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TEN GELEIDE 

De uitgave van deze publikatie is het resultaat van een initiatief van een 
aantal vrienden van prof. dr. 1. H. van Stuijvenberg om ter gelegenheid van 
zijn officieel afscheid op 26 november 1984 als hoogleraar in de economische 
geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam hem een afscheidsbundel 
aan te bieden. 

De titel van deze bundel opstellen is niet aileen een alliteratie op de naam 
van Van Stuijvenberg, maar is ook een indicatie van zijn vele belangstel
lingssferen en tevens van zijn houding om mensen niet in een keurslijf van 
strakke richtlijnen te dwingen. Zowel in eigen werk als in de begeleiding van 
dat van anderen konden via het vrije spel van krachten verstuivingen plaats
vinden, die het oude nieuwe vormen gaven of onvermoede aspecten aan de 
oppervlakte brachten. Uit de diversiteit van thematieken, in deze bundel 
opgenomen, blijkt de brede interesse van de scheidende hoogleraar. Immers 
elke auteur heeft met zijn bijdrage een aspect behandeld dat in relatie staat 
met de wijze waarop men Van Stuijvenberg in de afgelopen periode ontmoet 
heeft. 

De afscheidsbundel verschijnt in eerste instantie in de vorm van een extra 
deel van het "Economisch- en Sociaal-Historisch laarboek". Dit niet aileen 
omdat in dit algemeen zeer gewaardeerd publikatiemedium sedert 1970 een 
belangrijk deel van de arbeid door Van Stuijvenberg heeft gelegen, maar ook 
om middels de door de initiatiefnemers ondernomen activiteit de geleidelijk
aan in het publikatieschema opgelopen achterstand in een klap weg te wer
ken. Het laarboek kan vanaf nu weer verschijnen in het jaar dat op de titel
pagina vermeld staat. 

Werd het als een stimulerende omstandigheid ervaren om onderdak te vin
den in het gremium waaraan de naam van Van Stuijvenberg zozeer is verbon
den, omdat deze publikatie echter buiten zijn medeweten en buiten het vaste 
schema van uitgaven diende plaats te vinden, was hulp van derden onont
beerlijk. Dank past aan de intekenaren op de bunde1 en aan de besturen van 
het NEHA-Fonds en van het Unger van Brero Fonds, waardoor deze stu die 
niet op los zand behoefde te worden gebouwd. De auteurs zij tenslotte aile lof 
toegezwaaid voor de plezierige en vlotte participatie in het realiseren van dit 
blijk van hulde en genegenheid aan Stuijf. 

De redactie ad hoc: 
H. F. 1. M. van den Eerenbeemt 
P. W. Klein 
R. C. W. van der Voort 





J. H. VAN STUUVENBERG: DE PERSOON EN tUN WERK 

door 

H. F. J. M. VAN DEN EERENBEEMT 
P . W. KLEIN 

R. C. W. VAN DER VOORT 

Johannes Hermanus van Stuijvenberg werd op 11 januari 1915 geboren in 
het Gelderse stadje Buren. Na de lagere school ter plaatse doorlopen te heb
ben, volgde hij midde1baar onderwijs te Tiel. Aldaar deed hij in 1933 eind
examen aan de Hogere Burgerschool, literair-economische afdeling. In 
genoemd jaar startte hij met de studie Economische Wetenschappen aan de 
Nederlandsche Handels-Hoogeschool te Rotterdam. In 1939 behaalde hij 
hier het doctoraai-examen in de Economische Wetenschappen. 

Na zijn afstuderen was Van Stuijvenberg gedurende een jaar werkzaam als 
junior-medewerker aan het Nederlandsch Economisch Instituut te Rotter
dam. In de peri ode 1940-1942 had hij in Rotterdam een functie bij de Schade 
Enquete Commissie. In de jaren 1942-1947 was hij werkzaam bij de Gemach
tigde voor de Prijzen te Deventer en vervolgens bij het Directoraat Generaal 
voor de Prijzen te 's-Gravenhage. 

Al meteen na het behalen van het doctoraal-examen blijkt Van Stuijven
berg naast het dagelijks werk in de praktijk zich een ander veld van expressie 
te zoeken. Reeds in 1939 verschijnt zijn eerste artikel in de "Economisch Sta
tistische Berichten". Na een zwijgen tijdens de oorlog komt na afloop daar
van een grote stroom van artikelen op gang, met name over aspecten betref
fende de land- en tuinbouw. In 1947 promoveert hij te Rotterdam op een 
proefschrift, getiteld "Enkele economische aspecten van de kersenteelt in 
Nederland". Is deze studie beknopt maar krachtig, een tweede werk van veel 
grotere omvang verschijnt twee jaar later, nl. het gedenkboek "Het Centraal 
Bureau, een cooperatief krachtenveld in de Nederlandse landbouw 1899-
1944" . 

Na een explosie van wetenschappelijke activiteit via het schrijven van twee 
boeken en een toenemend aantal artikelen, krijgt vanaf 1949 het beleids
aspect de voornaamste. aandacht. In dat jaar wordt Van Stuijvenberg be
noemd tot hoofd van de Afdeling Tuinbouw van het Landbouw-Economisch 
Instituut te 's-Gravenhage. Vanaf 1950 treedt hij daarnaast op als landbouw
medewerker van het "Algemeen Handelsblad". Een jaar later krijgt hij aan 
de Economische Faculteit van de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam 
de kans zich meer specifiek met wetenschappelijk onderwijs en onderzoek be
zig te houden door zijn benoeming tot bijzonder lector vanwege de Nationale 
Cooperatieve Raad te 's-Gravenhage, met als leeropdracht: de geschiedenis, 
de theorie en de praktijk van de cooperatie. De titel van de reeds in 1951 uit
gesproken 'openbare les is die van "Consequenties van de vorming van cen
trale organisaties op cooperatief gebied". De inhoud van deze rede trok 
destijds zeer de aandacht. 
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In 1954 voIgt de benoeming tot gewoon hoogleraar in de economische en 
sociale geschiedenis aan de NEH te Rotterdam. Nog op drie andere plaatsen 
zal Van Stuijvenberg als hoogleraar optreden. In de jaren 1959-1961 is hij 
buitengewoon hoogleraar in de economische geschiedenis aan de Vrije Uni
versiteit te Brussel, sedert 1962 buitengewoon hoogleraar in de economische 
en sociale geschiedenis aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda en 
vanaf 1967 tot in 1984 gewoon hoogleraar in de economische geschiedenis 
aan de Economische Faculteit van de Universiteit van Amsterdam. In de hier 
te geven biografische schets zal de aandacht zich vooral rich ten op de 
Rotterdamse en Amsterdamse periode. 

Een benoeming tot hoogleraar als die van Van Stuijvenberg in 1954 aan de 
toenmalige Nederlandsche Economische Hoogeschool zou tegenwoordig 
naar aile waarschijnlijkheid niet tot stand komen. De huidige benoe
mingsprocedures die de selectie van kandidaten tot een absurd en horribel 
gebeuren hebben gemaakt, staan er welhaast borg voor dat hij als ondes
kundige terzijde zou zijn geschoven. Inderdaad zou men destijds moeilijk 
hebben kunnen beweren dat hij tot de uitblinkers op het vakgebied van de 
economische en sociale geschiedenis behoorde. Zeker, tijdens zijn stu die in 
de Economische Wetenschappen aan de hogeschool in de jaren dertig had hij 
bij de befaamde dr. Z. W. Sneller het yak zowel in het kandidaats- als docto
raalprogramma gelopen. Hij schreef zijn doctoraal-scriptie over de geschie
denis van de Twentse katoennijverheid, die opvallend blijk gaf van weten
schappelijkheid; ze wordt in voorkomende gevallen nog steeds bij het schrij
yen van dissertaties geraadpleegd. Hij bracht het zelfs tot student-assistent 
bij Sneller, een opmerkelijk gegeven omdat deze steile geleerde slechts genoe
gen nam met het beste van het beste. Van zijn kant noemt Van Stuijvenberg 
Sneller met graagte zijn leermeester, van wie hij ook keer op keer treffende 
uitspraken weet te citeren. 

Maar na het behaalde doctoraal-examen ging het toch een heel andere kant 
op . Zijn werkzaamheden daarna zijn in het voorgaande reeds vermeld. Het 
was al met al geen carriere die grootse vooruitzichten bood op het terrein van 
de economische geschiedenis. 

Die voortuitzichten leken zich ook nog niet aan te dienen, toen zich in 1947 
een schijnbaar beslissende wending in de loopbaan van Van Stuijvenberg vol
trok . In dat jaar promoveerde hij tot doctor in de Economische Wetenschap
pen bij de Rotterdamse economisch-geograaf W. E. Boerman op een disser
tatie over de kersenteelt in Nederland. Het is een onderwerp dat zelfs nu nog 
meer dan een economisch-historicus wat lacherig stemt. Ten onrechte! Maar 
daarover later. In de lijn van deze studie lagen vervolgens twee jaren arbeid 
voor het schrijven van een kloek gedenkboek - het telt meer dan 500 bladzij
den - bij het vijftigjarig bestaan van de Nationale Cobperatieve Aan- en 
Verkoopvereniging voor de Landbouw "Centraal Bureau". Een econo
misch-historisch werk? Zeker, en niet in de laatste plaats door de afgewogen 
beschouwing van de Nederlandse agrarische ontwikkelingen sedert het laatste 
kwart van de 1ge eeuw. Bovendien bood Van Stuijvenbergs empirisch onder-
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zoek inzicht in de wijze waarop binnen de agrarische sector organisatorisch 
vorm werd gegeven aan veranderende economische machtsverhoudingen. 
Hoewel dit boek ook in historische kring lovend werd ontvangen, was Van 
Stuijvenbergs naam daarmee toch vooral in de landbouwwereld gemaakt. De 
volgende jaren zagen we hem dan ook als hoofd van de afdeling tuinbouw 
van het Landbouw-Economisch Instituut, terwijl hij voorts in 1951 als opvol
ger van dr. H. J. Frietema aan de Universiteit van Amsterdam tot bijzonder 
lector werd benoemd in de geschiedenis, de theorie en de praktijk van de 
c06peratie. 

Zo mocht Rotterdam in 1954 in Van Stuijvenberg weliswaar een man van 
onberispelijk wetenschappelijk gehalte begroeten, maar die reputatie had hij 
zich niet verworven op het terrein van de geschiedwetenschap. Een echte kre
dietbenoeming dus. Of toch niet? Senaat noch Curatoren der hogeschool be
schouwden het, gegeven de eisen die zij stelden, als zodanig. Het yak econo
mische geschiedenis had reeds bij het totstandkomen der hogeschool in 1913 
met het instellen van de eerste leerstoel in Nederland aldaar academische er
kenning gekregen. De eerste bezetters van de leerstoel- dr. N. W. Posthu
mus, dr. Z. W. Sneller en dr. J. H. Kernkamp - konden er uit de aard van 
de zaak geen aanspraak op maken als economisten geschoold en gevormd te 
zijn . Hun onderwijs bood zodoende meer een, voor het overige zeer ge
wenste, aanvulling op de opleiding van economisten dan dat het er deel van 
uitmaakte. Naarmate het theoretische gehalte van de Rotterdamse opleiding, 
vooral na de Tweede Wereldoorlog, werd versterkt en verbreed, werd deze 
omstandigheid meer en meer als een nadeel ervaren. Zo lag het in de rede dat 
bij de opvolging van Kernkamp bewust en nadrukkelijk werd gezocht naar 
een economisch-historicus die toch vooral vertrouwd was met de economi
sche wetenschap zelf. Van Stuijvenberg was de man. 

Het was een gelukkige keus. Wie tegenwoordig nog eens zijn proefschrift 
over de kersenteelt ter hand neemt, ziet zich niet aileen geconfronteerd met 
een zeer gedegen economische analyse van met name de prijsbeweging van 
kersen, maar zal ook berner ken dat hij te maken heeft met een vroeg en waar
achtig blijk van wat thans cliometrie heet. Op grond van door hem geformu
leerde en empirisch getoetste vraagvergelijkingen corrigeerde Van Stuijven
berg de opinie van niemand minder dan prof. dr. J. Tinbergen, dat in vraag
functies voor agrarische produkten het inkomen als verklarende variabele 
geen rol speelde. Terecht presenteerde hij in zijn aan de Koninklijke Militaire 
Academie in 1976 gehouden diesrede deze benadering als een voorbeeld van 
'new economic history'. Zijn Rotterdamse oratie over de ontwikkeling van 
het veilingwezen liet aI evenzeer zien hoe op economisch gebied verworven in
zichten dienstbaar konden zijn aan historische beschouwingen. Nu ging het 
er om aan te tonen, dat de institutionele vormgeving van het economisch ver
keer werd bepaald door beslissende veranderingen in de marktverhoudingen, 
die tevens tot structurele verschuivingen leidden in de economische machts
verhoudingen. Bij zijn oratie wilde hij naar eigen zeggen eerst aangeven wat 
hij onder economische geschiedenis verstond, maar had hij toch de voorkeur 
gegeven aan een concreet onderwerp. Bij deze gelegenheid hield hij zijn stu-
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dent en zijn opvatting onomwonden v~~r : de economische problematiek, 
voortvloeiend uit het streven naar vermindering van het welvaartstekort, was 
van aile tijden. Maar de historische verschijningsvormen waarmee daaraan 
gestalte werd gegeven, waren onderhevig aan voortdurende verandering. Om 
deze ontwikkeling te kunnen volgen was hantering van het algemeen- en het 
bedrijfseconomisch begrippenapparaat noodzakelijk. Hoewel zijn activiteit 
op het gebied van de economische geschiedenis zich sedertdien sterk heeft 
verbreed en verdiept, is hij deze opvatting steeds trouw gebleven. 

Die verbreding uitte zich voor het eerst in zijn als rector magnificus in 1959 
uitgesproken Rotterdamse diesrede over de industriele revolutie in Engeland. 
In deze rede, die in zijn Brusselse oratie nog een vervolg kreeg, nam hij als 
uitgesproken analytisch economist deel aan wat later 'standard of living de
bate' ging heten. Zijn analytische geest, meer dan zijn literair-beeldend ver
mogen, stelde hem in staat een duidelijk en toch genuanceerd standpunt in te 
nemen. Internationale weerklank verkreeg zijn kritiek op de theorie van W. 
W. Rostow, die destijds nogal opgang maakte. Deze verbreding van zijn be
langstellingssfeer kwam echter toch voora! binnen het door hem te Rotter
dam gegeven onderwijs tot ontplooiing. Het doctoraal-college - nooit com
pleet zonder op zijn minst enkele middagen training in de paleografie - werd 
gevuld met een bonte verscheidenheid van onderwerpen. De economische op
vattingen van Luther en Calvijn - de 'Weberthese' bleef hem bij voortdu
ring bezighouden sedert hij er bij zijn proefschrift een stelling aan had gewijd 
-, de Amerikaanse burgeroorlog, Rerum Novarum, jaarmarktbrieven, het 
Communistisch Manifest, het Cobden-verdrag, de vakbeweging en wat niet 
al. Het kandidaatscollege kreeg gestalte in brede, inleidende vertogen over 
zowel de vaderlandse als de algemene economische geschiedenis. 

luist in zijn meeslepende colleges leefde Van Stuijvenberg - warmbloedig 
docent met enthousiasmerende begeestering - zich ten volle uit. Ais geboren 
didacticus, vol meelevende belangstelling v~~r zijn studenten - hij be
schouwde zich oprecht als hun dienaar - wilde hij niets liever zijn dan juist 
leraar. Ook buiten de grenzen van het vakgebied. Zo ontving en onthaalde 
hij tezamen met zijn vrouw generaties studenten bij zich thuis. Zo toog hij 
keer op keer, in een tijd dat reizen nog werd beschouwd als uitzonderlijke 
luxe, in navolging van de Rotterdamse staatsrechtgeleerde C. W. de Vries, 
met groepen studenten goedkoop op excursie naar het buitenland om hen 
daar uitputtend en druk te beleren in kunst, cultuur, wellevendheid en 
vriendschap. 

Hoe vreemd dan toch dat deze vrolijke en hartelijke leermeester tegelijker
tijd met grillige verknochtheid vasthield aan traditionele stijl en conservatieve 
vormelijkheid. Het hoogleraarsambt was hem van meet af aan bovenal een 
hoog ambt in de ware zin van het woord: vol verplichtingen en plichten ener
zijds, maar anderzijds ook vol voorrechten waarop hij onbeschroomd en au
toritair aanspraak maakte. Wee degene die daarop door slechte manieren of 
andere brutaliteiten inbreuk maakte! 'Rangen en standen moeten er zijn .. .' 
Zijn wetenschappelijke activiteit ontplooide zich intussen tot volle en vrucht
bare rijpheid. Een hoogtepunt was de verschijning van het gedenkboek van 
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zijn hand ter gelegenheid van het tiende lustrum van de lO door hem geliefde 
NEH. Daarnaast bleef hij zijn stiel getrouw. Hij redigeerde een boek over de 
bloemisterij in Nederland, waarin hij zelf twee hoofdstukken schreef. Voor 
het Verbond van Nederlandse Werkgevers schreef hij in "Ondernemend Ne
derland" een overzicht van de moderne landbouwgeschiedenis . Heel zijn ac
tiviteit op het gebied van onderwijs en onderzoek beantwoordde aldus in aIle 
opzichten aan de verwachtingen die daaromtrent bij zijn benoeming had den 
bestaan. 

Zijn vertrek uit Rotterdam kwam dan ook als een verrassing en onwelkome 
schok. 

In september 1967 werd Van Stuijvenberg benoemd tot gewoon hoogleraar 
in de economische geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, de instel
ling waar hij tot zijn emeritaat aan verbonden zou blijven. Op het eind van de 
jaren zestig raakte ook de Nederlandse academische wereld in beroering: in 
Amsterdam werd het bestuurscentrum van de universiteit bezet; later keerde 
de rust enigszins weer, nadat de Wet Universitaire Bestuurshervorming was 
ingevoerd, waarbij de traditionele macht en verantwoordelijkheid van de 
hoogleraar gedeeld werd met de wetenschappelijke medewerkers en studen
ten. Hoewel Van Stuijvenberg nooit enthousiast geweest is voor de hervor
mingen uit deze wet - hij meende dat ze niet nodig waren omdat de studen
ten tijdens de colleges aIle gelegenheid kregen zich te uiten - heeft hij toch 
niet geaarzeld zitting te nemen in lOwel de Faculteitsraad van de Economi
sche Faculteit als de Universiteitsraad. In de eerste had hij zitting binnen de 
groepering waar de meerderheid van de wetenschappelijke staf op stemde. In 
de bestuurspraktijk zag deze partij zich echter geconfronteerd met een coali
tie van studenten en overig wetenschappelijk personeel, zodat weinig bereikt 
werd. Voor de Universiteitsraad stond o.a. Duisenberg op de lijst. Deze had 
aan Van Stuijvenberg gevraagd zich als remplacant op te geven voor het geval 
eerstgenoemde minister lOU worden, zodat een goede opvolging dan verze
kerd was. Duisenberg werd in de raad gekozen. Na zijn benoeming tot mi
nister is Van Stuijvenberg hem opgevolgd. Hij behoorde hierdoor tot de vier 
man sterke fractie van de Amsterdamse Universiteits Belangen, waar o.a. de 
slavist M. Broekmeier toe behoorde. Deze tijd omschrijft hij als zeer gezellig 
wat de omgang met de collega-fractiegenoten, maar weinig vruchtbaar wat de 
invloed op het beleid betreft. AI gauw was de raad volledig gepolitiseerd, zo
dat er voor de pragmatisch realistische benadering van de A.U.B. geen plaats 
meer was. Democratie kwam in conflict met deskundigheid, lOals hij in 1975 
in een artikel in het studentenblad Folia Civitatis betoogde. Dat de invloed 
van deze partij gering was betekende overigens niet dat Van Stuijvenberg het 
in werkelijk principieIe kwesties erbij liet zitten: driemaal ging hij in beroep 
bij de Kroon, driemaal met succes. 

In het onderwijs trad als gevolg van de herprogrammering in 1975 een ver
andering op in de status van het yak economische geschiedenis aan de Econo
mische Faculteit. Was het zo dat geschiedenis vanaf het begin als een ver
,plicht yak gold aan deze faculteit waarvan Posthumus een der oprichters was, 
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in 1975 werd het vak uit de propedeuse geschrapt om de positie van keuzevak 
in het kandidaats toegewezen te krijgen. De toch al zwakke historische di
mensie in de economische stu die dreigde nog verder verloren te gaan. On
danks de verandering in de status van het vak mocht Van Stuijvenberg nooit 
klagen over de belangstelling voor zijn onderwijs. Door zijn enthousiaste wij
ze van college geven, op de juiste momenten gelardeerd met verkwikkende 
anecdotes, wist hij elk jaar een groep studenten voor zijn vak te interesseren. 
De keuze van onderwerpen als de economische geschiedenis van Japan en 
Rusland, de opkomst en doordringing van de kapitalistische mentaliteit, 
Max Weber en de Industriele Revolutie was in gelijke mate verantwoordelijk 
voor een continue stroom van studenten naar zijn 'eigen' collegezaal in de 
Economisch Historische Bibliotheek. Voor de vorming van zijn studenten 
achtte Van Stuijvenberg het van groot belang dat zij aan studiereizen konden 
deelnemen. In zijn Rotterdamse periode organiseerde hij acht excursies naar 
Italie. Nadat hij naar Amsterdam was overgestapt, nam hij vanaf 1970 elk 
jaar de studenten mee naar Brugge, Gent en Antwerpen, waar hij soms zelf 
ook rondleidingen verzorgde. Voor veel studenten was dit een eerste ken
nismaking met een gebied dat zo'n grote rol gespeeld heeft in de economische 
ontwikkeling van West-Europa. Dat deze rei zen een grote indruk maakten, 
blijkt uit opmerkingen van alumni, waarin dezen stelden dat ze van hun stu
die zich niet veel meer herinnerden, maar nog alles wisten van de studiereis. 

In zijn Amsterdamse periode heeft Van Stuijvenberg zich wat zijn weten
schappelijk werk betreft vooral met drie thema's beziggehouden, nl. het pro
bleem van de economische groei in de economische geschiedenis, de beteke
nis van de mentaliteitsverandering voor het ontstaan van het kapitalisme en 
tenslotte de functie van de economische theorie in de economische geschiede
nis. In 1961 had hij al gepubliceerd over Rostow en in Amsterdam nam hij 
deze draad weer op. Nadat hij in de afscheidsbundel van Brugmans al verslag 
had gedaan van zijn verkennend onderzoek van de economische groei in Ne
derland in de 1ge eeuw, publiceerde Van Stuijvenberg in het Economisch- en 
Sociaal-Historisch Jaarboek een artikel over de manier waarop de groeifasen 
van Rostow in de praktijk van de economische geschiedschrijving werden ge
bruikt. Zijn conclusie was somber: de auteurs welke hij geanalyseerd had, 
bleken er allemaal een eigen conceptie van het begrip 'take off' op na te hou
den. Het thema 'economische groei' speelde in een andere gedaante een be
langrijke rol in het hoofdstuk over de grote lijnen van de ontwikkelingen tus
sen 1770-1970, dat voor de Nieuwe Algemene Geschiedenis der Nederlanden 
werd geschreven. Hierin toonde hij aan hoe deze groei in ons land, vooral na 
de Tweede Wereldoorlog, tot een in het perspectief van de geschiedenis uniek 
hoog consumptieniveau - zowel materieel als immaterieel gezien - heeft ge
leid. 

De rol van de mentaliteitsverandering werd vooral geanalyseerd aan de 
hand van de bekende these van Weber. Met de economische ethiek was Van 
Stuijvenberg al uit de colleges van Sneller vertrouwd geraakt. Sindsdien ge
noot deze problematiek altijd een sluimerende belangstelling. In het begin 
van de jaren zeventig werd het werk over de Protestantse ethiek opnieuw 
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gelezen onder het motto van zijn leermeester: 'studeren is: lezen wat er staat'. 
Zijn conciusie was dat in de redenering van Weber geen sprake is van 
uniforme causaliteit. 

De methodologische en kentheoretische achtergronden van het yak hebben 
Van Stuijvenberg altijd geInteresseerd. In zijn rede voor de Koninklijke Mili
taire Academie had hij er al aandacht aan besteed. Zijn artikel in het Jaar
boek van 1977 bevat de neerslag van deze interesse. De directe aanleiding 
ervoor vormden overigens de opmerkingen van Slicher van Bath, in zijn jaar
rede als voorzitter van het Nederlands Historisch Genootschap in het najaar 
van 1975 gemaakt. In deze rede betoogde hij dat de veel geroemde kwantita
tieve methode van de economische geschiedschrijving ook duidelijk begren
zingen had. Baudet en Drukker polemiseerden tegen de stelling van de voor
zitter van het Genootschap. Van Stuijvenberg trachtte nu een synthese tussen 
de traditionele, op de verklaring van het unieke in het verleden gerichte 
geschiedenis en de moderne structureJe, op theorie gebaseerde methode te 
bewerkstelligen. Beide werkwijzen kregen zo hun eigen waardevolle plaats. 

Gedurende deze periode hield Van Stuijvenberg zich ook bezig met een 
thema uit het begin van zijn wetenschappelijke loopbaan: het cooperatie
wezen. In een publikatie over de ontstaansgronden van de landbouw
cobperatie verwierp hij de eerder geformuleerde opvatting, dat de depressie 
op het eind van de negentiende eeuw daarvan de belangrijkste oorzaak was; 
een sterke uitbreiding van de markt heeft een grotere rol gespeeld. 

In zijn Amsterdamse periode vervolgde Van Stuijvenberg een activiteit, 
waaraan hij veel belang hechtte, namelijk het begeleiden van promovendi. 
Tien promoti brachten onder zijn lei ding in Rotterdam en Amsterdam een 
dissertatie tot stand, waarbij verscheidene malen het predikaat 'cum laude' 
gegeven kon worden. 

Naast zijn redactiewerkzaamheden voor de serie "Changing economy in 
Indonesia" en het "Low Countries Historical Yearbook", heeft Van Stuij
venberg sedert 1970 veel energie moeten en willen besteden aan het directeur
schap van de Vereniging van het Nederlandsch Economisch Historisch Ar
chief. Hij diende vier voorzitters: Van Riel, Hintzen, Van Boven en Van der 
Harten. Deze vereniging had in het begin van de jaren zeventig nog zelfstan
dig een groot aantal bedrijfsarchieven in beheer. De omstandigheden 
waaronder deze archieven moesten worden bewaard, waren echter verre van 
optimaal, terwijl voor inventarisering de mankracht ontbrak. Daarom werd 
deze collectie op een klein gedeelte na in de periode 1972-1974 in de verschil
len de Rijksarchieven ondergebracht. Als redactiesecretaris van het door de 
Vereniging uitgegeven jaarboek, nam hij het initiatief de hoogleraren in de 
economische geschiedenis in te schakelen teneinde een continue stroom van 
kopij te verkrijgen. Op die manier, meende hij, zou het jaarboek zijn naam 
recht kunnen doen. Vanaf 1970 is het boek ieder jaar verschenen. Wat het be
leid van de redactie betreft, trachtte hij vooral jonge wetenschappelijke on
derzoekers aan te moedigen studies aan te bieden. Ook de reeks Werken van 
het NEHA werd nieuw leven ingeblazen. Sinds zijn directeurschap zijn er drie 
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delen verschenen. Ruw geschat zijn er de laatste vijftien jaar zo'n 10.000 
bladzijden kopij door zijn handen gegaan. 

Hoewel de Economisch-Historische Bibliotheek zowel qua collectie -
thans zo'n 70.000 banden - als wat het bezoekersaantal betreft floreerde, te
kenden zich de laatste tijd voor haar continulteit sombere wolken af. Met de 
Universiteit van Amsterdam moest onderhandeld worden over de status van 
de bibliotheek, nu het personeel in dienst van de universiteit was gekomen. 
Deze onderhandelingen kregen meer en meer een slepend karakter. Het 
laatste jaar kreeg de bibliotheek een nieuwe slag te verwerken, toen de Eco
nomische Faculteit te kennen gaf haar verantwoordelijkheid voor het biblio
theekpersoneel niet langer te kunnen dragen. Van Stuijvenberg heeft zich 
deze problemen zeer aangetrokken: het was immers zijn bedoeling de unieke 
collectie waarvoor hij de verantwoordelijkheid droeg en draagt, in gave staat 
aan zijn opvolger te kunnen overdragen. Door dit alles zijn de laatste jaren 
van zijn wetenschappelijke loopbaan overschaduwd, zozeer zelfs dat het on
derzoek - niet het onderwijs - er onder heeft geleden. Toch heeft hij nooh 
de moed opgegeven: uiteindelijk zaI er een oplossing gevonden worden. 

Met het ingaan van het emeritaat van de hoogleraar Van Stuijvenberg is 
voor de Universiteit van Amsterdam een cruciaal moment aangebroken. 
N. W. Posthumus, I. J. Brugmans en J. H. van Stuijvenberg zijn als hoogle
raar in de economische geschiedenis verbonden geweest aan de Economische 
Faculteit van genoemde universiteit. Deze functie hebben zij gecombineerd 
met die van directeur van het Nederlandsch Economisch Historisch Archief 
met zijn prachtige bibliotheek aan de Herengracht, een van de mooiste verza
melingen ter wereld op economisch historisch terrein. Dit unieke boekenbezit 
wordt door vel en uit binnen- en buitenland voor wetenschappelijk onderzoek 
geraadpleegd. Het beheer van dit kostbaar erfgoed heeft de Amsterdamse 
leerstoel een extra dimensie gegeven, waardoor de ordinarius meer was dan 
aileen universitair docent, maar tevens coordinator en stimulator van veel ex
tern onderzoek. Zonder meer mag worden aangenomen dat de Universiteit 
van Amsterdam die unieke positie zai wensen te handhaven. Dit kan echter 
aileen door een 'zware' opvolger voor Van Stuijvenberg te benoemen, zodat 
deze leerstoel zijn glans en prestige kan behouden. 



SYSTEMA TISCHE DAT A-INVOER BIJ ECONOMISCH HISTORISCH 
ONDERZOEK: 

EEN VERWAARLOOSD PROBLEEM 

door 

R. C. W. VAN DER VOORT 

Het gebruik van de computer bij historisch onderzoek is al sinds de jaren 
zestig geen uitzonderlijke zaak meer. Op internationale congressen over de 
geschiedenis in het algemeen en de economische geschiedenis in het bijzonder 
werden er reeds vele sessies aan gewijd') . In methodologische inleidingen be
hoort een hoofdstuk over het gebruik van de computer tot een vast 
onderdeeP). Het toepassen van deze apparatuur nam zo'n vlucht, dat afzon
derlijke inleidingen ervoor werden geschreven '). Naast praktische aanwijzin
gen en inleidingen in het begrippenapparaat valt de nadruk in deze studies op 
de toepassingsmogelijkheden. Onderwerpen die vanwege grote hoeveelheden 
quantitatieve gegevens niet aangevat konden worden, liggen nu, dankzij de 
beschikbaarheid van computers, binnen het bereik van elke onderzoeker. 
Daarnaast stelde gebruik hiervan historici in staat complexe relaties te analy
seren die een groot aantal berekeningen vereisen, zoals b.v. blijkt uit de 
conjunctuur geschiedenis4) . Het type studies, waarvan hier sprake is, heeft 
doorgaans dit gemeen, dat er een geordende gegevensverzameling aan ten 
grondslag ligt. De betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten valt of staat 
met de betrouwbaarheid van deze verzameling. In het algemeen nemen de 
auteurs echter niet de moeite hun wijze van verzamelen van deze gegevens 
transparant te maken. Hoewel het een goede eigenschap van historici is 
minitieuze bronnenkritiek te plegen voor zij overgaan tot gebruik van de ge
gevens eruit, heeft men zich tot nu toe onvoldoende gerealiseerd, dat een ge
gevensverzameling een even minitieuze kritiek behoeft '). De mate van be
trouwbaarheid van een gegevensverzameling hangt af van een systematische 
methode van gegevensinvoer. 

In dit artikel wil ik een methode van invoer van grote hoeveelheden gege
yens beschrijven, die n.a.v. een studie over de economische geschiedenis van 
's-Hertogenbosch in de tweede helft van de achttiende eeuw werd 
ontwikkeld 6). De volgende onderwerpen zullen behandeld worden: 
- de structuur van de gegevensinvoer: de rol van de microcomputer. 
- de fouten die kunnen optreden bij gegevensinvoer. 
- de controle mogelijkheden. 
- een voorbeeld met betrekking tot de stu die over 's-Hertogenbosch. 
Alvorens deze onderwerpen te bespreken, is het noodzakelijk enige begrip
pen te definieren, n.1. "gegevensbestand" (database), "element" en 
"entiteit" . 
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Onder een gegevensbestand verstaan we een verzameling elementen, die 
volgens een bepaalde logische structuur geordend is. Een element is de 
kleinste informatie eenheid, die zelfstandig gedefinieerd kan worden. Een 
entiteit wordt gevormd door een aantal elementen die een bepaalde relatie 
hebben. Ter illustratie: in een studentenadministratie kunnen "naam", "ge
boorteplaats", "geboortedatum", "collegekaartnummer", als elementen 
beschouwd worden. "Studieprestaties" moet volgens de hierboven geformu
leerde definitie niet als zodanig benoemd worden: immers een onderscheid 
kan gemaakt worden naar resultaten per onderdeel; beter zou zijn van "enti
teit" te spreken. De deelverzameling elementen die op student x betrekking 
hebben, valt duidelijk onder de definitie "entiteit" . De logische ordening van 
het gegevensbestand bestaat hieruit, dat niet aileen ieder element uniek gede
finieerd is, maar ook dat de relaties tot andere elementen nauwkeurig om
schreven zijn, zowel wat betreft aard, als aantal. Deze ordening heeft tot doel 
het gegevensbestand zowel gebruikers - als probleemstelling onafhankelijk 
te maken. Dit betekent, dat iedere (toekomstige) gebruiker in staat moet zijn 
willekeurige toepassingen te genereren. Zij is het resultaat van de analyse van 
de gegevensstructuur, een fundamentele fase in het ontwerpen van 
gegevensbestanden '). Over dit type analyses bestaat een uitgebreide 
litteratuur, waarbij het werk van Date tot de klassieken behoort 8). 

De structuur van de gegevensinvoer: de rol van de microcomputer 

Hierboven werd gesteld, dat een gegevensbestand geen trommel is, waar 
willekeurig gegevens aan kunnen worden toegevoegd. De verzameling moet 
een bepaalde orde hebben ten einde er doe1matig gebruik van te kunnen 
maken. De elementen of gegevens kunnen daarom ook niet willekeurig het 
gegevensbestand worden aangeboden. De invoer moet geschieden volgens 
een bepaald patroon. Dit patroon wordt enerzijds voorgeschreven door de 
logische structuur van de gegevensverzameling, anderzijds is het doelmatig 
dit proces juist te laten bepalen door de fysieke verschijningsvorm van het in
voerdocument, in casu de historische bron. In een preindustriele bevolkings
registratie bijvoorbeeld kunnen de elementen "naam", "geboorteplaats", 
"beroep", per wooneenheid genoteerd zijn. De analyse van de elemen
tenstructuur dMrentegen kan heel wei als resultaat hebben, dat de invoerenti
teiten, zoals deze dus door het gegevensbestand verwacht worden, op 
"naam" gebaseerd zijn. Aangezien bepaalde interstedelijke mobiliteit 
verwacht mag worden, zou dit tot gevolg hebben, dat eerst de gehele bron on
derzocht moet worden op naam xl, vervolgens op naam x2, enzovoort. Vit 
de volgende twee afbeeldingen blijkt duidelijk het verschil in de gege
vensstructuur, zoals deze in de fysieke verschijningsvorm van de bron vervat 
ligt en de orde welke door de logische bestandsstructuur wordt voorgeschre
yen. 

Vit de afbeeldingen blijkt, dat de ordening van de elementen, zoals zij 
voorkomen in de bron, in het algemeen niet identiek is met de structuur van 
de invoergegevens, die immers een gevolg is van het logisch patroon van het 
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Bevolkingsregistratie 's-Hertogenbosch 1775-1785: G . A. 's-Hertogenbosch. Deze fotoreproduktie kwam tot stand door medewerking van het 
Gemeente Archief in 's-Hertogenbosch en van drukkerij Brill te Leiden. 
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A25427S276210 STEENBERGEN 020600KLEER~AKER o OZO ZO 2 
A2S427S276210 Z Z 3 
A2542761BS210 MILLE" Z NEDERVEEN Z 1 
A2542761B5210 DORDRECHT 3100000UDE KLERENKOPER o OA276Z0 2 
A2S42761B5210 Z Z 3 
A2SS27S27B210 ADRIAAN Z PIJPERIL I 
A2S527S278210 GOUDA 010000KLEER~AKER o OZO C4192 
A2SS27S27B210 Z Z 3 
A2SS27B28S210 CHRIST Z NOEL Z I 
A2SS27B28S210 B 0 DUDE KLEERKOPER o OZO ZO 2 
A2SS27B28S210 Z Z 3 
A2SS27S276120 ANTONY Z CLAASEN I 
A2SS27S276120 B 0 GE6A6EERD SOLDAAT o OZO ZO 2 
A2SS27S276120 HELVOORT Z 3 
A2SS276277121 ANTONIJ VAN Z NES Z I 
A2SS276277121 GOUDA _ 0 CHIRUR61JN o OZO ZO 2 
A2SS276277121 Z UIT HET 6ARNIZOEN 3 
A2SS276277122 ELBERDINA VAN Z O~I'IEN REDERS I 
A2SS276277122 Z 0 Z o OZO ZO 2 
A2S5276277122 Z UIT DEN STAD VERTROKKEN 3 

Invoer structuur gegevensbestand 

gegevensbestand . De manuele omwerking van deze element en tot aanvaard
bare invoerstructuren is een zeer arbeidsintensief werk, dat aanleiding kan 
geven tot het maken van een groot aantal vergissingen. Een blik op de hier
boven weergegeven invoerentiteit maakt bovendien duidelijk, dat de correc
tiemogelijkheden even arbeidsintensief kunnen zijn en dat daarmee gemakke
lijk weer nieuwe fouten gegenereerd kunnen worden. Het hierboven 
geschetste probleem kan opge1ost worden door de invoeractiviteit in twee on
afhankelijke fasen te onderscheiden. De eerste fase bestaat uit de invoer 
vanuit de bron naar een tijdelijke opslagmedium. De ordening van de invoer 
wordt hier volledig bepaald door de fysieke verschijningsvorm van de histori
sche bron. Principieel moet zo dicht mogelijk aansluiting gezocht worden bij 
de bron. De tweede fase bestaat eruit de uitvoer van het opslag medium op 
een zodanige wijze te genereren, dat deze uitvoer precies ge1ijk is aan de in
voer, welke door de logische structuur van het gegevensbestand is bepaald. 
Het opslagmedium is een microcomputer die zodanige eigenschappen moet 
bezitten, dat hij deze taken op doelmatige en betrouwbare wijze kan 
uitvoeren9

). De hierna volgende tekening geeft de invoerprocedure weer. 

Fouten die kunnen optreden bi} gegevensinvoer 

Het belangrijkste doel van de hier te schetsen invoermethode is een zo 
groot mogelijke zekerheid te bereiken over de gebeurtenissen (waarden) van 
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r----.---------.- --------------" 

Schema invoer 

elementen van een gegevensbestand. De overweging om welke aantallen het 
in werkelijkheid gaat, onderstreept dit wellicht nog eens. In de studie over 
's-Hertogenbosch worden in de eerste invoerfase plusminus 500.000 gebeur
tenissen van elementen verwerkt. Niet alleen ligt het voor de hand, dat bij 
dergelijke massale invoer de kans op fouten groot is, maar ook is het duide
lijk, dat eenmaal niet opgemerkte, maar wei ingevoerde foute gegevens nau
welijks nog te corrigeren zijn. Daarom is het noodzakelijk het invoerproces 
zo te organiseren, dat de kans dat fouten gemaakt worden minimaal, maar de 
kans dat zij opgemerkt worden maximaal is. De fouten, waarop hier verder 
in wordt gegaan, hebben betrekking op de eerste fase van het invoerproces. 
De tweede fase immers, die tussen opslagmedium en database, vindt plaats 
onder controle van programmatuur. Zijn deze programma's eenmaal ge
schreven en getest, dan zullen hier geen fouten meer optreden. Een tweetal 
zeer vaak voorkomende fouten bij "ouderwetse" invoer worden zo al uit
gesloten: waarden van elementen komen altijd in de daarvoor gedefinieerde 
opslagvelden terecht; binnen deze velden komen zij bovendien altijd op de 
juiste plaats te staan. Het element tijdsaanduiding bijvoorbeeld is gedefi-
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nieerd in veld 6 tim 11, en heeft de vorm jj / mm/ dd. Werd nu 06 (zes 
jaar) ingetikt dan zorgt de programmatuur ervoor, dat 060000, in veld 6 ti m 
11, wordt uitgevoerd, en niet 000006, hetgeen zes dagen zou betekenen. Bij 
de invoer in de eerste fase kan men twee soorten fouten onderscheiden: 1) 
interpretatie- of leesfouten; 2) tikfouten. Wat betreft 1) zij eraan herinnerd, 
dat hier sprake is van een historische bron: leesproblemen kunnen zich voor
doen. Dit soort fouten kunnen niet door de computer als zodanig worden 
herkend. Het voorkomen ervan hangt dan ook samen met de organisatie van 
het invoerproces zelf. Bij de uitwerking van het voorbeeld omtrent de studie 
van 's-Hertogenbosch zal hier op worden teruggekomen. De tweede categorie 
fouten bestaat uit tikfouten. De volgende soorten kunnen onderscheiden 
worden: 
- Waarden van elementen zijn niet legitiem, zowel absoluut gezien als van

uit een omschreven interval. Het klassieke voorbeeld is de kalender: de 
waarden van het element "maand" kunnen slechts in het interval 01 tim 
12 liggen. Bij een studentenadministratie bestaan de eerste twee cijfers 
van het collegekaartnummer uit het inschrijvingsjaar, de volgende vier uit 
een uniek identificatienummer, dat na elke inschrijving met een opge
hoogd wordt. In het inschrijvingsjaar y is slechts y legitiem; is het nummer 
x eenmaal toegekend, dan is slechts x + 1 legitiem. 

- Waarden van elementen overschrijden een van te voren vastgestelde leng
te in kara,kters. Een "achternaam" kan volgens de definitie uit maximaal 
16 karakters bestaan. Deze iengte mag dan ook niet overschreden worden. 

- Waarden van eiementen bevatten een ander soort karakters dan is 
gedefinieerd. Een "naam" zal bijvoorbeeld niet uit numerieke (I, 2, etc.) 
karakters kunnen bestaan, maar slechts uit alfabetische. Bij een jaartal is 
dit natuurlijk juist andersom. 

- Waarden van elementen zijn niet consistent; de gegevensbak is niet inte
ger. Is een deeiverzameling van elementen, die een bepaalde relatie bezit
ten, eenmaal als zodanig gedefinieerd, dan moet gedurende de geheie 
invoeractiviteit hieraan vastgehouden worden. De deelverzameling stu
dent x, bevattende element en als "naam", "collegekaartnummer" , etc. 
zal een uniek kenmerk hebben; de deelverzameling "studieprestaties" van 
student x zal naast een eigen kenmerk, ook het unieke kenmerk van de 
deelverzameling student x bevatten. Uiteraard moeten deze kenmerken, 
die bovendien nog de iogische relatie leggen, in de gehele database con
sistent zijn. 

- Tenslotte blijven de fout overgenomen getallen, vaak uit veel cijfers 
bestaand, nog over: i.p.v. 1015 wordt 1105, of 1016 ingetikt. 

De controle mogelijkheden 

In de voorgaande paragraaf werden twee soorten fouten onderscheiden: 1) 
interpretatie- en/ of leesfouten, 2) tikfouten. Van de eerste categorie werd 
gesteld, dat het voorkomen er van nauw samenhangt met de organisatie van 
het invoerproces. De verschillende onderdelen hiervan, die enerzijds bewer-
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ken dat de invoeractiviteit zo soepel mogelijk verioopt, anderzijds adequate 
controle punten mogelijk maken, worden nu besproken. Er zij nogmaals op 
gewezen, dat principieel zo dicht mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de 
fysieke verschijningsvorm van de bron. Dit heeft ook tot gevolg, dat coderin
gen van waarden van elementen, zeker indien deze gepaard zouden gaan met 
grote intervallen, zoveel mogelijk vermeden worden. Niet aileen zullen fou
ten als gevolg van verkeerd gekozen codes zich niet voordoen, ook wordt het 
invoerproces niet hinderiijk onderbroken vanwege het bladeren in een 
codeboek '0). Een belangrijk onderdeel van de invoeractiviteit behelst het ver
werken van de verschillende elementen volgens een door de onderzoeker be
paald en door de microcomputer gecontroleerd patroon. Het ligt voor de 
hand dit patroon te laten aansluiten bij die elementen die volgens de fysieke 
verschijningsvorm van de bron samenhang vertonen. Door gebruik te maken 
van een opmaakprogramma voor het beeldscherm wordt dit patroon in de 
vorm van een "masker" weergegeven. In de open plaatsen passen precies de 
waarden van elementen, die samen de eenheid vormen. Het "masker" van de 
studentenadministratie ziet er bijvoorbeeld op het beeldscherm als voigt uit: 

NAAM 

Collegekaartnummer: 

Geboorteplaats 

Nadat een gebeurtenis is ingetikt, wordt naar de plaats gesprongen waar de 
waarde van het volgende element moet worden ingevuld enz. Elke eenheid 
wordt zo systematisch ingevoerd, en uniek vastgelegd. De grote voordelen 
van deze werkwijze zijn: 
- dat eenheid en constituerende elementen als zodanig worden opgeslagen 
- dat de juiste koppeling tussen element en de waarde ervan vast staat 
- dat in een oogopslag de gehele eenheid beschouwd kan worden, ten einde 

correcties aan te brengen. . 
Deze laatste constatering is van nut bij leesproblemen. Zeker wanneer het de 
invoer van een historische bron betreft, zullen deze zich immers kunnen voor
doen. Wordt de feitelijke invoer activiteit bovendien door meerdere person en 
onderhouden, dan is het verstandig hier een voorziening voor te treffen. Deze 
bestaat hier uit aan elke deelverzameling een extra element toe te voegen, dat 
aangeeft of er zich een leesprobleem heeft voorgedaan. In feite betekent dit, 
dat een bepaald element een vooriopige waarde krijgt toegewezen. Het in
voerproces behoeft dan niet onderbroken te worden. Naderhand kunnen 
deze "probleemgevallen" opnieuw worden beschouwd, eventueel in samen
werking met een specialist. Zowel de selectie van "normale" en "probleem" 
gevallen, als de correctie van deze laatsten kunnen gemakkelijk worden 
uitgevoerd. 

Thans wi! ik de controle mogelijkheden voor de tweede categorie fouten 
bespreken. Deze controle is dankzij het gebruik van de microcomputer op 
een elegante en doelmatige wijze uit te voeren. Nu reeds is uiteengezet hoe de 
feitelijke invoer middels een schermopmaak in de vorm van een "masker" 
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plaatsvindt, is het gemakkelijk in te zien waar controles kunnen worden uit
gevoerd. Uit de analyse van de gegevensstructuur is van elk element bekend 
welke de legitieme waarden zijn, en uit welk aantal en soort karakters deze 
bestaan I I) . De controle op deze definities wordt geeffectueerd door het in
voerprogramma zo samen te stellen , dat van elk element aileen de gedefi
nieerde gebeurtenissen worden geaccepteerd. Wordt een waarde ingevuld die 
hieraan niet voldoet, dan voigt een foutmelding . Afhankelijk van het soort 
invoerprogramma, dat gebruikt wordt, kan deze melding zelfs de aard van de 
fout weergeven 12). Fouten tegen de consistentie van het gegevensbestand 
moeten tijdens het invoerproces al uitgesloten worden . In het programma 
moet daar een voorziening voor worden aangebracht. Zo zal het 
invoerprogramma voor de studentenadministratie het onmogelijk maken, 
dat het unieke kenmerk van de entiteit "naam ... etc.", van student x, niet 
ook aan de entiteit "studieprestaties" student x wordt toegekend. Omdat dit 
soort fouten het wezenlijke onderscheid tussen een logisch geordende- en een 
willekeurige gegevensverzameling betreffen, moet maximale aandacht aan dit 
probleem geschonken worden. Controle op fout overgenomen getallen is een 
wat gecompliceerder kwestie, omdat de effectuering hiervan arbeidsintensief 
kan zijn. Wanneer de hierboven beschreven controle mogelijkheden niet van 
toepassing zijn, dan staat de zg. "modulus X" methode nog ter beschikking. 
Het gebruik hiervan heeft echter ook nadelen lOals nog zal blijken. De 
modulus methode bestaat nu hieruit, dat aan elk getal een cijfer wordt toege
voegd, dat controle op de juiste positie en waarden van de verschillende 
cijfers van het getal mogelijk maakt. Het toe te voegen controlecijfer is het 
resultaat van een berekening volgens deze methode. Ter illustratie een voor
beeld , waarbij modulus 10 wordt berekend. Stel dat het getal 6 5 4 3 2 moet 
worden ingevoerd . Eerst moet dan het controlecijfer worden berekend. De 
berekening komt erop neer, dat de som van de cijfers van het getal plus het te 
berekenen controlecijfer exact deelbaar is door 10. Daartoe worden de cijfers 
om en om met een en twee vermenigvuldigd, en vervolgens opgeteld. 

6 

6 

5 
5 
o 
o 

4 

4 

3 
3 
6 
6 

2 
x 2 

2 SOM= 19 

Het dichtstbijliggende product is 20.20-19= 1, dit is dan het controlecijfer, 
dat achter het getal 6 5 4 3 2 geplaatst wordt. Nu pas wordt het getal plus het 
controlecijfer ingevoerd. Stel nu, dat 64 5 3 2 1 wordt ingetikt. De computer 
voert dan de volgende berekening uit: 

6 

6 

4 
4 
8 
8 

5 

5 

3 
3 
6 
6 

2 

2 

/2 

SOM=28 (27 x 1) 
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28 Gedeeld door 10 is 2, rest 8. Er moet een fout gemaakt zijn. Het blijkt, dat 
twee cijfers verwisseld zijn. Indien nu 854321 werd ingetikt? De computer 
berekent dan: 

8 5 4 3 2 
5 3 x2 
0 6 

8 0 4 6 2 SOM=22 (21 + 1) 

22 Gedeeld door 10 is 2 rest 2. Er moet een fout cijfer zijn ingevoerd. 

Uit deze uiteenzetting blijkt, dat de modulus berekening, waarvan 
overigens nog een groot aantal varianten bestaan met meer verfijnde resulta
ten, een effectief controlemiddel is. Omdat echter eerst het controlecijfer be
rekend moet worden, is het tevens een arbeidsintensieve methode, die moge
Jijk ze1f weer aanleiding geeft tot het maken van nieuwe fouten. Toepassing is 
dan geindiceerd, wanneer met voorgedrukte invulformulieren wordt gewerkt, 
waarop gebeurtenissen van invoerentiteiten worden genoteerd. Elk formulier 
kan dan een voorgedrukt nummer, inclusief controlecijfer bevatten, dat zo
wei het formulier, als de invoerentiteit uniek identificeert. Van dit belangrij
ke getal staat dan vast, dat het foutloos in de microcomputer wordt 
opgeslagen "). 

Een voorbeeld met betrekking tot de studie over 's-Hertogenbosch 

In de zeventiger jaren van de 18e eeuw vormden het aantal personen, dat 
op een of andere wijze een beroep deed op een bijdrage uit de armenzorg een 
steeds zwaardere last voor de Bossche overheid 14). Een gedeelte van dit pro
bleem werd veroorzaakt door het feit, zo meende men althans, dat van elders 
veellieden naar Den Bosch togen om daar op een gemakkelijke wijze een of 
andere uitkering te bemachtigen. Een permanent bijgehouden registratie van 
de bevolking zou het de vreemdeJingen onmogelijk maken een beroep te doen 
op de Bossche voorzieningen. Tot een dergelijke registratie werd door het 
stadsbestuur in 1774 besloten "). Men besloot bovendien deze bevolkings
registratie aan te laten sluiten bij de z.g. "blokken", een wijkgerichte organi
satie met pubJieke taken waaronder de armenzorg'6). De wijkboeken die zo 
ontstonden werden o.a. als bron gebruikt voor de eerder genoemde studie. 
Zij kunnen als een compleet bevolkingsregister beschouwd worden. In deze 
historische bron zijn de gegevens per wijk, per pand genoteerd. Een pand kan 
meerdere wooneenheden bevatten. Elke bladzijde van deze folianten bevat 
een aantal kolommen, waarin de volgende informatie genoteerd staat: eige
naar, bewoner, bijwoner, geboorteplaats, tijd in Den Bosch gewoond, getal 
der huisgezinnen, middel van bestaan, en van welke instantie men een uitke
ring ontving. Deze gegevens zijn gedurende de periode 1775-1785 bijgehou
den. De probleemstelling van het onderzoek en de ordening van de massa in 
deze historisch bron gaven mij aanleiding de studie niet op een steekproef te 
baseren. In feite betekende dit een keuze voor het gebruik van de computer, 
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omdat slechts met behulp daarvan een dergelijke gegevensverzameling geana
lyseerd zou kunnen worden. Een gevolg van deze keuze was weer, dat een 
doelmatige- en betrouwbare methode ontwikkeld moest worden om aIle data 
aan de computer te kunnen aanbieden. In de methode die hiertoe ontwikkeld 
werd, kunnen, zoals boven werd uiteengezet, drie fasen onderscheiden wor
den, n.!. de analyse van de gegevensstructuur m.b.t. het te creeren bestand en 
de systematische invoer, de analyse van mogelijke fouten en tenslotte de con
trole mogelijkheden. Eerst werd een analyse gemaakt van de gegevenstruc
tuur ten einde een logisch ontwerp te schetsen. Aile elementen en hun relaties 
werden in een "woordenboek" genoteerd. Het ontwerp, dat hiervan het 
resultaat was, zal ik binnen het kader van dit artikel niet bespreken, omdat 
dit te gedetailleerd zou worden en het elders nog uitvoerig aandacht zal krij
gen. Ik volsta met te vermelden, dat plus minus 50 elementen konden worden 
onderscheiden. Deze elementen werden in het logisch ontwerp tot 6 entiteiten 
geordend. Een essentieel onderdeel van de invoermethode houdt in, zoals 
reeds is uiteengezet, dat er een scheiding optreedt tussen de invoer, zoals deze 
aangeboden wordt aan het definitieve bestand en die welke rechtstreeks van
uit de bron plaatsvindt. Deze scheiding wordt mogelijk gemaakt door toepas
sing van specifieke microapparatuur. De structuur van de gegevensinvoer uit 
de bron wordt bepaald door het optimum tussen de vereisten als gevolg van 
de fysieke gedaante van de bron enerzijds en de technische mogelijkheden 
van het programma anderzijds. Ter illustratie behandel ik nu een gedeelte 
van het invoerprogramma. De volgende elementen werden als groep in 
onderiinge samenhang ingevoerd: 1): wijkletter en huisnummer, 2): beginjaar 
en maand bewoning, 3): eindjaar en maand bewoning, 4): bewonerscode 
hoofd- bijwoner, 5): volgnummer, 6): eerste voornaam, 7): tweede voor
naam, 8): tussenvoegsel, 9): achternaam, 10): meisjesnaam weduwe, 11): ge
boorteplaats, 12): tijd in D.ll. gewoond, 13): beroep, 14): wijk van herkomst, 
15): huisnummer, 16): wijk van vestiging, 17): huisnummer, 18): elders, 19): 
opmerkingen. In dit laatste element wordt die informatie opgeslagen die 
"overschiet" en mogelijk toch van belang kan zijn. Voor deze elementen 
werd het beeldscherm opgemaakt, op een wijze die uit de hierna volgende 
reproduktie valt te bezien. 

Uit de hierna volgende afbeelding blijkt, dat het scherm in vijf vlakken is 
verdeeld. Het eerste vlak bevat de z.g. sleutel-elementen. Deze elementen 
hebben de eigenschap, dat zij naast hun eigen informatie waarde, de entiteit 
en dus alle elementen ervan uniek identificeren. Nauwkeurige invoer van deze 
gebeurtenissen is derhalve van groot belang. Het laatste vlak bevat een groot 
aantal controle-elementen, die slechts aangekruist kunnen worden. De overige 
elementen sluiten soepel aan op de informatie van de bron. De twee typen con
troles werden als voIgt gerealiseerd. De element en uit het laatste vlak moeten 
worden aangekruist, indien er zich voor degene die de feitelijke invoer ver
zorgt, leesproblemen hebben voorgedaan. Dergelijke toevoegingen maken 
het mogelijk in een later stadium uit het microbestand die groep elementen 
eruit te halen die nog eens bestudeerd moeten worden. Zij garanderen een 
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WIJ KLETTER EN HUISNUMMER : CODE (HOOFDBEWONER= I, BIJWONER =2) : 

BEGiNJ AAR EN MAAND(MEI=I,NOY=2) EINDJAAR EN MAAND( MEI = I,NDY=2) : 

YOLGNUMMER BEWONER : 

EERSTE YOORNAAM TWEEDE YODRNAAM, TUSSENY ,. 

AC HT ERNAAM : ME I SJESNAAM WEDUWE 

GEBOORTEPLAATS , TIJD IN D.B. GEWOONDeJJ/MMJDD) : 

BEROEF , UlTKERING, [ J 

WIJ,(. Y. HER'~ . , HUISNR Y HERK. , WIJ'\ . V. VEST . HUISNR. V. VEST. : 

ELDERS : BEGRAFENIS DATUM , BRON : 

OFMERKINGEN 

NAAM ONDUID.[ J TIJ D OND . [ J BEROEP OND.[ J GEBODRTEPL.DND[ J DYERLDAT un J 

EERSTE CONTRDLE [J TWEEDE CONTRDLE [ J DATUM 2 1 10/84 

Schermopmaak studie 's-Hertogenbosch. 

vlot verlopende invoeractiviteit. Het andere type controle bestond eruit het 
invoerprogramma zo in te richten, dat aIleen gedefinieerde gebeurtenissen 
worden geaccepteerd. Van het element code b.v. worden aIleen de waarden 1 
of 2 aanvaard. "Namen" kunnen slechts uit alfabetische karakters bestaan. 
Huisnummers hebben een maximum en minimum waarde, naar gelang de 
wijk, waarin de huizen staan. Wijk A, - ook hier mag maar een letter wor
den ingevuld, omdat de wijken zijn aangeduid met de letters A ti m I -, kan 
daarom slechts samengaan met de nummers I tim 561. Het element uitkering 
vergt nog enige toelichting. Dit element namelijk, dat ook slechts aangekruist 
kan worden, geeft aan of de desbetreffende persoon sociale zorg geniet. Aile 
informatie over deze uitkering wordt afzonderlijk ingevoerd, voorname1ijk 
om het beeldscherm niet te vol te maken. Door mid del van dit element kan de 
koppeling tussen de sleutelelementen van deze groep gebeurtenissen met die 
van de uitkeringen ondubbelzinnig tot stand gebracht worden. De waarde 
van het element "datum", het laatste, wordt door het programma als de dag 
van invoer geregistreerq en dient voor administratieve doeleinden. 

Resultaat 

Nadat de invoer voor het gegevensbestand op de hiervoor geschetste wijze 
georganiseerd- en geschikte apparatuur aangeschaft was, werd een begin 
gemaakt met de feitelijke invoeractiviteit 17

) . Het bleek, dat de methode doel
treffend werkte en betrouwbare resultaten genereerde. De effectieve beeld
schermopmaak maakte het mogelijk, dat een persoon een substantieel gedeel
te van zijn dagtaak aan invoeractiviteiten kon besteden. De programmatuur 
zorgde ervoor, dat fouten zoveel mogelijk werden vermeden, terwijl tegelijk 
het proces beheersbaar en transparant bleef. De wijk van de Markt is geno
teerd in 561 huisnummers. De informatie, welke onder deze nummers is 
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samengevat, bestaat uit plus minus 160.000 gebeurtenissen. De ervaring leer
de, dat gemiddeld een 1000 waarden per uur konden worden verwerkt. Om er 
achter te komen hoe betrouwbaar de gebeurtenissen, welke niet onder con
trole van de apparatuur gebracht konden worden, waren ingevoerd, werd een 
steekproef genomen. Daaruit bleek, dat minder dan 10,70 fouten gemaakt 
waren. Fatale fouten kwamen ze1fs in het geheel niet voor. Derhalve mag ge
concludeerd worden, dat deze methode economisch historische onderzoekers 
in staat stelt betrouwbare gegevensbestanden in relatief korte tijd op een 
doelmatige wijze op te bouwen. 

NOTEN BIJ HOOFDSTUK I 

') Bijvoorbeeld op het 13e International Congres of Historical Sciences in Moskou. 
2) B.v. C. M. Dollar en R. J. Jensen, Historians guide to statistics. New York 1971; 

R. Floud , An introduction to quantitative methods jor historians. Londen 1973. 
' ) O.a . E. Shorter, The historian and the computer, a practical guide. New Yersey 

1971; en S. Hockey, A guide to computer applications in the humanities. Liverpool 
1981. 

' ) Zie b. v. J . J . Seegers, De conjuncturele ontwikkeling van Nederland tussen de 
twee wereldoorlogen, in : Ec. en Soc. Hist . lb., 45, 1982, biz. 154-186. 

' ) O. W. Boonstra besteedt in zijn Gecomputeriseerd historisch onderzoek, stand 
van zaken; perspectiej, Nijmegen 1981, het meest recente overzicht voor de 
Nederlandse situatie, geen aandacht aan dit probleem. 

' ) De auteur verwacht deze studie, als dissertatie, in de loop van 1984 te voltooien . 
' ) Het ontwerpen van gegevensbestanden is in de informatiewetenschappen een 

zelfstandige specialisatie met een eigen methodiek. Voor het historisch bedrijf is deze 
van belang, hetgeen in de hierboven gememoreerde studie uitgebreid zal worden 
besproken . 

' ) C. J . Date, An introduction to database systems. Amsterdam 1981. R. P. 
Langerhorst, Gegevensanalyse. Den Haag 1981. 

') De programmatuur die voor deze taken noodzakelijk is, wordt, hoewel zij verder 
in het artikel wordt aangestipt, uitgebreid besproken in eerder genoemd werk . 

10) Zie ook Ph . Kint en R. C. W. v.d . Voort, Stedelijke arbeidsmarkten in Vlaan
deren, in Ec. en Soc. His!. Jb. , 1983 . 

" ) Deze informatie wordt na analyse van de gegevensstructuur vastgelegd in het 
"elementenboek", de "data dictionnary" . 

'2 ) Binnen het kader van dit artikel zal niet worden ingegaan op de vraag of van 
bestaande software programma's gebruik moet worden gemaakt, dan wei zelf de 
ontwikkeling ervan ter hand moet worden genomen . 

" ) Deze methode wordt in het bedrijfsleven gebruikt bij invoer van factuur
nummers . 

14 ) Over dit verschijnsel, "het pauperisme", en de remedies er tegen heeft H. F. J . 
M. van den Eerenbeemt veel gepubliceerd . Zie o .a. Armoede en arbeidsdwang. Den 
Haag 1977. 

" ) Resolutie van het stadsbestuur 1 December 1774. 
" ) R. C. W. van der Voort, 's-Hertogenbosch in de tweede helft van de achttiende 

eeuw. Enkele opmerkingen over de economische- en sociale structuur van de wijk van 
de Markt. Amsterdam 1977, doctoraalscriptie; T . Kappelhof, Armenzorg in Den 
Bosch, de negen blokken . 1350-1820. Utrecht 1983. 

" ) Deze methode kan slechts toegepast worden, dankzij het feit, dat er eerst thans 
geschikte apparatuur bestaat. De belangrijkste eisen zijn de volgende: de microcom
puter moet in staat zijn omvangrijke programma' s te verwerken; moet een behoorlijke 
opslagcapaciteit bezitten; moet gemakkelijk te vervoeren zijn, omdat immers in het 
archief gewerkt moet worden. 
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QUANTIT A TIEVE METHODEN IN DE GESCHIEDENIS: NOG EENS 

door 

J. A. HARTOG EN M. C. J . BONGERS-HUIZER 

Inleiding 

De nieuwkomer die, zorgvuldig aan de hand geleid, het terrein van de twin
tigste eeuwse methodenstrijd binnen de geschiedwetenschap betreedt, staan 
enige verrassingen te wachten. De eerste verrassing, zeker v~~r iemand die 
lang vertoefd heeft aan de periferie van de econometrie, vormt het feit dat 
men zoveel aandacht schenkt aan de te gebruiken methode. Wij doelen hier 
met name op de controverse van de "oude", ook wei" beschrijvende" of zo 
men wi! "qualitatieve" methode, versus de "nieuwe", "analytische" of 
"quantitatieve" methode. De tweede verrassing vormt de felheid van de 
strijd tussen de voorstanders en de tegenstanders van beide methodes. Laten 
we beide punten eens nader bekijken. 

De aandacht voor de methode 

Om te beginnen dient te worden opgemerkt dat er ook binnen de geschied
wetenschap verschillende schrijvers klagen dat discussies over methoden tijd
verspilling zijn en stellen dat men zo gauw mogelijk moet overgaan tot de 
kern van de zaak, namelijk het onderzoek zelf. Naar onze mening kan deze 
klacht aileen maar het standpunt zijn van onderzoekers die opgegroeid zijn in 
een omgeving waar al te veel gesproken is over de te volgen methode of waar 
de methode zijn merites in de praktijk zodanig heeft bewezen dat discussie 
hierover zinloos lijkt. 

Een ieder die zich met het moeizame quantitatieve werk binnen de sociale 
wetenschappen bezig houdt, - en binnen de geschiedwetenschap wil dit veel
al zeggen met econometrie - moet toch zo nu en dan de vraag bekruipen: 
"Waar ben ik eigenlijk mee bezig? Is er wei een werkelijkheid achter de feiten 
die voor meting vatbaar is? En zo ja, hoe goed zijn dan de statistische metho
den uit de handboeken?" In de literatuur zal hij weinig aanknopingspunten 
vinden voor het wegnemen van deze twijfels . Wij zijn van mening dat bespre
king van deze problemen zin heeft, vandaar dat wij de euvele moed bezitten 
deze bijdrage aan dit onderwerp te wijden. 

Het opvallende in de econometrische literatuur is dat de statistische en wis
kundige methoden die hun waarde bewezen hebben in bijvoorbeeld de astro
nomie, zonder expliciete discussie van toepassing geacht worden op de sociale 
problematiek. Nog opvallender is echter dat als die sociale problematiek in de 
praktijk moet worden aangepakt, met andere woorden als er een beleid moet 
worden uitgestippeld, de statistische en wiskundige methoden zonder expli-
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ciete discussie buiten het overleg worden gehouden. Ga maar na hoe klein de 
rol is die econometrische methoden spelen in de discussie over fundamentele 
vragen die momenteel de economisten bezighouden, zoals - om er maar 
twee te noemen - de merites van de supply side theorieen, en de betekenis 
van het monetarisme. 

Het zij tussen haakjes opgemerkt dat, wanneer wij over de econometrie 
spreken, wij de 'klassieke' econometrie bedoelen, dus de discipline die zich 
bezighoudt met het schatten en toetsen van - meestallineaire - a priori ge
geven modellen van economische verschijnselen. Nieuwere ontwikkelingen, 
zoals systeemanalyse, computersimulatie en scenario-analyse laten wij buiten 
beschouwing. Toepassingen van de laatstgenoemde technieken in de ge
schiedbeoefening zijn wij nauwelijks tegengekomen. Wei is het verleidelijk de 
hieronder nog aan de orde komende 'counterfactual analysis' te vergelijken 
met de scenariomethoden die tegenwoordig zo'n grote rol spelen in de studies 
van sociale verschijnselen. 

Het is hier de juiste plaats om te wijzen op het hardnekkige misverstand als 
zou een onderzoek reeds zuiver quantitatief van aard zijn, enkel en aileen 
doordat er een computer bij te pas is gekomen. Het is onweerlegbaar dat de 
computer een machtig hulpmiddel kan zijn bij het organiseren en optimaal 
benutten van een gegevensbestand. Maar de organisatie van een gegevens
bestand impliceert niets over de wijze waarop deze gegevens bij een analyse 
worden gebruikt. Met de Franse historicus Jean Marczawski maken ook wij 
het onderscheid tussen de illustratieve en de toegepaste quantitatieve metho
de in de geschiedwetenschap. Bij de illustratieve methode wordt weI gebruik 
gemaakt van de computer, maar deze dient dan als hulpmiddel bij de organi
satie van gegevensbestanden. Die bestanden worden daarna afgedrukt in het 
geschiedwerk. Er zijn studies die wemelen van tabellen, statistieken en ander 
cijfermateriaal, zoals het werk van de Franse structuralist Rene Baehrel, 
"Vne croissance: la Basse-Provence rurale, essai d'economie historique 
statistique." Het opnemen van quantitatieve gegevens is uiteraard heel iets 
anders dan het toepassen van econometrische modellen op historische 
probleemstellingen. 

De felheid van de controverse 

Opvallend is, zoals gezegd, niet aileen dat er in de geschiedwetenschap veel 
over de te gebruiken methode wordt gesproken, maar ook dat er zoveel vuur 
aan te pas komt. Men blijft meestal heel beleefd, maar de controverse tussen 
de voorstanders van de "oude", beschrijvende methode en de voorstanders 
van de quantitatief georienteerde "nieuwe economische geschiedenis" is 
duidelijk te proeven. 

Het is voer ons - als nieuwkomer - enigszins moeilijk te begrijpen 
waarom men e1kaar zo te vuur en te zwaard bestrijdt. Beide methoden heb
ben hun waarde en welke methode men kiest, als schrijver of als lezer, hangt 
af van zijn 'wetenschappelijke' instelling, of zo men wi!, van de belangstel
ling. Zowel met de oude als met de nieuwe methode kunnen geschiedwerken 
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geschreven worden die boeiend zijn om te lezen, en daarnaast nog meer 
bieden, zoals een verrassende nieuwe kijk op een bepaald probleem. 

Een artistiek-literaire manier van schrijven kan heel aantrekkelijk zijn. Of 
dit nu een discussie tussen Socrates en zijn leeriingen betreft, of de logistiek 
van een cavallerietroep achter de vijandelijke linies, dan wei de levenswijze 
van een Pyrenees dorp onder de druk van de godsdienstvervolgingen. Het is 
de literaire gave van de schrijver die bepalend is of hij de tekst kan laten leven 
in de fantasie van de lezer. Het blijvende succes van een historicus als Huizin
ga bewijst dat "men" het literaire in historische werken nog steeds weet te 
waarderen. Ook de grijze eminentie van de Franse Annales, F. Braudel, stelt 
deze kant van de geschiedbeoefening aan de orde in een artikel over het suc
ces van Bloch en Fevre. Zijn laatste opmerking luidt zelfs: "Is history, 
perhaps though aspiring to be a science, a matter of writing, of literary 
style?" 

Overigens kunnen ook historische werken met een theoretische fun dering, 
waarin bijvoorbeeld econometrische modellen zijn losgelaten op historische 
gegevens, fascinerend zijn om te lezen. Goede voorbeelden hiervan zijn het 
bekende boek van Robert W. Fogel, "Railroads and American economic 
growth. Essays in econometric history" (1964), en de tweedelige stu die die 
Fogel samen met Stanley Engerman publiceerde: "Time on the Cross. The 
economics of American negro slavery." (1974). 

Zo ligt het echter niet voor een ieder binnen de geschiedwetenschap. Het 
geven van een beschrijving zonder poging tot theoretische fundering wordt 
van vele zijden gekraakt als leeg, als zonder betekenis: "The first and most 
important error of the 'old' history was that it explained by describing," zegt 
George G. S. Murphy in zijn artikel "The 'new' history." En: "Few histori
ans (new or traditional) would, I think, be willing to limit themselves to pure 
description. Instead, most would argue that the unique contribution of the 
historian lies in his ability to understand sequences of events (i.e. to interpret 
causal relationships)" zegt Lance E. Davis in "And it will never be 
literature". Beide artikelen zijn opgenomen in de bundel "The new 
Economic History", R. L. Andreano (ed.). 

Laten we, om de hitte van het strijdgewoel aan den lijve te voelen, nog een 
paar meningen weergeven. Het betreft hier oordelen over de, onder andere 
door Fogel gebruikte, methode van counterfactuele analyse. Eerst laten wij 
Lance E. Davis aan het woord. Hij stelt dat iedere historicus die meer doet 
dan het opsommen van feiten, die dus de "sequences of events" wil begrij 
pen, impliciet of expliciet counterfactuele argumenten gebruikt. "There is, in 
fact, no way that cause and effect can be discussed without comparing the 
observed with the hypothetical." Historici als Fogel, Fishlow en Lebergott 
maken volgens Davis hun modellen expliciet en dat is de kracht van de nieu
we discipline. Zij, en hun lezers, weten tenminste waar ze staan. De 
"nieuwe" historici die door hun "ouderwetse" collegae wei acceptabel ge
vonden worden zijn - helaas zegt Davis - nu juist diegenen die wei gebruik
maken van de counterfactuele methode en van modellen, maar hun theorie 
niet of niet adequaat specificeren. 
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Dan F. Redlich. Als tegenstander van de "counterfactual analysis" is hij 
"dus" tegen onderzoeken die "bekijken wat er zou zijn gebeurd als er iets 
was gebeurd dat niet gebeurd is". Weliswaar gebruikt Fogel de counterfac
tue!e analyse als mid del en niet als doel; en als midde! kan de counterfactuele 
analyse eventueel wei zinvol zijn. Niettemin verwijt Redlich de counterfac
tualisten dat zij het principe van de lineaire veroorzaking hanteren terwijl -
zegt hij - de historische en sociale werkelijkheid geregeerd wordt door inter
actie en een veelheid van oorzaken. Met andere woorden: elke individuele 
verandering resulteert in een keten van veranderingen. Een element weglaten 
is dus niet realistisch. Daar komt nog bij, zegt Redlich, dat het model wei 
prachtig rationee! geconstrueerd kan zijn maar dat het irrationele een rol 
speelt in het maatschappelijke en historische leven, zodat dus nooit aile 
vragen rationee! kunnen worden beantwoord. 

Dit laatste aspect brengt ons in de verleiding uitgebreid in te gaan op de 
zeer verhitte discussie rond de ideeen van de filosoof William Dray. Kort ge
zegd is, volgens Dray, het wezen van een historische verklaring het aantonen 
dat wat iemand deed 'zin' had, dat het vanuit zijn gezichtspunt redelijk was. 
Het gaat Dray om het 'rationele van een menselijke handeling'. Anderen, we 
komen hier later met een voorbeeld op terug, geloven juist in de "non
rationality" van het menselijk gedrag. 

Nu is het niet onze bedoeling ons ook nog eens midden in het gewoel van 
de methodenstrijd te werpen. Zoals de Engelsen dat zo kernachtig zeggen: "it 
is no use flogging a dead horse". Wei willen wij proberen een bepaald, maar 
in onze ogen fundamenteel, aspect van de quantitatieve methode te belichten. 
Ditaspect heeft in de discussie op het oog reeds veel, maar naar ons inzicht 
toch te oppervlakkig aandacht gekregen. 

Uit hun geschriften krijgt men de indruk dat de "nieuwe historici" er op 
uit zijn "wetten" te ontdekken en te quantificeren. Maar men is meestal zeer 
vaag wanneer het er op aan komt te definieren wat men onder "wetten" ver
staat. Met veel gemak spreekt men ook over causaliteit, constanten en regel
matigheden, alsmede over toetsen en significantie, zonder in te gaan op de 
vraag of deze begrippen passen in de context van de sociale wetenschappen. 
Wij willen proberen onze visie hierop duidelijk te maken. Een bundel aange
boden aan Van Stuyvenberg is een geschikt vehicle omdat hij zich, misschien 
als jeugdzonde - zijn er eigenlijk nog wei andere zonden? - aan het 
bouwen van econometrische modellen schuldig heeft gemaakt. 

Wetmatigheden 

Een citaat van Fogel uit het al eerder geciteerde boek "The new economic 
History" kan dienen om de discussie op gang te brengen: "My third point 
concerns the debate over whether it is legitimate to use equations to describe 
historical processes. The real issue here is not whether equations can be used 
but whether in fact the equations that underlie a particular argument are the 
right equations". Opvallend is dat Fogel stelt dat de vergelijkingen de histori
sche processen beschrijven. Maar ligt het dan niet voor de hand dat het onzin 
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is om te praten over de legitimiteit van dit gebruik? Als de vergelijkingen de 
processen goed beschrijven volgens een of ander criterium, zoals bijvoor
beeld kleinste vierkanten, dan voldoen zij; zo niet, dan zoeke men een ander 
stei. Maar waarschijnlijk geeft Fogel de vergelijkingen een belangrijker taak . 
"The equations that underlie a particular argument" kunnen fout zijn. En zo 
komen we op een thema dat in de discussie steeds terugkeert: achter de waar
nemingen ligt een theorie waarin hypothesen worden geformuleerd. Deze 
theorie heeft een universeel karakter, zowel naar plaats als tijd. Dit kan ons 
inziens het beste worden gedemonstreerd aan de hand van een voorbeeld uit 
de astronomie, een voorbeeld waarvan de essen tie zo algemeen bekend is, dat 
het onmiddellijk za1 aanspreken. 

In het begin van de l7e eeuw formuleerde Kepler - na jaren van extensieve 
berekeningen - zijn bekende drie wetten over de beweging van de planeten. 
Als zodanig waren zij niets meer dan een beschrijving van de planetenbanen, 
zij het een bijzonder elegante, vergeleken met de andere beschrijvingen die op 
dat moment gangbaar waren. Het verband tussen de wetten van Kepler en de 
theorie van de beweging in een veld waar de kracht omgekeerd evenredig is 
met het kwadraat van de afstand, bracht Newton er uiteindelijk - tegen het 
einde van de 17e eeuw - toe zijn wet van de universele zwaartekracht te 
postuleren. "Ieder deeltje in het heelal trekt ieder ander deeltje aan met een 
kracht, gericht langs de verbindingslijn der deeltjes, proportioneei met het 
product van hun massa's en omgekeerd evenredig met het kwadraat van hun 
afstand." De proportionaliteitscoefficient is bekend als de zwaartekracht 
constante. Het is het universele van de zwaartekracht dat mogelijk maakt 
voorspellingen te doen, bijvoorbeeld over de valsnelheid van een lichaam op 
aarde, en deze voorspellingen te toetsen aan observaties. En zoals Newton 
opmerkte, deze voorspellingen klopten "pretty nearly" met de theorie. 

Anders gezegd, Newton verdiepte Kepler's beschrijving van de planeten
banen tot een ·· theorie, een theorie die de eerste econometristen, zoals 
Tinbergen, in detail bekend was. En het was ook deze theorie die hem voor 
ogen stond als een voorbeeld van een theorie van het economisch gebeuren. 
Dit is vooral begrijpelijk als men zich realiseert dat de econometrie ontstond 
in de jaren dertig van deze eeuw toen men geobsedeerd was door de toenmalige 
economische crisis, waarbij de conjunctuurbeweging in het centrum van de 
aandacht stond en gezien werd als een periodieke beweging vergelijkbaar met 
die van de planeten . 

Wat moeten wij nu aan met het laatste citaat uit Fogel in het licht van het 
bovenstaande? Zijn de vergelijkingen die - zoals hij zelf zegt - de histori
sche processen beschrijven, niets meer dan de wetten van Kepler, dan zien wij 
het verschil niet met de traditionele geschiedenisbeoefening. Het enige ver
schil is dat daarbij aan de argumenten een verbale vorm werd gegeven, terwijl 
Fogel gebruik maakt van de wiskunde als taal om zijn betoog in te formule
ren . Dit verschil is niet essentieel. Beide vormen hebben hun eigen voordelen. 
De mathematiek als taal maakt het wat gemakkelijker redeneerfouten te 
vermijden; verbale expressie is meer algemeen toegankelijk en kan rijker van 
inhoud zijn. 
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Maar nu een ander citaat. ,,1 don't see that anyone save a sap-head can 
now think that he knows any history until he understands economics". Dit 
citaat van Ezra Pound staat in het artikel van Hughes, "Fact and theory in 
Economic History", waarin ook het amusante voorbeeld staat van de 
periodiciteit van het opstaan van de aanwezigen bij de uitvoering van het 
Hallelujah uit Handel's Messiah. 

Om het voorgaande wat serieuzer, maar daarom niet beter, te formuleren 
een citaat uit "The Function of general Laws in History" van de hand van 
C. O. Hempel in the Journal of Philosophy, 39 (1942), 35-48 . "The follow
ing considerations are an attempt to substantiate this point by showing in 
some detail that general laws have quite analogous functions in history and in 
the natural sciences, that they form an indispensable instrument of historical 
research, and ..... " De sleutelwoorden zijn hier uiteraard "general" en 
"laws" . Onder een algemene wet verstaat Hempel het postuleren van "a 
regularity of the following type: in EVERY case where an event of a specified 
kind C occurs at at certain place and time, an event of a certain kind E will 
occur at a place and time which is related in a specified manner to the place 
and time of the occurrence of the first event" (C staat voor cause en E voor 
effect). Eindelijk eens een uitspraak die aan duidelijkheid niets te wensen 
over laat. Naderhand zwakt hij deze definitie wat af door ook waarschijnlijk
heidsuitspraken toe te staan. Hij noemt dit, samen met Popper, een 'explana
tion sketch'. Naar onze mening is het gebruik van het waarschijnlijkheids
begrip in de sociale wetenschappen bezaaid met voetangels en klemmen en is 
zeker het frequentistische waarschijnlijkheidsbegrip, zoals bijvoorbeeld ge
hanteerd in de macrowetten van de physica, in de sociale wetenschappen 
maar in uitzonderingsgevallen toepasbaar. Over dit onderwerp zou gemakke
lijk een geheel opstel te schrijven zijn, zodat wij men en goed te doen deze 
qualifactie van het wetsbegrip op deze plaats buiten beschouwing te laten . 

Verder menen wij dat voor statistische bewerkingen als schatting en toet
sing het boven gegeven wetsbegrip zo moet worden uitgelegd dat onder "a 
specified manner" moet worden verstaan: een constant numeriek verband 
tussen de relevante grootheden. Een conclusie als de volgende: "thus govern
ment offices and bureaus, once created, in turn institute drives, not only to 
fortify themselves against assault, but to enlarge the scope of their opera
tions" (op cit. pag. 40) is te vaag. Een begrip als "the scope of their opera
tions" moet meetbaar gemaakt worden en een verband met de tijd moet ge
postuleerd worden, waarna de regressiecoefficient tegen nul getoetst kan 
worden of iets dergelijks . Wat met andere woorden nog extra nodig is, is een 
expliciete uitspraak dat er een constant verband tussen de tijd en de " scope 
of their operations" bestaat. En deze uitspraak moet op basis van een tijd
reeks of een cross sectie, waarvan de waarnemingen op de een of andere ma
nier gezien worden als een steekproef uit een of andere populatie, kunnen 
worden getoetst. 

In hoeverre is het nu realistisch om in de context van sociale verschijnselen 
het bestaan van dergelijke wetten te veronderstellen? Velen, wij scharen ons 
onder hen, menen van niet. In een bespreking van het boek van Edmund 
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Leach getiteld "Social Anthropology" (The Economist 7-13 aug. 1982 pag.· 
83) komt de volgende bewering voor: "He believes that it is precisely the non
rationality of man's behaviour that makes him human. He rejects the preten
sions of anthropology to be a science. There are no laws; indeed the funda
mental characteristic of human culture is its endless diversity. Unlike science, 
the interesting propositions are not open to refutation". 

Het zou interessant zijn geweest als Hempel door middel van het aanwijzen 
van succesvolle toepassingen van de "wetenschappelijke methoden" zijn be
weringen wat empirische inhoud had gegeven. Het is merkwaardig dat 
iemand die confirmatie van theorien zo hoog in het vaandel draagt, vol staat 
met een zinnetje als "We have tried to show that in history no less than in any 
other branch of empirical enquiry, scientific explanation can be achieved 
only by means of suitable general hypotheses", zonder op enigerlei wijze op 
waarnemingen terug te vallen. 

Onze negatieve opvatting over het bestaan van wetten in de strenge zin van 
het woord vindt zijn oorsprong in twee feiten. Ten eerste is het zo dat zelfs de 
biologische eigenschappen van de mens aan schoksgewijze veranderingen on
derhevig zijn. Een ieder - zoals een onzer - die zijn eerste jeugd lang achter 
zich geIaten heeft, zich vroeger met zijn een meter drie en zeventig in het mid
den van de klas mocht rangschikken en nu tot de kleintjes gerekend wordt, 
maar al te droef bewust moet zijn. En als de biologische eigenschappen al zo 
snel kunnen veranderen, hoe moet dit dan zijn met de psychologische, zoals 
de geneigdheid tot consumptie? En wat is de betekenis van het via een tijd
reeks proberen te schatten van een grootheid die niet constant hoeft te zijn? 

Ten tweede is het toch wei opvallend dat er nog nooit goede voorbeelden 
van algemene wetten binnen de geschiedwetenschap zijn gegeven. Al sinds 
Comte, die van oordeel was dat de echte wetenschappelijke geschiedenis tot 
doel had de wetten op te sporen die de ontwikkeling van de menselijke maat
schappij beheersten, zoeken historici naar deze wetten. Goede voorbeelden 
zijn echter nog niet gevonden. Ook iIIustere Nederlandse historici als Fruin 
kampten met dit probleem. Tot het einde van zijn leven blijft Fruin ervan 
overtuigd dat in de geschiedenis wetten werkzaam zijn met de regeImatigheid 
van een natuurkundig proces. Aileen moest Fruin toegeven dat zulke wetten 
nog niet aangetoond zijn: "Geen enkele zoodanige wet is ons nog bekend, en 
wat men er voor uitgeeft verdient den naam niet." (Uit G. Harmsen, Inlei
ding tot de geschiedenis, pag. 109.) Ook moderner historici komen tot soort
gelijke conclusies. A. Donogan stelt in een artikel getiteld "The Popper
Hempel Theory Reconsidered" het volgende: "If the covering law thesis be 
true, then no historian has yet succeeded in providing a genuine historical ex
planation." Natuurlijk is het wei mogelijk universele wetten te vermelden 
maar dat zijn dan wetten uit een wetenschap buiten de geschiedwetenschap, 
zoals de natuurwetenschappen, of het zijn aperte open deuren. Een voor
beeld van de eerste mogeIijkheid komt uit K. R. Popper's beroemde werk 
"The poverty of Historicism", pag. 145: "If we say that the cause of the 
death of Giordano Bruno was being burnt at the stake, we do not need to 
mention the universal law that all living things die when exposed to intense 
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heat." Donogan zegt hierover: "Here indeed is an explanation which rests on 
a law from natural science; but it is not an historical explanation. You cannot 
in such a way explain why Giordano Bruno was sent to the stake." Een voor
beeld van de tweede mogelij kheid komt uit het boek van H. W. von der Dunk 
"De organisatie van het verleden". Von der Dunk stelt daar op pag. 243: 
"Het algemene antwoord op de vraag waarom rukten de Duitsers op 1 sep
tember 1939 Polen binnen luidt: omdat Duitsland in die aanval het beste 
mid del zag tot verwezenlijking van zijn doe!." Dit antwoord verwijst naar 
een dakwet. Mensen gebruiken immers voor hun doel het middel dat in hun 
ogen dit doel het beste dient. "Geen mens", zegt Von der Dunk, "zal in ons 
algemeen antwoord nu echter weer iets anders zien dan een overbodige trivia
liteit." Juist de algemene geldigheid van deze verklaring maakt haar zo 
ontoereikend. 

Al het voorgaande zou inderdaad niet meer zijn dan het afstraffen van een 
zeer dood paard, wanneer wij aan dit negatieve oordeel niet iets positiefs, dat 
voor zover wij weten nog niet talloze malen is gezegd, hadden toe te voegen. 
Dit zuBen wij in de volgende paragraaf doen. 

Regelmatigheden 

Al zou het inderdaad zo zijn dat de quantitatieve methoden in de sociale 
wetenschappen hun bestaansrecht niet kunnen ontlenen aan het opsporen 
van wetten, dat is van universele regelmatigheden, dan wi! dat niet zeggen dat 
zij als overtollig overboord moeten worden gezet. Men kan zich wat 
bescheidener opsteBen; niet de pretentie koesteren dat de "waarheid" - zo 
deze al zou bestaan - op te sporen valt en niet mikken op uitspraken met een 
universeel karakter. 

Om duidelijk te maken wat naar onze mening de taak van de quantitatieve 
methoden in de sociale wetenschappen zou kunnen zijn en welke technieken 
daarbij nuttig zijn, willen wij duidelijk maken wat wij onder het woord 
"regelmatigheden" in het volgende zuBen verstaan. In de literatuur komt 
men dit woord dikwijls tegen zonder dat het nauwkeurig is gedefinieerd. 
Waarschijnlijk wordt men afgeschrikt door het met veel associaties behangen 
woord "wet". Men voelt wei aan dat de benaming wet voor de onderzochte 
relatie wat pretentieus is en gaat daarom over tot het gebruik van het woord 
regelmatigheid. Ook andere woorden met een weinig nauwkeurig omschre
yen begripsinhoud worden in deze context gebruikt. Zo zegt M. M. G. Fase 
in "De kunst van het voorspeBen" dat sommige voorspelmethoden bruik
baar zijn, mits "een voldoende stabiele relatie ... " is vastgesteld, zonder in te 
gaan op de vraag wanneer een relatie voldoende stabiel is en hoe men dit 
vaststelt. Toegegeven moet worden dat het Maandblad voor Accountancy en 
Bedrijfshuishoudkunde, waarin dit artikel is opgenomen, misschien niet het 
meest geschikte tijdschrift voor de bespreking van een dergelijk onderwerp is. 

Een voorbeeld, gelicht uit eigen werk, gebruiken wij als introductie. Een in 
de economie zeer bekende techniek is de "input-output analyse" van econo
mische sectoren, waaraan de naam van Leontief onverbrekelijk is verbonden. 
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Een essentieel onderdeel van deze techniek vormen de zogenoemde techni
sche coefficienten. Deze geven aan welke hoeveelheden van het product van 
elk der onderscheiden sectoren nodig zijn voor de productie van een eenheid 
product van een gegeven sector. Met de georganiseerde verzameling van tech
nische coefficienten wordt de productiestructuur van een bepaald geografisch 
gebied beschreven. Meestal is deze beschrijving zeer sterk geaggregeerd; het 
aantal onderscheiden sectoren is maar beperkt. Het merkwaardige is nu dat 
zorgvuldige statistische analyse niet deed blijken dat de verondersteHing van 
het constant zijn van deze technische coefficienten moet worden verworpen, 
noch van land tot land, noch in de tijd. Wat de oorzaak van de invariantie 
van deze grootheden zou kunnen zijn is onduidelijk. Op het eerste gezicht is 
deze zelfs strijdig met wat men intuItief verwacht, als men denkt aan ontwik
kelingen zoals bijvoorbeeld de spectaculaire groei van de informatie
verwerkende industrie in de laatste decennia. 

Er zijn verschillende theoretische economische modeHen, waarbinnen de 
technische coefficienten constant blijven in de tijd. Veel vertrouwen in deze 
theorieen hebben wij niet. De beste verklaring voor het constant zijn van de 
technische coefficienten lijkt ons dat veranderingen zich op micro-niveau 
misschien wei vrij snel voltrekken, maar dat het grootste deel van de industrie 
vrij traditioneel werkt zodat de technische vooruitgang gesmoord wordt in de 
sterk geaggregeerde beschrijving van het stelsel van productie van goederen 
en diensten. Een voorbeeld? Substitutie van aluminium voor koper in 
sommige soorten technische kabels, die vanaf 1950 van betekenis werd als ge
volg van veranderende prijsverhoudingen van deze twee grondstoffen, komt 
in de geaggregeerde technische coefficienten niet tot uitdrukking omdat 
aluminium en koper beide in een en dezelfde sector zijn geklassificeerd. 

Met betrekking tot het constant zijn van de technische coefficienten en in 
het algemeen van andere grootheden waarvan het constant zijn niet kan wor
den ontkend op basis van statistische onderzoekingen, zuHen wij spreken van 
"regelmatigheden" . 

De practische betekenis van het feit dat de hypothese van het constant zijn 
in de tijd van bepaalde coefficient en niet kan worden verworpen, is dat hier
aan een zekere verdediging kan worden ontleend voor de hypothese dat deze 
coefficienten ook in de (naaste) toekomst niet sterk zuHen fluctueren. En dit 
geeft weer de mogelijkheid om aHerlei interdependenties in het betoog te 
incorporeren, die de vrijheid van beweging van het economisch systeem aan
merkelijk inperken. Zo kunnen met behulp van constant veronderstelde tech
nische coefficienten grenzen worden gesteld aan de omvang van de groei van 
de industriele productie in de nabije toekomst. Deze aanpak is door de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid gevolgd in zijn studie 
"Beleidsgerichte Toekomstverkenning". Hierin zijn diverse mogelijkheden 
van economische politiek besproken en vergeleken, onder andere via de 
schatting van de trade offs, inherent aan het verwezenlijken van diverse desi
derata. 

Dit is slechts een voorbeeld van de manier waarop een hypothese, die zeker 
niet de status van een wet uit de physica pretendeert te bezitten, van practisch 
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nut kan zijn in de sociale wetenschappen. Bovendien heeft deze benadering 
ook theoretisch zijn merites. Zij maakt het namelijk overbodig om uit te gaan 
van een "werkelijkheid" achter de waarnemingen en uitspraken zo te formu
leren dat zij relevant zijn voor die werkelijkheid. Aldus kunnen exercities van 
een grote filosofische complexiteit en twijfelachtige waarde geheel achter
wege blijven. Daarentegen kan het onderzoek in hoeverre bepaalde groothe
den in een gegeven periode een con stante waarde bezitten een relatief eenvou
dige opgave zijn, waarvoor vele beproefde statistische methoden ter beschik
king staan. Ook deze methoden vereisen wei weer hun veronderstellingen. 
Voor niets gaat de zon op. Onder een regelmatigheid verstaan wij uiteraard 
niet, dat de betreffende grootheid geen enkele variatie vertoont. Maar er 
bestaat een veelheid van methoden, ieder met hun eigen uitgangspunten, zo
dat men zijn keuze aan het probleem kan aanpassen. Bovendien hebben on
derzoekingen aangetoond dat sommige van de meest bekende methoden zeer 
robuust zijn. Het laten vallen van sommige uitgangspunten, nodig voor de 
theorie, doet in de praktijk niet vee!. 

Kort samengevat luidt daarom onze stelling dat het in de sociale weten
schappen zinvol is om het zoeken naar wetmatigheden te staken en de 
aandacht te concentreren op het vastleggen van die regelmatigheden, die voor 
een bepaald probleem van betekenis zijn. 
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DE PRIJSLEER ONDER INNOV A TIE 

door 

H. W. LAMBERS 

Uitgangspunt en zijspoor 

"De prijstheorie, eens het hart van de Algemene leer van de economie, 
verdween naar een zijspoor" , aldus Thurlings in zijn afscheidsrede te Wage
ningen in maart 1983 '). Ais luisteraar deed het mij den ken aan de periode 
1937/ 38 in Rotterdam, toen Thurlings, Van Stuijvenberg - al een streepje 
meer historicus want student-assistent - en ik naast elkaar zaten op de 
doctorale werkcolleges economische geschiedenis van Z. W. Sneller. 

"De prijstheorie verdween naar een zijspoor". Voor de studenten econo
mie omstreeks het midden van de jaren dertig was de prijstheorie inderdaad 
het centrum van alle theoretiseren. Een geduchte verschuiving dus, waarbij 
kan worden gesteld, dat de formulering van Thurlings nog niet de krachtigste 
is, die ik hoorde. Kort tevoren had ik een gesprek gehad met een docent eco
nomie, verbonden aan een der Nederlandse universiteiten, wiens vakgroep 
zich afvroeg, waar men de prijsleer nog kon onderbrengen. Wat is er met de 
prijsleer gebeurd? De vraagstelling moet eerst zorgvuldiger worden gemaakt. 
Eerst de periode. Voor de kern van het betoog kan dat precies vijftig jaar 
zijn. Van 1933, het eerste studiejaar van Van Stuijvenberg, tot 1983. Ten 
tweede, wat is de prijstheorie, is dat uniek omschrijfbaar? Zojuist heb ik de 
boeiende dissertatie van P. van Stuijvenberg gelezen, die zich bezighoudt met 
de mogelijkheden van toepassing van economische theorieen op vraag
stukken van economische geschiedenis2). Wat daarbij bij mij opkwam, vindt 
meteen toepassing. Hoe bepaal je, bij een gediversificeerde wetenschap in 
beweging de stand van de wetenschap, wat kan zich modern noemen? Voor 
verschuiving is verwisseling van uitgangspunten, paradigm a of research
programma een noodzakelijke maar niet voldoende voorwaarde om de stand 
van de wetenschap te wijzigen. Er moet, om een term uit een oude geld
theorie te gebruiken, "Massengewohnheit der Annahme" ontstaan. 

Als voorbeeld van de door mij verwachte moeilijkheid bij de bepaling van 
de stand van de wetenschap kan de eigen hi storie van onze studentengene
ratie gelden. In 1933 doceerde F. de Vries de prijsleer als door Thurlings 
bedoeld en nog nader te omschrijven. In 1935 sprak hij een grote rede 
"Regeling of vrijheid" ') uit, waarbij de voor het economisch proces uit de 
prijstheorie getrokken condusies met kracht opzij werden gezet. In 1936 gaf 
hij een doctoraal college, geheel gewijd aan recente theoretische aanvallen op 
de prijsleer. Zo moeilijk kan het zijn in een periode van levendige beoefening 
van de theoretische economie aan een, zelfs centraal, leerstuk de stand van de 
wetenschap te bepalen. 
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Ondanks deze waarschuwing voor het vervolg, toch een constatering. De 
prijstheorie - liever nog de waarde- en prijsleer - heeft bestaan als "stand 
van de wetenschap". Ten troon geheven in de leerboeken van het laatste 
kwart van de negentiende eeuw tot in het eerstc kwart van de twintigste eeuw. 
am een verschuiving te doen zien, zal plausibel moeten worden gemaakt dat 
andere research programma's de "Massengewohnheit der Annahme" van de 
prijsleer op zich wisten over te brengen. De inhoud van de prijstheorie zal 
daartoe als eerste ter sprake moeten worden gebracht; daarbij zal de term 
prijstheorie of prij sleer slaan op de theorie waarmee onze generatie werd 
opgevoed. 

De prijs/eer 

Van achttiende eeuwse afkomst, was de prijsleer ter verklaring van de wer
king van het economisch proces het complement van een visie op de economi
sche orde. Positief geformuleerd hield deze in dat het economisch initiatief 
geheel lOU zijn voorbehouden aan de handelende huishoudingen: het 
economisch individualisme. Negatief geformuleerd, dat de overheid zich zou 
onthouden van bemoeiIng met het economisch leven; zij schept de mogeIijk
heid tot handelend optreden van de huishoudingen door de vervulling van 
haar taak ten opzichte van defensie, rechtsbedeling en geldwezen. 

Met deze praemissen van vrijheid van inkomensbesteding en inkomensver
werving "moet het economisch leven zich wei oplossen in een samenstel van 
contractuele verhoudingen. De markt wordt dan het enige orgaan, dat de 
individuen onderiing verbindt. .... De prijsvorming treedt in een dergelijke 
samenleving op als ordenend beginsel, zij wordt de regulator van voortbren
ging en verbruik. Alles past zich bij de beweging der relatieve prijzen aan" 4). 

Die prijsverhoudingen geven informatie, simultaan, over de omstandig
heden op drie vlakken van besluitvorming. Ten eerste voor de consumenten 
over de relatieve schaarste van goederen en diensten. Ten tweede voor de 
producenten over de richtingen waarin productiemiddelen lonend kunnen 
worden aangewend. Ten derde over de inkomensvorming: de prijzen van de 
productiemiddelen vormen inkomens voor de aanbieders daarvan. 

"De kring is nu gesloten. Inkomens, prijzen van product en en van produc
tiemiddeIen, aangeboden en gevraagde hoeveeIheden bepaIen elkaar over en 
weer en zullen zich in een onderiinge evenwichtige verhouding bewegen" '). 

Opdat deze onderling evenwichtige verhoudingen konden worden gepostu
leerd, moesten wei een aantal voorwaarden worden vervuld. "Mededinging 
beheerst het gehele stelsel" 6). Een lo groot aantal marktpartijen werd aan 
beide zijden van de markt aangenomen, dat geen van hen directe invloed op 
de prijsvorming kon uitoefenen. De prijs kwam tot stand als een onpersoon
lijk gegeven voor elke marktpartij . De daaruit te ontstane bewegingen stelden 
weer voorwaarden aan de marktperfectie: marktkennis, beweeglijkheid en 
deelbaarheid waren vereist. Was daaraan perfect voldaan, dan kon het prijs
kompas worden gevolgd zo dat aequatieprijzen ontstonden, prijzen waarbij 
aangeboden en gevraagde hoeveelheden juist aan elkaar gelijk waren. Waren 
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er hier of daar imperfecties dan had de markt toch de inhaerente eigenschap 
tot herstel van een even wicht. Op grond van de wetten van vraag en aanbod 
- op het kortst gezegd, zij reageren in tegengesteIde richting op een prijsbe
weging - zou er altijd beweging ontstaan naar een punt waar de twee elkaar 
ontmoetten, een evenwichtprijs, een rustpunt. 

Het is nog een heel stuk geworden. In die zin terecht, dat het een grootse 
conceptie was van een volledige samenhang met behulp van weinige begin
selen die eens grote operationele betekenis hadden. De repetitoren dikten het 
geheel in tot drie begrippen: staatsonthouding, prijsmechanisme, markt
automatisme. 

In Nederland werd tot ± 1940 deze prijsleer overwegend gedoceerd in 
samenhang met de zgn. Oostenrijkse waardeleer. 

Over deze waardeleer kan ik kort zijn ' ). Zij is niet op een zijspoor geraakt, 
zelfs niet op de zandweg, zoals in het schooIliedje, maar daarneven. lets wi! 
ik er echter over zeggen uit het gezichtspunt van wetenschapsgeschiedenis. In 
de Nederiandse taal heeft Vleeschhouwer een standaardwerk "Econornische 
rekenvormen" geschreven, dat de gehele economische literatuur over de oor
sprong van waarde en prijs vrijwel uitputtend behandelt 8

) . Hij had zijn on
derzoek einde van de jaren twintig aangevangen. Door de tragische omstan
digheid dat hij eerst na 1945 kon publiceren, werd zijn uitschakeling van de 
waardeleer het voorbeeId van een vergeten spoor naar de innovatie. Het kort 
voor de ooriog verschenen werk van Hicks" Value and Capital" 9) was intussen 
wereldberoemd geworden, de economisten dachten verder in indifferentie
curven en in "revealed preference". 

De vraagsteIling naar de motieven van kopers was echter vitaal gebleven. 
Met een verspringing vindt men haar nu terug in het aan de microeconomie 
grenzende gebied van de bedrijfseconornie, dat zich met marktonderzoek en 
marketing bezighoudt. En de economische psyehologie die zich o.a. rieht op 
besluitvormingsprocessen bij keuzehandelingen, b.v. van consumenten, 
wordt als speciaai yak gedoeeerd aan een eeonomische faeulteit. Zo is door 
verdringing enerzijds, specialisatie anderzijds, een Ius ontstaan in het 
systeem. Er is al weer naar integratie gezocht 10). 

Waf is er gebeurd? 

Dat is een lastige vraag, omdat het er op aankomt een wijze van benadering 
te kiezen. De personifierende benadering van "op een zijspoor geraakt of 
mogelijk wei daarneven" veriatend, gaat het om de kraehten, die op een 
leerstuk gedurende vijf decennia hebben ingewerkt. Vernieuwend dan weI 
destructief, om Schumpeter's "creative destruction" even uiteen te halen. 
Dezelfde Schum peter stelt immers, dat elke wetenschapsverwante pro
bleemstelIing wordt voorafgegaan door een pre-analytic cognitive act II); een 
idee, hoe het wei eens zou kunnen zijn . Of het een "cognitive act" is, weet ik 
niet zeker, maar er is wei een "preconceived notion". De depressie van de 
jaren dertig heeft mij diep geraakt. Nu een poging tot objectiviteit. 
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"Het goede beschrijven is per oorzaak beschrijven"; Van Stuijvenberg 
verwees er nog eens naar - in 1951 - bij zijn intrede als lector in het 
cooperatiewezen 12). Het is mij ook ingehamerd. Na veertig jaar turen op in
terdependenties, heb ik het er moeilijk mee. Hoe kom je, anders dan met 
drastische reductie, tot de noodzakelijke en voldoende voorwaarden om de 
werking van een inkomensveriaging op het aanbod van arbeid monocausaal 
te "verklaren", d.i. beschrijven onder de gestelde voorwaarden "lndien zus, 
dan gaat het zo". Of het "zus" is, weten we door de reductie niet zo zeker. 
Reductie is een erkend proces, met een zucht. Het is een pogen althans een 
plankje, precies op maat, gepolijst en gepolitoerd af te leveren, als de bouw 
van een concertvleugel je ontgaat. Het is er mee leren leven dat je plankjes 
maakt als je een vleugel wilde doen klinken. lk ken historici, die over hun 
wetenschap dat gevoel herkennen. 

Een economist, zei men, denkt in nut. Zijn de voorgaande regels nutte
loos? Wat is "begrijpen" zonder een ondergrond van geverifieerde verban
den? Hoe is economisch handelen, dat neerslaat in hoeveelheden - goede
ren, diensten, arbeid, koopkracht - anders te vatten dan in onder sterke 
voorwaarden afge1eide quantitatieve verbanden. Zo houdt het schriklijk pleit 
van dwang en vrijheid aan. Het enige herolsche in een analyse kunnen de 
hypothesen zijn: de heroische synthese is aan de poezie voorbehouden -
geloof, verbeelding, heldenmoed, ziedaar de gaaf der poezij - althans aan 
de schrijfkunst. 

Al drijf je de natuur met een hooivork uit, zij komt altijd weer terug. Ik 
waag het erop deze schetsmatige beschouwing over het terzijde schuiven van 
de dominerende prijsleer op te hangen aan een gecompliceerde veronderste1-
ling: de verschuiving ware toe te schrijven aan het losmaken en losraken van 
de theoretische economie en het economisch proces uit hun wetenschappelijk 
en maatschappelijk isolement. Andersom geformuleerd: de eens met behulp 
van de methode van abstractie weggewerkte omgeving is de economie binnen
gedrongen. 

De opzet is, dat in het vervolg de operationele elementen van de prijsleer -
economisch individualisme, concurrentie, prijsmechanisme, markteven
wicht, overheidsonthouding - afzonderiijk aan de orde worden gesteld. 
Endogene en exogene krachten die op elk onderdeel van het leerstuk hebben 
gewerkt, worden aangeduid. Dan een slotsom. 

De verschuivingen 1 

De eerste grote inbreuk op het isolement van de prijsleer komt voort uit de 
opkomst en de verspreiding van de leer van Marx. Naast de individualistisch 
en subjectief gefundeerde orde en prijsleer trad een mededinger gebouwd op 
een collectivistische orde en een objectieve prijsleer. Het monopolie werd een 
duopolie, dat is in een markt een beslissende wending. 

De reactie lijkt sterk op die welke ik bij bedreigde, rationele, ondernemin
gen heb gezien: de eigen positie nauwkeurig definieren, het gekozen assorti
ment in kwaliteit opvoeren, aanvallen ter verdediging van het marktaandeel. 
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De eerste versie van de klassieke leer, waaraan de naam van Adam Smith 
blijft verbonden, was, hoe mooi ook geschreven, analytisch "rough and 
ready". Het ging Smith om een economisch-politiek betoog, dat moest over
brengen dat het beginsel van de arbeidsdeling in zijn via de markt verspreide 
verhoging van de productie onder vrijgelaten concurrentie het meest zou 
bijdragen tot de Wealth of (the) Nation(s). 

Aan het eind van de negentiende eeuw komt de methode van isolering. In 
de eerste plaats, een verkapt antwoord aan het Marxisme, door de theoreti
sche economie te zuiveren van politieke e1ementen. Marshall, die bij de eeuw
wisseling domineerde, doopte zijn standaardwerk bewust "Principles of 
economics"; met "political economy" had hij niets van doen, althans niet 
expliciet. 

Ten tweede moest men om "Economie pure" te kunnen beoefenen, een
duidig weten wat onder economie vie!. Isolerend en "pointierend hervor
hebend" kwam het in de leerboeken: economie was katallaktiek, de leer van 
de ruilhande1ingen. Zoals Boulding, kritisch, formuleert: "The study of how 
society is organized through exchange and through transfers of ex
changeables" 13). Deze gedachtengang beheerst een grote groep van econo
misten tot in de jaren dertig. 

De terugtrekking bleek wellicht het subtielst uit een wijziging in terminolo
gie. In plaats van economisch individualisme (een ordebegrip) komt metho
disch individualisme, een analytisch begrip, dat aangeeft dat de analyse van 
welke organisatievorm dan ook vruchtbaar bij de individuele huishoudingen 
kan aanvangen. 

Van die positie uit, worden briljante analytische betogen opgebouwd, dat 
een economie, die het marktmechanisme mist, niet kan functioneren. Dan -
als de Sowjet-Unie als een "fleet in being", hoe dan ook een werkende eco
nomie blijft -, dat zij niet efficient kan functioneren. Maar dan is er ook al 
twijfel aan de efficiency van het eigen systeem, waarover later. 

Een parallele reactie was de neiging de analytische problematiek voortdu
rend te zuiveren, te verfijnen, te formaliseren. De eerste aanstoot tot de mo
gelijkheid daartoe was exogeen. Van buiten kwam door de industrialisatie, de 
expansie van geld- en credietwezen en de groeiende handelsbetrekkingen de 
vraag naar speciaal en hoger opgeleiden. Het zelfstandig maken van de aca
demische economie heeft voor 1914 zijn beslag gekregen. Het academisch do
centschap wordt in de volgende periode een loopbaan, vooral in de Verenigde 
Staten, waar overheid en bedrijfsleven een geringe behoefte aan theoretisch 
economen toonden, tot aan de jaren zestig. Het gevolg is, dat steeds groter 
groepen, in beginsel, intelligente en werkzame mensen zich werpen op het 
zoeken van technieken en methoden om het theoretisch apparaat te verbete
ren. De prijsleer wordt enerzijds steeds verder geformaliseerd, totdat, als ik 
het wei heb begrepen, Arrow en Debreu er in slagen in de jaren vijftig een 
wiskundig gesloten model af te leveren. Wat de protagonisten vinden, bren
gen de gelederen over op talloze hogeschoien en universiteiten. Zo wordt de 
prijsleer, geformaiiseerd, tot conventionele overdracht. Als demonstratie
model op colleges is de "pure and perfect competition" perfect. 
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De prijs van forrnalisering is het verlies van herkenbaarheid en toepasbaar
heid. Dat deze prijs hoog was opgeiopen, meld den anderzijds andere acade
mische economisten; zij had den gekozen voor het empirisch onderzoek van 
marktontwikkelingen en kostenbewegingen. Deze endogene kracht, die de 
theoretische economie uit het isolement haalde door naar buiten te gaan, 
werd gedragen door de uitbreiding van de statische bureaus en de beschik
baarheid van wiskundige en statistische technieken, die op economisch mate
riaal konden worden toegepast. In het eerste kwart van de eeuw werd reeds 
veel voorwerk gedaan. In de jaren dertig kwam de oogst, die uit analyse van 
de werkelijkheid was verzameld. 

Verschuivingen 2 

"Mededinging beheerste het gehele stelsel" . Dat was juist, in zoverre alle 
aanbieders wedijverden om de gegeven koopkracht. De omstandigheden 
waaronder dit geschiedde bleken bij onderzoek dikwijls, ver, af te wijken van 
de in de prijsleer gestelde voorwaarden. De onvolkomenheden betreffende 
marktinformatie, marktkennis, mobiliteit bleken zodanig, dat in het begin 
van de jaren dertig een reeks studies verscheen, die imperfecte en monopoliti
sche mededinging tot titel hadden. De ondoorzichtigheid van de markt in he
den en nabije toekomst had onzekerheid tot gevolg. Daar het doel van onder
nemers niet concurreren is, maar voortbestaan, zochten zij zelf in vele mark
ten naar middelen om die onzekerheid te verlagen. Een daarvan was de com
binatievorming. Door ondernemersovereenkomsten werden mark ten geinsti
tutionaliseerd, d.w.z. onder een organisatievorm gebracht, waarbij overeen
gekomen collectieve actie de individuele acties beheerste. Er waren vele vor
men, kartel is de bekendste term, waarin de overeenkomsten over prijzen, 
productiequoten, marktgebied, marktverdeling, research waren gegoten. 

Een andere weg om zekerheid te zoeken was het groter worden dan ande
reno Ondernemingen trachtten door interne groei en overnemen van andere 
ondernemingen het marktaandeel te vergroten of opeenvolgende markten te 
overbruggen. In markten waar die concentratiebeweging slaagde - en dat 
gold voor ' vele industriele en financiele mark ten - ontstond het oligopolie, 
de markt van enkelen. De zes of acht grootste ondernemingen hebben te
samen een marktaandeel van bijv. 40/ 60070; daaromheen soms een krans van 
middelgrote en kleine ondernemingen, waarvan sommige door vergaande 
specialisatie meer een kleine monopolist dan een kleine mededinger bleken. 
am een totaalcijfer als illustratie te geven: in Groot Brittannie, het land van 
Adam Smith, steeg het aandel van de 100 grootste industriele ondernemingen 
in de netto industriele productie van 150/0 omstreeks 1900 tot bijna 50% in de 
jaren zeventig 14). 

Een scala van marktvormen werd gevonden, lopend van zeer vele mededin
gers naar een enkele. Het gave marktbeeld bleek verbrokkeld; de ver
onderstelde invloedloosheid, die ieder vrijmaakte, bleek in vele industriele en 
financiele markten doorschoten met economische macht, het vermogen om 
de vrijheidsgraden van anderen te beperken. 
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Dit artikel mag geen catalogus worden, maar twee Nederlandse boeken op 
dit gebied moeten worden vermeld. J . H. van Stuijvenberg: Het Centraal 
Bureau, een cooperatief krachtveld in de Nederlandse landbouw Il), OOf

spronkelijk van het zelf bijeengebrachte materiaal af tot aan de bereikte 
standpunten, en Prof. Dr. H. W. de J ong: Dynamische markttheorie '6), 
evenzeer berustend op eigen onderzoek en eigen theorievorming. 

Een ander gevolg werd zichtbaar. Door de omgevingsvoorwaarden voor 
aile partijen gelijk te stellen had de prijsleer bewerkt dat de omgeving voor de 
afzonderlijke aanbieder irrelevant werd. Uit de empirische onderzoekingen 
bleek, dat de omgeving voor elke onderneming een specifieke was, die een 
eigen ondernemingsstrategie vergde met als limiet de beheerste omgeving 
(administered environment). Onderzoek naar de ondernemingsstrategie leid
de als vanzelf naar de interne organisatie en de besluitvormingsprocessen 
binnen de onderneming. Een nieuw groot onderzoekterrein ontstond uit 
endogene kracht; in samenwerking met andere wetenschappen, sociologie, 
organisatieleer, psychologie, werd gestalte gegeven aan de bedrijfskunde, 
een omgevingsleer. 

Er was een paradoxaal gevolg. Waargenomen werkelijkheid, publieke opi
nie en theoretische benadering dwongen regeringen de non-interventie in 
markten, kern van het stelsel, te doorbreken. In de Verenigde Staten van de 
eeuwwisseling af, in de meeste Europese landen eerst na 1945, ontstaan wet
ten tegen beperking van mededinging en uitoefenen van economische macht. 
Op grond van ervaring kan de werking beperkt worden geacht. De uitwerking 
bracht ondernemingen soms tot andere plannen dan de oorspronkelijke, niet 
tot andere strategieen. 

Het geheel van bovenbeschreven verschijnselen, verbijzondering van de 
marktontwikkeling, ondernemingsstrategie en corrigerend overheidsop
treden is onderzoeksterrein geworden van een belangrijke innoverende 
uitbouw van de microeconomie. De uit de Verenigde Staten overgekomen be
naming "industrial organisation" kan misleiden, het is een toegepaste markt
theorie, waaraan drie begrippen ten grondslag liggen: structure, conduct, 
performance. De afwijking van het repetitorentrio over de conventionele 
prijsleer spreekt voor zich. 

Verschuivingen 3 

De vlag van het prijsmechanisme was de marktprijs, unieke indicator van 
de relatieve schaarste. Drie hierop gerichte aanvalslijnen wi! ik vermelden. De 
eerste kwam van binnenuit. Marktonderzoek had aangetoond dat van de een
heid van waar, voorwaarde voor efficiente prijsvergelijking, geen sprake was. 
De geldprijs was omgeven door een web van tussen kopers verschillende in
formatiekosten, leveringsvoorwaarden, credietregelingen, kortom transactie
kosten. Analytisch was dit vervelend, doch men kon prijspunten vervangen 
door zones en zo limieten vinden voor de werking van vraag en aanbod. Maar 
de transactiekosten als reeel element bij de beoordeling van efficiency bleken 
niet weg te cijferen. 
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De tweede aanval kwam, ook letterlijk, uit de omgeving. In de geldprijs ter 
markt waren niet verrekend die effecten van consumptie en product ie, die bij 
de transactie niet door de geldmaatstaf waren aangeraakt. Maar die effecten 
waren er weI in de invloed, die consumptie of productie van een huishouding 
op de voor anderen bereikbare welvaartsniveaus kon hebben. Het ging hier 
om de zgn. externe of ex-pretiale effecten, waaraan Pigou aIs eerste grote 
theoreticus aandacht schonk. Intussen is het een lijst geworden, lopend van 
roet op schoon wasgoed via overbevissing, milieuschade en grondbederf tot 
werkloosheid door technologische vernieuwing "). Om privaat en commu
naal belang te combineren moet een organisatievorm worden gevonden. Op 
dit gebied zet een nieuwe theorie in, die ik als de meest belovende ten opzichte 
van economische organisatievormen en economische orde beschouw, de 
"ownership rights" benadering van Alchian en Demsetz "). Zij zien nieuwe 
organisatievormen voortkomen uit de wijzigingen in het economisch proces, 
door een voortdurend onderhandelen tussen huishoudingen met beschik
kingsmacht op enig gebied, wegend tussen transactiekosten en efficiency, 
voor hen, van de bestaande vergeleken met een nieuwe toestand. Om te ver
mijden dat ik een artikel in een artikel ga schrijven, moge ik verwijzen naar 
Zuidema, die hierover juist, ook voor historici, schreef '9). 

De derde aanvaI kwam uit een gebied, dat voor de prijsleer onbereikbaar 
was, dat van de collectieve behoeften. Het betreft voor de gemeenschap 
noodzakelijk geachte voorzieningen - geconcretiseerd in geuite over
heidspreferenties. Wat aanvaard wordt als collectieve behoefte en als omvang 
van het collectieve voorzieningenniveau is geen uitkomst van marktgebeuren, 
in die zin dat een individuele huishouding een prijsbod ten aanzien van deel
neming kan doen. Het is de politieke uitkomst van een onderhandelingspro
ces tussen maatschappelijke groeperingen, een trade-off, een indirecte ruil. 
In ander verband heb ik de laatste honderd jaar beschreven onder het ge
zichtspunt van een steeds uitdijen van het begrip collectieve behoeften 20). 
Het theoretisch gevolg was een verder positieverlies van de om de prijsleer ge
bouwde micro-economie. De openbare financi~n, eens vriendelijk bijvoegsel 
van de theoretische economie, kwam, met aIle "sound and fury" die er 
achter zit, zijn plaats innemen. 

Dit is dan ook het moment om de enge definitie van Boulding te vervangen 
door zijn ruime definitie van economie: "The problem of provision, 
providing the good things in life" "). 

De twee nog te behandelen verschuivingen zijn geheel uit deze benadering 
van het economisch probleem afkomstig, dat wi! dus zeggen een economie
beoefening, die de grenzen buiten de leer der ruilhandelingen legt. 

Verschuiving 4 

Het algemeen marktevenwicht werd door het marktautomatisme niet zon
der schokken benaderd. In aIle geindustrialiseerde landen, en de via de inter
nationale handel daarmee verbonden economie~n, deden zich herhaaldelijk 
opeenvolgende heffingen en dalingen in de economische activiteit voor. Zo 
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regelmatig, dat een nieuw werkgebied ontstond, de conjunctuurtheorie. 
Maar speuren neemt geen leed weg. Dit gold ten volle, toen na de neerwaartse 
omslag in 1929, niet het uit cyclisch den ken verwachte herstel volgde maar 
een verlengde depressie. De prijsleer sprak over de beweging van relatieve 
prijzen, onder full employment, en daarop volgende individuele toe- en uit
tredingen. Maar een publieke opinie vroeg antwoord op de vraag, hoe het 
kwam dat een geheel stelsel zelfs niet meer deinde maar in de diepte vastzat. 
De aandacht wendde zich naar geaggregeerde grootheden: nationaal inko
men, het totaal van de bestedingen, besparingen en investeringen. De naam 
van J. M. Keynes op dit gebied kent iedereen, die van J. Tinbergen moet er 
onmiddelijk naast worden gesteld. Het theoretisch zoeken had opnieuw een 
politiek doel gekregen, het vinden van een remedie. Het antwoord kwam: de 
Overheid moet de depressie opvangen met monetaire injecties, dan later de 
hausse dempen met onttrekkingen. 

In het centrum van de theoretische economie kwam een groot onder
zoeksprogramma, dat nog niet door mislukking was gekenmerkt. Veel belo
vende onderzoekers gingen naar dit werkterrein met zijn ook pragmatisch 
prikkelende combinatie van theoretische en monetaire economie onder 
toepassing van nieuwe wiskundige technieken. De econometrie bouwde 
modellen in de macro-economie, die toepassingswaarde beloofden. 

De oude prijsleer, en waar zij voor staat, stond erbij en keek emaar. Het 
isolement van de monopoliepositie is voorgoed verbroken, niet door dreiging 
van een geheel andere orde maar door directe toetreding op het eigen terrein. 
De prima donna gaat de hoofdrol delen met de voormalige brandwacht 
(l'etat gendarme), die tot nog toe slechts in geval van specifieke nood even 
met beschermingsmaatregelen te hulp was geroepen. 

Verschuiving 5 

De jaren dertig waren een voorspel, de Tweede Wereldoorlog bracht de 
beslissende wending. De miljoenen mensen, die geestelijk en lichamelijk vijf 
jaar ooriog hadden doorstaan eisten stabiliteit: werk, inkomen en "the good 
things of life". In Groot-Brittannie en de Verenigde Staten werden wetten 
aangenomen die werkgelegenheid en nationaal inkomen onder overheids
garantie plaatsten. 

In Nederland werd de verschuiving een wending: er zou een gemengde eco
nomische or de zijn met markteconomie en Overheid als verantwoordelijke 
dragers; zij waren gelijk maar de een was meer gelijk dan de ander, de 
Overheid had de eindredactie. 

De prijzen van de productiefactoren werden niet meer aan het prijsmecha
nisme overgelaten; wij ken den loonmaatregelen, een rentegamma en pacht
regelingen. De marktprijs als uiting van relatieve schaarste werd zorgvuldig 
gevolgd uit macro-doeleinden. Prijzen worden beheerst of vervangen door 
sociaal-economische prijzen - prijzen gesteld op grond van een economisch
of sociaal-politiek doe!. De Europese landbouw wordt opgevangen in een 
geschapen prijzennet; huursubsidies zijn een microvoorbeeld. 
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Prijsmechanisatie en marktautomatisme kunnen slechts inkomens toereke
nen aan degenen die in het marktproces actief zijn. De ruime definitie van 
economie vestigt de aandacht op aile overigen en hun redelijk aandeel in de 
verdeling. Dit is echter wederom een zaak van politi eke besluitvorming, van 
uitruil misschien, niet van directe ruil. De markteconomie moet voor een 
stroom van goederen en diensten zorgen; de Overheid bepaait in hoge mate in 
welke beddingen de opbrengst wordt geleid. 

Een oude definitie van gemengde economische orde ziet als kenmerk dat 
het leeuwendeel van de productiemiddelen in particuliere handen is. Dat is 
een overblijfsel van het oude socialisatiedebat. De werkelijke ontwikkeling, 
dat het leeuwendeel van het nationaal inkomen aan de Overheid wordt over
gedragen heeft, voor zover ik weet, in 1945 niemand voorspeld. De budget
economie overhuift de markteconomie. 

De conventionele prijstheorie van de jaren twintig, als complement van een 
ordebeschouwing, is niet actueel, zij mist maatschappelijke herkenbaarheid 
en instrumentele algemene toepasbaarheid. Zij is door de omgeving verdre
yen; de markteconomie is van onaantastbaar bastion tot onderdeel van de 
maatschappelijke ontwikkeling geworden. 

De uit de negentiende eeuw overgenomen prijstheorie is niet langer de 
draagster van de algemene leer van de economie, doordat de werking van het 
economisch proces onder vigueur van twee ordebeginselen niet langer een 
hoogste generalisatieniveau kent waaruit de werking van processen in onder
delen van het economisch leven kan worden afgeleid. De algemene leer is 
theoretische economie, het nadenken over fundamentele samenhangen zon
der ordeverbindingen en economische organisatievorrnen. 

Ten tweede doordat het gebied van de economische wetenschappen over
weldigend is uitgebreid waardoor probleemstellingen met specifieke uit
gangs punt en een grote plaats innemen. Naast de macroeconomie zijn de 
monetaire economie en de leer van de internationale betrekkingen omvang
rijk geworden en dan laat elke studiegids een reeks zien: economische orga
nisatievormen, ruimtelijke economie, ontwikkelingsprogrammering, open
bare financien, etc. 

Ten derde, op het beperkte gebied van de marktwerking heeft empiris_ch 
onderzoek ertoe geleid dat de prijstheorie verbijzonderd is naar typen van 
markten en marktontwikkelingen. De tendens naar algemene uitspraken is 
verzwakt op grond van de waarneming; de algemene uitspraken van de 
prijstheorie zijn, bij afnemende abstractie, tot in marktvormen verbij
zonderd. 

Siotsom 

De conventionele prijsleer moge naar een zijspoor, zelfs naar de remise zijn 
verwezen, de micro-economie als onderdeel van de theoretische economie is 
in volle beweging. De verdediging van de oude prijsleer zowe\ als de aanvallen 
daarop van een markteconomie uit gedacht en het analytisch werk van andere 
gezichtspunten uit dan de katallaktiek hebben nieuwe uitgangspunten, een 
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uitbreiding en verfijning van het analytisch instrumentarium benevens een 
langzamerhand onoverzienbare publicatie van empirisch materiaal 
opgeleverd. 

De economie blijft een gereedschapskist, waar voor elk economisch karwei 
toepasbaar en aanpasbaar gereedschap is te vinden. Welke karweien op 
grond van maatschappelijke en politieke keuzen zullen ontstaan ligt, terecht, 
niet in de beslissingsbevoegdheid van economisten. Een ding is duidelijk. Het 
begrip "Overheid" is in de denkschema's van 1930/1950 even ideaaltypisch 
ingevoerd als eens het begrip markt in de prijsleer. Een reeks van veron
derstellingen, randvoorwaarden en steunvoorwaarden is expliciet en impliciet 
ingebracht die in de ontwikkeling actualiteit (gaan) missen. De wet van de 
heterogenie, - het nastreven van doeleinden roept werkingen en nevenwer
kingen op die zich tegen de nagestreefde doelen gaan keren - werkt weer 22

). 

Er is werk in overvloed aan de wetenschappelijke winkel. Voor een economist 
opgevoed in de 1ge eeuwse arbeidsethos is dit een optimistische conclusie, 
zolang hij zich buiten de mentaliteitsgeschiedenis houdp3). 
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IV 

MESSIAANSE VERWACHTINGEN IN HET KAPITALISME* 

door 

W. H. BERGHUIS 

In oktober 1929 brak een beurscrisis op Wallstreet uit. Het was niet de 
eerste keer, dat een effectenbeurs door een plotselinge algemene daling werd 
getroffen. Wie de economische geschiedenis kent, weet dat er meer crises zijn 
geweest. Zelfs na 1929 hebben we er weer verschillende kunnen waarnemen, 
b.v. de deceptie die volgde op de growthstockcraze van de jaren zestig in 
Amerika en meer recent de krach op de beurs van Koeweit. Ook andere 
mark ten zijn wei eens door crises getroffen (b.v. de crash die volgde op de 
Florida Landboom en de Tulpenmanie). 

Hoe ontstaat een beurscrisis en wat gaat er aan vooraf? Charles P . Kindle
berger, heeft in zijn boek Manias, panics and crashes hiervan een beschrij
ving gegeven ') . De financit!le curve vertoont meestal drie stadia. Vaak gaan 
de koersen omhoog, als gevolg van een exogene gebeurtenis in het economi
sche leven, die leidt tot hogere winstverwachtingen. De koersen stijgen aan
vankelijk voorzichtig. Men koopt voor het dividendrendement. Naarmate de 
koersen verder stijgen, wordt de begeerte in de harten der beleggers wakker 
geschud. Het beleggingsdoel wordt gaandeweg naar het maken van koers
winst verlegd. 

Er kan vervolgens een geldkoorts onder de beleggers ontstaan, waardoor 
de koersen buiten proporties worden opgejaagd. In deze periode van toene
mende "overtrading", waarin snelle winsten worden behaald, worden steeds 
grotere groepen mensen tot de effectenbeurs aangetrokken, die daar normaal 
niet opereren. Dat zijn de runderen, die uitsluitend dienen om anderen de 
biefstuk te leveren. Ook buitenlandse speculanten worden door de koersstij
ging aangetrokken. De geldhoeveelheid neemt toe, die op haar beurt de basis 
vormt voor goedkope credietcreatie. De hebzucht verleidt de speculatieve be
leggers zo tot het aangaan van steeds grot ere schuldposities. Zo blijken er 
steeds weer perioden te .zijn, waarin een groot aantal idioten een hoop stom 
geld in zijn vingers heeft. Maar wanneer de hele wereld krankzinnig is, dan 
zit er weinig anders op dan te acteren in een gekkenhuis. Een ander verschijn
sel, dat zijn kop opsteekt, wanneer de hebzucht de mensheid in zijn greep 
houdt, is het ontstaan van koersmanipulaties, zwendel en corruptie. Want 
daar waar het bloed heftig door de aderen kolkt, verzamelen zich de bloed
zuigers. "Get money, money still, and then let virtue follow, if she will" . 

Op de top van de markt ontstaat er een zekere aarzeling. Nieuwe "recru
ten" die willen kopen zijn even sterk als de " incrowd" die het welletjes vindt. 
De koersstijging stagneert, en er breekt een periode van onzekerheid aan. 
Vervolgens krijgt de opinie de overhand, dat de koersstijging definitief voor
bij is. De beleggers willen nu zo snel mogelijk van hun stukken af. Er ontstaat 
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een situatie die de Duitser treffend "Torschlusspanik" noemt. Hierdoor 
ontstaat de crash. De koersdaling voedt zich zelf, mede als gevolg van 
gedwongen liquidaties. 

Dit gaat door tot een van de volgende dingen gebeurt: 
a. de beurs wordt tijdelijk gesloten; 
b. Er treedt een lender of last resort op, die zorgt voor de overtuiging dat er 

voldoende liquiditeiten tegen redelijke rente beschikbaar zijn; 
c. De mening groeit, dat de koersen op een bijzonder laag peil zijn beland; 
d. Er ontstaan nieuwe winstverwachtingen die de koersen weer omhoog stu

wen, soms op weg naar een nieuwe beurscrisis, "because mankind has a 
great memory for forgetting". 

Samenvattend kan worden vastgesteld, dat het patroon manie-paniek-crash 
het beeld oproept van een z.g. "destabilizing speculation", waarbij eerst de 
koersen worden opgedreven door "insiders", die vervolgens op de top verko
pen aan "outsiders" en deze laatste verkopen tenslotte volledig gedemorali
seerd weer op de bodem van de markt. Klaarblijkelijk is de enige manier om 
van een hysterie af te komen je er aan over te geven. Deze paradox druist in 
tegen het rationeel handelen. De economische theorie gaat echter uit van de 
veronderstelling, dat de mens altijd rationeel handelt. Maar rationeel han de
len is hoogstens een zwangere veronderstelling. Er zit daarom het risico van 
een miskraam in. Maar daar houden de economen en vooral de econome
tristen doorgaans niet voldoende rekening mee. Zij gaan ijverig door met het 
bouwen van modellen om inzicht te krijgen in de gecompliceerde eco
nomische processen. 

Maar deze wetenschapsdienaren beseffen onvoldoende, dat ze meer met 
wiskunde bezig zijn. Zij bekijken de wereld, alsof deze in een conservenblik 
zit. Vooral econometristen roepen daarom een steriel en derhalve vals beeld 
op van de werkelijkheid. En dat niet aileen, omdat vele alfabeten hun 
geschriften vol mathematische symbolen verwarren met Grieks voor 
beginners. 

Moet de veronderstelling dat de mens niet rationeel handelt dan worden 
losgelaten? Dat zou te ver gaan. De mens heeft formidabele prestaties gele
verd door strikt logisch en rationeel te werk te gaan. Maar tegelijkertijd moet 
worden erkend, dat de geschiedenis der mensheid bol staat van de aberraties, 
die ernstige twijfel doen rijzen aan zijn verstandelijke vermogens. 

Moeten wij misschien erkennen, dat de homosapiens een misdruk is in de 
evolutie? Het is een standpunt, dat waarschijnlijk aileen filatelisten zal aan
spreken. Hoe moeten we deze tegenstrijdigheden in het menselijk handelen 
dan verklaren? De mens bezit twee gezichten. Hij heeft een Januskop. De 
mens is weliswaar een auto nome persoonlijkheid, maar tegelijkertijd maakt 
hij deel uit van een aantal sociale groepen, waarin hij een deel van zijn 
individuele persoonlijkheid kan verliezen '). 

Als individu is de mens in principe een redelijk wezen, maar deel uitma
kend van een groep blijkt zijn rationaliteit te kunnen worden verminkt. De 
mens is een gespleten persoonlijkheid, heen en weer geslingerd tussen rede en 
emotionele belnvloeding. Hij kan zich nimmer aan deze schizofrenie onttrek-
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ken. Reeds bij zijn geboorte immers wordt de mens in een sociale groep 
geplaatst. Namelijk daar, waar het kraambed staat. De gedragsregels en het 
geloof van de sociale groep worden hem tegelijk met de moedermelk ingego
ten. Zo wordt een kinderziel gekneed in de door de sociale groep gewenste 
vorm. 

Door het gebrek aan onderscheidingsvermogen kan het gevoel ontstaan, 
dat de groep waarin de mens bij toeval is geplaatst, uitverkoren is. En dat 
leidt tot een sfeer van onvoorwaardelijke devotie tegenover de regels en doel
einden van de groep. Devotie naar binnen is een belangrijk motief voor arro
gantie en agressie naar buiten. Devotie maakt van lammeren leeuwen. Dat is 
de diepere oorzaak, dat de geschiedenis der mensheid met een breed spoor 
van bloed en geestelijke ontreddering is doortrokken '). 

Wat de mensen elkaar uit naam van het enige ware geloof, de nationale 
eer, de rassenwaan en de verhouding der klassen en standen hebben aange
daan, tart iedere beschrijving. En vaak weer werd openlijke groepsagressie 
jegens anderen verdedigd, zelfs geentameerd door de wi! resp. de onvoor
waardelijke steun van het Opperwezen erbij te halen. Uitverkorenheid 
veronderstelt immers een exclusieve relatie met God 4). 

Deze uitverkorenheid kan de vorm aannemen van messiaanse verwachtin
gen. Hoewel het messianisme sterk geassocieerd wordt met godsdienst zal ik 
aantonen dat ook in het kapitalisme zich uitbarstingen van messianisme heb
ben voorgedaan. Zij namen daarbij de gedaante aan van marktmanies. Ik zal 
deze theorie hieronder uitwerken. 

Messianisme is volgens de godsdienstantropoloog Fokke Sierksma een 
complex van verwachtingen die een groep mensen koestert met betrekking tot 
een op handen zijnde diep ingrijpende en bovennatuurlijke omwenteling in 
het bestaan van wereld en maatschappij, hetzij ten goede hetzij ten kwade, 
aan welke omwenteling de betrokken groep dikwijls actief meewerkt om zich 
aldus te bevrijden van de druk van een tweede groep die als superieur wordt 
beschouwd en genoemd '). 

In vrijwel elke godsdienst bestaat wei een of andere vorm van heilsverc 

wachting. Zij wortelt in een verlangen naar een collectieve wedergeboorte, 
die tot een terugkeer naar het paradijs op aarde moet leiden. Maar wanneer 
zo'n verwachting al het andere in het leven gaat overheersen en in de gedach
ten der volgelingen binnen afzienbare tijd werkelijkheid zal worden, dan 
wordt van messianisme gesproken. Het messianisme wordt vaak gepredikt 
door een veriosser, maar dat is toch geen essentieel element. Het messianisme 
kan het evengoed zonder zo'n voorganger stellen, zoals door de Joodse 
filosoof Klausner is aangetoond 6). 

Het messianisme komt in vele godsdiensten voor, zowel in die van primitie
ve volkeren als in de religies van de meer ontwikkelde gemeenschappen. Ook 
het Christendom, dat onze westerse cultuur en samenleving zo buitengewoon 
sterk heeft belnvloed, was, voordat het opging in een kerkelijke structuur, in 
oorsprong een messiaanse beweging, zoals door toonaangevende theologen is 
uiteengezet (b.v. Van der Leeuwen Schweitzer),). 
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Al deze messiaanse gebeurtenissen, of zij nu hun oorsprong vinden in de 
godsdienst van primitieve of van meer ontwikkelde volkeren, hebben een 
ding gemeen. De kosmische omwenteling, die het leven op aarde radikaal zal 
veranderen, is tot dusverre uitgebleven. Het verwachte paradijs is nog nooit 
gekomen. De bestaande orde van zaken blijkt zich niet plotseling radikaal ten 
goede te wijzigen. Op een messiaanse uitbarsting voigt altijd weer de desillu
sie, de erkenning dat voor veien, om met Schopenhauer te spreken, het leven 
op aarde een hel blijft. Aileen de trouwste discipelen van de nieuwe leer 
proberen het uitblijven van het hemelse wonder te rechtvaardigen en inter
preteren de komst van de blijde gebeurtenis naar de verre toekomst. 

Het messianisme schijnt een collectieve fata morgana te zijn die steeds 
door ontgoocheling wordt gevolgd. Dit is het sprekendste bewijs dat het in 
oorsprong messiaanse Christendom, antropologisch gezien, op principieel 
gelijke voet staat met andere reiigies en godsdienstige verschijnselen uit vroe
gere tijden en in andere werelddelen, waarbinnen zich messiaanse erupties 
hebben voorgedaan ofwel hun opkomst hieraan te danken hebben. 

Het zou onjuist zijn te den ken dat messiaanse verschijnselen uitsluitend 
optreden in de godsdienstige wereld. Zelfs daar waar men de hemel heeft af
gezworen, kunnen zich messiaanse bewegingen voordoen zoals het Marxisme 
ons laat zien. Voor de Marxist is het Marxisme evenzeer een religie als voor de 
Christen het Christendom. Aileen het metafysische element ontbreekt. Daar
om is het Marxisme voor anderen een ideologie. De aanhangers van het 
Marxisme zagen in hun geestelijke leider Karl Marx misschien geen messias, 
hoewel hij door Marxisten steeds meer wordt vergeleken met Jesus') maar 
wei een profeet die de verworpenen der aarde weer uitzicht bood op een we
reid waarin zij het paradijs aan deze zijde van het graf binnen niet al te lange 
tijd zouden kunnen tegemoet zien. Dit stoffelijk aspect is ook in veel gods
dienstige messiaanse bewegingen terug te vinden, soms onder de oppervlakte, 
soms sterk geprononceerd zoals bij de zgn. cargo cults die zich bijvoorbeeld 
op de Admiraliteitseilanden bij Nieuw Guinea hebben voorgedaan 9). 

Ook het Christendom veronachtzaamt het materiele aspect niet. Maar in 
tegenstelling tot het Marxisme, waar het stoffelijke collectief-sociaal is uitge
werkt, zijn er in het Christendom in dit verband naast sociale elementen ook 
duidelijke kapitalistische grondslagen aan te wijzen. Het volgende citaat uit 
de Bijbellaat dit zien: "Want wie heeft, hem zal gegeven worden, en wie niet 
heeft, ook wat hij heeft, zal van hem worden weggenomen." (Marcus 4:25. 
Zie voor analoge uitspraken Mattheus 13:12 en 25:29 en Lucas 8:18). 

Men zou dit citaat uit de Bijbel zelfs een pleidooi voor materiele ongeiijk
heid kunnen noemen, althans zo kan de gelovige dit interpreteren. En het zal 
blijken dat hij dit citaat ook zo uitgelegd heeft. Wij worden hier geconfron
teerd met het raakvlak van de geestelijke en materiele aspecten van het 
menseiijk leven. 

De mens heeft een elementaire behoefte aan vaste orientatiepunten die hem 
houvast geven in een wisselvallig, onzeker bestaan waarin hij zichzelf 
tevergeefs afvraagt wie hij is en waarheen hij op weg is. 
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Des te meer heeft hij er behoefte aan om in zijn werkelijkheid zijn identi
teit, zijn zelfgevoel te kunnen bewaren en veilig te steIlen. Dat kan hij aIleen 
in een atmosfeer van geborgenheid. De religie die men voor de enige waar
heid houdt, is voor veel mensen de onwankelbare basis waarop hun identiteit 
en hun geborgenheid rusten omdat zij zich uitverkoren weten en daarmee be
schermd. Maar de tot ale bescherming vindt men misschien aIleen in een 
kloostergemeenschap. In het gewone leven is het geloof niet een substituut 
voor alle wisselvalligheden in het menselijk bestaan. Daarom is er nog een 
weg die door de mensen wordt gevolgd en die, ontdaan van alle metafysische 
elementen, neerkomt op het streven naar financiele onafhankelijkheid. 

Een bestaan vrij van alle materieIe zorgen geeft de mens ook de mogelijk
heid zijn onafhankelijkheid, zijn zelfgevoel, zijn autonomie te bewaren 
omdat hij tegen anderen kan zeggen wanneer hem dit uitkomt: "loop naar de 
hel" zonder dat hem dat brodeloos maakt. 

In dit raakvlak is er weinig verschil tussen God en Goud. Het verschil is 
slechts een letter en je zegt er nog U tegen ook. Het voorgaande geeft het aan
knopingspunt voor de beantwoording van de vraag hoe messiaanse bewegin
gen ontstaan. De belangrijkste oorzaak is een conflict tussen een superieure 
groep en een inferieure groep. De inferieure groep die in dit conflict via nor
male kanalen geen uitweg meer ziet, wordt geconfronteerd met het gevaar 
van een definitief verlies van zijn zelfgevoel en van zijn identiteit en probeert 
een uitweg te vinden in een messiaanse beweging. In zo'n beweging wordt de 
wereld op zijn kop gezet. De inferieure groep verwacht een omwenteling die 
haar superieur doet worden. Dat lijkt vreemd maar is het minder omdat in de 
echte wereld de inferieure groep zichzelf niet kan zijn. Dat is ook de reden 
dat een messiaanse gebeurtenis altijd binnen afzienbare termijn wordt 
verwacht. Sterker, men doet aIlerlei pogingerr om de komst van de gebeurte
nissen die het leven radikaal ten goede van de inferieure groep moeten veran
deren, te bespoedigen. De voorman van het messianisme wordt daarom niet 
zonder reden de verlosser genoemd. Messiaanse bewegingen zijn dus sterk 
sociaal bepaald. De vele messiaanse erupties bij de primitieve volkeren die 
tijdens de koloniale heerschappij werden uitgebuit en onderdrukt, die hun 
eigen geestelijke waarden moesten opgeven voor de blanke religie waarvoor 
zij geen affectie voelden, schijnen dit te bevestigen. Daarom spelen in veel 
messiaanse bewegingen geestelijke en materiele factoren door elkaar heen. 
Dat geldt ook voor het Christendom. Juist in deze religie zijn zoals gezegd, de 
materiele aspecten deels religieus-kapitalistisch bepaald. Het Christendom 
heeft op de Westerse samenleving en cultuur een enorme invloed gehad. In de 
westelijke landen is ook het kapitalisme opgekomen, een systeem waarin de 
ongelijkheid als het ware is getatoeeerd. In hoeverre werd het ontstaan en de 
bloei van het kapitalisme door het Christendom belnvloed en vice versa? 

Met andere woorden kan in het kapitalisme een verschuiving van God naar 
Goud worden waargenomen als grondslag van des mensen' streven naar 
identiteit en handhaving van het zelfgevoel? 

Over het verband tussen godsdienst en religie publiceerde de Duitse socio
loog Max Weber in 1904 zijn geniale studie "Die Protestantische Ethik und 
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der Geist des Kapitalismus". In 1926 gevolgd door het fascinerende boek van 
de Engelse historicus Tawney getiteld "Religion and the rise of Capitalism". 
Weber toont aan dat met name de Calvinisten en de Puriteinen de ontwikke
ling van het kapitalisme sterk hebben be"invloed. Juist zij bouwden het 
rationeel-economisch handelen op een godsdienstige fundament. Want in de 
gedachten van deze protestantse confessies kon goddelijke genade al\een wor
den verkregen door onafgebroken arbeid en ascese. Zo onstond het arbeids
ethos gepaard aan een hoge spaarzin dat een uitmuntende voedingsbodem 
voor een rationele aanpak van het economisch gebeuren zou blijken te 
zijn'O) . 

Tawney laat in zijn studie zien dat in het Calvinisme aanvankelijk conser
vatieve en collectivistische opvattingen overheersten die allerminst bevorder
lijk waren voor een kapitalistische geest. Maar volgens hem ontwikke1de het 
kapitalisme zich in het begin buiten de Christelijke traditie om, om vervol
gens de Christelijke ethiek te belnvloeden. Ook in de Rooms Katholieke 
scholastiek is deze invloed terug te vinden. Zo ontstond het religieuze indivi
dualisme dat op de groei van het moderne kapitalisme stimulerend heeft 
gewerkt "). 

De nieuwe geest leidde tot een opval\ende idealisering van handel en 
industrie die beschouwd werden als een "trainingsground for the soul", "Be
cause at the day of doom men shall be judged according to their fruits" "). 
Want "wie heeft, hem zal gegeven worden, en wie niet heeft, ook wat hij 
heeft, zal van hem worden weggenomen". Het is niet zo'n wonder dat onder 
deze omstandigheden het sociale gevoel bij de Puriteinen verschijnselen van 
corrosie ging vertonen "). In het Puritanisme werkt de religieuze zelfprojectie 
ten volle door in het materiele eigenbelang waaraan men goddelijke betekenis 
toeschreef. Succes in zaken en groeiende rijkdom was een bewijs van uit
verkorenheid. Aileen het ontbreken van Gods zegen kon de oorzaak van 
armoede zijn. De maatschappij zelf had geen schuld aan de sociale ellende. 

Zo ontstond het standpunt dat de armen kort moesten worden gehouden 
omdat ze anders nooit vlijtig zouden worden. Hier doemen de duidelijke 
contouren op van de superieure bezitters en inferieure armen. 

Hiervoor hebben we gezien, dat het scenario van een inferieure en een 
superieure groep in de godsdienst de oorzaak kan zijn van religieuze mes
siaanse bewegingen. In het kapitalistische systeem was het door middel van 
het goud dat de mens zich zowel de eigen identiteit als de uitverkorenheid 
tegenover de schepper kon kopen. Het religieuze aspect is gaandeweg ver
vaagd en op de achtergrond gedrongen, maar het streven naar rijkdom als 
basis voor onafhankelijkheid is gebleven. Daarom ligt het voor de hand te 
veronderstellen dat ais er zich messiaanse bewegingen in het kapitaiisme 
hebben voorgedaan, deze een sterk materieel aspect moeten vertonen. 

Zoals gezegd is mijn stelling dat in het kapitalisme een messiaanse 
beweging gestalte krijgt in de beursmanie. 

Ik zal deze stelling uitwerken aan de hand van de maniakale gebeurtenissen 
op de Amerikaanse effectenbeurs die vooraf gingen aan de krach van oktober 
1929. 
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De economische ontwikkeling in Amerika begon toen de beursmanie op 
gang kwam reeds hier en daar te stagneren. De grondstoffenprijzen bewogen 
zich reeds jaren lang in benedenwaartse richting, terwijl de rente opliep (4). 

Daarom moeten wij de gedachte loslaten dat de gebeurtenissen op de effec
tenbeurs te vergelijken zijn met een Wagneriaanse opera die aIleen door de 
economische gang van zaken wordt gedirigeerd. Deze speelt een veel minder 
belangrijke rol in het koersverloop dan menigeen denkt. Terecht zegt 
Bernstein, "that markets have a strong rhythm of their own and their move
ments are much less neatly related to the economic environment than most of 
us would like to believe" "). Beursbewegingen wortelen ook sterk in sociaal 
culturele en sociaal psychologische factoren. Sociaal gezien waren de voor
waarden voor een beursmanie in de jaren twintig van deze eeuw gunstig. 
Amerika kende zeer grote verschillen in inkomen en vermogen, terwijl het 
"goud" in de gedachten der mensen een overheersende rol speelde. 
Financiele welstand c.q. onafhankelijkheid was voor de mensen synoniem 
met het paradijs op aarde. De jacht op de dollars had een groeiende schare in 
haar ban. Maar in deze race waren de meeste deelnemers achterblijvers. Dat 
waren de financieel minder bedeelden. Zij werden losgefietst, in de berm ge
drukt of bleven hulpeloos achter met lekke banden en groeiende inferiori
teitsgevoelens ten opzichte van de succesvolle koplopers. Deze vele kleintjes 
vormden met elkaar toch een grote partij . Zij ontdekten de effectenbeurs als 
een eeuwig stromende bron waarin iedereen zijn financiele zelfgevoel kon 
herwinnen. 

Sterker, in een sfeer van eeuwig stijgende koersen leefde een steeds toene
mend aantal beleggers c.q. speculanten in de absolute zekerheid dat het gou
den kalf uit de hemel op de beurs kwam neerdalen als een direkt geschenk van 
God. Maar vrijwel niemand realiseerde zich dat de beleggers door mid del van 
hun eigen handelingen dit geloof zelf opriepen. In feite wordt in een 
beursmanie evenals in een religieuze messiaanse beweging, de wereld op zijn 
kop gezet. Maar er zijn meer associaties tussen beide verschijnselen. 

Vele religieuze messiaanse bewegingen kennen een centrale figuur. Wij 
kunnen hem de verlosser noemen of de pro feet. Hij is de man die de gelovige 
een glanzende toekomst voorhoudt. In de beursmanie van de jaren twintig 
kwam deze rol niet toe aan de president van de New York Stock Exchange, 
Edward Henri Harriman Simmons, een man wiens ambities overigens meer 
uitgingen naar het Pausschap. Nee, de man met de blik die zich vorsend be
woog achter de tijd-horizon was John Jacob Raskob, director van General 
Motors. 

Hij was van mening dat de bull market nog tenminste 20 jaar zou duren en 
dat iedereen met beursspeculatie rijk zou kunnen worden. Onder zijn credo 
"Everybody ought to be rich" legde hij van zijn financieel geloof getuigenis 
af in o.a. "Ladies Home Journal", het tijdschrift voor "Lady Bulls" '6). En 
om zijn visionaire blik in daden om te zetten trof hij voorbereidingen voor 
het opzetten van beleggingsmaatschappijen speciaal voor "proletarians" die 
in staat waren $ 200 neer te tellen voor een aandeel. Daarmee zouden ze na 
een aantal jaren uit hun armoedige staat getild worden. Maar de gelovigen 
wensten de financiele welstand heel snel op zich af te zien komen. 
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In een religieuze messiaanse beweging probeert men door massale en inten
sieve godsdienst- en gebedsoefeningen de komst van het hemelse wonder te 
bespoedigen. In een beursmanie doet men hetzelfde: via het effectenkrediet 
probeert men nog sneller dan de stijging der koersen bepaalt, de rijkdom 
deelachtig te worden. Religieuze messiaanse bewegingen kennen hun ideolo
gische verkopers. Ook de beursmanie werd verkocht door de salesmen van de 
brokers, de evangelisten van het effectenkapitalisme. 

In de re1igie treden zieners op, mensen aan wie bovennatuurlijke gaven 
worden toegeschreven, die over de komst van het heme1se wonder gegevens 
verstrekken die normale stervelingen niet kunnen waarnemen. In de 
beursmanie is dat niet anders. In de jaren twintig werd het op effectenzaken 
gespecialiseerde medium "Evangeline Adams" dagelijks door een grote scha
re geconsulteerd. Befaamd was haar uitspraak dat, "God was guiding the 
market ever upward" "). In februari 1929 voorspelde zij, "a violent upswing, 
Dow Jones could climb to heaven" 18). Dat gaf de volgelingen het gevoel dat 
het gouden kalf uit de kosmos langs de Dow Jones index naar beneden zou 
komen glijden. 

In een sfeer van messiaanse religieuze verwachting mag geen twijfel 
bestaan. Zij die openlijk verkondigen twijfel te hebben over de komst van het 
wonder, dreigen gemolesteerd te worden door de gelovigen. In de beursmanie 
van 1929 waren identieke verschijnselen waar te nemen. Toen "The famous 
bear" Jesse Livermore in the New York Times waarschuwde dat de hausse in 
een deceptie voor velen zou eindigen, moest hij zich een bodyguard 
aanschaffen 19). In de religieus-messiaanse beweging wordt het dagelijks leven 
op zijn kop gezet. AIle handelingen in het menselijk bestaan zijn toegespitst 
op de komst van de metaphysische gebeurtenissen. In de beursmanie van de 
jaren twintig was het niet anders. Direct na de ochtenwijding voor de radio 
begon het beurscommentaar. In een synagoge in Brooklyn overwoog men een 
ticker in het portaal op te stellen. In verschillende huishoudingen en restau
rants werd een ticker in de keuken geplaatst zodat de koks in contact konden 
blijven met het beursgebeuren. Straatvegers pikten van de straat aIleen 
koerslijsten en beurscommentaar. Jockeys eisten dat de paardenraces zouden 
worden ingekort omdat ze anders te lang van de ticker weg zouden zijn. 
Harpers Magazine verkondigde dat "Investment was becoming a children's 
crusade, a place for the butcher, the barber and the candlestickmaker. 

In het laatste stadium van een messiaanse beweging drommen de mensen 
tezamen bij de plek waar de blijde gebeurtenis verwacht wordt. In deze 
beursmanie was het niet anders. In juli 1929 en de maanden daarna dromden 
de mens en rond de effectenbeurs om in de nabijheid te zijn van de plaats 
waar hun welstand groeide. De specialists en de brokers die toegang hadden 
tot de kapitalistische kathedraal, werden op hun weg naar de beurs veelvuldig 
door het publiek aangeraakt omdat hun magische financiele krachten werden 
toegeschreven. 

Tenslotte komt in de messiaanse religie een geruchtenstroom tot stand van 
mensen die reeds wonderen hebben ervaren en zich derhalve beschouwen als 
de herauten die de blijde gebeurtenis voorafgaan. In de beursmanie was het 
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niet anders. De lucht was vol van verhalen over fortuinen die reeds gemaakt 
waren. Zo werd er een gigantisch, financieel carnaval, een festival of fools, 
opgevoerd. 

Zoals altijd loopt een messiaanse beweging, of hij nu religieus of kapita
listisch bepaald is, stuk op de werkelijkheid. 

Dit soort bewegingen komen uit zichzelf tot een einde. Een ball on die te 
hard wordt opgeblazen knapt en al wat overblijft is een rimpelig stukje gum
mi. Dat gebeurde ook met de beursmanie van de jaren twintig. Daarvoor was 
niet perse een economische depressie nodig. Sterker, juist de krach van okto
ber 1929 heeft de economische neergang versterkt tot een tragische 
gebeurtenis. 

Wie in het financiele distrikt van New York de kleine Trinity Church ziet 
staan tegen de "Wall" vlakbij de effectenbeurs krijgt wellicht de gedachte 
dat God en Mammon als behulpzame buren naast elkaar leven. Die gedachte 
is niet zo profaan, want in tijden van opgaande koersen groeiden de kerke
lijke beleggingen en wanneer er op de beurs paniek uitbrak en de koersen 
kelderden, zochten velen in het bedehuis bijstand. 

In de laatste maanden van 1929 werden dan ook vele tranen geplengd en 
kon vertwijfeld gesnik worden gehoord in dit nietige bedehuis weggedrukt 
tussen de wolkenkrabbers, waar speculanten van de meest uiteenlopende reli
gieuze pluimage troost en steun zochten toen hun financiele messiaanse 
wereld plotseling in duigen was gevallen. De krach klonk vier jaar geleden in 
de pers nog na toen het 50 jaar geleden was dat hij uitbrak en vele kranten dit 
feit herdachten. Vanzelfsprekend werd in de pers veelvuldig de vraag gesteld 
of er ooit nog wei eens zo'n klap op de beurs zou kunnen komen. De meeste 
commentatoren beantwoordden deze vraag ontkennend en gaven daarmee 
blijk een zwak geheugen en weinig inzicht te hebben in de onderstromen die 
het beursgebeuren bepalen. 

Want het eind van de growth stock craze in Amerika in het begin van de ja
ren zeventig gaf een even rampzalige ontwikkeling te zien als de beursmanie 
in 1929. Deze daling werd echter als minder spectaculair gevoeld omdat zij 
niet over de gehele beurs uitwaaierde en niet tot een economische depressie 
voerde. Elke generatie heeft de sterke neiging zichzelf te overschatten. Men 
denkt de fouten van voorgaande generaties niet opnieuw te zullen maken ter
wijl men ze soms in de tussentijd alweer gemaakt heeft. Daarom kan men 
deze uitspraken met een korrel zout nemen, want zij die de geschiedenis niet 
kennen zijn er met ketenen aan gebonden. 
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Inleiding 

Voor de sociale geschiedenis is de arbeidsmarkt vooral van belang in verband 
met de_mogelijkheden die hier voor de werknemer bestaan, om zich een be
hoorlijk inkomen te verwerven. De invulling wat onder "behoorlijk" moet 
worden verstaan, zal naar tijd en plaats sterk kunnen verschillen. De onder
grens ligt daar, waar de arbeider aile tijd bested en moet om een inkomen te 
verwerven dat juist voldoende is om voor zichzelf en de van hem afhankelij
ken - zoals kinderen, invaliden en ouden van dagen - de meest noodzake
lijke levensbehoeften te kunnen kopen. Een "behoorlijk" bestaan wordt 
"behoorlijker" naarmate zijn of haar keuzemogelijkheden groter worden. 
Door toeneming van het reele inkomen zou bijvoorbeeld gekozen kunnen 
worden voor meer vrije tijd bij eenzelfde bestedingsniveau, ofvoor een grote
re materiele behoeftenbevrediging bij overigens onveranderde werktijden. 
Alleriei combinaties van verschillende werktijden en bestedingsmogelijk
heden liggen dan, in principe, binnen het bereik van de werknemer. 

In het bier te behandelen tijdvak wordt de levensstandaard van de arbei
dende klasse niet alleen bepaald door de mogelijkheden die er op de 
arbeidsmarkt bestaan om een bepaald inkomen te verwerven maar dit in 
combinatie met hetgeen hij hiervoor kan kopen, met andere woorden, het 
gaat om het reele loon. De prijs waartegen men goederen en diensten kan ver
werven wordt doorgaans en in overwegende mate via het marktmechanisme 
bepaald. Voor de werknemers kunnen deze prijzen als extern bepaalde data 
worden beschouwd, waarop zij weinig invloed kunnen uitoefenen. De prijs 
waartegen zij hun arbeidskracht verkopen - het arbeidsloon - geschiedt op 
de arbeidsmarkt. Zoals nog moge blijken kan men deze prijs niet zonder 
meer als gegeven voor de werknemer beschouwen. 

In het kader van deze studie is het niet aileen de bedoeling het resultaat van 
dit prijsvormingsproces weer te geven, met andere woorden de ontwikkeling 
der lonen tussen 1865 en 1930 te beschrijven, maar evenzeer en wellicht nog 
belangrijker, een verklaring te vinden voor deze loonontwikkeling. Wat dit 
laatste punt betreft moet worden opgemerkt dat het loonniveau zich moeilijk 
laat afleiden uit macro-economische variabelen zoals nationale werkgelegen
heid en (nationaal) aanbod van arbeidskracht. De conc1usies die op dergelijke 
vraag- en aanbodschema's zijn gebaseerd zijn dermate globaal en weinig ge-
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differentieerd, dat deze aileen in sterk generaliserende betogen een nuttige 
functie kunnen vervullen. Voor sociaal-historisch onderzoek, waarbij door
gaans een bepaalde regio of een bepaalde beroepsgroep centraal staat, biedt 
een dergelijke analyse weinig houvast. 

Dat er in Nederland in de negentiende en twintigste eeuw grote verschillen 
in beloning hebben bestaan, is reeds lang bekend. Brugmans stelde in zijn dis
sertatie, die uit 1925 stamt, dat er een grote verscheidenheid in lonen bestond 
tussen 1815 en 1870. Ook latere studies, van onder meer Griffiths, Kint en 
Van der Voort, De Meere en Van Tijn, tonen aan dat er niet alleen tussen de 
verschillende regio's een grote loondifferentiatie bestond, maar evenzeer dat 
er binnen de verschillende regio's grote verschillen zijn aan te wijzen. Zo 
heeft De Meere niet aileen aannemelijk gemaakt dat er een onder scheid dient 
te worden aangebracht tussen West-Nederland en de rest van het land, maar 
ook dat het zinvol is te differentieren naar grootte van de gemeente en naar 
kwalificaties van bepaalde so orten arbeid. 

Zonder ook maar enigszins afbreuk te willen doen aan het vele en grondige 
onderzoek dat naar de hoogte van het arbeidsloon is gedaan, kan toch wor
den opgemerkt dat het hierbij doorgaans om het descriptieve gedeeJte ervan 
ging. Men was met name geInteresseerd in het antwoord op de vraag hoe de 
loonontwikkeling zich heeft voltrokken. De vraag naar het waarom, naar het 
complex van oorzaken dat maakte dat de loonontwikkeling zich voltrok zoals 
deze zich voltrok, bleef doorgaans op de achtergrond. Als er al verklaringen 
werden gegeven, dan bezaten deze verklaringen dikwijls en voornamelijk een 
sterk ad-hoc karakter en werd er weinig of niet uitgegaan van een theoretisch 
kader. Weinig pogingen werden ondernomen de ontwikkelingen van lonen 
op regionaal niveau in te passen in een ruimere theorie waaruit in beginsel aile 
loonontwikkelingen te verklaren zouden zijn. 

Probleemstelling 

De vraag die hier gesteld wordt is of de algemene theorie der prijsvorming -
bekend uit de micro-economie - als nuttig uitgangspunt kan dienen voor de 
verklaring van de prijsvorming op de arbeidsmarkt. Niet aileen wordt er in 
deze theorie aandacht ingeruimd voor het partiele en het samengestelde ka
rakter van "de" arbeidsmarkt, maar tevens wordt er in deze theorie aandacht 
geschonken aan de krachtsverhoudingen die er op de verschillende mark ten 
bestaan tussen vraag en aanbod, die van invloed kunnen zijn op de uitkomst 
van het genoemde proces van prijsvorming. Om de hierboven gestelde vraag 
te kunnen beantwoorden, zullen in het volgende de voor ons onderwerp rele
vante onderdelen van die theorie kort worden uiteengezet en worden op basis 
hiervan enkele hypothesen geformuleerd. Deze hypothesen zullen vervolgens 
worden getoetst door na te gaan of de loonontwikkeling in de Twentse 
katoenindustrie (1865-1930) hiermee in grote lijnen kan worden verklaard. 

De keuze van bedrijfstak, regio en tijdvak behoeft enige toelichting. In de 
eerste plaats kan erop worden gewezen dat de katoenindustrie in Nederland 
regionaa! sterk geconcentreerd is. Verreweg het grootste dee! van de be-
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drijfstak was in Twente samengebald, een gebied met een straal van enkele 
tientallen kilometers. Dit maakt dat de omstandigheden waaronder deze in
dustrie werkte in grote mate als homogeen kunnen worden beschouwd. In de 
tweede plaats is het een bedrijfstak die niet aileen voor Twentse begrippen, 
maar ook naar Nederlandse maatstaven zeer belangrijk is geweest. Zo werk
ten er omstreeks 1900 in de Twentse katoenindustrie circa 18.000 arbeiders 
op een totale beroeps bevolking in de N ederlandse industrie van 591. 000 I). 
Op het belang van deze industrie voor Twente - zowel als directe als indirec
te schepper van arbeidsplaatsen - zal elders nog kort worden ingegaan. Een 
bijkomende maar niet onbelangrijke omstandigheid is, dat over veel en 
behoorlijk bronnenmateriaal kan worden beschikt. 

De keuze van de periode is als voigt te motiveren: in een zeer kort tijdvak, 
dat van 1855 tot 1865 liep, is nagenoeg de gehele katoenindustrie van hand
weverij overgegaan op mechanische productie, waarbij het fabriekssysteem 
van uitzondering regel werd. Het jaar 1865 was bovendien een gunstig start
punt omdat toen de aanvoer van ruwe katoen, die door de Amerikaanse bur
geroorlog geheel ontregeld was geweest, weer goed op gang begon te 
komen 2). Het jaar 1930 is een duidelijk breekpunt geweest in de nagenoeg 
voortdurende uitbreiding van de Twentse katoenindustrie. De beurskrach en 
de daarmee samenhangende ontwikkelingen op economisch gebied beteken
den voor deze bedrijfstak, die in sterke mate aangewezen was op export
markten, een duidelijke cesuur. 

Opzet 

De opzet van deze studie is als voigt: na de eerder genoemde uiteenzetting 
over de theorie der prijsvorming en de daaruit voortvloeiende hypothesen, 
zal in paragraaf 3 in het kort de geschiedenis van de Twentse katoenindustrie 
worden geschetst. Hierbij wordt aandacht besteed aan de economische struc
tuur van het gebied, de ligging en de verkeersverbindingen. In paragraaf 4 
worden de onderzoeksresultaten met betrekking tot de loonontwikkeling in 
de Twentse katoenindustrie kort samengevat. Hierbij is een zodanige beper
king aangebracht, dat aileen de be1angrijkste beroepscategorieen aan de orde 
worden gesteld. In paragraaf 5 wordt bezien hoe de "determinerende" facto
ren, zoals die uit de prijstheorie werden afgeleid, zich in Twente ontwikkelen. 
In de slotparagraaf zal een poging worden gewaagd uit de ontwikkeling van 
deze factoren de loonbeweging tussen 1865 en 1930 te verklaren. Tevens zul
len daar enkele opmerkingen worden gemaakt over de bruikbaarheid van de 
prijstheorie ter verklaring van loonontwikkelingen in het verleden. 

THEORIE DER PRIJSVORMING MET BE TREKKING TOT DE ARBEIDSMARKT ') 

Algemeen 

De vraag naar arbeidskracht is zowel een afgeleide als een verbonden vraag. 
Verbonden omdat in het proces van voortbrenging kapitaal, grond- en 
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hulpstoffen en arbeidskracht in bepaalde combinaties worden aangewend. 
Zo zai een gebrek aan ruwe katoen in verband met de Amerikaanse burger
oorlog ook de vraag naar weyers in de Twentse textieJcentra negatief hebben 
beInvloed. De vraag naar arbeidskracht is ook een afgeleide vraag, aangezien 
het de producent er niet in de eerste plaats om te doen is mensen aan werk te 
helpen maar op de markt verkoopbare prod uk ten voort te brengen. Hierbij 
mogen wij aannemen dat hij te werk gaat volgens het postulaat der winst
maximalisatie. Yoorts gaan wij er vanuit dat er op de korte en middellange 
termijn een functioneel en positief verband bestaat tussen de hoeveelheden 
arbeid en kapitaal die in het produktieproces worden aangewend, en de hoe
veelheid voortgebracht produkt. Onder kapitaal verstaan wij in het volgende 
aile kosten die geen arbeidskosten zijn. 

De ondernemer combineert bepaalde produktiefaktoren teneinde winst te 
maken. Zijn totale winst (w) berekent hij door de totale kosten (c) af te trek
ken van de totale opbrengst (r). De totale opbrengst is het produkt van de ter 
markt gebrachte hoeveelheid produkt (Xc) en de gemiddelde opbrengst van 
het eindprodukt (r). Onder de margin ale opbrengst (r') verstaan wij de 
opbrengst die het laatste produkt toevoegt aan de reeds bestaande opbrengst. 

De totale kosten (c) van een ondernemer zijn opgebouwd uit de tot ale ar
beidskosten (ca) en de tot ale kosten van kapitaal (ck)' De totale arbeidskosten 
worden berekend door het produkt te nemen van de gemiddelde kosten per 
arbeidseenheid (ca) en het aantal verbruikte arbeidseenheden (xa); de totale 
kapitaalkosten uit het produkt van de gemiddelde kosten per kapitaaleenheid 
(Ck) en het aantal gebruikte kapitaaleenheden (xk)' Onder de marginale 
kosten (c') verstaan wij de kosten die het laatste produkt toevoegt aan de 
reeds bestaande kosten van de voortbrenging. 

Analoog aan voorgaande definieringen kan men de gemiddelde winst (w) 
bepalen uit het quotient van de totale winst en het aantal op de markt ver
kochte eindprodukten. Onder margin ale winst (w') wordt verstaan de winst 
die het laatste produkt toevoegt aan de reeds bestaande winst. Deze margina
Ie winst kan dus ook worden bepaald uit het verschil tussen marginale 
opbrengst en marginale kosten. Uitgaande van het postulaat der winstmaxi
malisatie zal de ondernemer trachten juist zoveel produkten voort te brengen, 
dat zijn margin ale kosten precies gelijk zijn aan zijn marginaie opbrengsten 
waardoor de marginale winst dus nul wordt. Immers, zou hij minder prod uk
ten voortbrengen, dan laat hij een stuk winst liggen; brengt hij meer produk
ten voort dan lijdt hij op de meer geproduceerde produkten een verlies. 
Winstmaximalisatie (wmax) vindt derhalve plaats bij die produktie, waar de 
margin ale kosten van het laatste produkt precies gelijk zijn aan de marginale 
opbrengsten van dat produkt. Yatten wij het voorgaande in enkele formules 
samen dan ontstaat het volgende overzicht: 
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Winst 

w=r-c=w . Xe 
- w 
W= - =r- c 

Xe 
, , , 8w 

w =r-c =-
8Xe 

Wmax bij: r' = c' 

Opbrengst 

r=r . Xe 
- r 
r=-

Xe 
, 8r 

r =-
8Xe 

Prijsvorming op de arbeidsmarkt 

Kosten 
- --

c=c. Xe=Ca+Ck=Xa' ca+Xk' Ck 
- C 
C=-

Xe 
, 8c c = -

8Xe 

In de micro-economische theorie wordt ruime aandacht geschonken aan het 
proces van prijsvorming op de arbeidsmarkt. Belangrijk uitgangspunt voor 
de bepaiing van de vraagcurve naar arbeidskracht vormt de wet van de afne
mende fysieke meeropbrengst. Volgens deze wet zullen de fysieke meer
opbrengsten per factoreenheid - hetzij kapitaal, hetzij arbeid - voorbij een 
zeker punt minder dan evenredig toenemen (zie grafiek I). De geldelijke op
brengst van de marginaie fysieke factoreenheid kan worden geIijkgesteid aan 

aantal 
produkten 

Grafiek I 

aantal factor
eenheden 

het produkt van de marginaie fysieke opbrengst en de prijs die voor dit pro
dukt op de verkoopmarkt kan worden gemaakt. Indien er volledige concur
,rentie op de verkoopmarkt heerst, zal de geidelijke opbrengst per eenheid 
produkt constant zijn. Prijs, gemiddelde opbrengst en marginale opbrengst 
zijn dan aan eikaar geIijk. De geIdeIijke opbrengst van de marginale factor
eenheid kan dan ais voIgt worden weergegeven: 
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, 8x" 
r r= -- . Pe 

8xr 

Indien er geen volledige concurrentie op de verkoopmarkt bestaat, zal de 
prijs van het eindprodukt varieren met de gevraagde hoeveelheid. De mate 
waarin dit gebeurt, is afuankelijk van de prijselasticiteit van de vraag naar het 
eindprodukt: 

r'r= aXe . Pe • (1 + ~ ) 
8xr EVe 

(1) 

De marginale kosten van een factoreenheid zijn, indien er op de factor
markt volledige concurrentie heerst, gelijk aan de gemiddelde kosten van de 
factoreenheid: c' r= er= Pr. Indien er geen volledige concurrentie op de fac
tormarkt heerst, zal de prijs van een factoreenheid niet langer constant ver
ondersteld mogen worden, maar varieren met de aangeboden hoeveelheid. 
De mate waarin dit gebeurt is afuankelijk van de prijselasticiteit van het fac
toraanbod: 

C'f=Pf.(1+~) Ear 
(2) 

Een ondernemer zal, volgens het postulaat van de winstmaximalisatie, juist 
zoveel factoreenheden willen aanschaffen, dat de marginaie kosten daarvan 
precies gelijk zijn aan de geldelijke opbrengsten van de factoreenheid: 

c'r=r'r 

Uit (I), (2) en (3) voigt de algemene formule: 

(1 + ~) 
_ 8xe EVe 

Pr- -- ·Pe·----~~ 

8xr (1 + ~) 
Ear 

(3) 

(4) 

In grafiek II zijn verschillende prijsafzetcombinaties van de productiefactor 
arbeid getekend. Oegeven dit voorbeeld zullen, afuankelijk van het gedrag 
der marktpartijen op in- en verkoopmarkt, verschillende prijsafzetcombina
ties tot de mogelijkheden behoren. Zouden de ondernemers de prijzen op zo
wei de inkoop- als de verkoopmarkt als gegeven aanvaarden, dan wordt hun 
vraagcurve bepaald door de geldswaarde van het fysiek marginaai produkt 

(r'r = 8x" . Pe of lijn KC). Bieden ook de werknemers aile individueel hun 
8xr 

arbeidskracht aan, dan zal de aanbodcurve volgens OF lopen en een loonvoet 
LIO bij een werkgelegenheid van OH I tot stand komen. Organiseren de 
werknemers zich en trachten zij de loonsom te maximaliseren, dan zullen zij 
slechts een aantal arbeidseenheden OHs op de markt brengen bij een loon-
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Grafiek II 

aantal arbeids
eenheden (H) 

voet van OL5o Zien de ondernemers zich op hun verkoopmarkt geconfron
teerd met een dalende prijsafzetcurve, dan zal voor hen de vraagcurve naar 

arbeid verlopen volgens r' f= 3Xe 0 Pe 0 (1 + _1_) of de lijn KH50 
3xf EVe 

Bieden de werknemers hun arbeid individueel aan op de arbeidsmarkt, dan 
zal de aanbodcurve weer volgens OF lopen waarbij een werkgelegenheid van 
OH2 tot stand komt. Indien de werkgevers zich verenigen en samen een mo
nopsonie vormen en werknemers zich niet verenigen, zal een loonvoet L03 en 
een werkgelegenheid OH3 niet onwaarschijnlijk zijno In het omgekeerde 
geval, als werkgevers zich niet en werknemers zich wei verenigen, zal loon
sommaximalisatie bij een werkgelegenheid OH4 en een loonvoet van OL4 
plaatsvinden 0 

Zonder in dit stadium lang stil te staan bij de werkelijkheidswaarde van 
deze voorbeelden, komt uit deze analyse duidelijk naar voren dat de hoogte 
van de loonvoet en de omvang van de werkgelegenheid in sterke mate afhan
kelijk zijn van de krachtsverhoudingen die de marktpartijen aan de dag leg
gen op in- en verkoopmarkt. Wat de arbeidsmarkt betreft betekent dit dat 
lOwel werkgevers als werknemers in principe in staat zijn door dit marktge-
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drag de omvang van de werkgelegenheid en de loonvoet naar hun hand te zet
ten. Wit men de hoogte van de loonvoet en de werkgelegenheid verklaren, 
dan zal men met deze krachtsverhoudingen rekening hebben te houden. 

Keren wij nu terug tot de eerder gegeven formule (4) op pagina 50. Hieruit 
blijkt dat tenminste vier factoren van belang zijn bij de bepaling van de hoog
te van het loon: de marginale fysieke factoropbrengst, de prijs van het eind
produkt, de prijselasticiteit van de vraag naar eindprodukten en de prijs
elasticiteit van het aanbod van de produktiefactor arbeidskracht. Wat de 
eerstgenoemde factor betreft mag worden aangenomen dat deze op korte en 
middellange termijn betrekkelijk weinig verandering zal ondergaan. Ver
groting van deze factor zou kunnen ontstaan door bijvoorbeeld verbeterde 
techniek, een gezondere beroepsbevolking, bet ere scholing en efficient ere or
ganisatie. De prijs van het eindprodukt kan door allerhande oorzaken (grote) 
fluctuaties vertonen. Een sterk toegenomen aanbod zal doorgaans tot prijs
dalingen leiden. Koopkrachtwijzigingen, monetaire en handelspolitieke 
maatregelen kunnen tevens voor grote prijsveranderingen zorgdragen. 
Eveneens van invloed kan zijn een wijziging in krachtsverhoudingen tussen 
marktpartijen op de verkoopmarkt. 

Wat betreft de prijse1asticiteit van de vraag naar eindprodukten kan wor
den opgemerkt dat vraagcurven doorgaans niet iso-elastisch zijn. Dit bete
kent dat (bijvoorbee1d) een verandering in het aanbod zal leiden tot een 
nieuw even wicht waarbij een andere elasticiteit behoort. Een soortgelijke op
merking kan worden gemaakt met betrekking tot de prijselasticiteit van het 
arbeidsaanbod. Ook hier geldt dat een verandering in de vraag naar arbeids
kracht doorgaans tot elasticiteitswijzigingen zal leiden. 

Als wij aannemen dat hiermee de belangrijkste "determinerende factoren " 
aan de orde zijn gesteld, dan kunnen wij op basis hiervan de volgende 
hypothesen formuleren: 
I. Een toename van de arbeidsproductiviteit zal de loonvoet in een v~~r 
werknemers gunstige richting stuwen. 
2. Een verhoging (verlaging) van de prijs van eindprodukten zal het 
arbeidsloon doen stijgen (dalen) . 
3. Indien de absolute waarde van de prijselasticiteit van de vraag naar eind
produkten toeneemt (afneemt), zal dit de loonvoet in gunstige (ongunstige) 
zin belnvloeden. 
4. Indien de prijselasticiteit van het aanbod van arbeidskracht toeneemt 
(afneemt), zal de loonvoet stijgen (dalen). 

TWENTE : GESCHIEDENIS, LIGGING EN ECONOMISCHE STRUCTUUR 

Twente is gelegen in het zuidoostelijke deel van de provincie Overijssel. Het 
gebied bestaat voornamelijk uit schrale zandgronden, waardoor de boeren 
zich genoodzaakt zagen hun inkomen uit de landbouw aan te vullen door in 
de stille uren linnen te weven. Vooral in het begin van de 18e eeuw, toen de 
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linnennijverheid een gunstige periode doormaakte, legden velen zich geheel 
toe op het spinnen en weven van vias . In dit tijdvak groeide de bevolking van 
Twente dan ook zeer snel, een uitzonderlijk verschijnsel in Nederlandse con
text. Door toenemende buitenlandse concurrentie ging het de linnennijver
heid na circa 1740 steeds slechter en kwamen vele getouwen stil te staan. In 
verschillende gemeenten waar deze industrie het belangrijkste middel van 
bestaan was, liep de bevolking terug en nam het aantal armen schrikbarend 
toe') . 

Hoewel de tweede helft van de 18e eeuw stijgende landbouwprijzen te zien 
gaf, bood de landbouwsector weinig uitkomst voor de vele werkloze weyers 
en spinners, hetgeen voornamelijk is toe te schrijven aan het vigerende erf
recht en de manier waarop de grond gebruikt werd. Het gebruik van kunst
meststoffen was onbekend en de grote arealen woeste grond die Twente rijk 
was, konden niet ontgonnen worden aangezien deze voor bemestingsdoelein
den noodzakelijk waren. Derhalve kon slechts 5OJo tot 10% van het totale 
grondoppervlak voor akkerbouwdoeleinden worden gebruikt. Daar kwam 
bij dat niet ieder vrijelijk toegang had tot deze gronden. De grondrechten wa
ren voorbehouden aan een betrekkelijk kleine groep "gewaarde" boeren, die 
er weinig voor voelden keuters op hun bezittingen toe te laten. Tevens was 
een flink deel van het Twentse grondgebied in handen van landadel, die hun 
landerijen in erfpacht gaven aan zogenaamde hofhorigen. Het was de hofho
rigen verboden het hun toebedeelde areaal onder meerdere kinderen te 
verdelen: het gehele grondbezit mocht slechts aan een zoon worden vererfd '). 

In deze situatie kwam tot circa 1830 weinig verandering. De verdeling der 
markten zou pas in het midden van de negentiende eeuw effect sorteren, ter
wijl die situatie in de weefnijverheid gedrukt bleef. De grote verandering 
kwam met de afscheiding van Belgie. Tot 1830 werd een groot dee! van de ex
port op Indie door Zuid-Nederland verzorgd. Na de afscheiding kon hiervan 
natuurlijk geen sprake meer zijn en werd in Twente, de streek waar men tra
ditioneel met het spinnen en weven bekend was, binnen korte tijd een katoen
industrie uit de grond gestampt. Geheime lijnwaadcontracten voorkwamen 
dat Engelse goederen op de Nederlands Oost-Indische markt konden concur
reren met de Twentse produkten, de invoerrechten op garens werden sterk 
verlaagd en er werden weefscholen opgericht waar kinderen in enkele maan
den leer den een handweefgetouw met fly-shuttle te bedienen. Bovendien 
werden de Twentse manufacturen tegen "aanmoedigende" prijzen door de 
Nederlandsche Handel-Maatschappij aangekocht 6) . Een en ander maakte 
dat Twente snel in staat was aan de Indische vraag naar weefsels te voldoen. 

De verkeersgeografische ligging van Twente was miserabel. Van straat
wegen was geen sprake en hoewel het gebied dooraderd was met beekjes en 
stroompjes, kon hierover maar in enke!e maanden per jaar transport plaats
vinden. Ook in de tijd dat de stroompjes bevaarbaar waren, konden slechts 
kleine partijen worden vervoerd. Er mag worden aangenomen dat 
niet meer dan vier ton tege!ijkertijd vervoerd kon worden. Van fabriekmatige 
voortbrenging in de weverijen kon dan ook geen sprake zijn. De inefficiente 
stoominstallaties gebruikten grote hoeveelheden steenkool en de kosten van 
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transport waren, gezien de slechte verkeersverbindingen, prohibitief hoog'). 
Aangezien de weeflonen in Twente zeer laag waren in vergelijking tot die in 
het buitenland, konden de handwevers, mede door de bescherming op de In
dische markt, nog lang concurreren met de fabriekmatig voortgebrachte 
weefsels. 

In het midden van de 1ge eeuw kwam er verandering in de verkeersgeogra
fische situatie in Twente. Tussen 1855 en 1865 werden er enkele belangrijke 
infrastructurele verbeteringen gerealiseerd: in 1855 kwam het Overijssels 
Kanaal gereed - waarvan vooral Almelo profiteerde - en omstreeks 1865 
werden nagenoeg aile belangrijke Twentse textielcentra op het Nederlandse 
en Duitse spoorwegnet aangesloten. Een gevolg hiervan was dat steenkool 
veel goedkoper dan voorheen ter beschikking kwam van producenten. Een en 
ander leidde ertoe dat binnen zeer korte tijd vele nieuwe stoomfabrieken wer
den gesticht: in 1855 was er nog slechts een fabriek met circa 400 power
looms, in 1865 was het aantal fabrieken opgelopen tot 35 en stonden er reeds 
7.000 powerlooms opgesteld. Ook na 1865 nam de produktiecapaciteit sterk 
toe. In tabel I") zijn enkele cijfers samengevat die een indruk geven van de 
geweldige groei die de Twentse katoennijverheid doormaakte tussen 1865 en 
1930. 

1861 
1871 
1881 
1891 
1901 
1911 
1921 
1931 

TABEL I 

Aantal spindels, weefgetouwen en katoenarbeiders in Twente 1861-1931 

Spindels 

51.800 
165.860 
175.500 
231.626 
324.066 
471.906 
660.512 

1.150.311 

Weefgetouwen 

3.414 
8.338 

10.697 
15.472 
20.500 
29.700 
37.874 
44.600 

Arbeiders 

2.688 
7.263 
8.768 

13.627 
17.520 
22.736 
23.299 
26.368 

Hoe belangrijk was de katoenindustrie voor Twente? Welk percentage van de 
beroepsbevolking yond in deze sector een arbeidsplaats? In tabel II 9) is voor 
enkele jaren de economische structuur van de regio weergegeven. 

TABEL II 

Economische structuur van Twente tussen 1885 en 1930 

Totale Landbouw Nijverheid Overig 
beroeps-
bevolking totaal textie1 

1885 46.690 42,6070 43,8% 26,5% 13,5% 
1900 68.330 30,7 49,7 31,5 19,7 
1915 92.920 24,6 52,3 31,2 23,1 
1930 116.278 21,4 55,9 29,8 22,8 
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Hieruit blijkt dat tussen de 25 en 30070 van de totale beroepsbevolking in 
Twente in de katoenindustrie een arbeidsplaats yond. Het belang van de ka
toenindustrie voor Twente komt in deze cijfers nog onvoldoende tot uitdruk
king, aangezien ook velen indirect van de katoenindustrie afbankelijk waren. 
Zo dankten belangrijke delen van de bouwnijverheid, de metaalindustrie, de 
toeleveringsbedrijven en de middenstand hun bestaan aan de aanwezigheid 
van de katoenindustrie en het daar verdiende loon. Zonder al te zeer te over
drijven kan men stellen dat meer dan de helft van de beroepsbevolking direct 
en indirect van deze tak van bedrijvigheid afbankelijk was . 

DE ARBEIDSLONEN IN DE TWENTSE KA TOENINDUSTRIE 

De vaststelling van "de" arbeidslonen die in de katoenindustrie werden ver
diend is geen eenvoudige zaak. Het bronnenmateriaal is niet alleen lacuneus, 
maar bevat dikwijls ook zeer ongelijksoortige gegevens. De belangrijkste 
bronnen waaruit loongegevens werden geput, bestaan uit de jaarverslagen 
van de verschillende Kamers van Koophandel en enkele bedrijfsarchieven. 
Tot circa 1920 kende Twente meerdere Kamers van Koophandel die jaarlijks 
gegevens verschaften over, onder andere, de toestand van de katoenindustrie. 
In het ene district werd dit zeer nauwkeurig gedaan, in het andere erg opper
vlakkig. Zo werden door de Kamer van Koophandel in Almelo nauwelijks 
loongegevens verstrekt, terwijl dit in Hengelose verslagen zeer uitvoerig ge
schiedde. Voor andere afdelingen van de Kamer van Koophandel kan men 
vaak wei over gegevens beschikken voor de gehele katoenindustrie ter plaat
se, maar is het niet mogelijk een onderscheid aan te brengen in de beloning 
van de verschillende beroepscategorieen. De loongegevens uit de bedrijfs
archieven hebben dit nadeel niet, maar voor de daar vermelde loongegevens 
geldt dat deze slechts op een (zeer) gering deel van het totaal der Twentse 
katoenarbeiders betrekking hebben en het niet bekend is of deze loongege
yens representatief zijn voor de gehele Twentse katoenindustrie. 

Op basis van de hiervoor genoemde bronnen konden de volgende loon
reeksen worden samengesteld (zie tabel III) '0): 
a. de gemiddelde lonen van katoenarbeiders in de Hengelose bontweverijen 

tussen 1879 en 1918. 
b. de gemiddelde lonen van katoenarbeiders in de Hengelose katoenspinnerij 

NKS tussen 1875 en 1920. 
c. de gemiddelde lonen van aile katoenarbeiders in Enschede tussen 1900 en 

1919. 
d. de gemiddelde lonen van aile katoenarbeiders bij de firma Gelderman in 

Oldenzaal tussen 1901 en 1921. 
e. de gemiddelde lonen van volwaardige weyers bij de firma Spanjaard in 

Borne tussen 1866 en 1868, 1873-1875, 1887-1889 en in 1902. 
f. degemiddelde lonen van aile arbeiders bij de firma Spanjaard in Borne 

tussen 1906 en 1929. 
Voor vergelijking werden tevens opgenomen: 
g. de gemiddelde lonen van aile arbeiders in de machinefabriek van Stork in 

Hengelo tussen 1879 en 1920. 
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TABEL III 

] aarinkornens van Twentse katoenarbeiders tussen 1873 en 1929 

laarinkornens in guldens laarinkornens in indexcijfers (1901 = 1(0) 

Jaar a') b c d e P) g a') b c d e f g 

1873 - - - - 349') - - - - - - 76' ) - -
1874 - - - - 382') - - - - - - 83') - -
1875 - 313 - - 423') - - - 93 - - 92') - -
1876 - 309 - - - - - - 92 - - - - -
1877 - 324 - - - - - - 97 - - - - -
1878 - 327 - - - - - - 98 - - - - -
1879 225 316 - - - - 447 61 94 - - - - 72 
1880 217 328 - - - - 420 59 98 - - - - 68 
1881 228 343 - - - - 398 62 102 - - - - 64 
1882 226 303 - - - - 463 61 90 - - - - 75 
1883 228 331 - - - - 455 62 99 - - - - 73 
1884 259 354 - - - - - 70 106 - - - - -
1885 277 372 - - - - 490 75 III - - - - 79 
1886 280 377 - - - - 486 76 113 - - - - 78 
1887 313 372 - - 498') - 551 85 III - - 108') - 89 
1888 335 377 - - 521') - 553 91 113 - - 113') - 89 
1889 341 323') - - 548') - 509 92 96') - - 119') - 82 
1890 344 335 - - - - 546 93 100 - - - - 88 
1891 348 333 - - - - 550 94 100 - - - - 89 
1892 337 359 - - - - 580 91 107 - - - - 93 
1893 356 349 - - - - - 96 104 - - - - -
1894 327 341 - - - - 599 89 102 - - - - 96 
1895 333 360 - - - - 587 90 107 - - - - 95 
1896 340 360 - - - - 625 92 108 - - - - 101 
1897 358 348 - - - - 631 97 104 - - - - 102 
1898 354 373 - - - - 617 96 III - - - - 99 
1899 361 380 - - - - 604 98 114 - - - - 97 
1900 364 374 392 - - - - 99 112 99 - - - -
1901 369 335 397 321 - (320)' ) 621 100 100 100 100 - (100) ') 100 
1902 364 335 345' ) 320 462') (320)' ) 623 99 107 87 100 100') (100)') 100 
1903 377 376 412 319 - - 643 102 112 104 99 - - 104 
1904 372 360 495 302 - - 613 101 107 102 94 - - 99 
1905 383 361 403 323 - - 656 104 108 102 101 - - 106 
1906 395 334 419 336 - 346 726 107 100 105 105 - 108 117 
1907 387 347 440 338 - (347)') 892 105 104 III 105 - (108)') 144 
1908 381 367 443 352 - (338)') 775 103 110 III 110 - (106)' ) 125 
1909 417 365 463 366 - (388)') 784 113 109 117 114 - (121)') 126 
1910 433 361 421 348 - (387)') 781 117 108 106 109 - (121)') 126 
1911 411 385 457 371 - (382)') 923 III 115 115 116 - (119)') 149 
1912 459 410 479 394 - 405 845 124 122 121 123 - 126 136 
1913 483 437 486 407 - 404 870 131 130 122 127 - 126 140 
1914 452 440 460 420 - 457 796 122 131 116 131 - 143 128 
1915 454 486 470 419 - 474 766 123 145 118 131 - 148 123 
1916 574 456 525 528') - 548 902 156 136 132 165') - 171 145 
1917 618 516 538 471') - 584 934 168 154 135 147') - 182 151 
1918 592 385 - 152') - 406 1131 160 115 - 47') - 127 182 
1919 - 709 635 592 - 626 - - 212 160 185 - 195 -
1920 - 845 - 888 - 987 1802 - 252 - 277 - 308 290 
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laarinkomen< in guldens laarinkomens in indexcijfers (1901 = 1(0) 

Jaar a') b c d e r) g a' ) b c d e f g 

1921 - - - 977 - 1120 - - - - 305 - 350 -
1922 - - - - - 1082 - - - - - - 338 -
1923 - - - - - 905') - - - - - - 283') -
1924 - - - - - 753 ' ) - - - - - - 235') -
1925 - - - - - 984 - - - - - - 307 -
1926 - - - - - 927 - - - - - - 289 -
1927 - - - - - 921 - - - - - - 287 -
1928 - - - - - 1010 - - - - - - 315 -
1929 - - - - - 1007 - - - - - - 314 -
1930 - - - - - - - - - - - - - -

Legenda bij tabel III : 

I. Sedert 1889 werd een andere berekeningswijze toegepast. 
2. Tot 1892 twee weverijen (Stork en TBW); in 1893 een weverij (HBW); de overige jaren vier weverijen (Stork, TBW, 

HBW en Insulinde). 
3. Inc1usief de duurtetoeslag. 
4. Gebaseerd op gegevens van het merendeel der arbeiders; gegevens over 1902 op basis van een steekproef. 
5. Het aantal arbeiders werd op 700 geraamd. 
6. Het aantal arbeiders werd tussen 1907 en 1910 op 780 geraamd, in 1911 op 795. 
7. Gegevens over de periode 1902-1927 uit de Verlies en Winstrekening; gegevens over de jaren 1928 en 1929 uit het 

lournaal over die jaren. 
8. Belangrij ke stakingsjaren . 

Richten wij eerst het oog op de peri ode v66r 1900 in Hengelo, dan valt het op 
dat tot 1895 de gemiddelde lonen in de katoenspinnerij aanmerkelijk uitgin
gen boven die in de bontweverijen. De lonen in de metaalindustrie, waar be
trekkelijk hoog geschoolde arbeid werd vereist, gingen duidelijk uit boven de 
lonen die in de katoenindustrie werden betaald. Vergelijken wij de Bornse 
lonen met die uit het naburige Hengelo, dan blijkt dat de eerste aanzienlijk 
hoger lagen. Hierbij moet echter weI worden bedacht, dat de Bornse lonen 
betrekking hebben op volwassen, zelfstandige weyers, terwijl de Hengelose 
lonen betrekking hebben op aile arbeiders in de bontweverijen. Bij deze 
laatste cijfers zijn derhalve ook de lonen van jeugdigen opgenomen, en deze 
verdienden aanmerkelijk minder dan de zelfstandige weyers. 

Voor de periode na de eeuwwisseling staan ons veel meer gegevens ter be
schikking. Met name de gegevens uit Enschede komen hierbij goed van pas 
aangezien Enschede het belangrijkste textielcentrum van Twente was, waar in 
1900 bijna 40070 en in 1930 ruim 50% van alle Twentse katoenarbeiders werk
zaam was "). Uit de hier gegeven cijfers kan worden afgeleid dat de gemiddel
de Ion en in Enschede tot circa 1915 aanmerkelijk uitgingen boven die van 
Henge10, Oldenzaal en Borne; na 1915 lijkt dit niet meer het geval te zijn. Te
yens valt het op dat de lonen die in de eerste wereldoorlog werden uitbetaald 
regionaal sterk uiteenlopen. Dit moet in hoge mate worden toegeschreven 
aan de toenmalige gebrekkige aanvoer van ruwe katoen en gar ens, waardoor 
bedrijven, die wat voorraad betreft in een gunstige uitgangspositie verkeer
den, langer konden doorwerken dan andere ondernemingen . Vergelijken wij 
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de lonen in de spinnerijen met die van de weverijen in Hengelo, dan valt 
bovendien op dat de eerste sedert het begin der twintigste eeuw achterblijven 
bij de laatste. 

Hoe was het gesteld met de verschillen in beloning tussen individuele we
vers? Voor de firma Spanjaard in Borne kon worden aangetoond, dat de 
spreiding rond het gemiddelde loon van een volwaardig wever in de 1ge eeuw 
zeer groot was. Zo was het loon van weyers die twee getouwen bedienden in 
1888 gemiddeldf. 271 per jaar terwijl er ook twee-getouwen-wevers waren die 
f. 142 enf. 534 per jaar verdienden. Vier-getouwen-wevers hadden in datzelf
de jaar een inkomen van gemiddeldf. 574 terwijl de minst productievef. 334 
en de meest productievef. 1.089 verdiende 12). Aangezien weyers op meer dan 
twee getouwen doorgaans hulpjes in dienst hadden, die zij uit eigen zak 
moesten betalen, zal bij vier-getouwen-wevers de spreiding rond het gemid
delde enigszins van de hierboven gegeven cijfers hebben afgeweken maar 
toch nog zeer aanzienlijk zijn geweest. Ook in de 20e eeuw liepen de lonen 
van individuele weyers binnen het zelfde bedrijf sterk uiteen. Bij de firma 
Gelderman uit Oldenzaal werden de volgende gegevens aangetroffen (zie 
tabel IV)"): 

TABEL IV 

Lonen van weyers bij de firma Gelderman te Oldenzaal tussen 1906 en 1926 

Jaar Loon per week Aantal 
in guldens weyers 

1906 ~12,00 34 
8,40-12,00 238 
5,80- 8,40 276 

< 5,80 157 

1911 ~12,00 58 
8,30-12,00 301 
5,70- 8,30 208 

< 5,70 138 

1916 ~12,00 166 
8,30-12,00 342 
5,70- 8,30 215 

< 5,70 47 

1921 ~26,00 139 
19,00-26,00 166 
13 ,00-19,00 301 

< 13,00 156 

1926 ;;.24,40 133 
19,35-24,40 238 
13,46-19,35 229 

< 13,46 96 

Percentage 
weyers 

5 
34 
39 
22 

8 
43 
30 
20 

22 
44 
28 

6 

18 
22 
40 
20 

19 
34 
33 
14 

Gemiddeld 
loon 

8,28 

8,77 

10,27 

21,37 

21,56 

Aangezien zowel in de spinnerij als in de weverij het stelsel van onderaan
neming en het stukloonstelsel nagenoeg algemeen werd toegepast, mag wor-
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den aangenomen dat de hier gegeven cijfers indicatief zijn voor de verschillen 
in beloning tussen individuele katoenarbeiders in de overige Twentse textiel
centra. 

Zonder naar volledigheid te streven kunnen op basis van de hierboven 
gegeven cijfers de volgende conclusies worden getrokken: 
- binnen de katoenindustrie in Twente kunnen verschillende deelmarkten 
worden onderscheiden, waar verschillende kwalificaties worden vereist en 
verschillende (stuk)lonen worden betaald. 
- tussen de verschillende textielcentra bestaan aanzienlijke verschillen in 
beloning voor hetzelfde soort werk. 
- binnen eenzelfde bedrijf bestaan er tussen individuele arbeiders, die 
hetzelfde werk verrichten, grote inkomensverschillen. 
- de gemiddelde lonen in de textielindustrie van Twente varieren van jaar 
tot jaar sterk. 
- de trend in de lonen is voortdurend stijgend maar na de eerste wereldoor
log vindt er een acceleratie van de loonstijging plaats. 
Een afsluitende opmerking is hier nog op zijn plaats. Bij de hier gegeven 
loongegevens is geen rekening gehouden met de verkorting van de werkweek. 
Deze bekorting is in de loop der jaren zeer aanzienlijk geweest (zie pagina 
60), zou men de gemiddelde uurlonen berekenen, dan is de stijging der 
lonen nog aanzienlijk groter dan in tabel III wordt weergegeven. 

DE "DETERMlNERENDE" FACTOREN 

De /ysieke meeropbrengst 

Zoals wij eerder opmerkten, zal de opbrengst per factoreenheid kunnen 
toenemen door bijvoorbeeld betere scholing, betere machines en betere orga
nisatie. Deze toeneming zal tot uitdrukking komen in een stijging van de 
arbeidsproduktiviteit. Uit ons onderzoek blijkt dat de produktiviteit in het 
hier besproken tijdvak sterk is toegenomen (zie tabel V)'<). 

TABEL V 

Ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit in de Twentse katoenindustrie tussen 
1860 en 1930 

Standaard- Standaard- Standaard- Standaard-
garenproduktie garenverbruik garenproduktie garenverbruik 

per spil per loom per spinner per wever 
(kg) (kg) (kg) (kg) 

1860-'69 12,3 694 1.390 999 
1870-'79 24,4 777 (3.367) 1.119 
1880-'89 30,8 994 4.990 1.431 
1890-'99 36,9 1.066 5.535 1.631 
1900-'09 38,6 1.236 4.864 1.780 
1910-'19 38,4 1.396 5.491 2.538 
1920-'29 45,6 1.385 

N.B. Aile produktie- en verbruikscijfers zijn gebaseerd op 2.600 arbeidsuren per jaar. 
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Bij deze cijfers moet in het oog worden gehouden dat de werktijden in de 
loop der jaren sterk zijn afgenomen. Voor het tijdvak 1860-'69 kan een ge
middelde arbeidstijd van 75 uur per week worden aangehouden; voor de 
overige perioden respectievelijk 70, 64, 62, 61, 55, 50 "). 

De prijzen der eindprodukten 

De bepaling van de ontwikkeling der prijzen op de afzetmarkten is een lastige 
zaak, aangezien deze prijzen binnen korte tijd sterk konden fluctueren. Daar 
komt bij dat niet aile bedrijven op dezelfde markt opereerden en er derhalve 
gelijktijdig verschillende prijzen voor dezelfde produkten werden gemaakt. 
Textielcentra als Almelo en Oldenzaal waren sterk op de N.O.-Indische 
markt gericht, terwijl plaatsen als Enschede en Borne, zeker in de 1ge eeuw, 
hun afzet voornamelijk op de binnenlandse markt vonden. Na de eeuwwisse
ling veranderde dit beeld en zetten ook de in deze plaatsen gevestigde onder
nemingen een groot deel van hun produktie op buitenlandse markten af. 

Wij beschikken niet over gegevens waaruit, maand na maand, blijkt welke 
prijzen feitelijk voor de verschillende produkten werden gemaakt. De versla
gen van de Kamer van Koophandel te Enschede echter, verstrekten jaarlijks 
gegevens over de totale afzet in guldens en in kilogrammen. Gezien het be
lang van de Enschedese afzet op lOwel de binnenlandse als de exportmarkt, 
mag worden aangenomen dat deze cijfers representatief zijn voor de prijs
ontwikkeling van de gehele Twentse katoenindustrie. In tabel VI'") zijn de 
gemiddelde prijzen per kilogram berekend. 

Prijseiasticiteit van de vraag en verkoopmarkt 

In de hier besproken periode werd de verkoopmarkt gekenmerkt door grote 
concurrentie wat de aanbodzijde betreft. Wat de vraagzijde aangaat mag 
aanvankelijk een betrekkelijk grote elasticiteit worden aangenomen. Katoe
nen produkten werden door een breed publiek gebruikt; de belangrijkste 
afzetmarkten waren die van Nederlands Oost-Indie en van Nederland. Het 
discretionaire inkomen van brede lagen van de bevolking was gering en een 
groot deel van het inkomen van de "gewone man" ging op aan eerste levens
behoeften als voeding en huisvesting. Zowel in Nederland als in Indie leidden 
kleine prijsveranderingen tot betrekkelijk beiangrijke veranderingen in koop
gedrag met betrekking tot katoenen produkten. Het is niet onwaarschijnlijk 
dat, naarmate de tijd vorderde en er meer ruimte kwam in het budget, de 
elasticiteit van de vraag enigszins zal zijn afgenomen. Zowel in Nederland als 
in Indie nam het reele inkomen van het brede pubiiek toe. Aan de andere 
kant is het lo dat zich steeds meer groothandelaars en confectiebedrijven gin
gen plaatsen tussen de katoenproducenten en de uiteindelijke consument. De 
tweede hand liet zich, wat zijn aankoopbeieid betreft, voor een beiangrijk 
deeliijden door prijsveranderingen op de markt van ruwe katoen. Stegen de 
ruwe katoenprijzen, dan was men er snei bij om nog orders te plaatsen. Ver
wachtte men prijsdaiingen, dan was men afwachtend en piaatste geen of 
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TABEL VI 

Gemiddelde prijzen van eindprodukten van de Enschedese katoenindustrie tussen 
1871 en 1930 

Jaar Prijs Jaar Prijs Jaar Prijs Jaar Prijs 

1871 1886 1,00 1901 1,22 1916 1,77 
1872 1887 1,02 1902 1,39 1917 3,03 
1873 1888 1,10 1903 1,26 1918 3,86 
1874 1,30 1889 1,07 1904 1,32 1919 2,56 

1875 1,15 1890 1,06 1905 1,37 1920 

1876 0,91 1891 0,98 1906 1,36 1921 4,08 
1877 1,27 1892 0,95 1907 1,17 1922 3,51 
1878 1,17 1893 0,93 1908 1,38 1923 3,51 
1879 1,22 1894 0,76 1909 1,41 1924 3,80 
1880 1,06 1895 0,72 1910 1,63 1925 3,97 
1881 1,25 18% 0,73 1911 1,54 1926 3,57 

1882 1,39 1897 0,73 1912 1,57 1927 3,26 

1883 1,13 1898 1913 1,61 1928 3,18 
1884 1,02 1899 1914 1,60 1929 3,31 
1885 0,89 1900 1,31 1915 1,47 1930 2,92 

N.B. Bij gebrek aan gegevens zijn de cijfers vanaf 1921 de gemidde1de exportprijzen 

per kilogram. 

- betekent: onbekend. 

nauweiijks orders. Dit zai er toe hebben bijgedragen dat de prijseiasticiteit 
van de vraag juist zal zijn toegenomen. Weik van beide effecten overheerst 
zal hebben is niet met zekerheid te zeggen, waarschijnlijk het laatste. 

De Nederlandse markt en ook die in N.O.-IndiC! waren sedert 1874 geheel 
onbeschermd. Dit betekende dat deze markten openstonden voor willekeurig 
welke buitenlandse producent. Aangezien de Twentse katoenindustrie slechts 
een zeer gering percentage van de wereldproduktie voor haar rekening nam, 
mag worden aangenomen dat de Twentse fabrikanten zich op de verschillen
de verkoopmarkten voornamelijk ais hoeveelheidsaanpassers moesten gedra
gen. Zeker in het laatst van de negentiende en in het begin van de twintigste 
eeuw was de vraag sterk expansief en werd de Twentse katoennijverheid nau
welijks met afzetmoeilijkheden geconfronteerd. De eerste wereldoorlog 
bracht in zekere zin een cesuur. De ooriogshandelingen en met name de door 
de Duitsers afgekondigde totale duikbootooriog, maakte dat het neutrale 
Nederland zijn exportmarkten niet langer kon bedienen. Binnen korte tijd 
liep het aandeel van de totale Enschedese produktie dat voor export bestemd 
was terug van 48% in 1915 tot 5"70 in 1918. Voor Borne zijn soortgelijke 
cijfers bekend "). Aangezien de thuismarkt echter niet meer door het buiten-
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land kon worden bediend, kon hier door de Twentse fabrikanten ruim
schoots compensatie worden gevonden voor de verloren exportmarkten. Na 
de oorlog kwam de vraag in een stuipbeweging vrij en de eerste naoorlogse 
jaren betekenden dan ook onbeperkte afzetmogelijkheden. Hoewel de 
Twentse fabrikanten niet meer in staat bleken de buitenlandse, voornamelijk 
Japanse, concurrentie op de Indische markt terug te dringen, was de wereld
vraag dermate toegenomen dat de sterk gestegen Twentse produktie nage
noeg voortdurend en zonder al te grote problemen kon worden afgezet. 

De prijselasticiteit van het arbeidsaanbod en de arbeidsmarkt 

Welke ontwikkelingen de den zich voor wat betreft het aanbod van arbeids
kracht en hoe was de situatie aan de wieg van de fabriekmatige voortbren
ging? Het leidt geen twijfel dat er in het begin van de jaren zestig van de 1<Je 
eeuw in Twente een ruime arbeidsmarkt bestond. Zoals eerder werd uiteen
gezet kwam de afscheiding van Zuid-Nederland voor Twente als een ge
schenk uit de hemel: vele werkloze handen vonden een arbeidsplaats in de 
katoenindustrie. In het huisindustriele stelsel, dat tot circa 1865 overheerste, 
konden fabriqueurs vol do en de werkkrachten vinden en van enige organisatie 
van werknemers was nog geen sprake. 

Zodra fabriekmatige voortbrenging tot de mogelijkheden begon te beho
ren, konden de fabrikanten dankzij de toegenomen arbeidsproduktiviteit 
betrekkelijk hoge lonen betalen. De omschakeling van ambachtelijke naar 
fabriekmatige produktie ging dan ook niet gepaard met moeilijkheden wat 
betreft de arbeidsvoorziening. In deze situatie kwam aanvankelijk weinig ver
andering: tot circa 1900 wordt er in de verschillende verslagen van de Kamers 
van Koophandel nauwelijks melding gemaakt van een tekort aan arbeids
kracht in Twente. Ook toen de natuurlijke aanwas van de plaatselijke bevol
king niet meer in staat was om in de vraag naar arbeid tegemoet te komen, 
kon men betrekkelijk eenvoudig mensen van elders betrekken. Het feit dat 
arbeiders op betrekkelijk jonge leeftijd in de fabrieken een volwaardig loon 
konden verdienen - en dat er bovendien een zekere regelmaat in het werk 
verwacht mocht worden - maakte dat velen bereid waren te verhuizen naar 
de verschillende textielcentra. 

In de twintigste eeuw kwam er in deze toestand verandering en traden er 
plaatselijke spanningen op op de arbeidsmarkt. Arbeidswetten legden de 
fabrikanten beperkingen op wat betreft het in dienst nemen van jongeren en 
getrouwde vrouwen en ook de arbeidstijd werd aanzienlijk bekort. Met name 
in de verslagen van de Kamer van Koophandel te Enschede, het belangrijkste 
katoencentrum van Twente, wordt regelmatig melding gemaakt van moeilijk
heden met betrekking tot de arbeidsvoorziening. Borne verkeerde in een 
soortgelijke situatie en de plaatselijke fabrikant zag zich genoodzaakt in 
Zuid-Drente arbeiders te werven. 

Ook in de krachtsverhoudingen op de arbeidsmarkt traden wijzigingen op. 
Zoals wij eerder aannemelijk maakten kunnen de krachtsverhoudingen tus
sen werkgevers en werknemers van grote invloed zijn op de hoogte van het 
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arbeidsloon. Hoe ontwikkelden deze verhoudingen zich op de Twentse 
arbeidsmarkt? Zoals wij hiervoor aangaven, was er tot circa 1900 sprake van 
een zeer ruime arbeidsmarkt. Spanningen kwamen er nauwelijks voor. Tegen 
het einde van de l')e eeuw begonnen werkgevers zich te organiseren en spra
ken zij af elkaar bij te staan tijdens arbeidsconflicten. De bij de fabrikanten
vereniging aangesloten ondernemers verplichtten zich om na zekere tijd hun 
arbeiders uit te sluiten teneinde arbeidsconflicten in hun voordeel te be
slissen. Deze fabrikantenorganisaties zijn zeer effectief gebleken IS). 

Ook de werknemers begonnen zich te organiseren. Met name socialistisch 
en anarchistisch getinte vakorganisaties trachtten verbetering te brengen in de 
arbeidsvoorwaarden der werknemers. Hierin slaagden zij maar zeer ten dele. 
Kenmerkend in deze is dat de organisaties tot aan de tweede wereldooriog 
niet in staat zijn geweest voor hun leden een collectieve arbeidsovereenkomst 
af te sluiten. In het onlangs verschenen werk van Alberts e.a. worden ver
schillende redenen aangevoerd voor de geringe slagkracht der vakorganisa
ties. Een van de grootste drempels om tot een slagvaardig beleid te komen 
was wei - ondanks de relatief hoge organisatiegraad in de Twentse katoenin
dustrie - de grote verdeeldheid die er tussen de verschillende bonden 
bestond, met name tussen die uit de confessionele en de socialistische 
hoek 19). 

Een en ander wil niet zeggen dat de werkzaamheden der organisaties geen 
enkele invloed hebben gehad op de arbeidsvoorwaarden. Hoewel men zonder 
overdrijving mag stellen dat aile grote industriele conflicten in de Twentse 
katoenindustrie in het voordeel der werkgevers werden beslist, lijkt het 
toegestaan op te mer ken dat zonder de werkzaamheid der vakorganisaties, de 
lonen lager zouden zijn uitgevallen. 

CONCLUSIE EN SLOTBESCHOUWfNG 

In hoeverre komt de loonbeweging in de Twentse katoenindustrie tussen 1865 
en 1930 overeen met hetgeen wij mochten verwachten op basis van de evolu
tie van de uit de theorie afgeleide factoren? In tabel VIl'O) hebben wij de kwan
tificeerbare factoren en de loonbeweging nogmaals weergegeven maar nu als 
tienjaariijkse gemiddelden. Hieruit blijkt dat de ontwikkeling van de ar
beidsproduktiviteit voortdurend in een voor de arbeiders gunstige ontwikke
ling heeft gewerkt. Zowel de produktie per spindel als de produktie per weef
getouw zijn in het besproken tijdvak sterk toegenomen. Wat de ontwikkeling 
van de vraag naar eindprodukten aangaat, werd aanvankelijk een grote 
elasticiteit verondersteld. Naarmate de tijd vorderde, zou deze factor zelfs 
nog iets zijn toegenomen. De prijselasticiteit van het arbeidsaanbod was in de 
l')e eeuw gering. De zeer ruime arbeidsmarkt maakte dat haast bij willekeurig 
welk arbeidsloon voldoende arbeiders gevonden konden worden. In de 2()e 
eeuw was dit veel minder het geval. Fabrikanten kregen te kampen met ar
beidstekorten en aileen door hogere lonen te betalen kon men aan voldoende 
arbeidskrachten komen. De ontwikkeling der krachtsverhoudingen liepen 
hieraan parallel. In de l')e eeuw konden de ondernemers zich als alleenheer-
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sers gedragen; van een organisatie van werknemers was nog nauwelijks 
sprake. In de 20e eeuw werden vakorganisaties actiever, zij het niet steeds 
even succesrijk. Desalniettemin was de vakvereniging een factor waarmee de 
fabrikanten rekening hadden te houden. 

De hier genoemde ontwikkelingen werkten aile in mindere of in meerdere 
mate gunstig uit op de ontwikkeling van het arbeidsloon. Hoe is het gesteld 
met de ontwikkeling van de prijzen der eindprodukten? Onze hypothese was, 

TABEL VII 

Lonen , arbeidsproduktiviteit en prijzen in de Twentse katoenindustrie tussen 
1871 en 1930 

Lonen Arbeidsproduktiviteit Prijs Prijs 
per spil per loom eindprodukt ruwe katoen 

1871-'80 ( <283) 24,4 777 1,21 14,1 
1881-'90 283 30,8 994 1,05 10,5 
1891-'00 348 36,9 1.066 0,95 7,4 
1901-' 10 433 38,6 1.236 1,35 10,7 
1911-' 20 506 38,4 1.396 1,90 18,5 
1921-' 30 871 45,6 1.385 3,51 14,2 

dat als deze prijzen zouden stijgen (dalen), dit een gunstig (ongunstig) effect 
op de arbeidslonen zou hebben. Voor de twintigste eeuwse periode gaat deze 
stelling op, maar niet voor het negentiende eeuwse tijdvak: de prijzen daal
den trendmatig, terwijl de lonen juist toenamen. Nu zou men kunnen stellen 
dat de overige factoren in gunstige zin werkten en het effect van de prijsda
ling ruimschoots compenseerden , maar deze stelling is weinig bevredigend. 
Aanvullend is de prijsbeweging van ruwe katoen bij deze cijfers betrokken 
(zie tabel VII) . In onderstaande grafiek zijn de tienjaarlijkse gemiddelden van 
de prijzen der eindprodukten, van ruwe katoen en de loonbeweging in index
cijfers afgezet 21 ). Hieruit blijkt dat de prijzen van eindprodukten weliswaar 
trendmatig daalden, maar dat de prijzen van ruwe katoen in nog sterkere ma
te afnamen. Aangezien de grondstofkosten circa 70 tot 800/0 van de totale 
produktiekosten uitmaakten 22 ), zal de marge voor ondernemers tussen 
inkoop- en verkoopwaarde aanmerkelijk zijn gestegen, waardoor er - wel
licht - meer ruimte kwam voor de beloning van de produktiefactor arbeid. 
Het verschil tussen in- en verkoopprijzen zou ook een "verklaring" kunnen 
zijn voor de relatief sterke toeneming der lonen tussen 1920 en 1930: in dit de
cennium stegen, gemiddeld genomen, de prijzen der eindprodukten aanzien
Jijk, terwijl de prijzen van ruwe katoen juist scherp daalden. 

Hoe moet, het voorgaande overziende, onze conclusie nu luiden? In de in
leiding werd de vraag gesteld, of de theorie der prijsvorming als nuttig uit
gangspunt kan dienen voor de verklaring van de prijsvorming op de 
arbeidsmarkt. Het lijkt ons dat deze vraag in positieve zin beantwoord mag 
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Grafiek III 
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worden. Misschien moeten wij nog voorzichtiger zijn en zeggen dat de hypo
thesen, die op basis van deze (statische) theorie werden opgesteld, niet in 
strijd zijn met de onderzoeksresultaten. 
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SCHEEPV AART OP NEDERLAND IN EEN WOELIGE PERIODE: 
1784-1810 

door 

J. A. FABER 

Over de Sontvaart in het algemeen en de Nederlandse Sontvaart in het bij
zonder is in de loop der tijd al heel wat geschreven ') . Daarbij is veelvuldig 
gebruik gemaakt van de zeer rijke bron die er over deze scheepvaartbranche 
beschikbaar is, te weten de Sonttolregisters zoals ze gepubliceerd zijn door 
Bang en Korst in de vorm van de Sonttabellen '). Nu lopen deze tabellen tot 
en met het jaar 1783 en daardoor eindigen ook de desbetreffende studies 
doorgaans op zijn laatst met dat jaar. Inmiddels zijn echter over een periode 
mi 1783 de Sonttolgegevens eveneens beschikbaar gekomen. Onder lei ding 
van professor Johansen te Odense is nl. gedurende een reeks van jaren ge
werkt aan het op de magnetische band overbrengen van de Sonttolgegevens 
vanaf 1784. Helaas is door de bezuinigingswoede, die in Denemarken nog 
eerder dan in ons land in de wereld van wetenschap heeft toegeslagen, het 
werk aan dit hoogst nuttige project weer stil komen te liggen; het is te hopen 
dat het hier slechts om een tijdelijke onderbreking gaat. Intussen waren de 
gegevens van twaalf jaren, nl. 1784 tot en met 1795, verwerkt en de gestencil
de resultaten in tabelvorm aan belangstellenden toegezonden. Bovendien was 
er in de beginfase van het project een steekproef genomen van een op hon
derd voor de jaren 1784 tot en met 1807 en de resultaten daarvan waren ook 
rondgezonden. Die steekproefresultaten kunnen dus voor de periode 1784-
1795 worden verge1eken met de werkelijke cijfers en dan blijkt dat de steek
proef redelijk representatief is. Grafiek I, waarin steekproefuitkomsten en 
werkelijke cijfers, voorzover ze betrekking hebben op de scheepvaart tussen 
Nederland en de Oostzee, beide zijn weergegeven, toont dat aan. Veron
dersteld mag worden, dat die representativiteit globaal genomen ook zal gel
den voor de jaren na 179.5 en daarom zal hier voor de periode 1796 tot en met 
1807 met de steekproefcijfers worden gewerkt. 

Op grond van genoemde Sonttolgegevens - de werkelijke cijfers v~~r 
1784-1795 en de steekproefcijfers voor 1796-1807 - worden in het navolgen
de de lotgevallen bekeken van de scheepvaart tussen ons land en de Oostzee
landen in de laatste decennia van de 18de en het eerste decennium van de 
19de eeuw. Daarbij wordt uitgegaan van het totale aantal Sontpassages -
d.w.z. in oostelijke en westelijke richting - met vertrek- c.q. bestemmings
havens in Nederland. Het gaat hier dus in principe om de gehele scheepvaart 
tussen ons land en de Oostzeelanden en niet aIleen om de scheepvaart met 
Nederlandse schippers of onder Nederlandse vlag of v~~r Nederlandse reke
ning of iets dergelijks. De cijfers, in grafiek II voorgesteld door curve C, in
formeren derhalve veeleer over een tak van onze buitenlandse handel - zo 
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GRAFIEK I: SONTTOLGEGEVENS 1784-1795 
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men wil: over een deel van de Nederlandse stapelmarkt - dan over "onze" 
scheepvaart. Het vervoer naar en vanuit ons land hoeft immers niet aIleen 
door Nederlandse schepen, schippers enz. te zijn verzorgd. Zoals bekend gin
gen in tijden van oorlog handel en scheepvaart op het buitenland veelal ge
woon door, maar dan onder neutrale vlag of met "neutrale" schippers'). 
Anderzijds kunnen Nederlandse schepen, die de Sont passeerden, heel goed 
naar of van andere dan Nederlandse havens zijn gevaren c.q. gekomen. 

Ter vergelijking zullen behalve de SonttoJcijfers ook uit andere bronnen 
afkomstige kwantitatieve gegevens betreffende de scheepvaart in het aIge
meen en de Sontvaart in het bijzonder in ons onderzoek worden betrokken. 
Het zijn de volgende en ze zijn mede in beeld gebracht in grafiek II: 
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1. Gegevens van het Paalgeld, zoals die kortelings gepubliceerd zijn door 
Heeres4

). Hiervan geeft de opbrengst van het paalgeld "Amsterdam" een 
indruk van de omvang van de totale invoer uit volle zee te Amsterdam, 
terwijl de opbrengst van het paalgeld "West-Indie" een indruk geeft van 
de invoer van het Westelijk Halfrond - dus niet aIleen West-Indie maar 
ook Noord- en Zuid-Amerika - te Amsterdam. In grafiek II brengen de 
curven A en B de opbrengsten van het paalgeld betreffende 
"Amsterdam" resp. "Amsterdam zonder West-Indie" over de jaren 1784 
tot en met 1810 in beeld ' ). 

2. Gegevens betreffende het Galjootsgeld, die gepubliceerd zijn door Knop
pers en Snapper"). Daarbij gaat het om voor Nederlandse rekening varen
de schepen, die uit de Oostzee te Amsterdam arriveerden (en dus niet: de 
gehele scheepvaart vanuit de Oostzee op Amsterdam!) . In het vervolg van 
mijn betoog spreek ik met betrekking tot deze galjootsge1dgegevens van: 
de Nederlandse Sontvaart naar Amsterdam. In grafiek II geeft curve D de 
galjootsgeldgegevens weer voor de jaren 1784-1807'). 

3. De opgave, verstrekt door d' Alphonse in zijn Aper~u, van het aantal in de 
haven van Amsterdam binnengelopen zeeschepen in de periode 1798-
1809'): curve E in grafiek II . 

4. Het aantal schepen te Texel en het Vlie binnengelopen in de jaren 1784-
1797, door Oldewelt ontleend aan opgaven in de Amsterdamsche Courant 
(curve F)O) . Hierbij past de waarschuwing van Van Nierop, dat het aantal 
te Texel en het Vlie binnengelopen schepen niet gelijk mag worden gesteld 
met het te Amsterdam gearriveerde aantal 'O). 

Alvorens tot interpretatie van grafiek II over te gaan, wi! ik er op wijzen 
dat de gegevens over de scheepvaart (curven C, D, E en F) betrekking hebben 
op aantallen schepen, en dat zij noch over de scheepsgrootte noch over om
vang en aard van de lading informeren. Zij kunnen derhalve slechts zeer glo
bale aanwijzingen geven over de omvang van de handelsstromen. Dat ge1dt 
ook voor de Paalge1dgegevens, hoewel in mindere mate: Heeres is van me
ning, dat de Paalgeldcijfers zelfs een betere indruk van de invoer geven dan 
de veel gebruikte opbrengsten der Convooien en Licenten"), de welbekende 
in- en uitvoerrechten uit de tijd van de Republiek. 

Wat zegt nu grafiek II over de buitenlandse scheepvaart en handel van ons 
land tijdens de woelige periode 1784-181O? Allereerst kan worden geconsta
teerd, dat in de jaren 1786 tot en met 1788 de Sontvaart naar en van Neder
land iets is verminderd ten opzichte van de voorgaande jaren. Dat geldt zowel 
voor de totale Sontvaart van en naar Nederland volgens de Sonttolgegevens 
(curve C) als voor de Nederlandse Sontvaart naar Amsterdam volgens de gal
jootsgeldregisters (curve D). Andere gegevens, zoals het aantal in Texel en 
het Vlie binnengelopen schepen (curve F) en de opbrengst van het Paalgeld, 
welke een aanwijzing vormt voor de totale invoer van Amsterdam (curve A), 
laten eveneens deze inzinking zien. Trouwens, we treffen haar ook aan in de 
cijfers die Heeres geeft van het Paalgeld "West-Indie" (betreffende 1787 en 
1788) en het Paalgeld "buiten Amsterdam" (betreffende 1786, 1787 en 
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GRAFIEK II : SCHEEPVAART OP NEDERLAND 1784-1810 
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1788) "). Bovendien blijkt uit de gegevens die Deurloo heeft verstrekt in zijn 
desbetreffende artikel, dat tevens de activiteit in de Amsterdamse scheeps
bouw in de jaren 1787 en 1788 op een wat lager pitje heeft gebrand "). 

Hebben we hier nu te maken met de neergaande fase van een korte con
junctuurgolf van zuiver economische aard of is het de politieke toestand hier 
te lande geweest, die in deze jaren de activiteit in buitenlandse handel en 
scheepvaart heeft gedrukt? Die politieke toestand werd vooral in 1786 en 
1787 gekenmerkt door veel spanning en onrust. Reeds in september 1785 was 
stadhouder Willem V uit Den Haag vertrokken, eerst naar Het Loo en ver
volgens naar Nijmegen. Het jaar 1786 bracht o.a. orangistische relletjes in 
Den Haag, het tot de orde roepen door prinselijke troepen van de steden Hat
tern, Elburg, Doetinchem en Hardewijk, de schorsing van Willem V als 
kapitein-generaal door de Staten van Holland, Groningen, Overijssel en Zee
land, de democratisering van het bestuur van Utrecht en het uitwijken van de 
Staten van Utrecht naar Amersfoort. Kortom, er heerste een sfeer van drei
gende burgeroorlog en in het daarop volgende jaar nam de spanning nog toe. 
In het voorjaar van 1787 kwamen in Amsterdam de patriotten aan de macht. 
In mei werden de stadhouderlijke troepen bij Vreeswijk teruggeslagen door 
Utrechtse patriottische vrijkorpsen. Inmiddels werden er nu ook Oranjevrij
korpsen en dito societeiten gevormd. In juni van dat jaar had de vermaarde 
aanhouding van Prinses Wilhelmina, gemalin van de stadhouder, bij Goejan
verwellesluis plaats, in september trokken de Pruisen het land binnen en in 
oktober capituleerde Amsterdam voor de Pruisische troepen. Veel patriotten 
narnen toen de wijk naar Frankrijk. 

Het is geenszins ondenkbaar, dat in de zojuist geschetste omstandigheden 
een deel van de schepen, die anders in Nederlandse havens zouden zijn bin
nengelopen, ons land voorbijgevaren zijn ter vermijding van al dan niet 
terecht vermeende risico's . 

De jaren 1789 en 1790, zo laat grafiek II ons verder zien, zijn een tijd ge
weest van verhoogde activiteit in de Sontvaart . Vooral voor de Nederlandse 
Sontvaart naar Amsterdam (curve D) blijkt 1789 een topjaar te zijn geweest. 
In de totale Sontvaart van en naar Nederland (curve C) vertoont 1790 nog iets 
hogere cijfers dan 1789. Ook het Paalgeld gaat in 1789 en 1790 omhoog, 
maar dat blijkt vooral op rekening te komen van "West-Indie"; het Paalgeld 
"Amsterdam zonder West-Indie" is vrijwel niet gestegen in die jaren. 

Deze verhoogde activiteit in de Sontvaart zal in verband moeten worden 
gebracht met de stapelmarktfunktie, die ons land nog steeds vervulde. In 
Frankrijk was namelijk in 1788 de oogst grotendeels mislukt, waardoor in 
West-Europa de vraag naar graan uit de Oostzeelanden aanmerkelijk 
steeg 14) . Van het door de Sont vervoerde graan ging ruwweg de helft aller
eerst naar Nederland; van de rogge werd zelfs in doorsnee zo'n tweederde van 
de totale export uit de Oostzeelanden naar Nederland verscheept. Tabel I 
licht hierover in . Een groot gedeelte van het aangevoerde graan werd hiervan
daan weer naar eiders vervoerd. Zo is in 1789 uit Amsterdam voor een waar
de van 14 miljoen livres aan graan naar Franse havens verscheept; in het 
voorgaande jaar was het slechts gegaan om een waarde van nog niet ren 
miljoen livres IS). 
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1793 
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TABEL 1 

Graan door de Sont westwaarts vervoerd, 1786-1793 (in lasten) 

Tarwe Rogge 

Totaa1 naar Nederland Totaal naar Nederland 

10.825 4.356 16.031 2.055 
9.704 4.511 8.427 883 

11.135 3.846 11.150 5.306 
28 .590 14.321 31.097 22.728 
29.365 9.355 44.195 32.001 
34.268 6.890 43.314 25.221 
28.916 17.364 62.752 40.373 
43.678 6.208 53 .946 37.542 

(Bron : Gestencilde Sonttabellen van Chr. Johansen te Odense.) 

De toeneming van de Nederlandse Sontvaart op Amsterdam in 1789 is dus 
heel wei te verklaren. Hoe valt nu echter de slechts geringe groei in dat jaar 
van de totale invoer te Amsterdam volgens de Paalgeldgegevens (curve B) 
daarmee te rijmen? Voor een verklaring van deze discrepantie moet allereerst 
worden bedacht dat het galjootsgeld uitsluitend betrekking heeft op de Sont
vaart naar Amsterdam voor Nederlandse rekening. Het is goed mogelijk dat 
de Sontvaart naar Amsterdam voor buitenlandse rekening minder sterk is 
toegenomen. Oat is in dit geval zelfs zeer plausibel, omdat het graantransport 
altijd in hoge mate een Nederlandse aangelegenheid is geweest. Oaar komt 
bij, dat het Paalgeld niet aileen de uit de Sont te Amsterdam gearriveerde 
goederen betreft, maar aile goederen. Welnu, ook daarbij kan worden opge
merkt, dat het aantal niet uit de Sont, maar van elders gekomen goederen 
veel minder kan zijn gestegen . Helaas staan ons echter over deze aantallen 
geen gegevens ter beschikking. 

Het jaar 1792 - ook weer een duurtejaar, waarin veel graan uit Amster
dam naar Frankrijk werd getransporteerd 16) - vertoont in aile vijf curven 
van grafiek II hoge waarden, terwijl in 1793 vier van de vijf cijfers gevoelig 
lager liggen. Oat geldt vooral v~~r het Paalgeld en dan zowel voor het Paal
geld "Amsterdam" (curve A) als het Paalgeld "West-Indie" (curve A minus 
curve B). Aileen de Nederlandse Sontvaart naar Amsterdam (galjootsgeld, 
curve D) is in 1793 zelfs nog iets omhoog gegaan ten opzichte van 1792. 

Nu is in 1793 de Eerste Coalitieoorlog uitgebroken, waarbij Frankrijk 
kwam te staan tegenover o.m. Engeland, de Republiek en Spanje. De tot ale 
invoer van Amsterdam (Paalgeld, curve A) is daar blijkbaar gevoelig door ge
troffen. Oat geldt vooral voor de invoer vanuit het Westelijk Halfrond (Paal
geld "West-Indie", curve A minus curve B). In overeenstemming hiermee is 
hetgeen Van der Voort meedeelt over de scheepvaart van Suriname naar 
Nederland. Bedroeg het aantal schepen, uit genoemde kolonie hier aan
gekomen, in de peri ode 1766-1792 doorgaans meer dan 50 per jaar - aileen 
in het oorlogsjaar 1781 was het slechts 10 - in 1793 waren het er zelfs minder 
dan 10 "). 
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Op de Nederlandse Sontvaart naar Amsterdam (curve D) hebben de oor
logsomstandigheden in 1793 nog niet zulk een negatieve invloed gehad. Dit 
duidt erop dat de scheepvaart op Noord- en Oostzee geen al te grote hinder 
van de oorlog ondervond. Ook is het mogelijk dat deze keer uit de Oostzee 
komende schepen, die anders ons land zouden zijn voorbijgevaren, te 
Amsterdam zijn binnengelopen, omdat doorvaren riskant werd geacht. 
Tenslotte dient rekening te worden gehouden met de mogelijkheid, dat de 
stijging van de opbrengst van het gaijootsgeld van 1792 op 1793 althans ge
deeltelijk veroorzaakt is door de vertraagde registratie, die bij deze heffing 
nogal eens voorkwam "). 

Van 1795 moet worden gezegd dat het over de gehele linie een zeer on
gunstig jaar is geweest. De totale Sontvaart van en naar Nederland (curve C) 
is meer dan gehalveerd. Hetzelfde geldt voor de Nederlandse Sontvaart naar 
Amsterdam (curve D). Ook de totale invoer van Amsterdam (curve A) en in 
iets mindere mate het aantal in Texel en het Vlie binnengelopen schepen (cur
ve F) is sterk gedaald. Vooral de invoer vanuit het Westelijk Halfrond te 
Amsterdam is ingrijpend verminderd: het Paalgeld van deze tak van scheep
vaart leverde in 1794 nog bijna 16.000 cgl. op, in 1795 was het slechts iets 
meer dan 3.000 cgl. 19). 

Dit alles weerspiegelt de funeste acute gevolgen voor onze economie van de 
inval der Fransen en de daarop volgende oorlog van ons land, nu als Bataafse 
RepubJiek, met Engeland. De Engelsen namen de retourvloot uit Oost-Indie 
in beslag'O), terwijl de retourvloot uit West-Indie naar Noorse havens moest 
uitwij ken 21). 

In 1796 doet zich een opmerkelijk herstel voor. Dat geldt met name voor de 
Sontvaart. Het is dan ook wederom een duurtejaar, waarin Frankrijk grote 
behoefte had aan van elders aangevoerd graan22). Van de handelscontacten 
met het Westelijk Halfrond moet echter het tegendeel van herstel worden ge
constateerd: de opbrengst van het Paalgeld "West-Indie" komt vooriopig 
niet meer boven de 10.000 cgl. uit; dat gebeurt pas weer in 1801. Het Paaigeld 
"Amsterdam zonder West-Indie" (curve B) vertoont weI een duidelijke 
opleving, maar het komt toch niet terug op het niveau van v66r 1793. 

Na 1796 valt er weer een neerwaartse tendens te bespeuren in aile curven, 
behalve die van "Texel en Vlie" (curve F), waarvan de waarde in 1797 nog 
iets hoger ligt dan in 1796. Een zeer ernstige inzinking van de Sontvaart had 
plaats in het jaar 1798, zowel van de totale Sontvaart van en naar Nederland 
(curve C) ais van de Nederlandse Sontvaart naar Amsterdam (curve D), om 
vervolgens in 1799 nog verder weg te zakken en wei tot het absolute nul punt. 
In dat jaar is ook de invoer vanuit het Westelijk Halfrond te Amsterdam na
genoeg nihil geweest: de opbrengst van het Paalgeld "West-Indie" is dan tot 
400 cgl. geslonken"). De overige invoer te Amsterdam (zonder "West-Indie") 
hield zich beter, zoals aan curve B is te zien. Dat is trouwens ook af te lezen 
aan curve E, die het aantal zeeschepen, dat de haven van Amsterdam is bin
nengelopen, aangeeft; het zijn er in 1799 toch altijd nog ruim 2300 geweest. 
Dat daarvan ruim de helft vanuit het neutrale Emden hier is aangekomen, 
valt op te maken uit de cijfers die Van Nierop indertijd heeft gepubliceerd in 
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haar artikel over de scheepvaart van Amsterdam in deze periode 24
) . Hier 

blijkt weer eens, hoe groot het aanpassingsvermogen van de intemationale 
handel en scheepvaart was. In tijden van oorlog verplaatste men de handels
routes en liet ze lopen via neutrale havens. Van Nierop schrijft voor deze ja
ren daarover het volgende: "De schipper kiest geen open zee, maar zeilt langs 
de Wadden heen en weder naar de Hanzesteden, oftracht onder de Deensche 
kust en door het Holsteinsche Kanaal de Duitsche en Russische Oostzeeha
vens te bereiken. Veelal waagt hij zich niet verder dan over de Lemmer en 
voorts langs de Friesche en Groningsche kanalen over Delfzijl tot Emden, en 
wacht aldaar of in een andere Oost-Friesche haven de ge\egenheid af om ver
der te stevenen" "). 

In 1800 ligt de opbrengst van het Paalgeld "Amsterdam" (curve A) weer 
een flink stuk hoger dan in het voorgaande jaar en dat komt dan vrijwel ge
heel op rekening van "West-Indie" (curve A minus curve B). Dit duidt op 
een hemieuwde bloei van handel en scheepvaart tussen het Westelijk Half
rond en Amsterdam, een bloei die blijft voortduren tot en met 1807 en die 
ook naar voren komt uit de in tabel II opgenomen cijfers over de te Amster
dam en bij Texel en het Vlie binnengelopen schepen uit Noord-, Zuid- en 
Middenamerika, cijfers die ik heb berekend uit de opgaven van Van 
Nierop'6). 

TABEL II 

Te Amsterdam, Texel en het Vlie aangekomen schepen uit 
Noord- en Zuid-Amerika en West-Indie 

Jaar Aantal 

1797 118 
1798 40 
1799 
1800 160 
1801 322 
1802 298 
1803 323 
1804 379 
1805 351 
1806 241 
1807 232 
1808 9 
1809 23 

(Bron: Berekend uit L. van Nierop, Amsterdam's scheep
vaart in den Franschen tijd, p. 134-135.) 

De volkomen ineenstorting van deze tak van handel en scheepvaart na 1807 
komt niet alleen tot uiting in deze scheepvaartcijfers, maar ook in een aantal 
exportgegevens, die we aantreffen in de meergenoemde Aper9u van d' Alp
honse en die hier in tabel III zijn weergegeven. De verklaring voor die in
eenstorting is niet ver te zoeken. Zij schuilt in een strenge toepassing vanaf 
juli 1807 van het reeds in november 1806 bij het Decreet van Berlijn door Na-
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poleon afgekondigde Continentale Stelsel"), gecombineerd met de Engelse 
reactie daarop in de vorm van de "Orders in Council" van 1807, die vooral 
zeer schadelijk waren voor de neutrale Amerikaanse scheepvaart 28) . Het lot 
van de neutrale handel en scheepvaart in 1808 wordt zeer bon dig geformu
leerd door Gogel in een brief aan Montalivet uit 1810: "En 1808 Ie commerce 
des neutres a ete entierement detruit" 29). 

TABEL III 

Invoer van koffie en ruwe suiker, 1803-1809 
(in miljoen francs) 

Jaar Koffie Ruwe suiker 

1803 17,9 23,0 
1804 52,0 33,5 
1805 35,1 33,5 
1806 41,9 38,7 
1807 76,2 42,8 
1808 12,2 11,5 
1809 15,3 3,0 

(Bron: F. J . B. d'Alphonse, Aper~u sur 1a Hollande, 
p. 384.) 

In de Sontvaart hebben zich vanaf 1800 sterke fluctuaties voorgedaan. Zo 
was er een zeer krachtig herstel in 1802, het jaar van de Vrede van Amiens. 
Het aantal Nederlandse schepen, dat uit de Oostzee te Amsterdam arriveerde 
(Galjootsgeld, curve D) was toen zelfs groter dan het ooit sinds 1784 was ge
weest. Ook de totale Sontvaart op heel Nederland bereikte in dat jaar een peil 
dat in de periode vanaf 1784 alleen in topjaren was gehaald. 

Na deze krachtige opleving volgde een haast even sterke achteruitgang in 
1803 en 1804. Opnieuw was de oorlog met Engeland uitgebroken. De Engel
sen namen Franse en Nederlandse schepen in beslag en blokkeerden de mon
den van Weser en Elbe. Van Hamburg, dat zich tot een belangrijke stapel
markt had ontplooid, verplaatste de handel zich nu naar Tonningen in het 
Deense Sleeswijk en van Bremen naar Emden 30). 

Na een korte opleving in 1805 is de Sontvaart in 1806 en 1807 tot een zeer 
laag niveau gedaald. In laatstgenoemd jaar bedroeg de totale Sontvaart op 
Nederland volgens de 1070 steekproef van Johansen (curve C) zelfs nihil. De 
daling heeft zich overigens niet alleen in de Sontvaart op ons land voorge
daan, ook de totale Sontvaart is flink omlaag gegaan. Volgens de steekproef 
van Johansen bedroeg het totale aantal Sontpassages (in oostwaartse en 
westwaartse richting) in 1806 en 1807 resp. 7.000 en 4.000, terwijl het in de 
periode 1784-1805 had gevarieerd tussen de 7.800 en 12.000. 

Blijkbaar heeft de scheepvaart naar de Oostzee in 1806 reeds sterk geleden 
onder de oorlogsomstandigheden in Noord- en Midden-Europa en vanaf 
1807 bovendien onder de invoering van het Continentale Stelsel. In 1805 was 
de Derde Coalitieoorlog uitgebroken, waarbij Frankrijk kwam te staan te-
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genover Rusland, Oostenrijk, Engeland en Zweden. De Engelse vloot onder 
Nelson versloeg in dat jaar bij Trafalgar de Franse, maar aan de andere kant 
behaalde Napoleon in de slag bij Austerlitz de overwinning op de 
Oostenrijks-Russische legers. In 1806 werd ook Pruisen in de ooriog betrok
ken en leed bij Jena en Auerstadt een zware nederlaag in de strijd tegen 
Napoleon. In november van dat jaar werden LUbeck, Hamburg en Bremen 
door Franse troepen bezet. In dezelfde maand werd, zoals reeds is opge
merkt, het Continentale Stelsel ingevoerd dat, samen met de Engelse tegen
maatregelen, de internationale handel en scheepvaart nog weer verder fnuik
teo Smokkelarij, al dan niet gepaard gaande met omkoperij van de betrokken 
ambtenaren, mag dan al hier en daar wat handel en scheepvaart aan de gang 
gehouden hebben, uit grafiek II blijkt duidelijk, dat na 1807 de scheepvaart
verbindingen van Amsterdam met het buitenland nagenoeg lam gelegd wa
ren . Dat geldt overigens ook v~~r de buitenlandse scheepvaart op Tessel, het 
Vlie, Maas en Goeree, zoals blijkt uit de cijfers van Van Nierop " ). Diezelfde 
cijfers laten bovendien zien, dat de malaise in elk geval tot en met 1811 - het 
laatste jaar waarover Van Nierop informatie geeft - heeft voortgeduurd. 
Voor 1812 zijn er weliswaar geen cijfers beschikbaar, maar men mag wei aan
nemen dat ook to en de malaise niet ophield, aangezien de Fransen de strenge 
handhaving van het Continentale Stelsel in elk geval hebben kunnen vol
houden tot aan Napoleons nederlaag in Rusland eind 1812 32

). 

Wanneer we nu het gehele behandelde tijdvak nog eens overzien, dan kun
nen we concluderen dat de scheepvaart- en handelsverbindingen tussen 
Nederland en het buitenland zich vanaf 1784 op een behoorlijk niveau heb
ben kunnen handhaven tot 1806/1807. Wei zijn er een groot aantal acute en 
veelal ook ernstige storingen geweest, die echter steeds weer werden gevolgd 
door een opmerkelijk herstel. In de meeste gevallen kunnen de storingen in 
verband worden gebracht met politieke spanningen en ooriogsomstandighe
den. Dat geldt heel duidelijk voor de jaren 1793, 1795, 1799, alsmede 1806 en 
volgende jaren; waarschijnlijk ook voor de jaren 1786 tot en met 1788. De 
"conjunctuurgolf", die er ongeveer aIs voigt uitziet: 1784-1787 neergang 

1788- I 792 opgang 
1793- I 799 neergang 
1800-1805 opgang 
1806-1812 neergang 

lijkt dan ook in sterke mate te zijn bepaald door politieke invloeden. 
Er zijn ook verschillen te bespeuren in het beloop van de omvang der 

scheepvaart op de diverse routes. Zo komt de vaart op de Oostzee (curve C) 
na 1794 vrijwel nooit meer boven het gemiddelde van de jaren 1785-1794 
(2292) uit. Dat gebeurt aileen nog eens in 1802, het jaar van de Vrede van 
Amiens. Ten aanzien van de Oostzeevaart moet overigens wei worden be
dacht, dat daarin de gemiddelde scheepsgrootte over het algemeen flink om
laag is gegaan na 1790 "). Dat betekent dat de achteruitgang in feite sterker is 
geweest dan curve C laat zien. 
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AI met al zijn er echter duidelijke aanwijzingen dat de stapelmarkt zich in 
de behandelde periode heeft gehandhaafd tot na 1805 "). WeI is die stapel
markt verder ingekrompen, maar dat inkrimpingsproces was structureel van 
aard en reeds v66r 1780 aan de gang"). 
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VII 

STRUCTUUR EN MEDEDINGING IN DE HANDEL V AN 
DE REPUBLIEK OP DE OOSTZEE IN DE ACHTTIENDE EEUW* 

door 

1. TH. LINDBLAD 

Rijkdom versluiert falen en verlamt de inventiviteit. Zeer waarschijnlijk 
genoot de Republiek in de achttiende eeuw het hoogste nationaaI inkomen 
per hoofd van de bevolking in de gehele wereld. Zij vormde de eerste samen
leving die - overigens zonder zelf te industrialiseren - boven de bescheiden 
pre-industriele niveaus vermocht uit te stijgen. Tegelijkertijd ging de econo
mie van de Republiek echter zienderogen achteruit. De schepen op de inter
nationale vaart voeren Amsterdam voorbij, de handel - nog aItijd het fun
dament der welvaart - kwijnde temidden van een algemene opleving in 
Noord- en West-Europa. De stagnatie raakte aile belangrijke takken van de 
economie en riep een lusteloosheid in het leven die menige poging tot redres 
wist te verijdelen ') . In het spanningsveld tussen rijkdom en verval ligt de 
fascinatie van het lot der Republiek in de achttiende eeuw. 

Werd de achteruitgang veroorzaakt door structurele veranderingen of juist 
door het ontbreken daarvan? Hierover bestaat enige controverse in de vader
landse historiografie. 10han de Vries - nestor onder de geschiedschrijvers 
van het onderhavige proces - spreekt van "structurele wijzigingen in de han
del" die de positie van de Republiek hebben ondergraven '). Klein en Faber 
daarentegen bespeuren geen veranderingen van doorslaggevende betekenis, 
doch een verschuiving naar meer financiele transacties en een verlies van de 
aloude functie van de Amsterdamse stapelmarkt binnen de Westeuropese 
graanvoorziening'). De tijd is rijp om orde op zaken te stellen in het 
vraagstuk van de structurele grondslag van de economische achteruitgang in 
de achttiende eeuw. 

Wat verstaan wij precies onder een "structurele verandering"? Elders heb 
ik getracht aan te tonen dat niet elke wijziging in het patroon van de scheep
vaart op de Oostzee een ingrijpende verandering in de structuur van de han
del hoefde te betekenen 4). Verschuivingen aan de oppervlakte kunnen zelfs 
meer diepgaande veranderingen verhullen of voorkomen. De structuur ligt 
diep verscholen, draagt duurzame kenmerken en laat zien hoe onderde1en sa
men een geheel vormen. In principe komt de structuur van de intemationale 
handel overeen met de duurzame organisatie van in- en uitvoer. Veranderin
gen hierin mogen dan blijken uit blijvende wijzigingen in de samenstelling 
van de goederenstromen ' ). Op het hoogste niveau van abstractie zijn derge
lijke verschuivingen slechts symptomen van meer fundamentele maar on
grijpbare veranderingen. Dit fraaie onder scheid tussen wezen en symptoom 
smelt echter weg zodra wij tot een meting wensen te komen van het specifiek 
structurele. De invloed van een organisatievorm kan (nog) niet in cijfers wor-
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den aangegeven, de wisselende verhoudingen van het deel tot het geheel daar
entegen weI. Wij zijn genoodzaakt symptoom en wezen te laten samenvallen 
en "structuur" te definieren als de verhouding van de afzonderlijke delen tot 
het geheeI 6

). 

Kunnen wij de stagnatie van de handel der Republiek op de Oostzee in de 
achttiende eeuw toeschrijven aan structurele factoren? Dat is de vraagstelling 
van de navolgende analyse. De structurele factoren zijn onlosmakelijk ver
bonden aan de samenstelling van de uit de Oostzee aangevoerde goederen. 
De overige invloeden zijn terug te voeren op wisselvalligheden tijdens de con
currentieslag op de Oostzeese markten. Structuur en mededinging bepalen 
samen de afloop. 

De navolgende analyse beperkt zich tot de westwaartse vaart daar de sleu
telpositie van de Republiek in het internationale verkeer afhing van de vraag 
in het Westen naar graan en grondstoffen uit het Oosten. Ten einde reeds ge
noegzaam belichte ooriogsinvloeden buiten de deur te houden, strekt de 
speurtocht naar structurele oorzaken zich slechts over de jaren 1722-1780 uit . 
Achtereenvolgens zullen aan de orde komen de gebezigde methode, de ver
kregen resultaten en de mogelijke interpretaties. De uitkomsten van de 
berekeningen zijn in grafieken verwerkt. 

De methode 

Vrijwel onmiddellijk na de beroemde piek in de Oostzeehandel in 1740 za
gen de Amsterdamse kooplieden het tij keren . Het aandeel van de Republiek 
in de totale aanvoer van de belangrijkste stapelprodukten uit de "Grote 
Oost" - tijdens de piek nog 66070 - daalde reeds in 1741 tot 55%. Intussen 
was ook de waarde van deze goederenstroom bestemd voor de Hollandse ka
des, absoluut gezien, met 38070 teruggelopen ' ). Hoeveel van deze daling -
hier zowel relatief als absoluut uitgedrukt - was structureel bepaald en hoe
veel daarvan had oorzaken van niet-structurele, d. w .z. competitieve, aard? 
Dat vertellen ons de bewaarde tolregisters niet. Ook de geijkte paden van het 
handels-historisch onderzoek brengen ons weinig verder. Wij moeten te rade 
gaan bij moderne methoden ontworpen ten behoeve van de analyse van he
dendaagse handelsstromen. H. Tyszynski en D. Schweckendiek hebben pro
cedures ontwikkeld v~~r de differentiatie tussen structurele en competitieve 
componenten van een verandering in de deelname van afzonderlijke landen 
aan het internationale handelsverkeer. Uit deze beide mogelijkheden kiezen 
wij thans voor de methode van Tyszynski ') . 

Tyszynski beschouwt twee jaren, een basisjaar en een later jaar. V~~r bei
de berekent hij het aandeel van een bepaald land in de totale waarde van de 
invoer of uitvoer van een ander land of van een heel gebied (bijvoorbeeld 
66070 in 1740 en 55% in 1741 voor de Republiek in de uitvoer van het Oostzee
gebied). Vervolgens beziet hij de vervoerde hoeveelheden en stelt hij voor elk 
afzonderlijk produkt het aandeel van het betrokken land in het basisjaar vast 
(bijvoorbeeld een aandeel van 86% van de Republiek in de totale uitvoer van 
graan uit de Oostzee in 1740). Elk aandeel wordt vermenigvuldigd met de 
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waarde van de totale uitvoer van het desbetreffend produkt in het latere jaar 
(bijvoorbeeld, 86% maalf8,9 miljoen, de waarde van de totale graanuitvoer 
uit de Oostzee in 1741). De aldus ontstane waarden van hypothetische goede
renstromen worden bij elkaar opgeteld en daarna gedeeld door de feitelijke 
totale waarde van de uitvoer in het latere jaar (bijvoorbeeld f 16,7 miljoen 
aan hypothetische uitvoer uit de Oostzee naar de Republiek in 1741 of wei 
56"70 van de feitelijke totale uitvoer uit de Oostzee in dat jaar). Het zojuist 
verkregen percentage drukt het aandeel van het betrokken land in het totaal 
uit zOals dat zou zijn geweest wanneer het marktaandeel van elk afzonderlijk 
produkt onveranderd was gebleven sinds het basisjaar. Het hypothetisch 
aandeel is het aandeel van de ongewijzigde structuur. 

De eigenlijke differentiatie geschiedt door rniddel van een vergelijking uit 
het hypothetisch aandeel (Y I) met enerzijds het feitelijke aandeel uit het ba
sisjaar (Xo), anderzijds het feitelijke aandeel in het latere jaar (XI)' De mate 
waarin het hypothetisch aandeel afwijkt van het eerstgenoemde feitelijke 
aandeel, Y l-XO, geeft de structurele verandering aan (bijvoorbeeld, het ver
schil tussen 56% voor 1741 en 66% in 1740). De rest van de totale verande
ring in het feitelijke aandeel, X1-Y h drukt de competitieve component uit 
(bijvoorbeeld, het verschil tussen 55% en 56% in het aandeel van de Repu
bliek in het totaal voor 1741). Teken en absolute grootte bepalen welke van 
de beide componenten de doorslag heeft gegeven 9). 

Stilzwijgend veronderstelt Tyszynski dat de wet van Say altijd geldt. Daar
toe zijn ook wij genoodzaakt. Voor elke omhoogschietende aanvoer uit de 
Oostzee was in de magazijnen te Amsterdam steeds plaats. Inherent aan de 
methode van Tyszynski is tevens een verregaande - en voor de doorwinterde 
handels-historicus niet echt bevredigende - loskoppeling van in- en uitvoer 
van hetzelfde land. Zoals reeds gezegd, beperken wij ons daarbij tot de west
waartse stroom van stapelprodukten. Redenen van praktische aard dwingen 
ons tot een verdere beperking: een keur van de belangrijkste goederen uit de 
Oostzee moet de totale aanvoer vertegenwoordigen. Deze goederen zijn: 
graan, vias, hennep, hout, as, teer, potas, huiden met leer en ijzer. Wij geven 
de voorkeur aan een onderzoek van langere perioden boven dat naar bijzon
derheden per jaar. Voor de aggregatie van hoeveelheden gebruikte ik elders 
getoetste omrekeningsformules terwijl de prijzen ter beurze in Amsterdam de 
conversie in geldbedragen mogelijk maakten '0). 

De cijfers 

De stormachtige groei van de handel op de Oostzee - tekenend voor de 
komst van een nieuw tijdperk - ving pas na het midden van de achttiende 
eeuw aan (Grafiek I)"). Reeds even daarvoor was de daling van het aandeel 
van de Republiek in de totale uitvoer uit de Oostzee begonnen. Deze daling 
bleef decennialang aanhouden tot op de vooravond van de Vierde Engelse 
Oorlog toen een bescheiden herstel een bleke herinnering aan bet ere tijden 
opriep. Het gemiddelde aandeel van de Republiek in het totaal bewoog zich 
voor 1740 nog rond de 50%, liep in de jaren veertig terug naar ongeveer 40%, 
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Grafiek I 

De tot ale waarde van de uitvoer van de voornaamste stapelprodukten uit de Oostzee, 
1722-1780 
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daalde tot circa 30070 in de jaren vijftig en verder tot 20% in de jaren zestig. 
Het late herstel bracht het aandeel terug op ongeveer een-kwart "). In tegen
stelling tot wat velen lijken te denken, yond de relatieve achteruitgang van de 
belangrijkste tak van de handel der Republiek niet v66r 174011750 plaats 
maar juist daama I l) . 

In de periode 1722-1780 kunnen wij een drietal fasen onderscheiden. De 
eerste fase (1722-1740) zag een zeer geleideJijke toeneming van de waarde van 
de uitvoer van de (belangrijkste) stapelprodukten uit de Oostzee. Daar de 
waarde van de totale uitvoer nog geleideJijker toenam, vertoonde het aandeel 
van de RepubJiek een lichte stijging. Tijdens de tweede fase (1741-1756) bleef 
de waarde van de aanvoer naar de Republiek vrijwel gelijk terwijl de waarde 
van het totaal begon te klimmen. Een dalend aandeel voor de Republiek was 
hiervan het logische gevolg. De derde en laatste fase (1757-1780) bracht een 
aarzelende doch voortdurende stijging van de waarde van de uitvoer naar de 
RepubJiek, een toeneming die echter geheel in het niet viet bij de imposante 
vlucht die de waarde van het totaal nam in de jaren 1761-1766. Het aandeel 
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der Republiek daalde toen snel maar kon zich enigszins herstellen gedurende 
de terugloop van het totaal in de jaren zeventig. De werkelijkheid bleek com
plexer dan menige eigentijdse waarnemer of terugblikkende historicus heeft 
vermoed: aanvankelijk een bescheiden absolute en relatieve vooruitgang, 
daarna absolute stilstand en relatieve achteruitgang, tenslotte absolute voor
uitgang en een omslag van verlies naar winst in relatieve zin. 

De raadselachtige zigzag-bewegingen van de structurele en competitieve 
componenten van verandering in het Hollandse aandeel schijnen, althans alia 
prima vista, weinig consistentie of systematiek te bevatten (Grafiek II). De 
structurele component was even vaak positief als negatief; aileen in de com
petitieve sfeer overheerste het aantal tegenslagen. In broederlijke eerlijkheid 
wissel den zij elkaar af als het dominante onderdeel van de totale verandering. 
Maar eerlijkheid en eenstemmigheid zijn niet hetzelfde: opvallend regelmatig 
werkten de structurele en competitieve componenten elkaar tegen. In 
1739/1740 (een jaar van een grote structurele winst en een klein competitief 
verlies), in 1760/61 (een kleine structurele winst en een groot competitief ver-

Grafiek II 

Structurele en competitieve componenten van verandering in het aandeel der Repu
bliek in de totale aanvoer van belangrijke stapelprodukten uit de Oostzee, 1723-1780 
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lies), in 1775176 (een bescheiden structureel verlies en een nog kleiner compe
titieve winst). Waar daarentegen de twee naar eenzelfde richting neigden, 
kwam het dikwijls voor dat de een slechts een onbetekenende aanvulling op 
de ander was. De een gaf met kracht de maat aan terwijl de ander slechts 
zachtjes meezong. Zo was het verlies van 1740/41 en 1741/42 nagenoeg ge
heel structuree1 en dat in 1751/52 bijna volledig competitiefl4). De wisse1wer
king tussen structuur en mededinging beloofde weinig goeds voor de 
deelname van de Republiek aan de Oostzeehandel op de ietwat langere 
termijn. 

De grilligheid der patronen op de korte termijn ten spijt, kunnen wij enkele 
globale tendenties distilleren uit de naar voorbeeld van Tyszynski berekende 
structurele en competitieve componenten. V66r 1730 constateren wij een 
lichte stijging in het aandeel van de Republiek, een stijging dank zij positieve, 
overwegend structurele invloeden. Daarna deden, tot 1739, competitieve te
genslagen het aandeel dalen. De bewogen jaren 1739-1746 vertoonden een 
plotselinge structurele winst gevolgd door aanhoudende structurele verliezen. 
De algehele daling van het aandeel der Republiek ving to en aan. De twee 
daarop volgende decennia, tezamen ruwweg 1747-1765, werden geteisterd 
door onophoudelijke competitieve verliezen. Gedurende de slotjaren van on
ze periode herhaalde de op- en neergaande structurele beweging zich nog een 
keer: winsten tot 1770, daarna vooral verliezen. De wissel werking tussen 
structuur en mededinging yond niet binnen hetzelfde tijdsbestek plaats maar 
strekte zich over langere intervallen uit. De gecombineerde resultaten werden 
tot bouwstenen van twee middellange golven, beide lopend van structuur 
naar mededinging. De structurele invloed was wispelturiger en uiteindelijk 
kwaadaardiger in de tweede dan in de eerste golf. De competitieve invloed 
deed in de eerste golf teniet wat langs structurele weg was bereikt, en maakte 
de structurele veriiezen van de tweede golf onherroepelijk. 

De exegese 

Structuren laten zich gemakkelijker becijferen dan begrijpen. In ons geval 
kan een structurele verschuiving - nog altijd ten opzichte van het voorgaan
de jaar l') - aileen ontstaan door een bijzondere samenloop van de relatieve 
positie van de Republiek in een bepaalde goederenstroom en het belang van 
deze stroom goederen in de totale handel. Aileen produkten, voor welke het 
aandeel der Republiek in de totale aanvoer groot is, kunnen in aanmerking 
komen voor een structurele winst. Onder deze produkten zullen aileen dege
ne, die belangrijk zijn of belangrijker worden in de totale uitvoer uit de Oost
zee, daadwerke1ijk tot een structurele winst voor de Republiek een bijdrage 
leveren. Voorwaarde voor een structureel veriies is een afnemend belang voor 
deze voor de Republiek interessante goederen of - wat aileen logisch lijkt -
een toenemend belang in het totaal voor de overige goederen, waarvan het 
marktaandeel der Republiek bescheiden is gebleven. Op analoge wijze kun
nen wij de omstandigheden schetsen waaronder zich een structurele winst of 
veriies door de veranderende geografische herkomst van de uitvoer zal voor-
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doen. Ais de Republiek de grootste afnemer is en de verkoper belangrijker 
wordt, dan is de structurele winst al gemaakt. Wij zullen ons in het navolgen
de concentreren op de invloeden voortvloeiend uit de samenstelling van het 
goederenpakket 16). 

Vanouds was de Republiek de meest vooraanstaande koper van graan, 
hennep, hout, teer, as en potas uit de Oostzee. Haar aandeel varieerde van 
twee-vijfde voor hennep en potas tot drie-kwart voor graan en as. Slechts in
cidenteel- zoals bijvoorbeeld met huiden en leer tussen 1734 en 1738 - kon 
een uitzonderlijk hoog marktaandeel respect afdwingen en de kans op struc
turele winsten voorspiegelen. Maar het Hollandse aandeel was aan sterke 
schommelingen onderhevig en nam in vele gevallen per slot van rekening af. 
De claim op de graaniadingen daalde bedenkelijk tussen 1742 en 1767 en de 
parten in de aanvoer van hennep en hout verminderden voortdurend vanaf 
1742 en 1749 respectievelijk. Omstreeks 1760 en 1770 zette de daling van het 
Hollandse aandeel tevens in voor teer, as en potas, in die volgorde "). De 
kansen op structurele winsten sloegen om in risico's van structurele verliezen. 

Een nieuw tijdperk naderde in het Westen en bood ook aan het Oosten 
nieuwe perspectieven. Ondanks de heftige verschuivingen van jaar tot jaar in 
de samenstelling van het goederenpakket in de algehele uitvoer uit de Oost
zee, bleef het patroon van de aanvoer verrassend stabiel (Grafiek III) "). 
Hout, hennep en graan bleven de drie koplopers. Slechts voor hujden en leer 
en as met potas viel een duidelijke daling van het aandeel in het totaal te 
bespeuren. Een fundamentele verschuiving van voedingsmiddelen naar 
industriele grondstoffen - van graan naar hennep en hout - greep plaats 
tussen 1742 en 1767 maar veranderde daarna in haar tegendeel. De aanpas
sing aan de eisen van de opkomende Industriele Revolutie begon nogal vroeg 
en duurde te kort. Wellicht was deze verschuiving minder "fundamenteel" 
dan zij aanvankelijk scheen en maakte zij slechts een klein onderdeel uit van 
een globaler verandering van de zeventiende op de achttiende eeuw I9

) . Wel
licht keerde na 1780 andermaal het getij. 

Eerst hennep en daarna graan veroorzaakten de structurele winst van de 
Republiek in de jaren twintig van de achttiende eeuw, getuige het opklim
mend aandeel van deze beide produkten in de totale uitvoer ten tijde van een 
nog aanzienlijk Hollands belang in deze stromen van aanvoer. Negatieve sal
di ten gevolge van de dalende graanaanvoer hielden in de jaren dertig de 
winsten vanwege de hernieuwde bloei van de hennep in even wicht. De struc
turele balans naderde toen tot nul. Uiteindelijk gingen daarom de competitie
ve verliezen dit tijdvak overheersen. Graan en hennep bepaalden samen het 
verloop van de eerste structureel-competitieve golf (1722-1738). 

De bekende graanpiek in 1740 steunde niet in eerste instantie op een opge
schroefd prijspeil maar op een buitengewoon grote vraag in West- en Zuid
Europa. Het aandeel van de Republiek in de totale aanvoer liep op tot 85070 
en een aanmerkelijke structurele winst kon niet uitblijven. Daarna ging het 
bergafwaarts, zowel met het aandeel van graan in het totaal als met het aan
deel van de Republiek in het graan. Daar het eerstgenoemde percentage het 
snelst daalde, leed de Republiek een structureel verlies. In de plaats van het 
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Grafiek III 

De goederensamensteIling van de totale uitvoer van belangrijke stapelprodukten uit de 
Oostzee, 1722-1780 , 
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graan trad de hennep, een produkt waarvan het Hollandse marktaandeel 
juist op dat moment was gaan dalen. Dit versterkte slechts het structurele 
verlies. 

In de jaren vijftig waren er structurele invloeden van velerlei aard; desal
niettemin bleek het eindresultaat neutraal. In de hennephandel verloor de Re
pubJiek veel, maar dank zij haar kleinere aandeel in de houtuitvoer leed zij 
geen structureel verlies toen deze laatste in 1756 instortte - keizerin Eliza
beth was bang dat de Russische wouden leeggekapt zouden worden. Hoewel 
de tsaritsa spoedig terugkwam op het ondoordachte uitvoerverbod, was het 
traditionele patroon van houtaanvoer toch danig verstoord. Vernieuwing aan 
de aanbodzijde en een plotselinge vergroting van de Westeuropese vraag ont
ketenden de ongekende opbloei van de houthandel gedurende de jaren 1761-
1766. Hiervan profiteerde de Republiek op geen enkele wijze. Daar de veran
dering eerder de routes dan het produkt zelf betrof, duidt de methode van 
Tyszynski hier een competitief en geen structureel verlies aan. Graan, hennep 
en hout - chronologisch in de volgorde - gaven de doorslag tijdens de 
tweede structureel-competitieve golf (1739-1765) . 
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De terugkeer van het graan in 1767 deed de vooruitzichten voor de Repu
bliek, structureel beschouwd, opklaren. Maar niet voor lang. Kort na de 
Eerste Pooise deling (1772) - toen Frederik de Grote Danzigs burgers tracht
te te bedwingen - sloeg de structurele winst in de graanvaart om in een ver
lies. Dit verlies werd versterkt door de gelijktijdige algehele vooruitgang voor 
hennep en ijzer, in de aanvoer van welke goederen het Hollandse aandeel 
reeds tot een betreurenswaardig peil was gedaald. Het graan - in eerste in
stantie maar niet uitsluitend - school achter de laatste structurele winst
verlies golf (1766-1780) van onze periode. 

De verschuivingen in de samenstelling van het totale goederenpakket had
den ook geografische repercussies. Tijdens de aanvankelijke structurele 
winsten voor de Republiek - nog v66r 1730 - schoten de aandelen in het to
taal van eerst Riga, later Danzig en Koningsbergen, omhoog. Meer hennep 
maakte Riga belangrijker terwijl Koningsbergen met Danzig ging concurre
ren bij ongewoon grootschalige verschepingen van graan. Ook in 1740 nam 
het aandeel van Danzig langzamer toe dan dat van graan; wederom steunde 
de grotere graanaanvoer op twee pijlers in de Poois-Oostpruisische hoek . De 
structurele verliezen voor de Republiek na 1740 betroffen graan uit Danzig en 
Koningsbergen en hennep uit Riga. Traditioneel beheerste Narva de uitvoer 
van hout uit de Oostzee maar reeds v66r het onzalige keizerlijke plakkaat in 
1756 was een verbreding van de aanvoer van hout merkbaar. Daardoor kon 
het Hollandse aandeel hoog blijven in de uitvoer van Narva maar klein wor
den in de totale houthandel. De verschuiving van Narva naar verscheidene 
Finse havens aan weerszijden van de Zweeds-Russische grens tijdens de 
"hausse" in hout in de jaren zestig bezorgde de Republiek een verlies dat, 
volgens de methode van Tyszynski, eerder competitief dan structureel was. 
Tijdens de beide structureel-competitieve golven speelden Riga, Koningsber
gen en Danzig rollen, die vrolijk begonnen en droevig eindigden. De rol van 
Narva echter miste de vrolijke kanten 20). 

Wij zagen reeds dat de structurele ommezwaai rond 1770 te wijten was aan 
het graan, de hennep en het ijzer. Ook hierbij waren sommige regio's nauwer 
betrokken dan andere; het graan, dat eerst gunstig was maar daarna nadelig, 
voor de Hollandse deelname, kwam weer uit Danzig en Koningsbergen ter
wijl de steeds grotere hoeveelheden hennep en ijzer, die de Hollandse havens 
voorbijgingen, respectievelijk uit St.-Petersburg en Zweden afkomstig 
waren. Tegen 1780 was er weinig bloei op de routes naar de Republiek. 

Conc/usie 

De handel van de Republiek op de Oostzee ging in de achttiende eeuw ach
teruit. Het proces der achteruitgang vertoonde een andere chronologie en fa
sering en een grotere complexiteit dan het traditionele geschiedbeeld ons 
heeft doen geloven. Ik ben nagegaan of structurele of competitieve factoren 
ten grondslag lagen aan de achteruitgang. Daarbij riep ik de hulp in van de 
comparatief-statische methode van Tyszynski. 
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Aan de achteruitgang ging een korte periode van bloei vooraf. De jaren 
twintig en dertig van de achttiende eeuw werden gekenmerkt door een abso
lute en relatieve vooruitgang, oorspronkelijk teweeggebracht door structurele 
winsten in de graanaanvoer uit Koningsbergen en Danzig en in de hennep
handel op Riga, later tot bescheiden proporties teruggebracht door com pet i
tieve verliezen op dezelfde routes. De achteruitgang ving pas na 1740 aan. 

Het startsein tot een periode van absolute stilstand en relatieve achteruit
gang werd gegeven door de structurele omslag van winst naar verlies na de 
grote graanpiek in 1740. Na 1746 werden de structurele tegenslagen in de 
graan- en hennephandel afgelost door competitieve nederlagen. Een kente
ring trad op omstreeks 1756, ten tijde van de val van Narva als de voor
naamste houthaven van de Oost. Nu volgde een absolute vooruitgang, verge
zeld door een relatieve achteruitgang. Het hout uit de nieuwe aanvoerhavens 
buiten Narva deed de totale Oostzeehandel opbloeien als nimmer tevoren. De 
Republiek bleef hierbij hopeloos achter. Dit gevoelige verlies werd geleden in 
het schemerige grensgebied tussen structuur en competitie. 

De absolute vooruitgang zette zich door en ging zelfs even - rond 1770 -
gepaard met een licht herstel in relatieve zin. Opnieuw had het graan uit Dan
zig en Koningsbergen de Republiek een structureel voordeel geschonken. 
Maar weldra kwam de omslag naar structureel verlies waarbij de hennep uit 
St.-Petersburg en het Zweedse ijzer de dalende lijn verscherpten. 

Drie fasen van wisselend samenspel tussen absoluut en relatief, twee 
structureel-competitieve golven, twee structurele bewegingen van winst naar 
verlies, die allemaal met elkaar verstrengeld waren en in elkaar grepen - dat 
was de ontwikkeling van de uitvoer uit de Oostzee naar de Republiek in de 
jaren 1722-1780 in een notedop. De achteruitgang begon door structurele 
oorzaken, bereikte eigen onstuimige kracht door competitieve verliezen en 
werd voltooid in de structurele sfeer. Ieder voor zich waren de structuur en 
mededinging onheilspellend genoeg, samen werden zij boosaardig. 

NOTEN BIJ HOOFDSTUK VII 

* Dit artikel vloeit voort uit een onderzoeksproject dat ik sam en met mijn colJega 
drs . P. de Buck van de Rijksuniversiteit te Leiden, heb opgezet. Gaarne dank ik hem 
voor zijn hulp en medewerking. De grafieken zijn getekend door Martin van Wouw. 

') A. Maddison, Phases oj capitalist development (Oxford 1982, Ned. vert. 1983) 8. 
J. de Vries, "The decline and rise of the Dutch economy, 1675-1900", Bijdrage tot de 
"Conference on the economic history of the Northern Netherlands, Brabant and Flan
ders", gehouden te Brussel op 15-16 april 1983, p. 27 . Joh. de Vries, De economische 
achteruitgang der Republiek in de achttiende eeuw (Amsterdam 1959) 26-28, 168. 

') De Vries, De economische achteruitgang, 29. 
') J. A. Faber, "De achttiende eeuw", in: J . H. van Stuijvenberg, red. , De econo

mische geschiedenis van Nederland (Groningen 1979) 119-156. J. A. Faber, "De Sont
vaart als spiegel van de structuurveranderingen in de Europese economie gedurende de 
achttiende eeuw", Tijdschrift vaor Zeegeschiedenis 1 (1982) 91-101. P. W. Klein, 
"Kwantitatieve aspecten van de Amsterdamse roggehandel in de zeventiende eeuw en 
de Europese economische geschiedenis", in: Ondernemende geschiedenis: 22 opstellen 
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geschreven bij het aJscheid van mr. H. van Riel (,s-Gravenhage 1977) 75-88. P. W. 
Klein, "Handel, geld- en bankwezen in de Noordelijke Nederlanden 1650-1795", in: 
Aigemene Geschiedenis der Nederlanden VIII (Haarlem 1979) 160-184. 

') P. de Buck & J. Th. Lindblad, "De scheepvaart en handel uit de Oostzee op 
Amsterdam en de Republiek, 1722-1780", Tijdschrift voor Geschiedenis 96 (1983), 
536-562. 

') De Buck & Lindblad, "De scheepvaart en handel", 537. VgI. T. P. van der Kooy, 
Hollands stapelmarkt en haar verval (Amsterdam 1931) hfdst. II. 

6) D. Schweckendiek, Die Trennung der Struktur - von den KonkurrenzeJJekten in 
der Begrlindung des unterschiedlichen Exportwachstums einzelner Lander (Tiibingen 
1967) 3. 

') De gegevens betreffende 1740 en 1741 zijn ontleend aan de cijfers op grond waar
van de grafieken I en II zijn getekend. 

') H. Tyszynski, "World trade in manufactured commodities 1899-1950", Man
chester School oj Economic and Social Studies 19 (1951) 272-304. Zie tevens noot 6. 
De methode van Tyszynski was oorspronkelijk bedoeld voor een analyse van de uit
voer van industrieprodukten uit 11 Westerse landen in de jaren 1899,1937 en 1950. De 
methode werd door Visser gebruikt bij zijn studie van de totale uitvoer van acht 
gelndustrialiseerde landen in 1925, 1929, 1935, 1937, 1950, 1958 en 1966; zie: H. Vis
ser, Economische groei en de structuur van de internationale handel (Assen 1970) 134-
157,198-199. De methode werd tevens door mij toegepast in een analyse van de bilate
rale handel tussen de Republiek en Zweden in de jaren 1738, 1765 en 1792; zie: J. Th. 
Lindblad, Sweden's trade with the Dutch Republic 1738-1795 (Assen 1982) 94-97. In 
een ander verband hoop ik de methode van Schweckendiek te bezigen bij een analyse 
van de handel tussen de Republiek en het Oostzeegebied in de achttiende eeuw . 

• ) Tyszynski, "World trade", 288. Zie tevens: Lindblad, Sweden's trade, 93, 94. 
Schweckendiek, Die Trennung, 58. Visser, Economische groei, 3, 136, 198. 

10) Deze aanduidingen zijn veelal verzamelnamen voor meerdere produkten. 
"Graan" bevat zowel tarwe en rogge (de twee belangrijkste) als gerst, haver, gierst, 
boekweit, mout, meel en gort. Het hout beperkt zich tot het grote grene- en vurehout 
(planken, delen, balken, mast en en sparren). Bij teer is tevens pek inbegrepen. De 
categorie "Huiden en leer" bestaat nagenoeg geheel uit Russisch juchtleer. De 
voornaamste weggelaten prod uk ten zijn: het kleine hout, lijn- en hennepzaad, kabel, 
kabelgaren, linnen en laken. De meeste kwantiteiten zijn - voor zover daarin niet al 
geregistreerd - omgerekend tot Amsterdamse lasten. Daarbij gold: 1 last = 6 schip
ponden vias of hennep = 4 vaten of 14 schipponden as of potas = 20 "deker" (d. w.z. 
tientallen) huiden en leer = 1/6 honderd hout (waarbij 1 honderd= 120 stukken). De 
schipponden ijzer zijn niet in last en omgezet. Vgl. De Buck & Lindblad, "De scheep
vaart en handel", noot 22. Prijsgegevens voor aile produkten, behalve het hout, uit: 
N. W. Posthumus, Nederlandse prijsgeschiedenis. I. Goederenprijzen op de beurs van 
Amsterdam 1585-1914 (Lei den 1943) 19-23,299-303,306-307,360-362,364-366,455-
462, 473-475. Houtprijzen uit: P. J . Middelhoven, "De Amsterdamse veilingen van 
Noord-Europees naaldhout 1717-1808", Economisch- en Sociaal-Historisch laarboek 
41 (1978) 110-113. Voor de navolgende jaren moesten prijzen worden gereconstrueerd 
met behulp van gemiddelden: rogge 1723-1731,1749-1750,1759-1760; hennep: 1723-
1731, 1749-1751, 1759-1760; vias: 1723-1731, 1745-1757, 1759-1768; as: 1723-1731, 
1739-1740,1759-1769,1775-1776; potas: 1723-1731, 1749-1750, 1759-1762, 1775-1780; 
juchtleer: 1723-1731, 1759-1760; ijzer: 1723-1731, 1749-1750. 

") Door het gebruik van lopende prijzen wordt - gezien de achttiende-eeuwse in
flatie - elke toename van de waarde enigszins overdreven. Dit geldt echter in gelijke 
mate voor de totale uitvoer uit de Oostzee als voor de uitvoer naar de Republiek en tast 
derhalve het aandeel der Republiek niet aan. 

") Het aandeel van de Republiek in de totale uitvoer van de voornaamste stapel pro
dukten uit de Oostzee was gemiddeld: 172211730: 48070,1731 / 1740: 54070,1741 / 1750: 
41070,175111760: 29070,1761 / 1770: 18070, 1771 / 1780: 25070 . 

13) 1. de Vries, "The decline and rise", 27-29. 
") De correlatie-coefficient tussen de structurele en competitieve componenten van 

verandering bedraagt: -0,17. 
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") Ter controle werden de berekeningen tevens uitgevoerd voor gedurende langere 
perioden vastliggende basisjaren: 1722 voor de jaren twintig, 1730 voor de jaren der
tig, 1740 voor de jaren veertig enz. Deze berekeningen lever den hetzelfde patroon op 
als die uitgaande van veranderingen sinds het voorgaande jaar. 

") Elders hoop ik nader te kunnen ingaan op de invloeden van een veranderende 
geografische - als tegengesteld tot produktsgewijze - opbouw van de uitvoer. 

") Het gemiddelde aandeel van de Republiek in de totale uitvoer van de afzonderlij
ke stapel prod uk ten bedroeg: Graan : 172211740: 771170, 174111760: 661170,176111780: 
551170; Hennep: 172211740: 441170, 174111760: 271170, 176111780: 191170; Hout: 
172211750: 651170, 175111760: 381170, 1761 / 1780: 201170; As: 172211740: 90%, 
174111760: 671170 , 176111780: 461170; Teer : 172211740: 531170, 174111760: 46%, 
176111780: 261170; Potas: 1722/ 1740: 491170,1741 / 1760: 611170,176111780: 541170; Huiden 
en leer: 172211740: 341170,1741 11760: 28%, 176111780: 19%; IJzer: 172211740: 25%, 
174111760: 151170, 176111780: 91170. (Vias is hierbij weggelaten.) 

") Of schoon de betrouwbaarheid van de Sonttolregisters voor deze jaren bijzonder 
hoog wordt geschat, kunnen zich onnauwkeurigheden in de registratie voordoen die 
tot onverklaarbare fluctuaties op de zeer korte termijn leiden. Dergelijke schommelin
gen belnvloeden niet het algemene beeld op de lange termijn. 

" ) Vgl. P. Jeannin, "Les comptes du Sund comme source pour la construction 
d'indices generaux de I'activite economique en Europe (XVI-XVIIIe siecle)" , Revue 
historique 231 (1964) 331-336. 

20) Het gemiddelde aandeel van enkele van de belangrijkste havens in de totale uit
voer van de Oostzee was : Danzig: 172211740: 151170, 174111760: 131170, 1761 / 1780: 9%; 
Riga: 172211740: 12%, 174111760: 10%, 176111780: 10%; Narva: 172211740: 7%, 
174111760: 8%, 1761 / 1780: 3%; Koningsbergen: 1722/ 1740: 7%, 174111760: 5%, 
176111780: 6%. Bijna steeds Iiep St.-Petersburg voorop met een gemidde1d aandee1 
van 27% berekend over de gehele periode. 
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DE "BLAUWE DOOD" ALS IMPULS TOT 
MAA TSCHAPPELIJKE VERNIEUWING 

door 

H. F. J. M. VAN DEN EERENBEEMT 

De cholera asiatica (ook wei de aziatische braakloop genoemd) is in de 1ge 
eeuw een zeer gevreesde ziekte geweest die veel slachtoffers heeft gemaakt. 
De herinnering aan deze pandemieen is nog lang blijven voortleven. De cho
lera die zich in eerste instantie als pandemie in 1817 in India in de delta van de 
Ganges had geopenbaard en in de daarop volgende jaren zich in Azie en Afri
ka had uitgebreid, vertoonde zich in 1830 voor het eerst in Europa, bereikte 
via Rusland en midden-Europa in juni 1832 ons land en hield hier een jaar 
lang huis. De tweede grote cholera-epidemie yond plaats in de jaren 1848-
1849. Een derde volgde in 1853-1855 en een vierde in 1859. De laatste epide
mie van grote omvang was die van 1866-1867. Deze is tevens door haar grote 
verspreiding de meest beruchte geworden; 113 gemeenten werden min of 
meer ernstig door de cholera getroffen. AIleen al in Utrecht overleden in 1866 
niet minder dan 1556 mensen aan die besmettelijke ziekte. Ook in latere jaren 
zoals 1876, 1892, 1894 en voor het laatst in 1909 kwamen cholera-epidemieen 
voor, zij het nu beperkter van omvang. 

De cholera wordt veroorzaakt, zoals pas later ontdekt zou worden, door 
een bacil die het lichaam oraal binnenkomt door het drinken van besmet wa
ter. De bacil heeft een funeste uitwerking door het veroorzaken van hevig 
braken en van een sterke diarree, waardoor de patient als het ware leegloopt 
en uitdroogt. Het vochtverlies kan oplopen tot twintig liter. De heftige kram
pen brengen de lijder aan cholera veelal in een shocktoestand. De cholera 
asiatica heeft de naam verworven van "de blauwe dood" door de blauwach
tige gelaatsverkleuring bij de patient. Dit effect komt sterk overeen met dat 
bij vergiftiging door cyaankali. 

De verwoestende uitwerking van de cholera asiatica tot in het begin van de 
twintigste eeuw toe, heeft.op de bevolking een diepe indruk gemaakt. De cho
lera, ook weI "de plaag van de negentiende eeuw" genoemd, heeft in Europa 
zeer veel slachtoffers gemaakt. Het totaal wordt op circa 3 miljoen geschat. 
In ons land zijn het er tienduizenden geweest. Geen wonder dat bij de mensen 
van toen een sterke angst leefde voor het spook van de cholera I). In Rotter
dam werd geconstateerd, dat aileen al het bericht van het uitbreken van de 
cholera "den algemeenen angst ten toppunt dreef" 2). 

Er ging door het nieuwe en het herhaaldelijk voorkomen van deze epide
mie, de omvang daarvan, het grillige verloop en de grote kans op dodelijke 
afioop een sterke dreiging uit. Dit riep een zware psychologische druk op, die 
heden ten dage moeilijk invoelbaar is, wanneer men het aantal slachtoffers 
afzet (in 1832-1833 circa 10.000, in 1848-1849 ruim 23.000 en in 1866-1867 
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omstreeks 21.000 met dodelijke afloop) tegen het extreem hoge "gewone" 
sterftecijfer in de negentiende eeuw. Immers dan is het effect van de cholera 
toch relatief. Doordat bij sterven de doodsoorzaak vee!al niet exact bekend 
was, maar bij overlijden aan cholera wei , heeft dit mogelijk deze besmettelij
ke ziekte een pregnant karakter gegeven. Het zijn wellicht tevens het onver
wachte en het explosief karakter van de cholera, het snelle overlijden aan 
deze ziekte en de incidentele sterftepiek die het normale niveau doorbrak, die 
voor deze psychologische druk zorgden. 

In de tijd dat men bacteriologisch onderzoek nog niet ken de, was het niet 
mogelijk de aantasting door cholera exact vast te stellen. Er bestonden even
eens twijfelgevallen waarbij de ziekte zich in lichte vorm openbaarde en dan 
ook wei cholerine werd genoemd. Hieraan leden talrijke mensen die echter 
gemakkelijk te genezen waren. Doordat het verschil tussen lichte en zware ge
vallen zeker bij de aanvang van de ziekte niet scherp vast te stellen was en 
doordat choleraverschijnselen van een lichte graad zich tot een ernstig geval 
konden ontwikkelen, veroorzaakten de eerste ziektesymptomen veel paniek 
onder de mensen. 

Naast angst voor de cholera zelf bestond er eveneens een grote weerzin te
gen opname in aparte ziekenbarakken voor choleralijders of opname in hier
toe speciaal gestichte cholerahospitalen, in het algemeen met name voor de 
armen bedoeld. Uit berichten van de plaatselijke choleracommissies blijkt, 
dat slechts een dee! van de mensen die door de cholera waren aangetast, zich 
hierin liet opnemen. Dikwijls was daarbij dwang nodig'). 

Het blijkt dat het maatschappelijk milieu zeer bepalend was voor het aan
tal slachtoffers, dat de besmettelijke ziekte maakte. In de buurten, waar de 
woontoestanden en de technisch-hygienische voorzieningen slecht waren, en 
daar waar het drankmisbruik het grootst was, stierven relatief de meeste men
sen, terwijl in de wijken van de welgestelden epidemische magere Hein veel 
minder kans had 4). In zijn dissertatie toont Maenen aan, dat van de 611 te 
Maastricht in 1866 door de cholera aangetaste person en er slechts 7 tot de ge
goede burgerij behoorden ' ). De in Den Bosch werkzame medic us Godefroi 
signaleert eveneens, dat de cholera de meeste uitwerking had in de vervuilde 
achterbuurten. Hij schrijft dat deze ziekte "inzonderheid in die gedeeJten der 
stad hare slachtoffers zoekt, waar steeds het meest tegen de hygiene gezon
digd is en aile gezondheidsmaatregelen totaal verwaarloosd zijn, waar riolen, 
mestvaalten, modderpoelen volop voorhanden zijn en openliggen" 6) . Ook in 
1832 was men al tot de constatering gekomen, dat de cholera een armen
ziekte is. Allerlei uitspraken van medici betreffende het verloop van de 
cholera-epidemie o.a. te Utrecht, Amsterdam, Den Haag, Leiden, Gouda, 
Amersfoort, Nijmegen en Groningen bevestigen dit beeld ' ). 

Het gebrek aan hygiene en het ontbreken van zorg voor eigen gezondheid 
bij vele mensen schiepen een vruchtbare voedingsbodem voor snelle versprei
ding van epidemieen. Het gering Iichamelijk weerstandsvermogen door on
voldoende voeding, de plaag van het drankmisbruik, het wonen in krotten en 
het ontbreken van elementaire sanitaire voorzieningen veroorzaakten, dat ge-
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neeskundige hulp en hygienische maatregelen tijdens een epidemie niet vol
doende effect konden hebben bij mensen die door hun bestaanssituatie min 
of meer gepredisponeerd waren tot het oplopen van ziekten. De opvatting dat 
veelvuldig a1coholgebruik de mens voorbeschikt om slachtoffer te worden 
van de cholera, wordt in de 1ge eeuw vaak naar voren gebracht. Door drank
misbruik kan gemakkelijk een maagcatarre ontstaan, waardoor de maag geen 
maagzuur meer afscheidt. Het is juist het maagzuur, dat de cholerabacil kan 
doden '). Feit is dat tot de slachtoffers van de cholera vele mensen behoor
den, die aan de drank waren. Met name onder de verpauperde massa kwam 
a1coholmisbruik algemeen voor. 

Verwaarlozing van de primaire principes van gezondheidsbescherming, het 
weinig of geen weet hebben van de aard en van het besmettingsgevaar van de 
cholera, de slechte woontoestanden en een onvoldoende voedingspakket 
maakten met name de volksklasse in sterke mate weerloos, wanneer een 
besmettelijke ziekte zich voordeed. Zo was een toestand ontstaan, waarin de 
dood vrijwel onbestreden heer en meester over het leven kon zijn en de 
cholera het mortaliteitscijfer incidenteel flink kon opjagen. 

In de eerste helft van de negentiende eeuw beheerste de volksarmoede in 
toenemende mate als een fatum de samenleving. De zwakke economische 
constellatie van ons land was niet van tijdelijk conjuncturele maar van blij
vend structurele aard. De armoede en een constante werkloosheid vormden 
een maatschappelijk verschijnsel, waarmee men had leren leven. 

Dezelfde houding van berusting valt ook te constateren ten aanzien van 
besmettelijke ziekten. Men kwam niet tot maatregelen om epidemieen te 
voorkomen. Pas in december 1872 werd de wet op de besmettelijke ziekten 
van kracht. Van de zijde van de medische wetenschap was nog weinig sprake 
van een effectieve benadering om het uitbreken van besmettelijke ziekten te 
voorkomen. Pas wanneer een epidemie zich aandiende, bezon men zich op 
maatregelen om zich hiertegen te beschermen. Deze maatregelen gingen dan 
gewoonlijk uit van het plaatselijk bestuur. Zo ging, wanneer de cholera een
maal was uitgebroken, de lokale overheid op instigatie van de plaatselijke ge
zondheidscommissie strenger toezien op de reiniging van straten en op het 
verwijderen van vuilnishopen. De woningen der armen kregen eveneens een 
goede beurt: er werd kalk verstrekt om de muren te witten, ijzervitriool en 
carbolzuur om de privaten te ontsmetten, vers stro om op te slapen, enz. KJe
ding en huisraad van choleralijders werden gereinigd of verbrand, in welk 
laatste geval bij financieel onvermogen schadevergoeding plaats yond. De 
verkoop van tweedehands kleding en van onrijp fruit werd verboden, terwijl 
het advies gold drinkwater en melk voor gebruik eerst te koken. Door het uit
delen van versterkend voedsel trachtte men het vaak ondervoede yolk meer 
lichamelijke weerstand te geven. Door de geringe kennis van destijds betref
fende de rnicro-organismen stonden de medici in belangrijke mate machte
loos tegenover de epidemische plagen. Door het nemen van talloze voor
zorgen en het toepassen van allerlei hygienische maatrege1en, probeerde men 
telkens als het kwaad reeds geschied was, de uitbreiding daarvan zoveel mo
gelijk tegen te gaan. Zeer terecht wees de Bossche arts M. 1. Godefroi in dit 
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verband er Op, dat al deze incidentele maatregelen bij het uitbreken van een 
epidemie wei nuttig waren, maar dat het van meer essentieel belang was in ge
wone tijden tot een structurele aanpak van de volksgezondheid te komen. Zo 
sprak hij in 1866 in een brochure van zijn hand de vrees uit, dat zodra de cho
lera geweken was "alles weder tot het vroegere dolce far niente op hygienisch 
gebied zou terugkeeren". Hij ]jet zich bij deze uitspraak leiden door de erva
ring dat, hoewel de artikelen 135, 179 en 205 van de gemeentewet van Thor
becke van 1851 de plaatselijke overheid opdroegen maatregelen te nemen in 
het belang van de volksgezondheid, daarvan in de praktijk gewoonlijk niet 
veel terecht was gekomen 9). 

Zoals reeds opgemerkt, is in het algemeen over de hygienische voorzienin
gen in ons land rond 1850 weinig positiefs mee te delen. Een preventieve ge
neeskunde kende men vrijwel nog niet. De artsen beperkten zich toen nog 
vrijwel geheel tot een curatieve taak. Onder de medici kwamen echter Pro
gressieve figuren naar voren die inzagen, dat de maatschappelijke ellende in 
vele gevallen de wortel was van de kwalen, waartegen zij in hun praktijk veel
al machteloos stonden. Coronel die in de functie van stadsgeneesheer te Mid
del burg in sterke mate geconfronteerd werd met de behandeling van zieke 
armen, noemde in zijn bekend geworden hygienisch-sociale analyse van die 
plaats de volksarmoede eigenlijk de grootste ziekte van toen 10). Hij bedoelde 
hiermee, dat de mensonwaardige leefsituatie van velen een fatale invloed had 
op de yolksgezondheid. Coronel en anderen waren terecht van mening, dat 
eerst het leefmilieu van de volksklasse verbetering moest ondergaan, voordat 
de strijd tegen besmettelijke ziekten massaal en met succes aangepakt kon 
worden. 

De beoefening van de gezondheidsleer kreeg nu eindelijk aandacht. Een 
grote stimulans ging hierbij uit van de jonge Duitser Virchow, die o.a. in het 
door hem in 1848 opgerichte weekblad Die medizinische Reform met aan
drang pleitte voor sociaal-geneeskundige voorzieningen. De invloed van deze 
internationaal befaamd geworden arts is van niet te onderschatten betekenis 
geweest "). 

Rond het midden van de eeuw presenteerde zich in ons land onder invloed 
van voorbeelden o.a. in Duitsland, Frankrijk en Engeland een aantal men
sen, vrijwel allen medici, die via hun publikaties de correlatie uitdiepten tus
sen gezondheid en besmettelijke ziekten enerzijds en de maatschappelijke 
toestanden zowel in het algemeen als in groepsverband anderzijds. In Neder
land waren het figuren als S. Coronel, J . F. van Hengel, J. P. Heye, A. Luy
ten, S. Sarphati en anderen die niet aileen een deugdelijke basis propageerden 
voor de uitoefening van de geneeskundige praktijk, maar die tevens blijk 
gaven naast hun yak de pen uitstekend te kunnen hanteren op het terrein der 
literatuur, dichtkunst, historie, journalistiek, enz. Zij hebben door hun werk 
een belangrijke bijdrage geleverd aan het geestelijk reveil in Nederland. Ook 
de in 1849 opgerichte Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der 
Geneeskunst bleek van stond af aan oog te hebben voor de betekenis van een 
openbare gezondheidszorg. De medici die door hun ijveren bij een groeiende 
groep uit de leidinggevende kringen de deur tot een voorlopig nog bescheiden 
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sociaal-georienteerde belangstelling openden, pleitten in eerste instantie voor 
een behoorlijke drinkwatervoorziening en riolering. Zij wezen daarenboven 
op de schadelijke invloed van het produktieproces in een aantal bedrijven op 
de gezondheid van de werknemers. Zij verdiepten zich in de hygienische 
aspecten van de huisvesting en kregen steeds meer aandacht voor de betekenis 
van de statistiek als hulpmiddel tot een beter inzicht in het macro-verloop van 
ziekte en gezondheid. 

De hier genoemde progressieve medici gingen uit van de stelling, dat van de 
ene kant de menselijke gezondheid afhankelijk is van sociaal-economische 
factoren, maar dat van de andere kant een goede volksgezondheid een pri
maire conditie is voor economische vooruitgang. Zo noemde de bekende 
Utrechtse hoogieraar F. C. Donders een gezonde en krachtige bevolking "het 
grootste nationale kapitaal" 12). Op basis van deze opinie von den de sociaal
geneeskundigen dan ook hun eerste waardering bij economen. De onderne
mers trachtte men op basis van economische gronden te winnen voor 
bedrijfshygienische maatregelen. Hoewel humanitaire motieven voor deze 
medici uitgangspunt waren, begrepen zij toch goed dat het economisch be
lang, gelegen in de verbetering van de gezondheid en daardoor van de presta
tie van de arbeider, de ondernemers het eerst zou aanspreken. Het doel van 
de propagandisten van de toepassing van een gezondheidsleer was het voor
komen van ziekten en het bereiken van een zo gunstig mogelijke gezond
heidstoestand. Zij namen het standpunt in, dat tegengaan beter was dan ge
nezen en tevens gunstiger voor de samenleving. In het kader van de preventie 
in de gezondheidszorg die zich in belangrijke mate uitte in technisch
hygienische voorzieningen, richtte men zich op bescherming tegen biologi
sche gevaren uit het milieu o.a. door verbetering van het drinkwater en op 
her kenning van sociale milieu-invloeden als pathogene factoren 13). Hoewel 
hygiene en bacteriologie vaak als identiek met elkaar worden verbonden, is 
dit voor de beginfase zeker niet juist. Immers in de periode voor het baan
brekend werk van Pasteur en Koch bestond een grote onbekendheid met de 
parasitaire oorsprong van vele ziekten. Rond het midden der jaren zeventig 
bracht een commissie uit de natuurkundige afdeling van de Koninklijke Aca
demie van Wetenschappen op verzoek van de minister van binnenlandse 
zaken, mr. J. Heemskerk, een rapport uit over "de bacterienkwestie". De 
kern van het betoog was dat naar de mening van de ondertekenaars van het 
rapport waaronder de hoogleraar W. Koster, de opvatting dat bacterien de 
kiemdragers zouden zijn van vele besmettelijke ziekten, een lichtvaardige en 
voorbarige stelling was 14). Velen verwachtten daarom aile heil van 
hygienische maatregelen. Zo was de Bossche arts M. J. Godefroi een over
tuigde hygienist, die meende dat het invoeren en exact naleven van 
hygienische maatregelen afdoende konden werken bij het bestrijden van al
lerlei ziekten. In een voordracht gehouden in 1892 voor de afdeling 's
Hertogenbosch en omstreken van de Nederlandsche Maatschappij tot bevor
dering der Geneeskunst gaf hij als zijn opinie niet te geloven in de bestrijding 
van ziekten op basis van de resultaten van bacterioiogisch onderzoek. Hij 
was het geheei oneens met de stelling van Robert Koch, dat de veroorzaker 
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van de cholera de comma-bacil zou zijn. Hij was van mening, dat de bacil 
meer het gevolg van de ziekte was dan als ziekte-oorzaak kon worden be
schouwd. Voor hem bleef de onmiddellijke oorzaak nog even duister als 
vroeger. Hij geloofde beslist niet in een geneeskunst die zich ontwikkelde tot 
een bacillenjacht en zich liet lei den door angst voor micro ben met daarbij het 
gevaar dat de persoon van de zieke op de achtergrond zou geraken. Gode
froi, zich een "praktischen geneesheer" noemend, propageerde meer aan
dacht te schenken aan het principe dat de arts in eerste instantie zieken en niet 
ziekten had te behandelen . 

Als basis van de actie der sociaal-geneeskundigen gold hun overtuiging, dat 
er een verband bestond tussen armoede en ziekte, tussen honger en sterfte, 
tussen werk- en leefmilieu en fysieke en psychische gesteldheid. Deze filosofie 
resulteerde in een zich actief interesseren voor allerlei aspecten van het 
dagelijks leven van de mens. 

De slechte woonsituatie van een groot deel van de volksklasse was onder
werp van toenemende aandacht. Door de opeenhoping van mensenmassa's in 
krottenbuurten was bij het ontstaan van infectiehaarden het besmettingsge
vaar bijzonder groot. Zo kon het gebeuren, dat in 1849 te Rotterdam een 
veertigste deel van de bevolking bezweek aan de gevolgen van een ernstige 
cholera-epidemie. De slachtoffers van deze ziekte vielen vooral onder de le
den van de zgn. vierde stand 1 ' ). Een arts noemde de overbevolkte arbeiders
wijken zelfs "ziektemagazijnen", waar smetstof genoeg aanwezig was om 
ook in de wijken der betere burgerij een vernietigende werking te hebben 16). 
Toen het tot de open bare mening begon door te dringen, dat de erbarmelijke 
huisvesting van een aanzienlijk deel der bevolking, de smerige grachten, de 
mestvaalten nabij de huizen, de slechte beerputten en de infiltratie van be
vuild water in de waterpuUen een snelle uitbreiding van besmettelijke ziekten 
in de hand werkten en daardoor een bedreiging betekenden voor de volksge
zondheid, werden de geesten wakker geschud. Zo was het niet aileen om 
filantropische motieven maar zeer zeker ook uit overwegingen van eigen
belang, dat de volkshygiene meer in de belangstelling kwam te staan. 

Het woningvraagstuk en het daaraan verbonden afwezig zijn van behoor
lijke infrastructurele voorzieningen hadden niet aileen nadelige effecten op 
de bewoners van de slechte behuizingen, maar hadden ook externe conse
quenties. Dit laatste blijkt o.a. uit een rapport dat het Koninklijk Instituut 
van Ingenieurs in 1854 uitbracht. Dit stuk was het gevolg van een opdracht 
die koning Willem III in 1853 aan het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 
gaf, om een rapport op te stellen betreffende de eisen, waaraan een goede ar
beiderswoning zou moeten voldoen. Deze woning zou moeten beantwoorden 
aan de voorschriften der gezondheidsleer, moeten overeenstemmen met "de 
behoeften van onzen landaard" en daarenboven laag in de bouwkosten moe
ten zijn om ondanks een bescheiden huur een lonende exploitatie mogelijk te 
maken. Behalve over de normen voor de nieuwbouw wenste de vorst ook 
voorgelicht te worden over de middelen om verbetering aan te brengen in 
"den hoogst ongunstigen toestand, waarin de arbeider ten opzichte van zijn 
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huisvesting verkeert". Het bestuur van het Koninklijk Instituut van Inge
nieurs benoemde uit de leden een commissie en droeg deze op het door Wil
lem III verlangde onderzoek te verrichten. Deze commissie diende het jaar 
daarop haar verslag in, dat in 1855 werd gepubliceerd. Dit rapport vangt aan 
met de volgende kenmerkende passage: "In de woningen van den werkman 
ontstaan brandpunten van ziekten, wier invloed zich wijd rondom verspreidt 
om aIle standen aan te tasten en de geesel der verwoesting te doen rond gaan 
tot in de huizen der meer beschaafden"17). Het woog bij de burgerij zeer 
zwaar, dat de deplorabele woontoestanden bij de volksklasse een bedreiging 
vormden voor de gezondheid der meer gegoeden. Hieruit blijkt temeer, dat 
de progressieven het woningvraagstuk in die tijd hoofdzakelijk vanuit alge
meen hygienisch standpunt bezagen. Vanuit deze optiek zijn op het terrein 
van een betere volkshuisvesting meerdere ingenieurs actief geweest om ont
werpen te rna ken van goedkope en toch voor de begrippen van toen degelijke 
en royale arbeiderswoningen, waarin de nodig geachte primaire hygienische 
voorzieningen aanwezig waren. Zij werden daartoe geinspireerd door een 
maatschappelijk bewustzijn dat voor hen een prikkel was om met beperkte 
financiele mogelijkheden, toch tot ingenieuze oplossingen te komen. Hoewel 
later, toen de ontwikkeling weer een stuk verder was, deze nieuwbouw als on
voldoende werd afgewezen, is deze toch, in de mogeJijkheden en verlangens 
van de tijd geplaatst, bepaald innoverend te noemen. 

De verontreiniging van bodem en lucht en de correlatie daarvan, volgens 
de opinie van toen in medische kring, met het ontstaan van ziekten en met 
name van epidemieen, deed het besef groeien dat een goede verwijdering van 
afval en faecalien een hygienische eis van de eerste orde was. In publikaties 
vroegen progressieve medici aandacht voor het probleem van bodem- en 
luchtbederf. Voor deze aangelegenheid kreeg men spoedig belangsteJling, 
omdat ook de welgestelde burgers steeds meer hinder gingen ondervinden van 
de vervuiling van de stad, die eveneens voor hen een bedreiging van de ge
zondheid inhield. Een oplossing van het probleem der vuilverwijdering lag 
echter niet zo gemakkelijk, zowel doordat velen zich niet om hygiene bekom
merden, als omdat de stadsreiniging zich toen nog in particuliere handen 
beyond, waarbij het commerciele motief prevaleerde boven het hygienische. 

Aan de vervuiling van de steden kwam pas een einde, toen de reinigings
dienst in gemeentelijk beheer overging. Hoewel aanvankelijk nog als uit
gangspunt gold, dat de reiniging zich financieel moest bedruipen uit de gelde
lijke opbrengst van de mestverkoop, ging later de visie op de taak van de 
overheid ten aanzien van de open bare gezondheid toch overwegen. De cen
tralisatie van de afvoer van afvalstoffen en van de straatreiniging in over
heidshand was door het verlaten van het winstprincipe en het gaan domineren 
van het hygienisch motief van groot belang voor de volksgezondheid. Ook de 
introductie van een algemeen ondergronds rioolsysteem is een sociaal
hygienische factor van betekenis geweest. 
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Een andere belangrijke factor voor de volksgezondheid is de drinkwater
voorziening en daarnaast het gebruik van water als reinigingsmiddel van 
mens en huis. De situatie van nu dat wij zonder moeite op vele punten in de 
woning over goed water kunnen beschikken, lijkt in geen enkel opzicht op die 
van vroeger. Slechts een beperkt aantal pan den beschikte over een eigen 
watervoorziening, geconcentreerd op een plaats en een produkt leverend van 
dubieus gehaite. Een verklaring voor de verontreiniging van dit water was de 
sterk geconcentreerde huisvesting en de daarmee gepaard gaande opeenho
ping van mensen, hetgeen veroorzaakte dat de water- en privaatputten naast 
of op enkele meters afstand van elkaar lagen. Doordat de vele in de stad aan
wezige mesthopen door de regen uitgeloogd werden en doordat de beer- of 
secreetputten niet of slecht gemetseld waren, drongen faecale stoffen door in 
de grond. Ook veel oppervlaktewater bleek door choleravibrionen besmet te 
zijn "). 

Onder invloed van het hygienisch den ken en ten gevolge van het doorbre
kend inzicht dat er relatie bestond tussen slecht drinkwater en besmettelijke 
ziekten, ging men over tot de aanleg van een hogedrukwaterieiding. Het 
water werd onttrokken aan de heide- en duingronden. Toen in 1854 de duin
waterieiding in Amsterdam in exploitatie werd genomen en in de jaren daar
na een toenemend aantal huizen op het waterleidingnet werd aangesloten, 
bleven de gunstige gevolgen met betrekking tot de volksgezondheid niet uit. 
Bij de cholera-epidemie van 1859 telde de hoofdstad veel minder slachtoffers 
dan andere steden. Bedroeg hier de sterfte aan de cholera 0,5 pro mille, in 
Rotterdam was deze 4,3 en in Leiden 25 pro mille 19). Nu kan men opmerken, 
dat de te Amsterdam in 1851 door particulieren opgerichte Duinwatermaat
schappij primair uit was op het voorzien in het tekort aan drinkwater in de 
hoofdstad. Het uitgangspunt zou, zo wordt geste!d, louter commercieel ge
weest zijn. Door het toen riog bestaand geloof in de miasmatische en even
tueel miasmatisch-contagieuze theorie, kon men nog niet op de gedachte ko
men dat het drinken van besmet water de oorzaak van de verspreiding van de 
cholera zou zijn. Het inzicht in de correlatie tussen goed drinkwater en uit
blijven van cholera zou niet eerder zijn doorgebroken dan bij de epidemie 
van 1866-1867 2°). Het gestelde lijkt mij niet geheel juist. Hoewel een scherp 
wetenschappelijk inzicht in de oorzakelijkheidsfactoren inderdaad ontbrak, 
bestond daarentegen a1 vroeg op basis van empirie een groot stuk ervarings
kennis. Via zorgvuldige waarnemingen die in het midden van de 1ge eeuw 
vee! aandacht kregen en waarbij men o.a. kan den ken aan het fenomeen van 
de toen populaire geneeskundige plaatsbeschrijvingen, wist men bepaalde 
verbanden te leggen. Ook al had men nog geen weet van de cholerabacil, toch 
begreep men al spoedig op basis van waarneming, dat verontreiniging van het 
milieu en bepaaldelijk van het drinkwater van invloed was op de verspreiding 
van de cholera. Het effect van deze waarnemingen, zonder inzicht nog in de 
bacteriologische oorzaak, moet men beslist niet onderschatten. In Engeland 
had de geneesheer John Snow op strikt epidemiologische wijze de rol van 
verontreinigd drinkwater aangetoond bij de besmetting door cholera en de 
verspreiding van deze ziekte. Ook in Parijs was dit inzicht rond 1850 al aan-
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wezig. Hoewel in Nederland pas later werd begrepen, dat drinkwater aileen 
besmetting oplevert, wanneer het is vermengd met excrementen van cholera
lijders, had men toch op basis van waarneming al vee! eerder het besef dat er 
relatie bestond tussen slecht water en cholera. Ook al ontbrak gedurende lan
ge tijd het inzicht in de exacte oorzaak, het besef van de waarde van goed 
drinkwater was eerder tot de geesten doorgedrongen. Dat het commercieel 
motief mogelijk de basis was voor de aanieg van de Amsterdamse duinwater
leiding, doet niets af aan het feit dat naast het tekort aan drinkwater er ook 
behoefte was ontstaan aan gezond drinkwater. Behoefte tot bescherming van 
de gezondheid kan voor de commercie zonder meer een interessante markt 
zijn. 

Bij de epidemie in 1866 was het sterftecijfer aan de cholera in Amsterdam 
4,2 per duizend inwoners, in Rotterdam 10,7, 's-Hertogenbosch 12,2 en Lei
den 23,121). De verbeterde drinkwatervoorziening in Amsterdam bleek een 
belangrijke, zij het niet de enige factor te zijn in de bestrijding van de 
cholera. Grote steden als Rotterdam en 's-Gravenhage kregen pas in 1874 een 
drinkwaterleiding. De cholera-epidemie van 1866-1867 heeft in ons land veel 
reactie opgeroepen en met name de rijksoverheid wakker geschud 22). Naast 
allerlei lokale publikaties die toen verschenen, valt een tweetal belangrijke 
rapporten te noemen die van staatswege het licht zagen. In 1868 werd gepu
bliceerd een lijvig Rapport aan den Koning tot onderzoek van drinkwater en 
in 1872 een zeer uitvoerige analyse, uitgegeven door het departement van Bin
nenlandse Zaken onder de titel De cholera-epidemie in Nederland in 1866 en 
186723

). In 1869-1872 kwam onder supervisie van L. Ali Cohen uit het 
belangrijke Handboek der open bare gezondheidsregeling. Hierin wordt met 
klem gepleit voor de betekenis van een goede drinkwatervoorziening, riole
ring, afvoer van vast vuil, volkshuisvesting, stadsaanieg, enz. ten behoeve 
van de volksgezondheid 24) . 

De komst van het leidingwater was van grote betekenis in de bestrijding 
van allerlei ziekten. Het bleek dat in steden waar een waterleidingnet tot 
stand was gekomen, de cholera veel minder slachtoffers eiste dan in gemeen
ten waar dit nog niet was geschied. Toch duurde het nog geruime tijd, voor
dat deze samenhang ook door allen werd gezien. Voor het zover was, vonden 
felle discussies plaats tussen artsen die overtuigd waren dat het verontreinigde 
drinkwater de grote J?oosdoener was in de verbreiding der cholera, en medici 
die ieder verband tussen beide factoren ontkenden. De eerste categorie ba
seerde zich in eerste instantie op de feitelijke ervaring van de correlatie tussen 
besmetting door cholera en de plaatsen waar ongezond water werd gedron
ken. Na 1883, toen Koch de cholerabacil ontdekte, kreeg dit op epidemiolo
gische wijze aangetoond verband zijn bacteriologische bevestiging 21

). De 
tweede, meer traditioneel denkende groepering zocht als oorzaak van de ver
spreiding van deze ziekte luchtbederf. Zij baseerde zich daarbij op de oude 
Hippocratische miasmatische theorie, dat bij inademen ziekteverwekkende 
stofdeeltjes, miasmen, het menselijk lichaam binnenkwamen 26). 
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Verscheidene malen is reeds bij de bespreking van de uitwerking die de 
cholera met name onder de volksklasse had, gewezen op de factor ondervoe
ding. Dit was niet aileen een kwestie van niet genoeg voedsel te kunnen kopen 
uit hoofde van het geringe loon dat men verdiende, maar ook een zaak van 
een eenzijdig en weinig voedzaam samengesteld levensmiddelenpakket. Zo
weI kwantitatief als kwalitatief hebben de destijds bestaande eetgewoonten 
een nadelige invloed uitgeoefend op de algemene gezondheidstoestand. 
Gaven de welgestelden zich in het algemeen over aan overdadig tafelen, de 
voeding van de kleine burger, arbeider en zeker van de arme was daarentegen 
onvoldoende. Kreeg de eerste groep ziekelijke afwijkingen door teveel eten, 
de tweede categorie door te weinig eten. Het waren voora! medici - zij wer
den immers met dit thema dagelijks geconfronteerd -, die via publikaties de 
aandacht vestigden op het probleem der chronische ondervoeding van de 
zgn. lagere standen, waardoor het fysiek weerstandsvermogen afnam en het 
geestelijk peil zakte. 

Dat de gewone man zich slechts een beperkte hoeveelheid en dan nog goed
koop voedsel kon aanschaffen, is te verklaren uit het feit dat de prijzen der 
levensmiddelen tussen 1820 en 1870 gemiddeld met tenminste 50070 waren 
gestegen, terwijl de lonen in die periode bij lange na niet in gelijke mate wa
ren opgetrokken, maar integendeel vrijwel op gelijk niveau waren 
gebleven "). Het dalen van het reeie loon had de noodzaak gebracht op de 
consumptie op onverantwoorde wijze te bezuinigen. Vandaar dat het leven 
voor de verpauperde werkman moeilijker was geworden. Brood kwam steeds 
minder op tafel en yond in toenemende mate een substituut in de aardappel, 
die het volksvoedsel bij uitstek werd 28). 

Het eentonig aardappeldieet gaf een constant gevoel van slapte, zodat men 
om wat vitaliteit op te doen, naar de jeneverkruik greep29). Dit ging weer ten 
koste van het huishoudbudget, zodat er nog minder geld voor eten overbleef. 
Het was een vicieuze cirkel van uit elkaar voortvloeiende componenten: pau
perisme, ondervoeding en alcoholmisbruik. Aardappelen en jenever vormden 
het gewone Europese hongerdieet. Zeer plastisch sprak de Groningse hoog
leraar Huizinga in dit verband van "verhongeren met een volle maag" 30). 

Om in deze toestand van minimale en veelal ongezonde volksvoeding ver
betering te brengen was niet aIleen loonsverhoging de oplossing. Een andere 
weg was het leren aan de volksklasse, hoe met de minst mogelijke kosten toch 
binnen de grenzen van het bereikbare een optimale voedzaamheid kon wor
den bereikt. Dit streven waarvoor een aantal artsen zich volledig inzette, was 
echter gezien de ellendige leefsituatie tamelijk illusoir. Er zou eerst meer 
volkswelvaart dienen te komen, voordat programma's voor een gezonde leef
wijze, betere voedingsgewoonten en acties op het terrein van de gezondheids
voorlichting niet aileen maatschappelijk relevant zouden zijn, maar ook 
daadwerkelijk effect zouden hebben. 

Meer effect, zij het op langere termijn, had de actie tegen de accijnzen die 
op vele verbruiksgoederen drukten en die met name het leven voor de gewone 
man duur maakten. De afschaffing van de accijns op het gemaal in 1855 was 
een stap in de goede richting, of schoon de inkomsten dermate gering bleven, 
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dat de verlaging van de broodprijs toch nog niet in eerste instantie kon lei den 
tot het verdringen van de aardappel als dominerend volksvoedsel J1). 

Toch had de vermindering of afschaffing van de accijnzen op levensmidde
len een gunstig effect op een geleidelijke veri aging van de prijs voor voedings
waren. Deze trend werd nog versterkt door de invloed van de agrarische 
depressie die in de jaren zeventig inzette. Daardoor daalden de prijzen van 
een aantallevensmiddelen verder . De hier geschetste ontwikkeling had tot ge
volg dat het volksvoedsel goedkoper werd, waardoor men meer en beter 
voedsel kon kopen. Het effect hiervan was weer een verhoogd lichamelijk 
weerstandspeil bij de volksklasse ten aanzien van besmettelijke ziekten, in 
casu de cholera. 

Pas het samenspel van betere sociale omstandigheden, van het scheppen 
van gunstigere hygienische verhoudingen en van een groter vermogen van het 
medisch kunnen zou de fatale kringloop waarin de volksklasse door de ban 
van de ongunstige materiele leefsituatie en slechte gezondheidstoestand 
gevangen zat, kunnen doorbreken 32). 

Men kan verwachten, dat de overheid niet blind zou zijn voor de nadelige 
invloeden op de volksgezondheid van het steeds verder maatschappelijk af
zakken der volksklasse, zoals dat in de eerste drie kwarten van de negentiende 
eeuw te constateren vie!. In ons land liet de koning zich door een in 1841 ge
formeerde commissie voorlichten over de hygienische maatregelen die getrof
fen dienden te worden om de gevolgen van het toenemend pauperisme voor 
het fysiek welzijn het hoofd te kunnen bieden 33). Een andere eerste stap was, 
dat de gemeentewet van 1851 in artikel135 de volksgezondheid uitdrukkelijk 
een onderwerp van huishoudelijk be1ang der gemeente noemde " ). In de 
praktijk betekende dit alles weinig en maakte de overheid zich niet bepaald 
druk inzake de open bare gezondheid. AIleen in noodsituaties zoals bij 
epidemieen viel een tijdeJijk gerichte interesse te bespeuren. De open bare 
hygiene, aanieg van riolering, de zor~ _ voor de drinkwatervoorziening, een 
controle op de kwaliteit van levensmiadelen, de volkswoningbouw en meer
dere sectoren van het maatschappelijk leven, waar zowel de centrale als de 10-
kale overheid een taak had kunnen zien, werden veel te lang verwaarloosd. 
Yoor de preventieve gezondheidszorg toonden regering en parlement nog 
weinig aandacht. Activiteit op het terrein van de medische bijstand moest ko
men van de zijde van particuliere organisaties. Naar rond het midden van de 
vorige eeuw geconstateerd werd, leefde een groot deel der bevolking onder 
"omstandigheden welk met het behoud der gezondheid lijnregt in strijd 
zijn" 3'). 

De grote stimulans voor de overheid om meer aandacht te gaan geven aan 
de openbare gezondheidszorg, is zonder meer uitgegaan van de cholera
epidemieen. Meer dan welke andere besmettelijke ziekte ook heeft de cholera 
als hefboom gefungeerd om uiteindelijk maatregelen te gaan treffen om tot 
een effectieve gezondheidszorg te komen. Het inzicht tot de noodzaak daar
toe brak vooral door na 1850, mede ten gevolge van het moderniserings
proces dat zich in de samenleving begon te ontwikkelen. De expanderende 
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economie in het derde kwart van de negentiende eeuw maakte het tevens 
mogelijk om de kosten van infrastructurele maatregelen op hygienisch gebied 
te dragen. De drijvende kracht om dit alles te realiseren was de gezeten burge
rij die benauwd was voor de brandpunten der cholera in de volksbuurten. 
Stond de bourgeoisie in de achttiende eeuw nog gelaten tegenover 
epidemieen, die van de negentiende eeuw werd geleid door het rationalisme 
van de Verlichting en kon zodoende in een geordende maatschappij een 
verstorend element als de cholera niet accepteren. 

Zeker de ontwikkelde burgerij was zich in toenemende mate bewust gewor
den van het belang van hygienisch handelen in de strijd tegen de cholera. Ook 
paste in het opkomend modern-dynamisch cultuurpatroon, dat men er steeds 
meer op uit was de techniek te hulp te roepen bij deze actie. Dit leidde tot 
technische vernieuwingen op het terrein van de gezondheidszorg. Toch is het 
niet aileen de confrontatie met een besmettelijke ziekte als de cholera die tot 
een structureel defensief heeft geleid. Het geheel is te passen binnen het raam
werk van een proces van culturele verandering die in de negentiende eeuw op
trad. Hierdoor werd het hygienisch besef sterk vergroot: in eerste instantie bij 
de gezeten burgerij en later ook, zij het met vertraging, bij de volksklasse. 
Deze ontwikkeling leidde tot een bereidheid tot een meer modern hygienisch 
gedragspatroon 36). 

De veranderde houding was mogelijk door de vooral na 1880 verbeterde 
leefomstandigheden die de getroffen gezondheidsvoorzieningen weer pro
gressief ondersteunden. Het was nu niet meer nodig zijn heil te zoeken in du
bieuze therapieen als het drinken van ezelinnenmelk als remedie tegen de 
cholera 37). Ook behoefden de artsen niet meer te fulmineren tegen het drin
ken van alcohol bij het heersen van de cholera. Bij het yolk gold immers nog 
lang de borrel als de beste medicijn tegen welke ziektedreiging dan ook. De 
ontvankelijkheid voor het modern medisch den ken en hygienisch handelen 
en anderzijds de lichamelijke weer stand waren op het eind van de negentien
de eeuw zo groot geworden, dat besmettelijke ziekte rationeel tegemoet getre
den kon worden. De cholera riep geen paniek meer op. De wortels van het 
kwaad waren uitgetrokken. 

Binnen het kader van een veranderd sociaal-psychologisch klimaat en van 
de nieuwe economische mogelijkheden is dankzij de acties van een aantal 
sociaal bewogen burgers voor een effectieve bestrijding van de bodem-, 
water- en luchtverontreiniging, voor een betere volkshuisvesting, voor meer 
bescherming tegen de gevaren van arbeid in fabriek en werkplaats, voor een 
meer verantwoorde volksvoeding, voor een doelmatige bestrijding van 
besmettelijke ziekten en vooral voor de introductie van belangrijke 
hygienische maatregelen als waterleiding, riolering, slachthuizen, vleeskeu
ring, controle op de kwaliteit der levensmiddelen, enz. de algemene gezond
heidstoestand verbeterd, hetgeen pregnant tot uitdrukking komt in het feit 
dat het landelijk sterftecijfer van 17,8 pro mille in 1900 bijna de helft was van 
de 31,2 in 1849 38

). 
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Het is vooral de preventieve gezondheidszorg die in de 1ge eeuw een grote 
ontwikkeling heeft doorgemaakt en die een aanzet heeft gegeven tot in
frastructurele voorzieningen op hygienisch niveau, die zowel in kwantitatief 
als in kwalitatief opzicht van veel belang waren. Deze ontwikkeling leidde tot 
aanzienlijke verbeteringen in de sociale leefcondities. Het is niet de strikt me
dische zorg die hierbij als drager is opgetreden. Het proces van medisch
technische vernieuwing is pas op het eind van de 1ge eeuw tot een begin van 
ontplooiing gekomen. Hoewel de cholera op zich weinig direct effect heeft 
gehad op het gebied van technische innovaties, is deze ziekte wei een prikkel 
geweest tot organisatorische veranderingen in de gezondheidszorg. De zich 
wijzigende mentale houding uitte zich in een toenemende belangstelling voor 
de volksgezondheid. Deze interesse werd niet aileen gedragen door medici, 
maar ook door juristen, economen, onderwijzers en sociaalletterkundigen. 
Kortom het was een beweging die in eerste instantie vooral door een sociaal 
bewogen deel van de maatschappelijke bovenlaag werd geschraagd en die een 
steeds bredere bedding kreeg. Vergelijkend met de geavanceerde technisch
medische wetenschap van nu werkten deze mensen van de 1ge eeuw met pri
mitieve middelen. Desondanks wist en zij in relatief korte tijd een ingrijpende 
verbetering op het terrein van de volksgezondheid te bereiken. Er is derhalve 
geen reden om zoals wei eens gebeurt, met dedain neer te zien op het werk 
van mensen van toen, die binnen een halve eeuw op het terrein der volks
gezondheid meer presteerden dan in de vorige eeuwen was geschied. 
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IX 

ENKELE ASPECfEN VAN DE 
AGRARISCHE ARBEIDSMARKT IN NEDERLAND: 1850-1900 

door 

HILLE DE VRIES 

In deze bijdrage wordt getracht enkele kenrnerkende aspecten te belichten 
van de Nederlandse agrarische arbeidsmarkt in de tweede helft van de negen
tiende eeuw. Voor een beschrijving van de structuur van deze markt heb ik 
mij in eerste instantie gebaseerd op literatuur, met name landbouwhistori
sche, sociaal-geografische en sociografische. Daarnaast zijn een aantal 
verspreide kwantitatieve gegevens bijeengebracht en geanalyseerd over de be
loning van landarbeid en over het systeem van seizoenmigratie. Nadruk valt 
hierbij op de regionale verschillen opdat langs deze weg de plaats van de land
bouw binnen de gedifferentieerde Nederlandse volkshuishouding nader kan 
worden omschreven. Immers sterker nog dan voor de sectoren van handel en 
nijverheid gold voor de primaire sector dat er geen sprake was van een homo
gene factor arbeid. Beschouwd vanuit het gezichtspunt van de soort van eco
Mmische activiteit (akkerbouw, veeteelt, gemengd bedrijf of tuinbouw) en 
de mate waarin de produktie was georienteerd op de markt, bestonden er 
grote verschillen tussen de diverse landbouwgebieden '). 

In de negentiende eeuw werd de Nederlandse agrarische arbeidsmarkt ge
kenmerkt door een hoge graad van vrijheid. In onze dagen kunnen we daar 
eigenlijk niet meer van spreken. In het kader van de gezamenlijke landbouw
markt van de E .E.G. voeren de Westeuropese regeringen een op protectie ge
richte economische politiek. Nu de landbouw aan een steeds geringer deel van 
de beroepsbevolking een inkomen verschaft, kunnen de Westeuropese landen 
zich geen vrije economische ontwikkeling van de landbouwsector meer per
mitteren en garanderen zij hun boeren een redelijk inkomen. In feite is daar
door ook geen sprake meer van een in economische zin vrij functionerende 
arbeidsmarkt. 

In de tweede helft van de negentiende eeuw, in het bijzonder na de afschaf
fing van de schaalrechten (1845) was dit wei het geval. Ook na de grote land
bouwcrisis in de jaren tachtig, toen verschillende Westeuropese landen hun 
landbouw gingen beschermen, hield ons land, evenals Engeland en Denemar
ken, vast aan een vrije handelspolitiek. In beschouwingen over de Nederland
se arbeidsmarkt in de negentiende eeuw wordt steeds gewezen op de structu
rele invloed van deze crisis. Om de kosten te drukken gingen veel boeren over 
tot een rationeler gebruik van hun arbeidskrachten. Het effect hiervan werd 
zichtbaar in de toenemende urbanisatie in deze jaren en in een stijging van het 
emigratiecijfer, met name naar de Verenigde Staten. Reeds bij een globale 
kennismaking met de literatuur wordt duidelijk dat deze invloeden zich op 
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het Nederlandse platteland heel ongelijkmatig en ook niet altijd gelijktijdig 
hebben voorgedaan2). 

Hierbij dienen we te bedenken dat er voor de negentiende eeuw nog maar 
weinig kwantitatieve gegevens beschikbaar zijn over de prijs van de factor ar
beid in de Nederlandse landbouw. Een systematisch onderzoek naar lonen 
van landarbeiders laat nog op zich wachten. Een scherpe fasering in de tijd 
van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is dan ook niet mogelijk. Overigens 
kan een "rationele aanwending van agrarische arbeidskrachten" heel ver
schillende verschijnselen op de arbeidsmarkt tot gevolg hebben. Zo kan er 
sprake zijn van uitstoot van geschoolde of van ongeschoolde, van" vaste" of 
van "losse" landarbeiders, c.q. landarbeidsters. Daamaast bestaat de moge
lijkheid dat oudere kinder en van boeren hun arbeidskracht niet langer buiten 
de markt om ter beschikking stellen op het voorvaderlijk bedrijf maar deze 
aanbieden op de arbeidsmarkt, hetzij binnen de landbouw, hetzij daarbuiten. 

Voor het in dit artikel beoogde doel, een globale beschrijving van de agra
rische arbeidsmarkt in de tweede helft van de negentiende eeuw, wordt in het 
volgende nader ingegaan op de volgende vragen: 
a. Is het economische begrip arbeidsmarkt bruikbaar voor de agrarische 

geschiedenis van de negentiende eeuw. 
b. Bestonden er in de betreffende periode bij Nederlandse staat- en landhuis

houdkundigen expliciete denkbee1den over de wijze van functioneren van 
de eigentijdse agrarische arbeidsmarkt. 

c. Vallen er in de beloning van de landbouwarbeid region ale verschillen op 
te mer ken en hebben deze, gezien op lange termijn, de neiging om af te 
nemen. 

d. Van welke orde van grootte waren de regionale verschillen in de mate 
waarin beslag werd gelegd op landarbeid. 

e Is de seizoentrek van landarbeiders een tijdelijk of een structureel 
verschijnsel op de arbeidsmarkt. 

Toepassing van het begrip arbeidsmarkt in historisch onderzoek biedt een 
moge1ijkheid om het proces van vraag en aanbod van arbeid zowel vanuit een 
economische als vanuit een sociale en institutionele gezichtshoek te benade
reno Economisch beschouwd zijn in de eerste plaats van belang de prijs 
(loon), de verdeling (allocatie) en de mate van homogeniteit van de factor ar
beid. In sociaal opzicht biedt het concept ingangen voor onderzoek naar 
groepsvorming, sociaal protest en sociaal bewustzijn van de partijen die ter 
markt gaan: de aanbieders en de vragers naar arbeidskracht. In institutionele 
zin is het vooral de overheid die zich bezig houdt met de arbeidsmarkt, bij
voorbee1d met de wijze waarop afspraken worden gemaakt en vastgelegd. 
Met het laatste aspect waaronder ook de geschiedenis van de gilden kan wor
den gerangschikt, zijn historici vermoedelijk de langste tijd vertrouwd. In al
gemene zin ten slotte is het begrip zodanig fundamenteel van aard dat het 
zich zeer goed laat hanteren in beschouwingen over het historisch proces op 
lange terrnijn. 

In onze dagen is het vooral de politieke belangstelling voor de deelneming 
van minderheidsgroepen (vrouwen, gastarbeiders) aan het arbeidsproces die 
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onze ogen heeft geopend voor het complexe karakter van de arbeidsmarkt. 
Tegenwoordig beschouwen we deze als een markt die is opgebouwd uit seg
menten of deelmarkten die langdurig een eigen karakter weten te handhaven. 
Vooral daarom lijkt het begrip arbeidsmarkt ook zeer goed bruikbaar in de 
agrarische geschiedenis. De vragen die T. Pierenkemper onlangs formuleerde 
in zijn inleiding op een bundel over Historische Arbeitsmarktforschung, heb
ben dit opnieuw gedemonstreerd. Zij zijn zeer actueel voor de ontwikkeling 
van de negentiende en twintigste eeuw l

). Met name geldt dit voor de ontwik
keling van de loonhoogte in de tijd, het even wicht op de arbeidsmarkt mede 
in verband met de structurele, al dan niet verborgen, werkloosheid en de sa
menhang met de arbeidsmarkt van andere economische sectoren. De kenmer
kende eigenschappen van de landarbeid, de prijsvorming, de allocatie en de 
mate waarin ze feitelijk in het produktieproces wordt aangewend, vormen de 
centrale e1ementen in de beschrijving van elke arbeidsmarkt. 

In dit verband doet zich de vraag voor of Nederlandse economisten zich in 
de door ons beschouwde periode hebben uitgelaten over de rol van de factor 
arbeid in de landbouw. Het valt op dat het er heel weinig zijn geweest en dat 
het voornamelijk gaat om personen die zich, vanuit hun agrarische deskun
digheid, hebben beziggehouden met de economische discipline en niet omge
keerd. Dit hangt samen met de omstandigheid dat de "agronomen" zich van 
oorsprong uitsluitend bezig hielden met de vraag hoe de landbouwer langs 
natuurwetenschappelijke weg z'n bedrijfsvoering kon verbeteren. Het uit
gangspunt voor de agronomie was niet macro- maar micro-economisch ' ). 
Daarentegen was de staathuishoudkunde macro-economisch van aard: cen
traal stond de vraag hoe de staat zijn huishouding moest inrichten. Een groot 
deel van de negentiende eeuw werd de agrarische activiteit gewoon gerekend 
tot de algemene staathuishoudkunde. Dit was ook het geval wanneer het over 
de beloning van de arbeid ging. In algemene werken over de staathuishoud
kunde koos men z'n voorbeelden zowel uit de landbouw als uit handel en 
nijverheid. 

Voorbeelden hiervan zijn te vinden in het tijdschrift "De Economist" en in 
het "Tijdschrift voor Staathuishoudkunde en Statistiek" . In de jaren vijftig 
treffen we hier diverse loontheorieen aan: de loonfondstheorie, de theorie 
van het "natuurlijk lOon" tenderend naar het bestaansminimum, maar ook 
de opvatting dat vraag en aanbod de prijs van de arbeid bepalen. De bekende 
econoom W. C. Mees R. Azn. gaat hier volledig van uit, maar ook de veel 
minder bekende H. J. Smidt: " .. . 't geschiedt door de verhouding tusschen 
vraag en aanbod. Dit is de algemeene regel, waaraan ook de bepaling der 
arbeidsloonen onderworpen is" '). 

Bij de Nederlandse agronoom E. C. Enklaar treffen we dezelfde gedachte 
aan: "Waar een overvloed van arbeiders en weinig werk is, zal de prijs laag 
staan en omgekeerd". Hier is de theorie van het bestaansminirnum nog volop 
aanwezig. De arbeider behoort een zodanige prijs voor zijn arbeid te ontvan
gen dat hij er zichzelf, z'n vrouw en een paar kinderen van kan voeden, kle
den en huisvesten. Het is immers in het belang van de landarbeider: "dat de 
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arbeider goed gevoed zij, omdat men aIleen in dat geval, even als bij een 
werkdier, de grootste hoeveelheid werk van hem verwachten en eischen 
kan" . 

Enklaar onderscheidt drie looncategorieen, dezelfde die we in de 
negentiende-eeuwse statistieken zullen aantreffen: 

1. de arbeid in dagloon; 
2. de arbeid tegen een vast jaarlijks loon; 
3. de arbeid door aanbesteding. 

De eerste looncategorie heeft waarschijnlijk betrekking op losse arbeiders, de 
tweede op inwonende knechten en meiden en op vaste uitwonende arbeiders. 
Hun werk, dat onder meer bestaat uit het verzorgen van het vee en het om
gaan met de ploeg en de wagen is minder zwaar dan het werk in aanbesteding. 
Het laatste omvat volgens Enklaar het werk met ploeg en spade. Overigens is 
er volgens deze schrijver, wanneer men rekening houdt met zon- en feestda
gen, markt- en ziektedagen slechts sprake van lO'n 250 effectieve werkdagen 
per jaar. 

In de praktijk - en dit is een opmerkelijke constatering van deze deskun
dige - mag men er niet van uitgaan dat de daghuur van de eerste categorie 
voldoende is voor het levensonderhoud van een arbeidersgezin. Aanvulling is 
noodzakelijk met loon in natura, bijvoorbeeld door het bebouwen van een 
stukje grond of door bijverdiensten van vrouw en kinderen 6). 

Samenvattend kunnen we stellen dat in de jaren vijftig en zestig in be
schouwingen over de beloning van de landarbeid de theorie van het 
bestaansminimum nog duidelijk aanwezig is. In deze toestand treedt pas ver
andering op in het laatste kwart van de negentiende eeuw wanneer Neder
landse economisten overgaan tot het toepassen van het grensnut principe '). 
C. P. J. van den Berg bijvoorbeeld maakte hiervan gebruik in zijn theorie 
van het arbeidsloon, waarin hij betoogde dat het loon niet per definitie gelijk 
is aan het bestaansminimum, maar afhangt van de produktiviteit van de 
laatst toegevoegde eenheid arbeid '). 

Over de prijs van de landarbeid beschikken we voor wat de tweede helft 
van de negentiende eeuw betreft slechts over enkele verspreide gegevens. De 
opgaven die we hierover in de literatuur aantreffen, zijn op drie substantiele 
bronnen gebaseerd 9): 
- De rapporten die in het begin van de jaren vijftig zijn geschreven over de 

toestand van de arme en de arbeidende klasse. Deze zijn samengesteld per 
provincie maar helaas niet volgens een uniforme richtlijn. 

- Het verslag van de in 1886 naar aanleiding van de grote landbouwcrisis in
gestelde staatscommissie voor de landbouw. In de verslagiegging over de 
95 geselecteerde type-gemeenten werd systematisch aandacht geschonken 
aan de situatie van de landarbeid. 

- Opgaven in het Verslag over de Landbouw, met name dat van 1898 dat 
een "Overzicht" bevat van de "arbeidsloonen bij landbouw, veehouderij 
en tuinbouw in 1898". 

Seriele statistische gegevens over arbeidslonen met een enigszins representa
tief karakter zijn tot op heden niet gepubliceerd. 
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In het volgende zullen van drie doorsnee perioden (begin jaren vijftig, ja
ren tachtig en het eind van de jaren negentig) enke1e cijfers worden vermeld. 
Het is noodzakelijk om te differentieren naar regio omdat we mogen ver
wachten dat de arbeidssituatie en het loon zullen verschillen naar gelang van 
de aard en het karakter van het betreffende landbouwgebied. In het bijzon
der van een viertal regio's heb ik in dit artikelloongegevens bijeen gebracht: 
het akkerbouwgebied in Noord Groningen, het zandgebied in oostelijk Fries
land en in Oost-Nederland, beide gebieden met gemengd bedrijf (akkerbouw 
en veeteelt), en het centrale veeteeltgebied in Zuid-Holland. 

De jaren vij/tig 

Van deze periode beschikken we slechts over enkele verspreide, niet syste
matisch geordende opgaven afkomstig uit rapport en over de heersende ar
moede. In het Noordgroningse klei- en akkerbouwgebied verdiende een vaste 
landarbeider in de zomer / 3,- a/ 3,50 per week en /1,80 tot/ 2,40 in de 
winter. In de drukke tijd gedurende de zomer kunnen vrouw en kinderen hun 
gezinsinkomen aanzienlijk vermeerderen (resp. met /3,- en / 1,80 in de 
week). Opvallend is dat het loon van de losse arbeiders in de landbouw, die 
doorgaans alleen in de zomerperiode werk konden vinden hier een flink stuk 
bovenuit kwam: / 4,50 tot/9,- per week 10). Maar anders dan de vaste ar
beiders konden zij geen aanspraak maken op loon in natura, bijvoorbeeld 
grond voor de verbouw van aardappe1en, gras van de slootwallen, recht om 
aren te lezen en soms een schaap of lam in de weide. 

Onbekend is hoeveel een vaste arbeider op het zandgebied van oostelijk 
Friesland verdiende. Waarschijnlijk kwam deze categorie daar heel weinig 
v~~r. De losse arbeiders beschikten hier doorgaans over een stukje grond 
waarop zij aardappelen en groenten konden verbouwen. In de zomerperiode 
konden zij hoogstens/ 4,20 per week verdienen, derhalve een stuk lager dan 
in Noord-Groningen. 

Voor het zandgebied van Overijssel in Oost-Nederland wordt als week loon 
van een dagloner opgegeven / 1,80 tot / 2,40. De aard van dit landbouwge
bied is verge1ijkbaar met de Gelderse Vallei, waarvan ook enkele opgaven 
zijn vermeld. Hier verdiende een losse arbeider omstreeks 1866, een periode 
met betere landbouwprijzen, tussen / 3,- en / 4,20 per week. 

In de veengebieden van Zuid-Holland met veel veeteelt maakten de boeren 
in het midden van de negentiende eeuw vermoedelijk vrij weinig gebruik van 
vaste uitwonende landarbeiders. Daarentegen kwam veel inwonend personeel 
voor, vaak een knecht en een meid. Naast kost en inwoning en soms nog an
dere emolumenten verdienden deze respectievelijk tussen 40 en 80 en 30 en 60 
gulden per jaar II). Behalve dit vaste inwonende person eel waren er betrekke
lijk weinig losse uitwonende landarbeiders. Volgens de rapporteur over het 
vergelijkbare Noordhollandse veeteeltgebied hadden deze een vrij goed loon, 
waarmee ze ook in de winter rond konden komen. 

Het algemene beeld dat hieruit naar voren komt: hoge lonen in Noord
Groningen, lage tot zeer lage in de zandgebieden van Oostelijk-Friesland en 
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in Oost-Nederland en weer hogere lonen in West-Nederland, vertoont lacu
nes. Toch sluiten de regionale niveauverschillen in grote lijnen aan bij de 
situatie op agrarisch gebied rond 1819 zoals die recentelijk door De Meere is 
gepubliceerd. De door hem vermelde gemiddelde zomer-daglonen (omgere
kend tot weeklonen door vermenigvuldiging met 6) bedragen voor dezelfde 
regio's 12): 

Noord-Groningen 3,90 
Oostelijk Friesland 4,60 
Oost-Nederland 3,00 
Zuid-Holland 4,80 

Het begin van de jaren tachtig 

Yoor onze tweede dwarsdoorsnede beschikken we over loonopgaven die 
zijn gedifferentieerd naar het soort arbeidscontract. Achtereenvolgens ver
meld ik bier de loonhoogte van A. vaste uitwonende landarbeiders; B. losse 
of tijdelijke arbeiders en C. inwonende mannelijke en vrouwelijke arbeids
krachten (A . en B. is per week; C. per jaar) 13). 

A B C (m/v) 
Noord-Groningen 
Finsterwolde ±8,- ±8,- 75-125; 30·75 
Ten Boer 4,-+ kost ±6,- ISO; 75 
Bierum 4,- a 4,50 6,- a 7,- 125-160; 60-85 

plus kost 
Eenrum ±8,- 7, a 10,-

Oostelijk Friesland 
Achtkarspelen ±2,60 a 3,- 4,20+ kost 40-120; 20-60 

Oost-Nederland 
Laren 3,-+ kost ±4,- 50-100; 25-75 
Voorst 4,- a5,- ±5,- 25-125; 70 
Losser ±4,- a5,- 50-100; 30-60 
Raalte 4,80 4,80 60-150; 30-60 
Hardenberg ±5,50 4,80 40-80; 20-60 

Zuid-Holland 
Woubrugge 6,- a 7,- ±6,- 150; 90-125 
Nieuwkoop 5,40 a 7,50 5,40 a 7,50 50-150; 45-200 
Alphen ai d Rijn 6,- a 9,- 100-150; 100-150 
Zevenhuizen 6,50 a 7,- 4,80 a 6,- 150-200; 100-150 
Berkel 7,- a8,- 7,- a 8,- 75-200; 50-ISO 
Overschie 6,- a 7,50 8,- a 10,- 200-300; 80-160 
Lekkerkerk 6,50 6,50 100-150; 75-125 
Noordeloos 6,- 70-140; 70-140 

Doorsnede J 898 

Het Bestuur van het Nederlandsch Landbouw Comite stelde over het jaar 
1898 een onderzoek in naar de hoogte van de arbeidslonen in de landbouw 
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(akkerbouw, veeteelt, tuinbouw). Vooral de besturen van de provinciaie 
maatschappijen van Landbouw en een aantal "vertrouwbare personen" ver
strekten inlichtingen. Volgens het Bestuur van het Landbouw Comite hield 
het niveau van de lonen vooral verband "met plaatselijke omstandigheden en 
uitgaven voor levensonderhoud, huurprijzen van woningen en land enz., 
waaromtrent een groot verschil in verschillende streken van Nederland 
bestaat". 

A B C (m; v) 

Noord-Groningen 
Finsterwolde 4,50 a 6,- 7,50 a 9,- 125-150; 80 
Ten Boer 6,50 6,- a 8,40 140; 70 
Loppersum 6,-+kost 7,50 a 9,- 160; 75 
Eenrum 6,- a 7,50 7,50 a 12,- 130-150; 60-80 

Oostelijk Friesland 
Achtkarspelen 5,- 6,- a 12,- 100-60 
Tietjerksteradeel 4,50 5,40 a 7,50 130; 65 

Oost-Nederland 
Gorsel 4,50 7,50 100-125; 50-85 
Voorst 6,- 7,50-9,- 110; 50-70 
Enschede 6,- 6,- a 12,- 120-150; 80-110 
Deventer 6,- 7,20 a 9,- 125; 80 
Nieuw-Leuzen 5,- 6,- a 7,20 80-120; 40-80 

Zuid-Holland 
Nieuwveen 8,- 9,- a 10,50 160-170; 100-175 

+ kost 
Leiderdorp 8,40 7,50 a 13,50 -; 95 
Gouda 8,- 180; 200 
Rotterdam 7,50 a 8,50 min . 10,80 160; 110 

opgave v. voor-
en najaar 

Berkel 7,- 9,- 135-150; 100-130 
Vlaardingen 9,- 15,-+ kost 200; 180 
Lekkerkerk 7,- 12,- -; 100-150 
Snelrewaard 7,- 10,50-12,- 150; 150 

Legenda: 

1. A betreft het weekloon gedurende de zomer voor vast werk van volwassen man
nen "die kost noch inwoning genieten". 

2. B betreft het dagloon, omgerekend in week loon van 6 dagen per week gedurende 
de zomer van losse mannelijke arbeiders. In de andere jaargetijden lag hun loonni
veau lager. 

3. C betreft het loon per jaar van mannelijk (20 jaar en ouder) en vrouwelijk (17 jaar 
en ouder) inwonend dienstpersoneel. Naast het loon genoten zij kost en inwoning 
en soms enkele emolumenten, waarvan de hoogte overigens sterk per regio varieer
de. 

4. Wanneer afzonderlijk opgave werd gedaan van het loon in de akkerbouw en in de 
veetee1t heb ik voor Noord-Groningen de opgave voor akkerbouw, voor Oostelijk 
Friesland en Oost-Nederland die voor gemengd bedrijf op zandgronden en voor 
Zuid-Holland de opgave voor veeteelt genoteerd. 

5. Voor diverse soorten arbeid voor losse arbeiders heb ik geen rekening gehouden 
met het dagloon voor het wieden van onkruid. Veelal werd dit werk verricht door 
vrouwen waardoor de beloning voor dit werk aanmerkelijk lager lag. 
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In het volgende vergelijkende staatje zijn de loonopgaven van de drie chrono
logische doorsneden per arbeidssoort gemiddeld. Hierbij raamde ik de kost 
op f 2,-. A. betreft het weekloon van vaste arbeiders; B. dat van losse 
arbeiders; C. (m) het jaarloon van inwonende knechten; C. (v) het jaarloon 
van inwonende meiden. 

TABEL I 

Gemiddelde weeklonen/ jaarlonen van arbeidskrachten in de landbouw, tweede helft 
van de negentiende eeuw 

A " ) B C 
m v 

I. laren vij/fig 
Noord-Groningen 3,90 6,75 
Oostelijk Friesland (4,60) 4,20 
Oost-Nederland 3,-
Zuid-Holland 4,80 60 45 

II. laren laehlig 
Noord-Groningen 7,06 7,25 131 67 
Oostelijk Friesland 4,80 6,20 80 40 
Oost-Nederland 4,85 4,65 78 50 
Zuid-Holland 6,74 6,79 146 113 

III . ea. 1898 
Noord-Groningen 6,62 8,36 144,37 73,75 
Oostelijk Friesland 4,75 7,72' 115 62,50 
Oost-Nederland 5,50 7,89 116 72,50 
Zuid-Holland 7,86 11,61 166,50 146,50 

Omdat de looncijfers van de drie dwarsdoorsneden van verschillende 
herkomst zijn, is het niet verantwoord hieraan gedetailleerde conclusies te 
verbinden betreffende het verloop van de lonen in de tijd. Wei valt te consta
teren dat de algemene tendens van de cijfers in overeenstemming is met de 
opvattingen hieromtrent in de literatuur: in de periode van welvaart tussen 
1850 en 1880 is het agrarische loonniveau flink gestegen. Dit geldt voor aile 
regio's. Verder zijn de nominale Ion en na het herstel van de agrarische de
pressie aan het eind van de jaren negentig op een enkele uitzondering na 
gestegen, vooral die van losse arbeiders en van het inwonende dienst
personeel IS). 

Wanneer we de verschillende opgaven per dwarsdoorsnede met elkaar ver
gelijken vallen de regionale verschillen duidelijk aan te wijzen. Ook het pa
troon blijft hetzelfde: de prijs van aile soorten arbeid is in Zuid-Holland en 
Noord-Groningen hoger dan in Oostelijk Friesland en in Oost-Nederland. 
Een verklaring van de hier geconstateerde regionale verschillen in loonhoogte 
valt buiten het bestek van dit artikel, reden waarom ik rnij thans beperk tot 
een enkele algemene opmerking. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat 
de verschillen te maken hebben met de winstgevendheid van een op de markt 
gerichte landbouw. Met name was hiervan sprake bij de grote bouwboeren in 
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Groningen en de boter en kaas producerende veeboeren in Zuid-Holland 16). 
In de tweede plaats bevatten de gegevens aanwijzingen voor het vermoeden 
dat er in Oost-Nederland een grotere hoeveelheid arbeid in de sector land
bouw bleef hangen, dan elders in het land. Vit hiema te bespreken cijfermati
ge gegevens (zie tabel II) blijkt namelijk dat de landbouw hier, gerekend per 
oppervlakte eenheid, een groter beslag legde op de factor arbeid dan in het 
Noorden en het Westen. 

In het voorafgaande konden we vaststellen dat arbeid die werd aangewend 
voor de agrarische produktie op de bet ere gronden in Noord-Groningen en 
Zuid-Holland een hogere beloning ontving dan op de zandgronden van Oost
Nederland. Men zou dus mogen verwachten dat arbeiders uit streken met la
ge lonen wegtrekken naar gebieden met hoge lonen. Met als gevolg dat er na 
verloop van tijd in eerstgenoemde streken, gerekend per ha. cultuurgrond, 
minder arbeiders werkzaam zijn in de landbouw dan in gebieden met een 
hoge natuurlijke vruchtbaarheid. Om dit te onderzoeken, hebben we voor de 
jaren 1889 en 1909 per landbouwgebied, respectievelijk gemeente, het aantal 
personen werkzaam in de landbouw betrokken op de oppervlakte cultuur
grond (per 10 ha) 17). 

Vit tabel II blijkt, dat onze verwachting niet uitkomt. Het relatieve aantal 
personen dat in het minder vruchtbare Oosten van Nederland werd ingescha
keld in de landbouw was aanzieRlijk groter dan het overeenkomstige aantal 
in het Westen en het Noorden. In 1889 en 1909 bedroeg het op de Veluwe 
respectievelijk 4,27 en 4,74 tegen 2,22 en 2,29 in Zuid-Holland en 2,00 en 
1,93 in Noord-Groningen. 

De uitkomst voor de Friese Wouden, eveneens zandgebied, is hiermee niet 
in overeenstemming. Vermoedelijk was de landbouwsector in deze streek al
tijd al minder omvangrijk dan in Oost-Nederland vanwege de belangrijke 
werkgelegenheid in het Friese veenbedrijf. Nader onderzoek is noodzakelijk 
om de houdbaarheid van deze veronderstelling te toetsen. 

Vanwege het feit dat vrouwen in de beroepstellingen van 1889 en 1909 niet 
volgens eenzelfde maatstaf zijn meegeteld in de beroepsbevolking, kunnen 
we geen conclusies trekken uit het chronologische verloop van de totaalcijfers 
van mannen + vrouwen. Daarom is in de beide laatste kolommen een bereke
ning opgenomen van het aantal mannen per 10 ha cultuurgrond. Hieruit kan 
de conclusie worden getrokken dat het aantal mannen werkzaam in de land
bouw in Oost-Nederland per oppervlakte cultuurgrond weI is teruggelopen 
maar dat er een groot verschil met het Noorden en Westen van Nederland is 
blijven bestaan. 

Een verklaring voor dit verschil zal vermoedelijk moeten worden gezocht 
in de volgende richting: 
- Het verschil in gemiddelde grootte van de agrarische bedrijfseenheden 

tussen de landbouwgebieden. Agrarisch kleinbedrijf is doorgaans meer 
arbeidsintensief dan de produktie op grote boerenbedrijven. Deze ver
schillen kunnen worden veroorzaakt door het meer of minder toepassen 
van technische hulpmiddelen en de mate waarin de werkzaamheden 
rationeel worden geleid en gecoordineerd. 



TABEL II 

De aanwending van arbeid in de landbouw in 1889 en 1909 in enkele geselecteerde Nederlandse gemeenten/ landbouwgebieden -"'" 
Berekening van de person en werkzaam in de Oi' personen werkzaam in de Oi' gemiddeld gemiddeld 
inschakeling van arbeid landbouw (1889) 5 landbouw (1909) 5 aantal per- aantal man-
in de agrarische ." ., -g sonen in de nen in de ., I: 

produktie van : 
.... 0 ~ ~ landbouw per landbouw per -" .... 
~ f!lo "E 3 10 ha cultuur- 10 ha cultuur-.... ;::soo tl ,,;::Soo & B 0 grond (m + v) grond o.~ _ tr1 

m v totaal goe+l m v totaal go] § 1889 1909 1889 1909 > 
0 

Groningen ~ 

~ Noordelijke Bouwstreek 7.316 1.470 8.786 44.032 7.399 1.514 8.913 46.233 2,00 1,93 1,66 1,60 
'" n 

Friesland := 
tr1 

De Wouden 17.801 1.569 19.370 87 . 165 19.795 1,572 21 .367 93 .765 2,22 2,29 2,04 2,11 > 

Gelder/and ~ 
Overveluwe 21.640 24.531 S 

'" 
Ermelo, Harderwijk 

~ 
~ Nijkerk , Oldebroek, >oj 

Putten 6.087 585 6.672 15.612 6. 132 2.248 8.380 17.662 4,27 4,74 3,90 3,47 ,-... -00 

Doornspijk, Elburg, VI 

<? 
Hoevelaken 6.028 

~ Zuidholland 
Zoeterwoude 530 106 636 2.833 536 86 622 2,24 1,87 
Gouda 280 4 284 654 219 21 240 (2,58) 4,34 (2,45) 4,28 
Gorinchem 202 5 207 793 208 4 212 2,61 2,55 
Sliedrecht 203 7 210 1.864 333 333 1,13 1,09 

Rijnland 4.561 342 4.903 19.018 2,58 2,40 
Land van Gouda en 
Woerden 2.170 577 2.747 10.682 2,57 2,03 
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Legenda en bronvermelding 

Groningen: 
1889 
1909 
1899 

1909 

Friesland: 

Gelderland: 

1889 

1909 
1889 

1909 

Zuid-Holland: 

1889 

1909 

1889 
1909 

Noordelijke Bouwstreek 
beroepstelling 1889 klasse XVII. 
beroepstelling 1909 klasse XVIII. 
oppervlakte cultuurgrond per kadastrale gemeente uit de "Verslagen 
van de Hoofdcommissie voor de herziening der belastbare 
opbrengsten van de ongebouwde eigendommen" (2 dIn 1890). 
cultuurgrond per landbouwgebied uit de " Verslagen en mede
deelingen van de Directie van den Landbouw" (1912). 

De Wouden 
zie Groningen. 

Overveluwe (bestaat uit de gemeenten Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, 
Oldebroek, Putten, Doornspijk, Elburg en Hoevelaken). 
beroepstelling 1889 klasse XVII. Aileen voor de gemeenten Ermelo, 
Harderwijk, Nijkerk, Oldebroek en Putten is de beroepsindeling 
gegeven (de overide gemeenten hebben minder dan 5000 inwoners). 
Beroepstelling 1909 klasse XVIII, behalve de bosarbeiders. 
oppervlakte cultuurgrond per gemeente uit de "Verslagen van de 
Hoofdcommissie ... " (1890). Tevens is het aandeel van de gemeenten 
Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Oldebroek en Putten in de totale 
oppervlakte cultuurgrond van het gebied Overveluwe in ± 1899 
berekend (72070). 
Oppervlakte cultuurgrond per landbouwgebied uit de "Verslagen en 
mededeelingen van de Directie van den Landbouw" (1912). Verhou
ding 1889 toegepast, dus gerekend dat ook in 1909 de vijf gemeenten 
72% van de totale oppervlakte cuItuurgrond in beslag namen. 

de gemeenten Zoeterwoude, Gouda, Gorinchem, Sliedrecht. De land
bouwgebieden Rijnland en Land van Gouda en Woerden. 
Beroepstelling 1889 klasse XVII (aileen gemeenten met meer dan 5000 
inwoners). 
beroepstelling 1909 klasse XVIII (griendarbeiders en bosarbeiders 
niet meegerekend). 

oppervlakte cultuurgrond: zie Groningen 

NB De landbouwtellingen van 1910,1921 en 1930 zijn niet gebruikt. De opgaven cul
tuurgrond die hierin gedaan worden (per gemeente) zijn namelijk lager dan de 
opgaven in de "Verslagen van de Landbouw", de "Verslagen van de Hoofdcom
missie ... " (1890) en de Provincia Ie Verslagen. Dit verschil is waarschijnlijk te 
verklaren uit de "beoordeeling" van uiterwaarden, dijken en woeste gronden . 
Bij de landbouwtellin~en zijn deze gronden niet meegerekend, in andere opgaven 
zijn deze gronden vermoedelijk weI voor een deel meegeteld als cultuurgrond. 

- Het aantal uren per jaar waarin arbeidskrachten feitelijk zijn ingescha
keld in de agrarische produktie. Registratie in een beroepstelling als 
"werkzaam in de landbouw" sluit immers niet uit dat personen een deel 
van het jaar werkloos zijn of arbeid buiten de landbouw verrichten. 

Naast de prijsvorming en de mate van inschakeling vormt de allocatie van 
arbeid het derde element dat het functioneren van de arbeidsmarkt bepaalt. 
Ook in de tweede helft van de negentiende eeuw kwam het nog veel voor, dat 
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Fig. I 

Binnenlandse seizoenmigratie van landarbeiders in Nederland, eind 19de eeuw 
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_ geeft aan dat er een surplus aan landarbeid 
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tD~~ idem een tekort aan landarbeid 
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landarbeiders in het drukke seizoen op grote afstand van hun woonplaats 
werkzaam waren in streken waar hun diensten gevraagd werden. Dat er al in 
de 18de eeuw sprake was van trekarbeid van Duitse landarbeiders, de zgn. 
"Hollandganger", naar Nederland is algemeen bekend geworden. In de 
tweede helft van de negentiende eeuw liep deze beweging sterk terug. In 1860 
ging het nog om 4 tot 5.000 person en maar begin twintigste eeuw hield het 
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met 500 al op. Blink herinnert zich nog ze gezien te hebben: "troepen van 
vijftig A zestig stoere, gebruinde gezichten, in regelmatigen pas achter 
elkander voortschrijdend door de oostelijke provincien .. . " "). 

Minder bekend is het feit dat deze seizoenarbeid binnenlands eveneens veel 
voorkwam. Kwantitatieve overzichten bestaan er niet van, aIleen op gemeen
telijk niveau was soms sprake van enige registratie. Vermoedelijk was de bin
nenlandse trek zelfs omvangrijker dan de buitenlandse. Deze indruk krijgt 
men althans wanneer men leest wat de staatscommissie voor de landbouw 
van 1906 over migratoire bewegingen van landarbeiders heeft gerapporteerd. 
De commissie van 1906 was zeer gespitst op dit punt '9). In de door de rappor
teurs te gebruiken handleiding werd apart gevraagd naar het bestaan van een 
gebrek aan arbeidskrachten in de streek en zo jA of dit sarnenhing met een te 
sterke trek van landarbeiders naar elders. Tevens moest onderzocht worden 
of arbeiders met grond in gebruik minder deelnarnen aan migratie dan arbei
ders zonder grond in gebruik. Aan deze instructie is het te danken dat in het 
rapport van de staatscornrnissie van 1906 over "den oeconomischen toestand 
der landarbeiders" een afzonderlijk hoofdstuk is gewijd aan "de trek en 
vestiging der arbeiders". Op basis hiervan heb ik bijgaand kaartje sarnen
gesteld, dat de belangrijkste binnenlandse seizoenmigratie van landarbeiders 
in beeld brengt. (Figuur 1.) 

De gebieden met een teveel aan arbeidskrachten liggen nagenoeg aIle in de 
oostelijke provincies en in het zanderige deel van Friesland en van Noord
Brabant. Het betreft hier streken met veel klein grondbezit waar in deze tijd 
nog geregeld grond werd ontgonnen. Dit betekent dat het veelal niet ging om 
landloze proletariers maar om keuterboeren, die op deze wijze een 
aanvullend inkomen verwierven. 

Ook door de comrnissie van 1886 wordt in haar verslag in diverse gemeenten 
melding gemaakt van seizoenmigratie, bijvoorbeeld vanuit Losser "in juni en 
juli naar Friesland en Holland om te maaien" en vanuit Dalfsen "thuis
komende heeft hij huishuur en pacht bijeen". In de Anna Paulownapolder 
en in de Beemster vinden arbeiders uit Gelderland en Overijssel werk in de 
hooitijd en Brabanders en Geldersen trekken naar de Zuidhollandse gemeen
ten Zevenhuizen en Berkel ' O). 

Uit de rapporten van de staatscommissie wordt duidelijk dat het hier ging 
om een specifiek soort arbeid, waarin op traditionele wijze werd voorzien 
zonder dat er een forrnele organisatie aan te pas kwam. Merendeels ging het 
om min of meer geschoolde arbeid waamaar in bepaalde seizoenen een grote 
vraag bestond: wieden van onkruid, het maaien van gras en het verzorgen 
van de hooioogst, idem van de graanoogst en het rooien van aardappelen en 
suikerbieten. AI vanouds bestond er tussen akkerbouw- en veeteeltstreken 
verkeer van losse arbeidskrachten. Arbeiders trokken in de tijd van de hooi
oogst naar veeteeltgebieden en omgekeerd waren bij het oogsten van graan 
arbeiders uit de veeteeltgebieden nodig. In de tijd van welvaart en van groei
ende produktie van de landbouw in de periode 1850-1880 is deze seizoentrek, 
met name vanuit de zandgebieden belangrijker geworden. Hier participeerde 
de plaatselijke arbeidsreserve voor de landbouw namelijk ook in de huisin-
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dustrie. Toen nu de fabrieken er steeds meer toe over gingen om het gehele 
jaar door te produceren, konden de boeren in drukke tijden niet meer terug
vallen op thuiswerkers uit de industriegebieden. Het is waarschijnlijk dat de 
seizoenmigratie van landarbeiders vanuit verder gelegen gebieden daardoor is 
toegenomen 21). 

Soms wordt melding gemaakt, aldus Platenburg, van een "trekbaas" die 
optrad als leider van een groep arbeiders, en daarbij tevens functioneerde als 
arbeidsbemiddelaar. Maar het kwam ook voor dat men elk jaar bij dezelfde 
baas terecht kon en dat de arbeider zelf voor een vervanger zorgde wanneer 
hij niet terugkwam. Veelal schreef de boer een brief aan "zijn" trekarbei
ders, met de datum wanneer hij de "maaiers" verwachtte en waarin hij soms 
ook vroeg met een of twee man extra te komen. Andere arbeiders gingen er in 
het seizoen op goed geluk op af en begaven zich naar plaatsen waar een markt 
werd gehouden. In Friesland vormde Sneek hiervoor een centrum, gelegen 
midden in een veeteeltgebied, waar boeren en arbeiders elkaar in een koffie
huis op de markt ontmoetten. Weer anderen trokken langs de boerderijen om 
werk te vragen. Vooral in de volkrijke zandgebieden kwamen er meer of min
der georganiseerde "knechten- en meidenmarkten" voor, veelal gelijktijdig 
gehouden met de kermis. Het inwonend dienstpersoneel kon zich op deze 
"arbeidsmarkt" voor een nieuwe jaartermijn verhuren aan een boer. 

In Noord-Groningen, Noord-Friesland, Zeeuws-Vlaanderen en West
Noordbrabant, aile kleiakkerbouwgebieden met een moderne landbouw, 
ontwikkelde zich een specifiek soort arbeidsorganisatie nl. de koppelarbeid. 
Al voor 1880 kwam het voor dat zeer grote akkerbouwbedrijven gebruik 
maakten van een arbeider-opzichter, die voor een groep losse landarbeiders 
contracten afsloot, bijvoorbeeld om onkruid te wieden. Als koppelbaas ont
ving hij hiervoor een deel van het loon per man/vrouw, bijvoorbeeld 5 cent 
per dag. In feite was hier sprake van bemiddeling van arbeid op private basis. 
Koppelarbeid is dus een verschijnsel dat hoort bij de modernisering van de 
landbouw, met name in de jaren van de grote landbouwcrisis. In andere ge
vallen was er sprake van koppelarbeid van een zeer bijzonder karakter, nl. in 
het geval van de vlasarbeid. Koppels vlasarbeiders van de Zuidhollandse ei
landen kwamen bijvoorbeeld in Noord-Friesland werken op vlasland dat per 
contract was verhuurd aan Hollandse vlasboeren 22) . 

Conciusie 

In het voorafgaande zijn slechts enkele aspecten van de Nederlandse agra
rische arbeidsmarkt in de negentiende eeuw behandeld. In het bijzonder kre
gen de regionale verschillen in beloning en de allocatie van de arbeid aan
dacht, met name het patroon van de seizoenmigratie. Buiten beschouwing 
zijn gebleven de recent door Griffiths en De Meere opnieuw aan de orde 
gestelde vragen betreffende de relatie tussen loonverschillen en industrialisa
tie en de regionale aspecten daarvan. Dat er evenals in het industriele loon
niveau aanzienlijke regionale verschillen in niveau en in kosten van levens
onderhoud bestonden is duidelijk door hen aangetoond. 
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Het onderzoek bevindt zich nog in een te vroeg stadium om reeds vragen te 
beantwoorden zoals: vah de prijsvorming van landarbeid expliciet te verkla
ren volgens een bepaalde economische theorie, bijvoorbeeld die van het 
bestaansminimum of van de marginaie produktiviteit van arbeid of die van 
vraag en aanbod in het algemeen. 

De belangrijkste conclusie is dat in de Nederlandse arbeiderslonen gedu
rende de negentiende eeuw grote regionale verschillen bestonden en zijn blij
yen bestaan. Door deze constatering worden de louter economische verkla
ringen voor het ontstaan van regionale loonverschillen sterk gerelativeerd. 
Het is immers duidelijk dat de factor arbeid in onvoldoende mate daar te
recht is gekomen waar ze de hoogste beloning yond. Ook is duidelijk dat 
industriele ondernemers, die hun produktiemiddelen, anders dan agrarische 
ondernemers, wei geografisch kunnen verplaatsen, dit niet of onvoldoende 
hebben gedaan. Met andere woorden, de spelers van het economische spel 
hebben niet precies gehandeld volgens de rege1s van de economische theorie. 

Dit probleem is niet louter van academische aard. Nog na de tweede 
wereldoorlog is het aan de orde gesteld in een rapport van de regeringscom
missie die het vraagstuk der gemeente-classificatie moest bestuderen. Hieron
der wordt verstaan het systeem van geografische differentiatie van de Ion en, 
zoals dat tijdens het interbellum en ook na de tweede were1doorlog bij de 
overheid en in verschillende bedrijfstakken werd toegepast. In het vrij uitvoe
rige historische gedeelte van dit rapport komt de commissie, waarvan de 
historic us en socioloog E. W. Hofstee deel uitmaakte, tot een soortgelijke 
conclusie. Ook aan niet-economische factoren moet, aldus de commissie, ge
wicht worden toegekend: "Op dit punt - nl. de regionale loonverschillen -
geeft de economische literatuur niet in aile opzichten voldoende aankno
pingspunten voor een juist begrip van de concrete situatie en kan wellicht de 
sociologie de nodige aanvulling geven" 23). 

Met betrekking tot de regionale loonverschillen op de negentiende-eeuwse 
arbeidsmarkt in het aigemeen, waarin zowel de agrarische als de niet
agrarische lonen zijn begrepen, noemt de commissie een tweetal factoren, die 
deze markt maken tot een onvolkomen markt: 
- de ondoorzichtigheid van de markt: zowel werknemers als werkgevers 

hadden vee1al onvoldoende kennis van het exacte loonniveau in gebieden 
buiten de eigen regio (onvolkomenheid van informatie); 

- sommige partijen op de markt geven in hun optreden blijk van bepaalde 
niet rationee1 te beredeneren voorkeuren (preferenties); 

Aan deze beide uitkomsten zou de onderzoeker van de negentiende-eeuwse 
agrarische arbeidsmarkt hypothesen kunnen ontlenen voor verder onder
zoek. De volgende elementen zullen hierbij aan de orde moeten komen: 
- de functie van allerlei vormen van beloning in natura (aardappelland, 

deelbouw, schaap of geit in de wei, gebruik van bermen en slootkanten 
enz.); 

- de vermoedelijke aanwezigheid gedurende decennia van traditionele 
patronen in de binnenlandse seizoenmigratie van arbeidskrachten; 
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- de vraag in hoeverre er druk werd uitgeoefend op het binnenlandse loon
niveau in de landbouw als gevolg van de toevloed van buitenlandse 
seizoenarbeiders; 
de vraag in hoeverre het loonniveau in andere sectoren, buiten de land
bouw, effect had op de lonen in de landbouw. 

NOTEN BIJ HOOFDSTUK IX 

') Het beste overzicht van de regionale verschillen in de ontwikkeling van de Neder
landse landbouw is te vinden in Z. W. Sneller ed., Geschiedenis van de Nederlandse 
landbouw 1795-1940 (Groningen , Djakarta 1951) 281-440. Zie voor de plaats van de 
landbouw in de Nederlandse volkshuishouding van de negentiende eeuw: de bijdragen 
van J. A. de Jonge in : Aigemene Geschiedenis der Nederlanden XII en XIII (Haarlem 
1977, 1978). 

') Zie bijvoorbeeld: Hille de Vries, Landbouwen bevolking tijdens de agrarische 
depressie in Friesland 1878-1895 (Wageningen 1971) en J . C. Visser, "De landarbei
ders in Zuid-Holland ± 1880- ± 1910", in : Zuidhollandse Studien XIV ('S Gravenhage 
1968) 19-59. Voor het verband met de emigratie naar Noord-Amerika zie: Hille de 
Vries, The Labor Market in Dutch Agriculture and Emigration to the United States, 
in: R. P. Swierenga (ed.), They came to stay: Essays on Dutch Immigration and Settle
ment in America (Rutgers University Press, New Brunswick 1984). 

' ) T. Pierenkemper, "Historische Arbeitsmarktforschung: Voriiberlegungen zu ei
nem Forschungsprogramm", in T. Pierenkemper/ R. Tilly (eds .), Historische 
Arbeitsmarktjorschung (Gottingen 1982) 9-36. 

' ) In het kader van het werkcollege economische geschiedenis 198211983 werd enige 
literatuur voor deze paragraaf verzameld en geanalyseerd door de studenten Hilje 
Papma en Willem Timmermans. 

') W. C. Mees R. Azn ., Overzicht van eenige hoojdstukken der Staatshuishoudkun
de (Amsterdam 1866) 63-67; H. J . Smidt, Volkshuishoudkunde. Een overzicht van de 
beginselen der wetenschap door - (Assen 1857) 165. 

') E. C. Enklaar, Handboek voor den beoejenaar van den Landbouw (Nijmegen 
1854) 156, 158-160. 

') H. H. Behrens, De ontwikkeling in het economisch denken (Utrecht! Antwerpen 
1969) 404. 

') C. P. J. van den Berg, De theorie van het arbeidsloon (Utrecht 1879). Vgl. ook 
Ph . Falkenburg, Bijdrage tot de leer van het arbeidsloon (Rotterdam 1890). 

') Schrijvers van titels van de ± 1850 verschenen provinciale rapporten over de 
toestand van de arbeiders op het Nederlandse platteland zijn te vinden in: Bouwstof
fen voor de bibliografie van de Nederlandse landarbeider in de 19de eeuw, in: Historia 
agriculturae VI (Groningen 1962), met name de no's 312,315,340,362,363,377, 387, 
448 en 467. Door mij werden geraadpleegd de rapporten over Friesland, Groningen, 
Overijssel, Gelderland en Noord-Holland. De situatie in het midden van de jaren tach
tig is vastgelegd in: Uitkomsten van het onderzoek naar den toestand van den land
bouw in Nederland, 4 dIn . ('s Gravenhage 1890). De lonen zijn afkomstig uit het 
"Overzicht van de uitkomsten" in deel IV. De opgaven betreffende 1898 zijn af
komstig uit: "Overzicht van de arbeidsloonen bij landbouw, veehouderij en tuinbouw 
1898". Bijlage van het Verslag over den Landbouw in Nederland over 1896 en 1897. 
Derde stuk ('s Gravenhage 1899). Zie ook: J. Hilgenga, 40 jaren Nederlandse land
arbeidersbond (1940) 19-24. 

10) H. A. Wijnne, "Huishoudelijke toestand der arbeidende klasse in de provincie 
Groningen", in Bijdrage tot de kennis van den tegenwoordigen staat der provincie 
Groningen I (Groningen 1860) 75 .. 

") J. Bouman, "Landbouwkundige beschrijving van een gedeelte van Noord HoI
land", in: Tijdschrift ter bevordering van nijverheid 5 (1839) 660, herdrukt in: G. H. 
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Kocks en J. M. G. van der Poel (eds.), Landbouwkundige beschrijvingen uit de negen
tiende eeuw II (Wageningen 1981). 

") J. M. M. de Meere, Economische ontwikke/ing en levensstandaard in Nederland 
gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw. Aspecten en trends. ('S Gravenhage 
1982) 73, 139. Het hier gegeven weekloon voor Z.O. Friesland 4,60 (6x het door De 
Meere vermelde dagloon van 77 cent) lijkt mij beslist te hoog. Weging van een provin
ciaalloongemiddelde op basis van de bevolkingsgrootte per gemeente doet geen recht 
aan de destijds tussen landbouwgebieden bestaande grote verschillen in loonhoogte. 

") In sommige gevallen werd het loon van de vaste arbeiders opgegeven per 
jaar. Door de opgaven te delen door 50 heb ik deze jaarlonen herleid tot weeklonen. 

") Daglonen heb ik door vermenigvuldiging met 6 omgezet in weeklonen. Met loon
bestanddelen die in natura werden uitbetaald, is in de statistiek geen rekening gehou
den, behalve dat ik de kost heb geschat op f 2,- per week. Wanneer het loon is 
geraamd op basis van een kwalitatieve beschrijving in de tekst heb ik dit door middel 
van een • aangegeven. De in het staatje van 1850 sub A vermelde toneD zijn overgeno
men van De Meere, zie noot 12. Hierbij is aangenomen dat het loonniveau tussen 1819 
en 1850 slechts zeer weinig is gestegen (1. M. M. de Meere, Economische ontwikkeling 
... 1982,71). 

") Vgl. ook de beschouwingen van J . A. de Jonge in zijn De industrialisatie in Ne
derland tussen 1850 en 1914 (Amsterdam 1968) 285-289 en 502-503. 

I') Opmerkelijk is in dit verband het relatief hoge niveau van de lonen van de inwo
nende meiden in Zuid-Holland. Voor de verwerking van melk tot kaas waren hun 
diensten van groot belang. 

17) De methode voor de gehanteerde berekening heb ik ontleend aan J. Tenge, "De 
menschelijke arbeidskrachten in den Nederlandschen Landbouw", in: Tijdschrift 
voor Economische Geographie 14 (1923) 357-372. De berekeningen zijn uitgevoerd 
door M. van Bruggen, student-assistente voor Economische geschiedenis RU Leiden. 

I') Deze paragraaf is in hoofdzaak gebaseerd op H. Blink, "Arbeidersbeweging in 
Europa en in het bijzonder in Nederland", in: Tijdschrift voor Economische Geograp
hie 9 (1918) 262-274, het citaat staat op biz. 263. Het basismateriaal is afkomstig uit: 
Rapporten en voorstellen betreffende den oeconomischen toestand der landarbeiders 
in Nederland ('s Gravenhage 1909) 45-66 en Staatscommissie over de werkloosheid 
(K.B. 30-7-1909 no. 42) IX. Eindverslag ('S Gravenhage 1914) 524-596. Zie ook in de 
Bijlagen, eerste bundel ('S Gravenhage 1914), bijlage XIII "Eenige bijzonderheden be
treffende den binnenlandschen trek, die tot vestiging leidt". 

I') Hoewel minder systematisch dan de Staatscommissie van 1906, schonk ook de 
commissie van 1886 aandacht aan de migratie van landarbeiders. De vragenlijst bevat
te hierover twee vragen: 
- Vonden de arbeiders tijdelijk werk in andere streken of bij andere bedrijven? 
- Is er verhuizing waar te nemen naar elders? 

20) Uitkomsten van het onderzoek naar den toestand van den landbouw in Neder
land ('S Gravenhage 1890). Overzicht van de uitkomsten ... biz. 288, 296, 298, 303 en 
304. 

21) Nader onderzoek verdient de vraag in hoeverre er in de negentiende eeuw sprake 
was van een constante binnenlandse seizoenmigratie van landarbeiders tussen bepaal
de gebieden. Zo werd al in 1853 melding gemaakt van 50 dagloners uit Putten die naar 
Holland en Utrecht gingen om gras, tarwe en haver te maaien ("Statistieke beschou
wing van den toestand der geringe plattelandsbevolking op de Veluwe langs de Zuider
zee", in Tijdschrift voor Staathuishoudkunde en Statistiek 9 (1853) 285-311. 

22) Th. Platenburg, Landarbeiders (Hilversum 1943) 58, 60-62. 
") Het vraagstuk der gemeente-classificatie. Rapport uitgebracht door de Commis

sie ingesteld bij Beschikking van de Minister van Sociale Zaken dd. 1 april 1948, no. 
6022, Afdeling Arbeidsverhoudingen ('5 Gravenhage 1951) 24, 28 . 
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DE KOSTEN V AN DE NEDERLANDSE KRANT 
EEN HALVE EEUW THEORIE EN PRAKTIJK 

door 

H. J . SCHEFFER 

In 1949 promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam H. 1. A. 
Hermens tot doctor in de economische wetenschappen. Hij was tien jaar di
recteur geweest van de Bond van Adverteerders en werd in 1941 opgenomen 
in de directie van de Uitgevers-Maatschappij Neerlandia te Utrecht, welke de 
Utrechtsche Courant, de Limburger Koerier en het Dagblad van Noordbra
bant en Zeeland uitgaf. Hermens was hoogst waarschijnlijk de eerste acade
misch gevormde bedrijfseconoom, die een lei den de functie in het Nederland
se dagbladwezen kreeg. Zijn proefschrift droeg als titel De bedrijJseconomi
sche betekenis van de ree/ame; als promotor trad op Th. Limperg jr. 

In een van de bij het proefschrift behorende stellingen poneerde Hermens: 
"In het dagbladbedrijf hebben belangrijke kostencategorieen, met name de 
kosten, verbonden aan de redactie en de kosten, verbonden aan de 
advertentie-acquisitie, ondanks het feit, dat hier geen sprake is van technisch 
onvermijdelijke gemeenschappelijkheid der twee producten van dit bedrijf, 
economisch het karakter van gemeenschappelijke kosten" . Op de vraag of de 
kosten voor de redactie en de kosten verbonden aan het verwerven van de ad
vertenties al of niet gemeenschappelijk zijn, was Hermens in zijn dissertatie 
niet ingegaan. De stelling was dus geen samenvatting van zijn betoog. 

M. Rooij, toentertijd hoofdredacteur van de Nieuwe Rotterdamsche Cou
rant, heeft in zijn studie Het dagbladbedrijJ in Nederland/ een economisch
sociaal beeld, waarop hij in 1956 aan de Nederlandsche Economische Hooge
school de doctorsgraad verwierf, Hermens' stelling met instemming geciteerd. 
Hij schreef echter ook van mening te zijn dat niet alleen de redactiekosten en 
de kosten voor de verwerving van advertenties, maar alle kosten, welke wor
den gemaakt bij de produktie en afzet van de krant, gemeenschappelijk zijn 
en hij conc1udeerde dat, aangezien gemeenschappelijke kosten niet te verbij
zonderen zijn, het vraagstuk van de kostprijsberekening van het dagblad on
oplosbaar is I). Hermens was zover niet gegaan, althans hij had dit niet met 
zoveel woorden gezegd. Rooij baseerde zich bij zijn uitspraken op het beken
de handboek De leer van de kostprijs van H. J. van der Schroeff, die evenals 
Hermens uit de school van Limperg kwam en hoogleraar was aan de Amster
damse gemeentelijke universiteit. 

Toen ik in 1%0 in Rotterdam bij J. H. van Stuijvenberg op een pershisto
risch onderwerp promoveerde, volstond ik ermee, wat dit onderwerp betreft, 
Rooij aan te halen 2). Elf jaar eerder evenwel had W. 1. van de Woestijne met 
klem van argumenten betoogd dat het onjuist is de kosten van het dagbladbe
drijf gemeenschappelijk te noemen. Ter verontschuldiging van Rooij en mij-
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zelf kan worden gezegd dat de geschriften, waarin Van de Woestijne zijn visie 
uiteen had gezet, maar in zeer kleine kring hadden gecirculeerd. Bovendien 
had Limperg Van de Woestijnes standpunt als onjuist gekenschetst en ook 
dat had het bekend worden van diens opvattingen niet bevorderd. Het heeft 
tot in de jaren zeventig geduurd voordat ingezien werd dat Van de Woestijne 
gelijk had. 

Het door economisten gehanteerde kostenbegrip was voor de tweede we
reldoorlog in het dagbladbedrijf onbekend. Kosten waren gelduitgaven en de 
boekhouding diende om te kunnen vaststellen of de schulden op tijd werden 
betaald en de vorderingen geind, en om uit te rekenen of er winst was ge
maakt of verlies geleden en hoeveel. Dat de administratie ook kon dienen om 
na te gaan of de rentabiliteit voldoende was en of de continuiteit van de 
onderneming gewaarborgd bleef, werd niet beseft. Een enkele dagbladonder
neming splitste de kosten, de uitgaven dus, over de afdelingen en de kosten
soorten, maar de taakstellende begroting met voor- en nacalculatie, voor zo
wei de onderneming in haar geheel als voor de afdelingen afzonderlijk, werd 
pas na 1945 ingevoerd. 

De administratie werd ook maar in beperkte mate te hulp geroepen om de 
verkoopprijzen van de voortgebrachte produkten uit te rekenen. Voor het 
vaststellen van de prijs van het handelsdrukwerk, dat vaak in de stille uren 
werd vervaardigd, werd gebruik gemaakt van het calculatieschema van de 
bond van drukkerspatroons. Om de prijs te bepalen van een periodiek dat in 
opdracht werd gezet en gedrukt, hanteerde men enkele praktijkregels. Men 
vermenigvuldigde bijvoorbeeld het aan de opdracht bestede loon met twee of 
drie en nam aan dat daarmee de uitgaven voor papier en de algemene kosten 
waren gedekt. Ook gebruikte men de ki!oprijs, dat wi! zeggen men vermenig
vuldigde het gewicht van de af te leveren periodieken met een bepaald be
drag. Dit stelsel werd na 1940 nog toegepast. Sedert 1950 beschikt men over 
een calculatieschema voor peri odie ken die in opdracht worden vervaardigd. 

Ook bij het vaststellen van de verkoopprijs van de eigen krant besteedde de 
dagbladondernemer weinig aandacht aan de hoogte van zijn kosten. Hij 
vroeg zich af wat de lezer zou kunnen of willen betalen en keek naar wat zijn 
concurrenten deden. Hij wist dat zijn uitgaven bij lange na niet gedekt wer
den door de inkomsten uit de abonnementen, maar hij had daar vrede mee 
zolang de opbrengsten uJt de advertenties het tekort aanvulden. Hij lette er 
dus op dat de abonnementsgelden en de advertentieopbrengsten tezamen de 
kosten goedmaakten en ook hield hij de verhouding tussen beide inkomsten
bronnen in de gaten; I: I werd als de ideale verhouding gezien. 

De eerste die erop wees dat het erg onbevredigend was dat de dagbladon
dernemer geen inzicht in de kostenopbouw van zijn twee produkten had was 
Hermens. Hij deed dit in een brief, die hij op 10 juli 1948 richtte aan het 
bestuur van de Nederlandse Dagbladpers, de organisatie waarin de Neder
landse dagbladondernemingen zijn verenigd. Hermens schreef dat het 
vraagstuk van de kostprijs van de krant tot dusverre geen aandacht had ge
kregen omdat v66r 1940 de exploitatieresultaten over het algemeen gunstig 
waren geweest, de abonnementsprijzen nagenoeg vaststonden en de dagblad-
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ondernemingen de adverteerders hun prijzen min of meer konden opleggen. 
Hij voorzag echter dat de adverteerders er weinig voor lOuden voelen voort te 
gaan kosten voor hun rekening te nemen, die eigenlijk ten laste van de 
abonnees behoorden te komen. 

Wat moest men de abonnees en de adverteerders laten betalen? Om dat te 
wet en te komen zouden de kosten verbijzonderd moeten worden, dat wi! zeg
gen verdeeld over de twee kostendragers. Maar alvorens dit vraagstuk aange
pakt zou kunnen worden moest men vaststellen met wat voor soort kosten de 
dagbladondernemer te maken heeft: samengevoegde of gemeenschappelijke 
kosten. Hermens legde vervolgens uit wat de economisten daaronder ver
staan en merkte op dat als er sprake was van samengevoegde kosten het 
mogelijk moest zijn de kostprijs van beide produkten te bepalen. Als echter 
lOU blijken dat men met gemeenschappelijke kosten werkte, dan was dat on
mogelijk en zou het een kwestie van prijspolitiek zijn om uit te maken welk 
produkt als kostendrager moest fungeren. De advertenties lijken daarvoor in 
de eerste plaats in aanmerking te komen, aldus Hermens en hij stelde voor dit 
complex van vraagstukken in studie te nemen '). 

Het bestuur van de NDP kon zich met Hermens' gedachten verenigen en 
stelde een commissie in. Hermens werd tot voorzitter benoemd en Th. M. 
Houwert, directeur van het Twentsch Dagblad Tubantia, W. van Norden, di
recteur van Het Parool, en H. de Ruig, economisch directeur van Trouw, tot 
leden; als secretaris lOU optreden C. A. Steketee, adjunct-secretaris van de 
NDP. De Kostprijscommissie, lOals de commissie werd aangeduid, kwam 
voor het eerst bijeen op 7 september 1948, maar niet iedereen was aanwezig 
en de vergadering werd niet genotuleerd. 

Het bestuur van de NDP had de commissie meegedeeld dat zij zich bij haar 
werkzaambeden, ten bedrage van maximaaIJ3000, door derden kon laten as
sisteren en in de tweede vergadering, die van 7 oktober 1948, werd besloten 
advies in te winnen bij de accountant en leerling van Limpberg S. C. Bakke
nist, lid van de maatschap Preyer en De Haan te Amsterdam. Van de 
Woestijne - ook een leerling van Limpberg - was als medewerker aan het 
bureau van Preyer en De Haan verbonden en aan hem droeg Bakkenist het 
opstellen van het advies op. 

Vijf maanden later had Van de Woestijne zijn rapport, Het vraagstuk van 
de verbiizondering van de kosten in het dagbladbedriiJ, gereed. Hij was tot 
de conclusie gekomen dat er in het dagbladbedrijf sprake is van samenge
voegde kosten en dat het mogelijk en gewenst is de kosten te verbijzonderen. 
Van de Woestijnes redenering kwam erop neer dat het onjuist is te spreken 
van gemeenschappelijke kosten omdat de produktie van het redactionele ge
dee1te en het advertentiedeel niet op grond van technische onvermijdelijkheid 
gelijktijdig plaatsvindt, lOals het geval is in de beetwortelindustrie, waar op 
technische gronden gelijktijdig suiker, pulp en melasse worden geprodu
ceerd, een voorbeeld dat Hermens in zijn brief aan de NDP had gegeven. Als 
het geen gemeenschappelijke kosten konden zijn, dan waren het samen
gevoegde kosten, meende Van de Woestijne. 
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Behalve principiele had hij ook praktische overwegingen. Ais men aan
neemt dat er gemeenschappelijke kosten zijn ziet men af van pogingen om de 
kosten te berekenen en vraagt men zich niet af of de kosten, die ten behoeve 
van het redactionele deel van de krant worden gemaakt, niet te hoog zijn . In 
tijden van hoogconjunctuur zal men op grond van serviceconcurrentie de re
dactie uitbreiden; in de laagconjunctuur dalen de advertentieopbrengsten en 
kan het bedrijfsresultaat, mede omdat de redactiekosten te hoog zijn, nega
tief worden. Van de Woestijne oordeelde het redelijk wanneer ook een deel 
van de redactiekosten ten laste van de adverteerders kwam, aangezien de 
waarde van de krant als advertentiemedium mede bepaald wordt door de 
omvang en kwaliteit van de redactionele tekst. 

Het rapport kwam ter sprake in de commissievergadering van 22 maart 
1949; het verslag vermeldt dat allen het eens waren met de conclusie dat er 
sprake is van samengevoegde kosten. Op 27 april gaven Bakkenist en Van de 
Woestijne een toelichting en op grand van de in die bijeenkomst gerezen vra
gen en gemaakte opmerkingen herschreef Van de Woestijne zijn rapport. De 
herziene tekst, die aileen op detailpunten van de eerste versie verschilde, was 
gereed op 4 juli 1949. Gelijktijdig voltooide Van de Woestijne een tweede 
rapport, De drukkosten in het dagbladbedrijf. 

In de dan volgende vergadering, welke werd gehouden op 22 november 
1949, werd nogmaals vastgesteld dat allen de conclusie betreffende de samen
gevoegde kosten onderschreven. Klaarblijkelijk had een van de leden Her
mens, die op 25 mei 1949 was gepromoveerd, gevraagd hoe zijn stelling over 
de kosten in het dagbladbedrijf viel te rijmen met de in stemming die hij op 22 
maart had betuigd met de uiteenzetting van Van de Woestijne. De secretaris 
noteerde niet wat Hermens antwoordde, maar uit hetgeen hij wei opschreef 
en uit het feit dat het verslag van de vergadering van 22 november niet door 
Hermens in de volgende vergadering werd weersproken, blijkt dat deze zich 
van zijn stelling distantieerde; waarschijniijk heeft hij gezegd dat de stellin
gen, op het ogenblik dat Bakkenist het rapport indiende, al bij de drukker 
waren. 

Nu vastgesteld was met wat voor kosten men te doen had werd besloten het 
vraagstuk van het verbijzonderen aan te pakken. De uitwerking van dit 
besluit leidde echter tot grote moeilijkheden. Na eerst overwogen te hebben 
om via de NDP aile ondernemingen te verzoeken cijfers in te zenden, besloot 
men aan de directies van zes kranten een vragenlijst te sturen. Het onderzoek 
zou lopen over de periode 1936-1949 en worden uitgevoerd door Bakkenist. 
Deze vroeg echter f 1500 per bedrijf en dat achtte men tevee!. Toen opperde, 
naar ik vermoed, F. A. Vink 4

), die werkzaam was op het secretariaat van de 
NDP, het plan om de researchafdeling van de Nederlandsche Economische 
Hoogeschool te vragen het onderzoek te verrichten. Er werd gepraat met H. 
W. Lambers en "een zekere Hartog", met wie ongetwijfeld J . A. Hartog is 
bedoeld, en dezen antwoordden de opdracht graag te aanvaarden. Bakkenist 
hoorde ervan en suggereerde ook de economische faculteit van de Universi
teit van Amsterdam te benaderen. 



126 DE KOSTEN VAN DE NEDERLANDSE KRANT 

Dit moet buiten de voorzitter van de Kostprijscommissie zijn omgegaan, 
want deze tekende bezwaar aan in een brief van 27 juni 1950 aan het secreta
riaat van de NDP. Men mag aannemen, zo schreef Hermens, dat de uitvoer
ders van de opdracht erop zullen staan de resultaten van het onderzoek te 
publiceren en betwijfeld moet worden of dat in het belang van de NDP en de 
dagbladondernemingen is. Hermens was ook niet geestdriftig over het in
schakelen van studenten, wat zou gebeuren als er een opdracht aan de NEH 
of aan de economische faculteit van de GU zou worden verstrekt. Het was 
beter deskundigen te raadplegen, bijvoorbeeld een of meer hoogleraren. 
Voor een onderzoek door de NEH voelde hij helemaal niets: Bakkenist en hij 
hadden bindingen met Amsterdam en Bakkenist, die zijn kantoor in de 
hoofdstad had, diende de leiding van het onderzoek te behouden. 

Daarmee was het plan om zes ondernemingen te enqueteren van de baan. 
Hermens stelde vervolgens voor dat hij aan Bakkenist cijfers van de kranten 
van de Neeriandiapers zou verstrekken; die moest aan de hand hiervan pro
beren een opzet voor een kostprijsberekening te maken. Dat voorstel werd 
aangenomen en op 13 juli 1950 sloot van de Woestijne, die ook dit keer voor 
Bakkenist de opdracht uitvoerde, zijn rapport af. Hermens liet kort daarop 
zijn medeleden weten dat hij het rapport onbevredigend yond. Er volgde een 
gesprek met Bakkenist en Van de Woestijne, maar Hermens handhaafde zijn 
afwijzende houding. Uit de stukken is mij niet duidelijk geworden wat 
precies zijn bezwaren waren. Van de Woestijne had de indruk gekregen dat 
Hermens tot de conclusie was gekomen dat het toch niet in het belang van de 
dagbladondernemingen zou zijn als de advertentietarieven werden gekoppeld 
aan de kostenverbijzondering en dat deze daarom die verbijzondering als 
onuitvoerbaar bestempelde'). 

De zaak bleef rusten totdat Hermens op een diner Limperg ontmoette en 
hem over de Kostprijscommissie en de opdrachten aan Bakkenist vertelde 6

). 

Limperg toonde zich geinteresseerd en was bereid van advies te dienen. Daar
toe gingen Bakkenist, Hermens en Van de Woestijne bij Limperg op bezoek; 
dat was in juni 1951. Limperg verklaarde er verbaasd over te zijn dat Van de 
Woestijne tot de slotsom was gekomen dat de dagbladondernemer met sa
mengevoegde kosten te doen heeft. Naar zijn mening was er sprake van ge
meenschappelijke kosten, waardoor een causale toerekening onmogelijk was. 
Van de Woestijne voerde hiertegen aan dat de gelijktijdige produktie niet het 
gevolg was van technische onvermijdelijkheid. Limperg erkende dat, maar 
zei dat die technische onvermijdelijkheid geen absolute voorwaarde was om 
van gemeenschappelijke kosten te kunnen spreken. Het gaat hier om een uit
zondering, verklaarde Limperg en gaf te kennen dat hij bij zijn standpunt 
bleef dat de krant met gemeenschappelijke kosten wordt voortgebracht en 
dat daarom de kosten niet zijn te splitsen. Bakkenist en Hermens aanvaard
den de uitspraak van Limperg onmiddellijk, maar Van de Woestijne, naar 
Hermens in de vergadering van de commissie van 4 juli 1951 meedeelde, "met 
grote aarzeling". 

Van Norden en De Ruig bleken minder onder de indruk van het oordeel 
van Limperg te zijn dan Hermens en Bakkenist. In de commissievergadering 
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van 4 juli merkten zij op dat Limperg dat nu wei kon zeggen, maar dat hij de 
juistheid van zijn beweringen ook zou moeten bewijzen en in de vergadering 
van 20 september 1951 stelde De Ruig vast dat Limperg niet consequent was 
en dat aileen als er sprake was van technische onverrnijdelijkheid men de 
term gemeenschappelijke kosten mocht gebruiken. De theoretische grondslag 
van het rapport van Van de Woestijne was nog altijd juist; moeilijkheden 
waren er pas ontstaan toen gepoogd werd de kosten te verdelen. Hermens 
was het daarmee niet eens. 

Klaarblijkelijk heeft men toen besloten het er verder bij te laten en de se
cretaris van de commissie te verzoeken een eindrapport ten behoeve van het 
bestuur van de NDP op de stellen. Steketee was opgevolgd door Vink en deze 
vervaardigde twee concepten. Hermens achtte geen van beide acceptabel en 
toen Vink vervolgens de NDP verliet schreef Hermens het rapport zelf. 
Inrniddels was het 1955 geworden. 

Hermens gaf in zijn stuk toe dat het gelijktijdig voortbrengen van de twee 
produkten van de dagbladonderneming niet het gevolg is van technische on
vermijdelijkheid en dat het daarom theoretisch wellicht juister lOU zijn van 
samengevoegde kosten te spreken. " ... de samenhang der kosten (is echter) 
zo bijzonder . .. , dat zij economisch het karakter van gemeenschappelijke 
kosten hebben", aldus Hermens, die hiermee dus nagenoeg hetzelfde zei als 
in zijn stelling van 1949. Met geen woord repte hij over de rapporten van Van 
de Woestijne en over het gesprek met Limperg. Hij schreef dat gebleken was 
dat het verbijlOnderen van de kosten zowel theoretisch als praktisch onmoge
lijk was. Om echter toch een verkoopprijs te kunnen bepalen diende de 
dagbladondernemer van zijn totale kosten de inkomsten uit de abonnemen
ten af te trekken. Het verschil vormde de kosten van de advertentiepagina's 
en met dat bedrag kon de advertentieprijs worden uitgerekend. Hermens er
ken de dat het van groot belang was de efficiency van de onderneming in de 
gaten te houden. Dat kon dus niet aan de hand van de kosten, maar behoorde 
te geschieden door middel van efficiencystandaards; deze standaards lOuden 
de verhouding aangeven tussen bepaalde kosten in een individueel bedrijf en 
het gemiddelde van overeenkomstige bedrijven. 

Of de Kostprijscommissie het concept van Hermens heeft besproken is niet 
duidelijk. Er was voor dit doel wei een vergadering belegd; zij zou worden ge
houden op 29 november 1955. Aangezien er geen verslag is gemaakt is het 
denkbaar dat de vergadering niet is doorgegaan. Vast staat dat de commissie 
na 29 november niet meer bijeen is geweest en dat er geen rapport is uitge
bracht. Dat leidt tot de conclusie dat Hermens onvoldoende steun heeft ver
kregen en geen pogingen heeft aangewend zijn concept zodanig te veranderen 
dat zijn medeleden aisnog zijn kant zouden kiezen. 

Deze hele kwestie is tot 1964 naar buiten toe onbekend gebleven. In 1956 
verscheen het boek van Rooij, die er, zoals werd verteld, van uitging dat de 
dagbladonderneming met gemeenschappelijke kosten werkt. Ook Rooij was 
niet op de hoogte van hetgeen er zich in en rond de Kostprijscommissie had 
afgespeeld en dat is opmerkelijk, want hij kende iedereen en was goed 
geinformeerd over wat zich in de dagbladwereld voordeed. Hij onderhield 
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nauwe betrekkingen met de secretaris van de NDP W. G. J. Veenhoven, die 
grote del en van het concept van Rooij's boek had doorgenomen. Het is 
mogelijk dat Veenhoven het inopportuun achtte Rooij in te lichten, maar 
waarschijnlijker is dat Veenhoven, die geen belangstelling voor bedrijfs
economische vraagstukken had, zelf niet meer wist dan dat de commissie er 
niet was uitgekomen ' ). 

Rooij meende, en ook daarin volgde hij Van der Schroeff, dat men v~~r 
het verbijzonderen van de kosten niets heeft aan een praktische verdeel
sleutel'). Zonder hem te noemen keerde hij zich hiermee tegen H. Koetsier, 
die in 1955 in het Maandblad voor Bedrijfsadministratie enkele mogeJijkhe
den had genoemd om de kosten in het dagbladbedrijf uit te splitsen 9). Ook 
Hermens had in zijn concept-rapport voor het NDP-bestuur de benadering 
van Koetsier verworpen. Laatstgenoemde had erop gewezen dat er bij de 
voortbrenging van de twee produkten van de dagbladonderneming niet 
gesproken kan worden van technisch onvermijdelijke verbondenheid, maar 
in het midden gelaten of er al of niet sprake is van gemeenschappelijke 
kosten. 

J . P. M. van Springel, die in 1%0 in Gent promoveerde op de dissertatie 
Aspecten van de problematiek der bedrijfsbegroting en der begrotingscontro
le/ een bedrijfseconomische studie dienaangaande in de dagb/adondernemin
gen, 1954-1960, oordeelde dat dat wei het geval was. Ten behoeve van zijn 
onderzoek had hij de gang van zaken bij meer dan veertig Europese krante
bedrijven onderzocht; in Nederland bij het Aigemeen Handelsblad, Het Pa
rool, Het Vrije Yolk en de Nieuwe Rotterdamse Courant. Hij kwam tot de 
conclusie dat de verdeling van de kosten over de twee kostendragers theore
tisch onoplosbaar is en dat daarom de verkoopprijs op deze wijze niet valt te 
bepalen 10). 

Oat de kosten van de dagbladonderneming niet over de twee kostendragers 
te verdelen zijn meende men ook op het ministerie van Economische Zaken 
en bij de Rijksaccountantsdienst. In de winter van 1961/1%2 wendde de 
NDP zich tot het ministerie met het verzoek de abonnementsprijzen te mogen 
verhogen. Het antwoord luidde dat, alvorens een beslissing werd genomen, 
een onderzoek naar de rentabiliteit van het dagbladbedrijf zou worden in
gesteld. De NDP was over dit voornemen niet erg geestdriftig, maar moest 
zich erbij neerleggen; met genoegen werd geconstateerd dat het ministerie op 
de hoogte was van de onoplosbaarheid van het toerekeningsprobleem. Op 21 
december 1962 meldde A. Th. de Lange, partner in het accountantskantoor 
J . Peiser jr. en hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, die als advi
seur van de NDP optrad, aan het bestuur van die organisatie dat de Rijks
accountantsdienst haar onderzoek bij dertien dagbladondernemingen had 
afgesloten en dat ook deze dienst erkend had dat de kosten van het dagblad
bedrijf niet konden worden verdeeld over de kostendragers. Dit laatste was 
erg belangrij k, schreef De Lange"). 

Het was opnieuw Van de Woestijne - inmiddels hoogleraar in Delft ge
worden - die een afwijkend geluid liet horen; hij deed dat in 1%4 en nu in 
het openbaar 12). Hij legde uit dat hij tot dusverre had aangenomen dat het 
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ontbreken van een technisch noodzakelijk verband bij het produceren van de 
krant een uitzondering was. Onderzoek naar de bedrijfseconomische proble
men van het handelsbedrijf had hem echter geleerd dat men daar met dezelf
de problemen worstelt. Bovendien had hij altijd verondersteld dat de kosten, 
wanneer zij niet gemeenschappelijk waren, als samengevoegd getypeerd dien
den te worden. Het was hem even wei duidelijk geworden dat er ook kosten 
voorkomen, die noch zuiver gemeenschappelijk, noch zuiver samengevoegd 
zijn. Hij schreef dit in een beschouwing De Amsterdamse school in evolutie, 
opgenomen in het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde, 
naar aanleiding van het verschijnen van de vijfde druk van Van der Schroeffs 
handboek, dat nu Kosten en kostprijs heette 13

). Van de Woestijne zette uit
een op welke wijze Van der Schroeff zich gaandeweg van Limpergs leerstel
lingen had losgemaakt 14) en hij vertelde ook over het gesprek met Limperg in 
1951. 

Van der Schroeff besteedde in de in 1970 uitgekomen zevende druk van 
zijn boek uitgebreid aandacht aan hetgeen Van de Woestijne had ge
schreven I'). Hij erkende dat het samengaan van beide prestaties, dat wil zeg
gen het produceren van het redactionele deel en dat der advertenties, tech
nisch niet noodzakelijk is; er is sprake van economische verbondenheid. Ook 
gaf hij toe dat het beter is de term gemeenschappelijke kosten te reserveren 
voor gevallen van technische onvermijdelijkheid in de produktie. Wanneer 
het gaat om economische verbondenheid in de produktie zou men kunnen 
spreken van economisch verbonden kosten. Maar ook bij deze kostensoort is 
de verbijzondering principieel en praktisch onmogelijk, aldus Van der 
Schroeff, die zich dus niet helemaal gewonnen gafI6) . Hij onderschreef even
wel Van de Woestijnes opvatting dat men ook in andere bedrijfstakken met 
het verbijzonderen van economisch verb on den kosten te kampen heeft. 

In 1982 en 1983 heb ik gesprekken gevoerd met een aantal personen die een 
leidende functie vervullen of vervuld hebben in het Nederlandse dagbladwe
zen. Ik wilde onder meer nagaan hoe men over het vraagstuk van de kostprijs 
van de krant denkt en hoe thans de verkoopprijs van de krant tot stand komt. 
Het is mij gebleken dat er in de 35 jaar, die zijn verlopen sedert Hermens zijn 
brief aan het bestuur van de NDP stuurde, in tal van opzichten weinig is ver
anderd. Het economisch kostenbegrip kent men nu wel, maar de kostprijzen 
van de twee produkten van de dagbladonderneming worden nog steeds niet 
berekend. Of men met gemeenschappelijke, samengevoegde of economisch 
verbonden kosten te maken heeft interesseert vrijwel niemand. Met hetgeen 
Van de Woestijne en Van der Schroeff hebben geschreven is men niet be
kend. Van de opvattingen van Van Springel zijn sommigen op de hoogte, 
omdat Van Springel in de jaren zestig en zeventig bij enkele ondernemingen 
als bedrijfseconomisch adviseur is opgetreden en diverse beschouwingen in 
het orgaan van de NDP publiceerde. Dat Rooij heeft geschreven dat de 
kosten niet zijn uit te rekenen, weet men; diens boek vormde de theoretische 
bevestiging van wat men vanuit de praktijk al meende te weten. 
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Enkele dagbladondernemers - of hun bedrijfseconomische adviseurs of 
controllers - geven echter toe dat men sedert een aantal jaren technisch en 
administratief in staat is uit te rekenen wat men wil uitrekenen, ook de kosten 
van de twee produkten. Dan moet men echter, zo wordt gezegd, met een aan
tal hypothesen werken en om dat verantwoord te kunnen doen dient men een 
goed administratief en bedrijfseconomisch inzicht te hebben. Zeker bij de 
grotere dagbladondernemingen heeft men functionarissen die over dit inzicht 
beschikken. Dat men zich desondanks geen moeite getroost om de kostprijs 
te berekenen is, zegt men, omdat men aan het resultaat van die moeite, noch 
voor de efficiencybewaking, noch voor het bepalen van de verkoopprijs, veel 
heeft. 

Voor de efficiencybewaking heeft men de budgettering en de op het eind 
van de jaren vijftig door de NDP ingevoerde bedrijfsvergelijkende enquete, 
die aansluit bij het door Hermens bepleite systeem van efficiencystandaards. 
De grote ondernemingen hanteren bovendien produktienormen, waardoor is 
vast te stellen of er met onder- of overbezetting wordt gewerkt. 

Wat de prijsvorming betreft kan het volgende worden opgemerkt. Van 
Springel heeft indertijd berekend dat de kosten van de krant anderhalf tot 
driemaal hoger liggen dan de verkoopprijs 17) en al jaar en dag is men het er
over eens dat de abonnementsprijs en de prijs voor losse nummers te laag 
zijn. Maar de argumenten, die worden aangevoerd om deze bewering te sta
yen, lopen uiteen. De adverteerders zeggen dat de tarieven te hoog zijn en dat 
zij een te groot deel van de kosten van de krant moeten betalen (Hermens' 
voorspelling in zijn brief van 1948 is dus juist gebleken) en de dagbladonder
nemers menen dat zij te afhankeJijk zijn geworden van de inkomsten uit de 
advertenties, wat in tijden van laagconjunctuur en concurrentie van de 
andere media, funest kan zijn. Beide partijen lijken gelijk te hebben. 

De usance dat de adverteerder meebetaalt aan de redactiekosten stamt uit 
de vorige eeuw, toen de krant als bron voor de mededelingen van derden aan 
betekenis won. De adverteerder was er alles aan gelegen dat zijn boodschap 
een zo groot mogelijk publiek zou bereiken. Daarvoor moest de oplage van 
de krant hoog zijn en de abonnementsprijs laag; het laatste vanwege het feit 
dat de krant een luxe was die velen zich ternauwernood konden veroorloven. 

Tot aan de tweede wereldoorlog was de abonnementsprijs nog steeds erg 
laag. Dat hield niet aIleen verband met de depressie welke de koopkracht van 
de krantelezer verminderde, maar ook met de concurrentie tussen de dagbla
den, die toen nog voornamelijk het karakter van prijsconcurrentie had. 
Voorts met het gemis aan bedrijfseconomisch inzicht bij de dagbladonder
nemers en het ontbreken van andere media, waardoor de adverteerder zich 
had neer te leggen bij de tarieven die de kranten noteerden. 

Na 1945 zorgde de centrale overheid er met haar politiek van prijsbeheer
sing voor dat de abonnementsprijzen maar mondjesmaat stegen. Bovendien 
werd onvoldoende beseft dat men de goede jaren, die toen aangebroken wa
ren, moest gebruiken om de prijzen bij te stell en en niet ingezien hoe kwets
baar men in de laagconjunctuur was; het laatste omdat de minimumoplage, 
die nodig is wil een krant rendement opleveren, van jaar op jaar was geste-
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gen. De NDP was een prijskartel geworden en het verkrijgen van concensus 
werd belangrijker geacht dan het hanteren van gezonde bedrijfseconomische 
principes. De eenvormigheid van de prijzen, die sedert de tweede wereldoor
log viel waar te nemen, werd versterkt door het oligopolische karakter van de 
dagbladmarkt. De prijsconcurrentie was goeddeels vervangen door produkt
en serviceconcurrentie, wat onder meer tot gevolg had dat de kosten van het 
redactionele deel van de krant stegen: de redactiestaven werden groter en de 
kranten omvangrijker. 

Dit alles in aanmerking genomen is het begrijpelijk dat de dagbladonderne
mer zegt dat het de moeite niet loont de kosten te verbijzonderen en waarom 
hij probeert vol te houden dat het toerekeningsprobleem onoplosbaar is. 

In 1974 promoveerde 1. P. S. van Neerven te Tilburg op de dissertatieMar
keting in het dagb/adbedriiJ. Hij was directeur van het Centraal Bureau voor 
Courantenpubliciteit, het Cebuco, dat voor de bij de NDP aangesloten on
dernemingen de propaganda voor het adverteren in de dagbladen voert en als 
centrale marketingorganisatie optreedt. Van Neerven, die voordat hij bij het 
Cebuco werd aangesteld, directeur-hoofdredacteur van het Limburgs Dag
blad was geweest, stelde in zijn boek onder meer dat er naar moet worden 
gestreefd dat beide prod uk ten van de dagbladonderneming kostendekkend 
worden verkocht. Hij verwierp de gedachte dat de kosten niet zijn te verbij
zonderen en gaf aan hoe naar zijn mening de toerekening zou dienen te 
geschieden "). Op de argumenten van degenen die een andere opvatting hul
digden ging hij niet in en uit een van zijn stellingen bleek dat hij het stand
punt verwierp dat de dagbladonderneming met gemeenschappelijke kosten 
werkt. In zijn dissertatie zweeg hij hierover en blijkens de literatuurlijst had 
Van Neerven geen kennis genomen van hetgeen Van der Schroeff en Van de 
Woestijne hadden geschreven '9); ook de dissertatie van Van Springe! kende 
hij klaarblijkelijk niet. In de dagbladwereld viel men daarover niet; men kon 
er niet over vallen omdat men van die literatuur zelf geen weet had. Van 
Neervens gedachtengang werd op grond van andere argumenten verworpen; 
welke dat waren behoeft na hetgeen is verteld niet uiteen te worden gezet. 

Van Neerven heeft zich bij de op hem uitgeoefende kritiek niet neergelegd. 
Op zijn initiatief heeft C. A. 1. Kuijpers, lid van de accountantsmaatschap 
De Tombe, Meise en Co te Amsterdam, in 1979 een onderzoek ingesteld naar 
de kosten- en opbrengstenstructuur van vijf Nederlandse dagbladen, te weten 
het Nieuwsblad van het Noorden, de Provinciale Zeeuwse Courant, De Tele
graaf, de Volkskrant en de Zwolse Courant. Die kranten hadden een geza
menlijke oplage van ruim een miljoen exemplaren, wat 240/0 was van de tota
Ie oplage van de Nederlandse dagbladen. Er werd uitgegaan van de methode 
die Van Neerven in zijn dissertatie had aangegeven. Gebruikt werden de ex
ploitatiecijfers over 1977 en het onderzoek werd verricht in nauwe samenwer
king met Van Springel, die toen al enige jaren hoogieraar in Gent en Brussel 
was. 

In het uitgebrachte rapport werd gesteld dat het technisch niet onverrnijd
baar is om de twee produkten van de dagbladonderneming afzonderlijk voort 
te brengen. Met het oog op de econornische voordelen wordt samenvoeging 
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van de produktiecapaciteit echter doelmatig geacht, schreef Kuijpers en hij 
meende dan ook van samengevoegde kosten te moeten spreken, een stand
punt dat werd gedeeld door Van Springei. Het is niet aannemelijk dat de 
laatste de recentere literatuur niet kende en daarom mist men node een uit
eenzetting van de overwegingen die hebben geleid tot het besluit de term 
economisch verb on den kosten niet te gebruiken 20). 

Kuijpers hanteerde diverse hypothesen en uitgaande van elk van die hypo
thesen verbijzonderde hij de kosten op vijf manieren. De aldus verkregen uit
komsten liepen nogal uiteen en gelet op de verscheidenheid van de betrokken 
dagbladen meende hij zich te moeten onthouden van gevolgtrekkingen. Ook 
de conclusie dat het mogelijk was gebleken de kosten over de twee kostendra
gers te verdelen werd niet getrokken; dat vond hij kennelijk het intrappen 
van een openstaande deur"). 

Het rapport werd ter kennis gebracht van het bestuur en de leden van de 
NDP. De suggestie om het onderzoek voort te zetten en uit te breiden tot an
dere dagbladondernemingen werd niet opgevoJgd. Zo'n onderzoek werd, 
naar mag worden aangenomen, niet opportuun geacht. 

NOTEN BIJ HOOFDSTUK X 

') Rooij, biz. 147 e.v. 
' ) Scheffer, In vorm gegoten, biz. 91 . 
' ) Dossier Kostprijscommissie. 
') Vink had in Rotterdam economie gestudeerd (Adreslijst economen, december 

1951, biz. 248). 
' ) Van de Woestijne, Tweemaal in discussie, biz. 100, en door hem mondeling 

bevestigd in 1982. 
') Van de Woestijne schreef in 1979 ten onrechte dat Limperg door Bakkenist was 

benaderd (Tweemaal in discussie, biz. 1(0). Hermens' lezing is ontleend aan het 
dossier Kostprijscommissie en werd door hem in 1982 in een gesprek bevestigd. 

' ) In de jaarverslagen van de NDP werden tot 1952 korte, weinig zeggende medede
lingen over de Kostprijscommissie opgenomen; in de verslagen over 1953 en volgende 
jaren werd over de commissie niet meer gerept. 

') Rooij, biz. 149 e.v. 
') Biz. II e.v. 
'0) Van Springel, Aspecten, biz. 98/ 99. 
") Dossier rentabiliteitsonderzoek . 
" ) In 1957 had Van de Woestijne in De Economist de dissertatie van Rooij bespro

ken , maar daarbij diens standpunt aangaande de gemeenschappelijke kosten niet 
bestreden . Hij volstond met de opmerking dat de praktijk het berekenen van een kost
prijs eist en dat er, hoewel het voor principieel onmogelijk wordt gehouden, hanteer
bare methoden voor het toerekenen van de kosten zijn te vinden (biz. 522 en 523). 

" ) Van de Woestijne, Amsterdamse school, biz. 134 e.v. 
" ) Zie ook: Groeneveld, Van epigoon , biz. 380 e.v., en Slot, Kosten en kostprijs, 

biz. 54 e.v . 
" ) Zevende druk, II, biz. 336 e.v. 
") Zevende druk, biz. XIV van de los bijgevoegde verantwoording en II, biz. 

2641265 en biz. 337. In de achtste druk van 1974 wekte Van der Schroeff de indruk 
niet langer van mening te zijn dat de verbijzondering van de economisch verbonden 
kosten principieel onmogelijk is: de pertinente uitspraak, zoals die werd gedaan in de 
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zevende druk (biz. XIV van de verantwoording), ontbrak. Biz. 4821483 en biz. 546 
tonen evenwe1 aan dat hij zijn opvatting niet had gewijzigd. 

") Van Springel, Aspecten, biz. 58, en Newspaper market, biz. 219. 
") Van Neerven, biz. 19, 195 e.v., 316 e.v. 
It) We1iswaar verwees hij in zijn stelling naar Van der Schroeff, maar hij gaf van 

diens boek geen jaar van uitgave en b1adzijde aan: kennelijk baseerde Van Neerven 
zich op de door Rooij aangehaalde passages. 

") Ik heb hem naar de redenen niet kunnen vragen: Van Springe1 stierf in 1980. Dat 
Van Springe1 is teruggekomen op zijn bewering van 1%0, dat de krant met gemeen
schappelijke kosten wordt voortgebracht, blijkt dus uit het rapport van Kuijpers. In 
geen van de mij bekende geschriften heeft Van Springel dit echter met zovee1 woorden 
verklaard. In zijn dissertatie baseerde hij zich, behalve op het boek van Rooij, op The
oretische bedrijfseconomie, I, van J. L. Meij (Aspecten, biz. 99). Meij had even wei, in 
navolging van K. Mellerowicz, onderscheid gemaakt tussen economisch noodzakelijke 
verbondenheid en technisch onvermijdelijke verbondenheid der produkten (Meij, 
1954', biz. 181 , en 1960', biz. 210). Alleen in het laatste geval is verbijzondering van de 
kosten theoretisch niet mogelijk, aldus Meij . Heeft Van Springel hierover heen gele
zen? Het lijkt niet erg waarschijnlijk; te minder daar hij blijkens zijn literatuurlijst 
Kosten und Kostenrechnung van Mellerowicz had geraadpleegd. Van der Schroeff was 
eveneens op de hoogte van Mellerowiczs onderscheid; hij verklaarde het daarmee eens 
te zijn, maar ook hij trok de conclusie niet waartoe Meij was gekomen (Van der 
Schroeff, 1965', biz. 543). 

") Rapport 7-6-1949. 
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XI 

OORLOG, UITGAAN EN SPORT: ZOMER 1914 

door 

A. F. MANNING 

Wie het over uitgaan en ontspanning wil hebben op het moment dat een 
oorlog uitbreekt merkt, dat twee historische processen met verschillende 
chronologieen elkaar raken. V~~r de politieke geschiedenis is 1914 een be
kend jaartal: in Europa gingen de lichten uit. Twee traditionele rivalen uit de 
tijd van het nationalisme vochten in de Franse loopgraven een bloedige strijd 
uit. In midden europa zou als gevolg van de oorlog een geheel andere staat
kundige situatie ontstaan. Verderop naar het oosten zou de oorlog mede tot 
resultaat hebben dat het regime van de tsaar tot een eind kwam en een bolsje
wistische revolutie plaats had, die decennia lang de halve wereld schrik aan
joeg. In de geschiedenis van ontspanning en vermaak echter was juli 1914 
geen echt breekpunt. Toen werd er al in vrij grote getale een vakantiereisje 
gemaakt I): de advertenties en activiteiten van reisbureaus bewijzen dat het 
niet om een happy few ging. In de zomers reden veel extra-treinen, 's nachts 
tegen sterk gereduceerde prijzen, van Parijs naar de kust of van Stuttgart 
naar de Bodensee. Toen waren er in Westeuropa naast de traditionele 
feesten, concerten en toneelvoorstellingen, of naast volksvermaken als 
hanen- en stierengevechten nieuwe sportevenementen razend populair gewor
den . Paarderennen, rugby- en voetbalwedstrijden, ook wielrennen lokten 
veel publiek, van heinde en verre. Koor-festivals en turnwedstrijden in Duits
land of draverijen in Engeland trokken regelmatig tienduizenden toeschou
wers, die met treinen twintig tot dertig kilometer heen en terug werden ver
voerd. Het was een tijd dat muziekkorpsen en toneelverenigingen floreerden 
- in steden van 50.000 inwoners vaak tien tot twintig - en in minder grote 
get ale zwemverenigingen en fietsclubs actief waren. De bioscopen en de mu
sic halls waren al geduchte concurrent en voor de theaters. Voor zover die 
ontwikkelingen nieuw waren, moet het begin vermoedelijk tussen 1870 en 
1880 gedateerd worden. Pas na 1930 trad weer verandering op: in een aantal 
landen werd de vakantie wettelijk geregeld en trokken radio en bioscoop 
velen aan die tevoren actief waren in het verenigingsleven. 

Geen caesuur dus in 1914. De oorlogsverklaringen onderbraken het 
vakantie-toerisme natuurlijk wei midden in het seizoen. En een paar weken 
later, tijdens de slag aan de Marne, moesten de theaters weer open en de con
certen beginnen. In Engeland vroeg men zich af hoe het moest met de drave
rijen en de voetbalcompetitie. Waren niet zovelen in militaire dienst opgeroe
pen, dat voorstellingen en wedstrijden bij gebrek aan spelers en toeschouwers 
afgelast dienden te worden? Kon men trouwens die wei door laten gaan, ter
wijl op het zelfde moment bloedige veldslagen plaats hadden? Maar aan de 
andere kant: wie leden schade wegens derving van inkomsten? 



OORLOG, UITGAAN EN SPORT 137 

Al hebben we enige kennis van het uitgaansleven en al zijn er thans goede 
aanzetten tot sociale geschiedenissen van sommige takken van sport, toch 
ontbreekt het aan een sociaal-culturele benadering van de geschiedenis van de 
vrije-tijdsbesteding. Een methodiek is niet ontwikkeld. Zelfs het begrip vrije 
tijd kan niet strak worden gedefinieerd en het meten van vrije tijd loopt vast 
omdat seriele gegevens ontbreken, althans voor de periode tot de jaren der
tig. We beschikken niet eens over voldoende gegevens om met behulp van de 
opbrengst van de vermakelijkheidsbelasting vergelijkingen of conclusies op 
te stellen. Vermoedelijk dient een onderzoeker een lokale benadering te kie
zen en met behulp van gespecialiseerde contemporaine periodiekjes per tak of 
vorm van georganiseerde recreatie aan het werk te gaan. Wat nu voigt ver
dient nauwelijks de benarning ouverture, het wijst slechts terrein en them a 
aan. 

Tegen de tijd van het vakantieseizoen kreeg het reisbureau Cook & Sons 
het druk. Dan verscheen een prospectus "Summer Holidays. Where to go 
and How to travel" met liefst driehonderd reismogelijkheden op de Britse ei
landen, in de Alpen, naar het Rijnland of Parijs, zeetrips naar Skandinavie 
en wat men verder wilde bedenken. Duitse kranten adverteerden dagelijks pa
gina's lang met bootreizen via Vlissingen naar Folkestone of met hotels aan 
de Bodensee of prezen tochtjes in het Schwarzwald aan. De accomodatie van 
de hotels was heel goed. In de Schwtibische Merkur van 1 juli 1914 adverteer
de een ook thans nog bestaand en gerenommeerd hotel vlak bij Colmar: 
"Grands Hotels des Trois Epis" op 750 meter hoogte, voorzien van kamers 
met stromend, warm en koud, water, groot terras, prachtig panorama, elec
trisch licht, centrale verwarming, autogarage en tennisbaan. De directie wees 
tevens op het electrisch bergs poor van station Ttirkheim naar Drei-Aehren 
(Trois Epis). 

Stuttgarter Neues Tagb/att gaf op 10 juli 1914 een aantal wenken voor rei
zigers. Zij dienden vooral te letten op de douane-voorschriften, want er is 
meestal veel gemopper en zenuwachtig gedoe en gesjouw met bagage als de 
trein aan het grensstation stopt. Laten de reizigers er op bedacht zijn dat hun 
gelegenheidskoopjes in het buitenland bij terugkeer flink belast kunnen wor
den . Ook tegen treindieven werd gewaarschuwd: dat gilde opereerde vooral 
op de internationale trajecten. Wie op reis gaat, doet er goed aan een safe te 
huren voor zijn waardevolle voorwerpen. Aan te raden was dat men met goe
de koffers op pad ging: die brachten beslist hun geld op. Adviezen te over: de 
heren werden gewezen op het nut van handige reiskleding, met name op de 
kniebroek of knickerbocker! 

Nog nadat de ooriogsverklaring van Oostenrijk in heel Duitsland met 
groot enthousiasme was ontvangen werden extra-treinen naar Friedrichsha
fen - "Feriensonderztige an den Bodensee" - aangekondigd. Op zaterdag 
I augustus werden in Duitsland weliswaar verschillende sportevenementen af
gelast, maar bevatten de meeste kranten toch twee of meer pagina's vakantie
advertenties onder de kop "Bader und Sommerfrischen". 
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Zoals in voorgaande jaren was met Quatorze Juillet in Frankrijk eveneens 
het seizoen begonnen. "La Plage fleurie" wachtte. Deauville hoopte op een 
goede zomer, maar ook in Lotharingen en de Ardeche zou het weer druk 
worden. Op de lijn Parijs-Lyon-Marseille werden zoals gewoonlijk vakantie
treinen met extra-faciliteiten ingelegd. Naar Vichy konden de Parijzenaars 
zelfs met een luxe-trein reizen. Naar Ostende, "la Reine des Plages" kon men 
een speciaal arrangement boeken2). Voor de vakantiegangers en voor de ex
ploitanten viel net als in Duitsland op het weekend van 1 en 2 augustus de 
grote klap. Het toerisme kwam tot een abrupt einde: in Vichy verdwenen za
terdag 1 augustus in een paar uur tijd de gasten. De auto's werden gevorderd 
en op de stations heerste chaos. 

AI verschenen de vakantie-advertenties nog volop, toch meldde The Daily 
Telegraph van zondag 2 augustus dat er in Ostende paniek onder de reizigers 
was ontstaan. Een opgeluchte dame verklaarde bij terugkeer: "Ostende is an 
impossible place now. The panic is so great that many of the holiday-makers 
who arrived from England yesterday returned today. The boat was crowded, 
and a great cry of relief went up in our hearts when we saw the shores of our 
own dear old country once more". Avontuurlijke verhalen waren aan de or
de van de dag. Twee Engelsen vertelden breedvoerig hoe ze in Zwitserland 
hoorden wat er aan de hand was. Overhaast probeerden ze met ander well-to
do people uit het overbevolkte Bazel naar St Louis te komen en verder naar 
Mtilhausen om per trein via Metz en Luxemburg de Noordzeekust te berei
ken, omdat vanuit Bazel geen rechtstreekse verbinding met Osten de mogelijk 
was. Ook de treinen van Parijs naar Boulogne werden bestormd. Omgekeerd 
scheen vanuit Engeland alleen over Hoek van Holland de verbinding nog 
open te zijn. Dagelijks verschenen advertenties over de veerdiensten. Dat was 
nodig omdat er steeds meer uitvielen en de situatie voor de reizigers erg 
onzeker was geworden. 

In Zuidduitsland was de toestand niet veel anders. Betrekkelijk gemakke
lijk had het Stuttgarter koor op 27 juli met de trein naar Bad Gastein kunnen 
rijden. WeI was in Oostenrijk de spoorbaan streng bewaakt om aanslagen 
van Servische spoorwegarbeiders te voorkomen. Op 29 juli reed het Stuttgar
ter gezelschap terug, nu in een overvolle trein met Badegilste: er waren al reis
beperkingen van kracht. Eind juli kwam de Orientexpress vanuit Parijs niet 
verder dan Budapest. De eerste dagen van augustus reden in Zuidduitsland 
nauwelijks meer reizigerstreinen: de vakantiegangers die vanuit Zwitserland 
of van de Bodensee terug naar huis wilden, ondervonden veel hinder. 

De gerenommeerde vakantie-oorden en badplaatsen liepen leeg. Ook aan 
de Franse kanaalkust en meer zuidelijk aan de golf van Biscaje, hoewel ge
zegd moet worden dat het nader aandacht verdient hoe het leven in Biaritz 
of, lang de Middellandse Zee, in Nice doorging. Waar niet veel veranderde, 
dat was aan de Engelse stranden dus betrekkelijk dicht bij het ooriogsgebied. 
Het leven ging daar zijn gang. De Engelsen voelden zich veilig, door de zee en 
onder bescherming van hun marine. 

Het vakantieverkeer van de Londense stations naar de kust gaf hetzelfde 
beeld als de voorgaande jaren. AIleen passagiers voor The Isle of Wight 
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moesten het ongemak voor lief nemen dat ze in plaats vanuit de haven van de 
pier moesten vertrekken. In Brighton arriveerden maandag 3 augustus nog 
twintig extra-treinen uit Londen. In Lynton en Lynmouth merkte niemand 
iets van de internationale toestand. In Hastings waren aile hotels bomvol, 
maar dat kwam omdat er een aantal mensen wachtte op de overtocht naar het 
continent. Waar minder buitenlanders waren, kwamen meer Britten die de 
oversteek niet wilden of konden maken. Sommige kranten kenden een ru
briek "By the silver sea" waarin het nieuws uit de badsteden werd vermeld. 
Na een week luidde de voornaamste conclusie dat de stemming weliswaar 
enigszins gedrukt was en meer dan andere jaren de mensen rondhingen voor 
de krantebureaus om de laatste bulletins te lezen, maar dat de vakantiegan
gers bleven. In de tweede week van augustus werden af en toe berichten gede
menteerd dat het aan het strand gevaarlijk zou zijn vanwege het risico van 
aanspoelende zeemijnen of zelfs van een aanval uit zee. Het publiek werd ge
rust gesteld: de Navy hield de kust goed in de gaten. De evenementen gingen 
door en in Brighton waren als vanouds bij alleriei shows duizenden op de 
been. Het bleef ook prachtig weer. 

Het is duidelijk: het internationaal toerisme kwam in het weekend van 1 en 
2 augustus 1914 in Europa tot stilstand. Dat ging om niet heel kleine aantal
len. Die reizigers hadden het vanwege de mobilisatiemaatregelen moeilijk om 
terug thuis te komen. Knelpunten vormden de stations van Parijs, de verbin
dingen over het Kanaal en de grensstations aan de Zwitsers-Frans-Duitse 
grens. Een vergelijking van de annonces voor vakantie-adressen in de kranten 
van 1913 en 1914 en het plotseling ontbreken daarvan na de eerste dagen van 
augustus 1914 tonen dat het om niet onaanzienlijke contingenten mensen 
ging. Men krijgt de indruk dat de mobilisatie in Frankrijk, Belgie en Duits
land velen onttrok aan de dienstverlenende sector en dat de jongere en oudere 
gas ten zich niet of nauwelijks lieten zien. Aileen in Engeland verliep de va
kantiemaand betrekkelijk normaal. Bij dat laatste moet men bedenken dat de 
ondernemers in de horeca er uiteraard belang bij hadden dat de berichtgeving 
in de kranten voor een zo gunstig mogelijk beeld zorgde. 

Verder onderzoek dient per plaats of regio te geschieden. De gelegenheids
boeken over vakantiecentra en badplaatsen bieden over het algemeen niet zo
veel houvast. Vooriopig dient de geinteresseerde zich waarschijn1ijk het best 
te wenden tot de dagbladen en de gespecialiseerde periodieken uit die tijd. 
Vaak loont het de moeite om documentatie over de zomer van 1919 te raad
plegen: een terugblik op het moment dat alles weer "normaal" wordt, is 
instructief. 

De theater-artisten vormden een aparte categorie die van de ooriog te lij
den kon hebben. Musici, toneelspelers, vaudeville- en revueartisten vreesden 
dat althans. Het lijkt er op dat in Duitsland het seizoen eind augustus begon, 
weliswaar in verband met de tijdsomstandigheden met aangepaste program
ma's. In Parijs, in die weken vlak achter het front gelegen, was het anders. 
Vanaf half augustus was het minder druk in de straten: velen waren gemobili
seerd, anderen vluchtten met hun gezinnen de stad uit. Het was verboden om 
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in de cafe's muziek te laten spelen; een politie-verordening deed de bars om 8 
uur 's avonds sluiten. Taxi's en auto's waren zeldzaam. De musea gesloten. 
De uitgaansgelegenheden aan de Champs-Elysees en op Montmartre hie1den 
de deuren dicht. 

In de laatste week van augustus vergaderden de theater-directeuren over de 
vraag wat ze moesten doen nu het nieuwe seizoen naderde. De gezelschappen 
waren actief en repeteerden ai, maar het publiek leek maar weinig belangstel
ling te hebben. Waarom niet een paar theaters heropenen, vroeg L'Intransi
geant van 26 augustus zich af. De Association Amicale des Regisseurs des 
Theatres Fran~ais haakte daar gretig op in en wees op de ongeveer 75.000 
mensen die van het theater moesten leven en niet werkloos wilden worden. 
De regisseurs hadden hun voorstel passend verpakt: de militaire autoriteiten 
zouden vooraf de programma's goedkeuren, de opbrengsten werden verdeeld 
over aile leden van de associatie en wat boven een bepaald bedrag binnen
kwam, zou naar het Rode Kruis gaan. Toch durfde men de stap niet te zetten. 
Zelfs matinees waren te riskant, al zouden die slechts vaderlandse program
ma's met muziek en declamatie geven, omlijst door de volksliederen van aile 
geallieerden '). Wei gingen de filmtheaters op 1 september weer open, overi
gens tot verontwaardiging van de schouwburgdirecteuren: de cinema had 
toch al zo'n voorsprong en had al veel publiek afgepakt dat vroeger naar de 
schouwburg kwam. 

Half september, na de slag aan de Marne, kreeg het leven in Parijs een 
meer normaal aanzien. De lagere scholen begonnen op maandag 21 septem
ber, de spoorwegen konden weer treinen laten rijden naar Beauvais, Calais en 
Duinkerken, al klaagden handelaren dat ze nog geen goederen ter verzending 
konden aanbieden, omdat alles voor het leger was gereserveerd. Op 24 sep
tember verschenen de kranten weer met vier in plaats van twee pagina's. 
Toch kon geconstateerd worden dat het echte uitgaansleven er niet meer bij 
was. Erger nog: Abel Hermant klaagde dat men zich niet meer kleedde en 
vroeg naar bed ging, Parijs leek wei kleinburgeriijk te zijn geworden. 

Het was allemaal moeilijk. Er rezen protesten toen eind september op de 
aanplakzuilen affiches voor revues als "Culotte, mesdames" en "Cache ton 
nu" verschenen. Stel dat Duitse patrouilles of spionnen zoiets zouden zien. 
Trouwens, het was ongepast tegenover de soldaten aan het front en de oor
logsgewonden. Pas heel geleidelijk werden de theaters en music-halls her
opend en kwam het mondaine leven op gang: de opera pas in november 1916. 
Vanzelfsprekend zongen chansonniers nu in vaderlandse revues "On les 
aura, on les aura" en stond "la Chanson du poilu" op het repertoire'). 

In tegenstelling tot Parijs was er in Londen meer te doen. De directies van 
Coliseum en van de theaters in West-End gaven op 6 augustus een verklaring 
uit dat de voorstellingen gewoon doorgingen. Aileen een enkel theater waar 
de zaken toch niet goed liepen, hield zijn deuren gesloten. Behoudens een na
tiona1e catastrofe, "inforeseen and certainly undesired", zouden de theaters 
het publiek bedienen. De directies verklaarden dat met grote nadruk. Ze we
zen er in het voorbijgaan op dat het amusementsleven ook tijdens de Boeren
oorlog was doorgegaan. De federatie van variete-artisten liet minder opti-
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mistische geluiden horen en richtte een nood-comite op. Enkele directies had
den immers de gages verlaagd vanwege de verwachting dat het publiek het liet 
afweten of tenminste in minder grote getale zou verschijnen. De artisten
organisaties dachten dat het slechts om een tijdelijke terugval ging en wezen 
er op dat buiten Londen alles als altijd was. En het bleef draaien om de kwali
teit van de programma's: "good show, good audience". Bewees het matinee 
van 10 augustus in het Coliseum, waar Miss Cecilia Loftus optrad, die stel
ling niet overtuigend: "The Coliseum programme included a number of pa
triotic turns, which were much to the taste of the large audience". Ondanks 
allerlei verzekeringen over en weer, moesten de artisten toch accepter en dat 
hun gages werden verminderd als de publieke belangstelling onder het 
gemiddelde zou dalen . 

Het is wei duidelijk dat het leven in Parijs in augustus en september veel 
sterker was ontwricht dan in Londen. Toch hielden in beide centra de thea
terdirecties hun hart vast, en de artisten niet minder. Een duidelijke aarzeling 
betrof de music-halls, spectacles en revues: was het genant dat amusement 
van dergelijke aard werd geboden terwijl aan het front de soldaten voor 
vaderland en eigen leven vochten? Anderzijds, wie niet was gemobiliseerd 
moest toch 66k leven? De noodoplossing was dat de programma's een extra
vaderlands accent kregen. 

Vermoedelijk kan men geen exacte vergelijkingen maken. Het theaterleven 
beperkte zich uiteraard tot de steden. Het platteland is in die tijd te verwaar
lozen. Veel publiek dat anders een kaartje kocht voor juist het niet-culturele 
amusement zal wei gemobiliseerd zijn, waardoor de opbrengsten daalden. 
Laat tot die categorie veel jonge mannen horen, de misschien wat oudere lief
hebbers van opera's kwamen evenmin aan hun trekken. Het lijkt er op dat op 
den duur de goede en populaire programma's uitvoering kregen: ze hadden 
succes en waren dus lucratief. 

Als men er in slaagt voor de verschillende categorieen de kasopbrengsten 
of de vermakelijkheidsbelastingen te berekenen, of aileen maar de bezoekers
aantallen te weten, dan moet men wei rekening houden met de aantallen ge
mobiliseerden. Zeker voor die vormen van vermaak waarvoor mann en tussen 
de achttien en vijfenveertig jaar zich interesseerden. 

Met de sport komen we bij een vorm van ontspanning die deels nog elitair 
was, dee1s populair. Soms waren daarbij niet geringe belangen in het spel, 
vooral in Engeland. Niet minder dan vakantie-toerisme was sport een ver
schijnsel, dat in grote delen van Duitsland, Frankrijk, Engeland, Nederland 
en Belgie al decennia lang een opzienbarende ontwikkeling doormaakte. De 
grote kranten hadden, zeker in de zomermaanden, aparte sportpagina's 
waarin even goed berichten verschenen over speerwerpen en tennis als rugby 
en rolschaatsen. Turnen en zwemmen waren als volkssporten in Duitsland 
populair. Massale belangstelling werd sinds het eind van de vorige eeuw 
gewekt door de moderne teamsporten en wedstrijden. Geldprijzen en de mo
geJijkheid om te gokken stimuleerden de belangstelling nog eens extra. Dra
verijen, veldsporten als rugby en voetbal en ook de velodromes in Belgie en 
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Frankrijk trokken tel kens duizenden betalende toeschouwers. Jockeys en 
Engelse voetballers werden goed betaald. Zijn overwinning in de Tour de 
France in 1903 leverde Maurice Garin 6125 goudfrancs op. Henri 
Desgrange's blad L 'Auto had toen al een dagelijkse oplage van 65.000. 

In Frankrijk telde men twee miljoen jachtvergunningen. De jacht was daar 
een geliefde bezigheid, maar kan niet gelden als een moderne sport, evenmin 
trouwens als de stieregevechten in het zuiden en de hanengevechten in het 
Noordwesten. Eerder kunnen vliegdemonstraties en autorennen gelden als 
sportieve gebeurtenissen. De Grand Prix van Lyon op zaterdag 5 juli 1914 
trok bijvoorbeeld 50.000 toeschouwers. Uit Parijs waren vrijdagsavonds om 
acht uut twee extra-treinen vertrokken, die's nachts om half vier in Lyon ar
riveerden. In de buurt van het circuit stonden nog eens 2500 auto's gepar
keerd. Dagenlang stonden tenminste in Duitsland en Frankrijk de kranten 
vol berichten, voorbeschouwingen en sfeertekening rond dit evenement. Het 
waren nationale wedstrijden, waarbij de coureurs een traject van twintig ron
den moesten afleggen met een totaalafstand van 700 kilometers. De Belgen 
startten in gele wagens, de Italianen met rode, de Engelsen met groene, de 
Fransen met blauwe en de Duitsers met witte wagens. De Belgen kregen in de 
voorbeschouwingen geen schijn van kans omdat ze te onervaren waren in zul
ke wedstrijden. Fiat en Sunbeam konden beter meekomen, maar Peugeot en 
Mercedes waren favoriet. Het werd dus ongetwijfeld een Frans-Duits duel. 
Op de grote dag bezetten de Duitsers de eerste drie plaatsen en behaalden dus 
een verpletterende overwinning. De Franse kranten gingen onder de kop 
"Pourquoi nous avons perdu Ie Grand Prix" naar de oorzaak zoeken en 
dachten dat het niet aan de kwaliteit van de auto lag maar aan de taktiek. Te
gelijkertijd werden de overwinnaars overweldigend gehuldigd in Stuttgart, de 
stad met de autofabrieken. In hun toespraken hadden de feestredenaars het 
over het oer-duitse en oer-Zwabische begin van de automobiel. 

Vliegdemonstraties kregen dagelijks de aandacht op de sportpagina's. In 
Duitsland natuurlijk ook de shows met Zeppelins. Op II juli yond een vlieg
wedstrijd Londen-Parijs-Londen plaats. Auto's en vliegtuigen intrigeerden 
de massa vanwege de technische mogelijkheden en omdat steeds weer nieuwe 
records werden gevestigd. Natuurlijk ook omdat men er wedstrijden mee kon 
houden. De oorlog onderbrak deze vorm van vermaak. Dat gold overigens 
evenzo voor de niet-moderne, meer traditionele sporten als de zwem
wedstrijden of de Kreis- en Gauturnfeste. 

Omstreeks 1 augustus 1914 verdwenen de sportrubrieken uit de kranten. 
Voor het weekend van 1 en 2 augustus was alles afgelast, alleen wedstrijden 
van militairen gingen door. De Duitse turners zwolgen weer in hun patriotse 
traditie: "Mit all dem hunderttausenden deutschen Mllnner eilt zu den Fah
nen auch die deutsche Turnerschaft, die seit ihrer Geburtsstunde in schwerer 
Notzeit des Vaterlands und seit ihrer Bluttaufe in den Befreiungskriegen des 
Vermachtnis des Turnvaters Jahn, den Gedanken von Deutschlands Einheit 
und Gr()sse in Millionen Herzen gepflegt hat" '). De turners stelden zich 
dadelijk beschikbaar voor bewakings- en hulp-diensten. 
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Ook in Frankrijk geen sport meer in de eerste helft van augustus. Op de 
dag van de Grand-Prix van Longchamp was geen paard te bekennen: er 
graasden schapen en de dure renpaarden waren voor het leger gevorderd. 
Vrijdag 28 augustus rees in de Franse pers de vraag of de jacht heropend zou 
worden. Pas tegen half september verschenen de eerste sportberichten en sig
naleerden de journalisten dat in Engeland de paardesport gewoon doorging. 
Er zat een jaloerse ondertoon in: "Les Anglais ne veulent point que la vie soit 
interrompue chez eux par la guerre. lis ont raison. Nous devrions bien les 
imiter." Het stelde in Frankrijk niet veel voor: enkele draverijen en een paar 
voetbalwedstrijden in Parijs voor spelers die niet onder de wapens waren ge
roepen. Daarbij moet men niet vergeten dat voetbal in Frankrijk slechts in 
Parijs en aan de Westkust bekend was en nog sterk een zaak van de classes 
moyennes, terwijl het tezelfdertijd in Engeland een volkssport was"). 

Aan de overzijde van het Kanaal werden de harddraverijen niet onderbro
ken . Brighton bewees dat woensdag 5 augustus. "Turf" was een Engels mo
nument. De harddraverijen trokken massa's publiek dat daarbij flink gokte. 
De paarden vertegenwoordigden kapitalen en heel het bedrijf, de jockeys niet 
in de laatste plaats, kostte veel geld. Wei rees de vraag of de paarden gevor
derd zouden worden en of de spoorwegen er voor konden zorgen dat de die
ren - en de toeschouwers - van de ene naar de andere wedstrijd transport
moge1ijkheden bleven houden. 

Een probleem dat de rennen doorgingen terwijl elders in Europa ellende 
was? Haastig herinnerde een schrijver van een ingezonden brief aan The Dai
ly Telegraph van 6 augustus er aan dat tijdens de Krim-oorlog en de oorlog in 
Zuid-Afrika de races hun recreatie-functie voor de volksmassa's hadden be
houden. De economische aap kwam uit de mouw: "There are also the owners 
to be considered, who, if racing is stopped, will have the expenses of keeping 
their horses without the chance of earning a penny." 

Toch waren er enkele afgelastingen voor het weekend van 8 op 9 augustus, 
veroorzaakt door verkeersbelemmeringen ten gevolge van mobilisatie
activiteiten. Het weekend daarop heerste enige onzekerheid, maar in Gat
wick, Lewes en Folkestone gingen de races door en dat was goed voor de dui
zen den en hun gezinnen die vanwege hun werk voor de draverijen anders bro
deloos raakten. Als er toch afgelast werd, diende dat tijdig bekend gemaakt 
te worden om deelnemers en bezoekers nodeloze kosten te besparen. 

Ondanks allerlei pleidooien vonden de races in Derby op 3 september geen 
doorgang. Dat verwekte grote consternatie, die nog werd vergroot door het 
bericht dat een algehele stopzetting werd overwogen: "this is amazing news, 
and that such an extraordinary policy should be entertained for a moment by 
Turf authorities will undoubtedly create a feeling of deep dismay and anxie
ty" . Natuurlijk was er ellende, voor de Parijzenaars bijvoorbeeld, maar de 
ooriog woedt toch niet op Engelse bodem? En hoe zwaar worden de eige
naars van renpaarden, jockeys en anderen niet getroffen: "Goodness knows 
there is serious enough unemployment in the kingdom at present. Why, the
refore, add at least 50.000 homes to the melancholy total, for we may be sure 
that umemployment will become more pronounced for some time to come, 
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even if our arms meet with 'success all along the line'?". Er werd verteld dat 
de koning had laten weten dat de races niet gestopt hoefden te worden. Dat 
zou niet gebeuren, maar het aantal evenementen werd drastisch gereduceerd 
in later oorlogstijd ' ). 

De Engelse voetba!competitie moest rond 1 september beginnen. De secre
tatis van de Football Association had al op 11 augustus laten weten dat nor
maal gespeeld zou worden. "It is the hope of the F.A. and the clubs that the 
game will provide a pastime for the many for whom the Government cannot 
find profitable employment." Vanaf 2 september draaiden de Eerste en 
Tweede Divisie en de Southern League weer en passeerden in de eerste divisie 
tien- tot dertig-duizend toeschouwers per wedstrijd de loketten . Er stonden 
grote belangen op het spel. In het vorig seizoen had Liverpool een netto-winst 
gemaakt van 8780 pond Sterling, Aston Villa ongeveer 6600 en Tottenham 
Hotspur 5200 pond. 

In de week van de slag aan de Marne voelde de Football Association zich 
toch genoopt tot de verklaring dat de Leage gestopt werd "if the War Office 
is of opinion that such a course would assist them in their duties". Dat yond 
de Army Council niet: die instantie en trouwens ook het War Office waren al 
voldaan omdat het leger desgevraagd gebruik kon maken van de voetbalvel
den. "The question whether the playing of matches should be entirely stop
ped is more a matter for the discretion of the association, but the Council 
quite realise the difficulties involved in taking such an extreme step, and they 
would deprecate anything being done which does not appear to be called for 
by the situation"'). 

Bij de vraag of in deze omstandigheden al of niet gevoetbald mocht wor
den waren niet uitsluitend algemene ethische en vaderlandse gevoelens in het 
geding. Immers ook de specifieke tegenstanders van betaalde sport , al voor 
augustus 1914 zeer actief zij het zonder resultaat, roerden zich opnieuw. Zij 
schreven vooral in The Times. Naar hun opvatting was het onjuist om tegen 
beta ling te blijven voetballen, want men diende zich nu voor de B.E. F. te 
melden. De bekende historic us A. F. Pollard schreef in een ingezonden stuk: 
"Every club that employs a professional football player is bribing a needed 
recruit to refrain from enlistment, and every spectator, who pays his gate mo
ney is contributing so much towards a German victory". Er onstond een ac
tie, goedgekeurd door de F.A. om op de zaterdagmiddagen in de voetbalsta
dions tijdens de rust propagandaspeeches voor dienstneming te houden. Na
tuurlijk zorgde een militaire kapel voor de passende muziek en na afloop was 
het de bedoeling om in optocht naar de recruteringskantoren te marcheren. 
Het werd een fiasco, in elke plaats waar men het probeerde. De teleurgestelde 
organisatoren schamperden dat het allemaal een geldkwestie was . Een con
servatief Lagerhuislid stelde voor dat de spoorwegen kaartjes naar voetbal
wedstrijden extra belastten en dat iedere toeschouwer die niet in uniform 
was, toeslag moest betalen 9). 

De clubbesturen wilden niet on-vaderlands zijn. Bezorgd werden ze wei 
toen bleek dat vanaf oktober de toeschouwersaantallen daalden. Ze zaten bo
vendien vast aan de spelerscontracten die tot april 1915 liepen, terwijl de in-
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komsten met 400/0 daalden. Op 28 november trachtten de clubs de publieke 
opinie om te krijgen door in The Times een uitvoerige beschouwing te laten 
plaatsen. De kern daarvan was dat de voetballers en het publiek hun aandeel 
in dienstneming wei degelijk hadden geleverd, misschien wei beter dan in an
dere takken van sport. Was het niet eenzijdig om de volle aandacht te geven 
aan de vijfduizend professionals? Daarvan waren trouwens tweeduizend in 
het leger. Hoogstens zeshonderd ongetrouwde voetbal1ers, die van de voet
balsport moesten leven, hadden zich niet gemeld voor de strijdkrachten. Het 
was niet fair die zeshonderd voortdurend te kritiseren op een aantal van twee 
miljoen die in aanmerking kwamen to join the colours. De Londense voetbal
clubs deelden daarop mee dat re zouden stoppen, als ook de draverijen op
hielden, dergolf links, theaters, music halls en bioscopen dicht gingen. 

Van anderen kreeg het Association football nog steun: was de reI iets an
ders dan een poging van de bezittende klasse om aan de massa die ene dag 
ontspanning van de week af te nemen? In december ebde het rumoer weg. 
Toch zou in het voorjaar van 1915 de competitie worden gestopt om in het 
najaar niet opnieuw te beginnen. Door mobilisatie en oorlog verschenen er 
minder toeschouwers en de clubbesturen kregen moeilijkheden bij het forme
ren van hun teams. In de jaren die volgden werden aileen vriendschappelijke 
wedstrijden gespeeld, vaak met een liefdadig doe!. Door het wegval1en van de 
echte competitie was de sport minder aantrekkelijk geworden, zodat al1erlei 
voetbalkranten niet meer verschenen: pas aan het begin van de competitie 
1919-1920 waren ze er weer 10). 

Sportevenementen trokken in 1914 vaak vele duizenden, ja tienduizenden 
toeschouwers. Passief vermaak? Grotendeels wei, maar het bijeen zijn en 
mee-Ieven hadden een socialiserende functie. Echte wedstrijden prikkel den 
het chauvinisme. De rugby-match tussen Frankrijk en Schotland ontaardde 
in 1913 in een massale vechtpartij omdat de Engelse scheidsrechter naar de 
smaak van het publiek tegen de Fransen floot. De Franse pers was in rouw 
toen de Duitsers de autorennen van Lyon wonnen. In een Engelse stad kon
den de toeschouwers niet verkroppen dat "hun" team een uitwedstrijd ver
loor. April 1915 vonden de inwoners van Sheffield het geen werk dat er zo 
weinig publiciteit was nu juist "hun" United the Cup had veroverd. 

Tot de moderne sportevenementen hoorden in 1914 de viiegerij en de 
motor- en auto-rennen. Het was verklaarbaar dat de oorlogsomstandigheden 
de activiteiten op dat gebied beeindigden. De paardesport kreeg het in Enge
land moeilijk, ten dele omdat veel personeel uit die hoek voor de cavalerie 
nodig was. In zeer beperkte omvang konden de draverijen overigens door
gaan vanwege de sterke wil om de gevestigde traditie in stand te houden en 
beslist ook vanwege de financieie en sociaai-econornische motieven. In de 
hippische sporten gingen grotere geidsommen om dan in de voetbal1erij, want 
al werden de speiers betaald, degenen die geld in clubs hadden geinvesteerd 
deden dat niet om winst maar voor de voetbalsport. Misschien verklaart die 
situatie dat het betaald voetbal aan het eind van de competitie 1914-1915 het 
niet langer kon volhouden. 
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Op het continent waren de populaire sporten minder gecommercialiseerd 
en was het wedstrijdkarakter vaak lang niet zo geaccentueerd. Sportbeoefe
ning gebeurde vaak in de context van goede conditie voor scholieren: de toe
komstige staatsburgers "). De Duitse turnverenigingen en ook de zwemmers 
waren in die geest opgevoed. Pierre de Coubertin had in Frankrijk een gelijk
soortig proces in gang gezet. Dat zou de afwezigheid van discussies in Frank
rijk en Duitsland kunnen verklaren zoals die in Engeland over Turf en 
Association Football plaats hadden. 

De oorlog onderbrak een proces dat, eerst in de industriesteden en met ver
traging op het platteland, grotere bevolkingsgroepen in aanraking bracht met 
nieuwe patronen en vormen van ontspanning. Al betekende de zomer van 
1914 geen caesuur maar hoogstens een vertraging, het is instructief te zien 
hoe in buitengewone omstandigheden het dagelijks leven en cyclische festivi
teiten passeren. Wat er te doen is en wat dat betekent voor de tijdgenoten. 
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DE NAZI ECONOMIE 

door 

H. VAN CAPELLE· 

Introductie 

Economische ontwikkelingen in Nazi Duitsland gedurende de jaren 1933-
1945. Aan de orde komen onder meer het streven naar autarkie en "Lebens
raum", de bestrijding van de massale werkloosheid en de financieringspoli
tiek van de overheid. 

Hillers economische opvattingen 

Gedurende het nationaal-socialistische regime in Duitsland (1933-1945) 
heeft Hitler als onbetwist dictator doorslaggevende invloed uitgeoefend op 
het economische en handelspolitieke beleid. Hitler was het die uit de kleine 
"Deutsche Arbeiterpartei" van de machinebankwerker Drexler een miljoe
nenpartij wist te formeren. Om zijn politieke (en indirect ook zijn economi
sche) doe1einden te bereiken, presenteerde hij niet zozeer een echte politieke 
partij, maar de nationaal-socialistische "Weltanschauung". Als we spreken 
over het nationaal-socialisme, is het eigenlijk beter de term "Hitlerisme" te 
gebruiken, want als geen ander binnen de NSDAP heeft Hitler.het nationaal
socialisme niet aileen als politieke beweging, maar ook als politieke partij een 
eigen gezicht gegeven. Gezien zijn dominerende positie in Duitsland geduren
de de jaren 1933 tot 1945 is er aile reden om aandacht te schenken aan de 
relatie tussen Hitler en de economie. 

In zijn talrijke redevoeringen is moeilijk een echte rode draad te vinden op 
economisch gebied. Zijn redevoeringen waren meer op opportunistische wij
ze afgestemd op de talrijke belangen van de diverse groepen van toehoorders. 
In toespraken tot bijvoorbeeld industrielen was hij aanzienlijk duidelijker en 
gematigder dan tot boerefl en middenstanders, waar hij het vage beeld opriep 
van een autarkisch Duitsland, met daarin een centrale plaats voor de boeren 
en middenstanders, verlost van de "renteslavernij" en van het "internationa
Ie beurs- en bankkapitaal". Het blijkt dat Hitler zich interesseerde voor eco
nomische kwesties, voor zover deze hem van dienst konden zijn in zijn niet 
aflatende strijd om de macht. Nadat hij die in 1933 eenmaal had veroverd, 
zag hij de economie als een van de vele hulpmiddelen - zij het weliswaar een 
belangrijke - ter verwezenlijking van zijn "Lebensraum"-imperialisme en 
anti-semitisme '). 

Hitlers den ken was doortrokken van het sociaal-darwinisme, waarbij de 
strijd om het menselijk bestaan als het grondbeginsel en het recht van de ster
kere als het grondrecht van de samenleving worden verkondigd. Hitlers pro-
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gramma en ideeen waren zeker niet origin eel; het waren veelal cliches van ra
dicale en volkse "pan-germaanse" politieke denkbeelden, zoals die te vinden 
waren in de nationalistische en anti-semitische pers. Bij al zijn redevoeringen 
appeUeerde hij niet lOzeer aan de feitelijke kennis of het politieke bewustzijn 
van zijn toehoorders, maar bijna uitsluitend aan het gevoel. Hij wilde de 
massa achter zich zien te krijgen en de mass a omvatte iedere groepering van 
de samenleving, kortom datgene wat door de nationaal-socialisten met de 
term "volksgemeenschap" werd aangeduid. 

Daartoe behoorden onder andere ook de Duitse industrielen en economen, 
die Hitler voor zijn NSDAP moest zien te winnen. Uit zijn sociaal
darwinistische ideeen vloeide de stelling voort dat de economie ondergeschikt 
zou moeten zijn aan de politiek: "eerst een politiek en militair sterke staat, 
die zwakkere staten kan bezetten en economisch kan uitbuiten , dan pas een 
bloeiende economie" 2). Zonder nieuw "Lebensraum" kon Duitsland nooit 
over een krachtige en gezonde economie beschikken, aldus Hitler. 

De verovering van "Lebensraum" is een van de onvoorwaardelijke 
constanten geweest in Hitlers denkbeelden. De stichting van een continentaal 
Duits imperium stond hem voor ogen, dat zich moest uitstrekken over het 
grootste deel van het vasteland van Europa. Hij was ervan overtuigd dat 
Duitsland op den duur onafhankelijk moest worden van de rest van de we
reid. Zonder voldoende "Lebensraum" lOU ook de economie zich niet opti
maal kunnen ontwikkelen en lOnder een sterke machtsstaat kon een land 
geen sterke en gelOnde economie hebben. Hij wees daarbij op Engeland, dat 
volgens hem toch met de allergrootste brutaliteit zijn economische veroverin
gen met het zwaard had uitgevoerd en niet aileen door middel van een sterke 
binnenlandse economie. 

Toen Hitler eenmaal aan de macht was wilde hij zo snel mogelijk de werk
loosheid oplossen en eveneens snel, doch beperkt, de herbewapening aanpak
ken. Beide zaken achtte hij van primair belang in zijn streven naar de Duitse 
machtsstaat. Om Duitsland tot een machtsstaat (een "Grossraum") te trans
formeren, moest er na de opheffing van de werkloosheid wei een belangrijke 
keuze worden gemaakt ten aanzien van de richting van de economische groei: 
Of een (her)orientering van het Duitse bedrijfsleven op de wereldmarkt Of op 
de binnenlandse markt, hetgeen eigenlijk inhield: Of een hogere levensstan
daard voor de Duitse bevolking met meer consumptiegoederen, waarbij geen 
plaats was voor de ideeen over autarkie, vergroting van de "Lebensraum" en 
een in die Duitse machtsstaat functionerende "Grossraumwirtschaft", Of een 
toename van de militaire kracht door midde1 van een uitbreiding van de zwa
re industrie waarbij (gewelddadige) territoriale expansie lOU kunnen plaats
vinden . Zoals bekend koos Hitler voor het laatste .. . 

Eerste vierjarenpian 

Het meest urgente probleem, waarmee de regering-Hitler direct na de 
machtsovername werd geconfronteerd, was een zo spoedig mogelijke ophef
fing van de massale werkloosheid. Het hele prestige van het nieuwe regime 
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hing af van het slagen daarvan. Op 1 februari 1933 kondigde Hitler zijn eerste 
vierjarenplan af "zur Rettung des Deutschen Volkes, zur Sicherung der 
Deutschen Ernahrung, und zur Rettung des Deutschen Arbeiters durch einen 
machtvollen Angriff auf die Arbeitslosigkeit" 3). Voor de inschakeling van de 
werklozen in het arbeidsproces stond slechts een bedrag van 600 miljoen 
Rijksmark ter beschikking (het bedrag was afkomstig uit fondsen van het vo
rige kabinet). De eerste maatregelen van het nieuwe regime sloten vooriopig 
geheel aan bij de reeds door de kabinetten Von Papen en Von Schleicher ge
voerde economische politiek en lieten weinig zien van een specifiek eigen 
nationaal-socialistisch economisch beleid. Een systematische, goed door
dachte aanpak van de economische politiek ontbrak. In een redevoering op 
28 februari 1933 voor hogere NSDAP-leiders bracht Hitler niettemin enige 
duidelijkheid wat betreft de te voeren economische politiek: ondanks de suc
cessen op het gebied van de werkloosheidsbestrijding (de werkloosheid was 
gedaald van 6 miljoen in 1932 tot 5,7 miljoen eind 1933) zou het Duitse yolk 
sombere tijden tegemoet gaan; binnen acht jaar zou een ernstige economi
sche crisis ontstaan, die het gevolg zou zijn van gebrek aan afzetmarkten. De 
enige oplossing was het veroveren van nieuwe gebieden ("Lebensraum"), die 
traditioneel tot de Duitse (Germaanse) invloedssfeer behoorden. Om die 
nieuwe gebieden te veroveren, zouden "kurze, entscheidende Schlage, erst 
nach dem Westen, dann nach dem Osten notig sein werden"'). 

Hieruit blijkt zonneklaar dat Hitler reeds van 1933 af streefde naar een ge
welddadige territoriale expansie. Bovenstaande uitingen weerleggen tevens de 
wijdverbreide opvatting dat de nazi-economische politiek in twee volledig te 
scheiden perioden uiteen zou vallen: de eerste periode uitsluitend gericht op 
de opheffing van de werkloosheid (dit zou met de (her)bewapening niets te 
maken hebben) en de tweede periode uitsluitend op de (her)bewapening. Hit
ler bracht daarentegen reeds vanaf het begin van zijn machtsaanvaarding een 
zeer bewuste koppeling tot stand tussen enerzijds het opheffen van de 
werkloosheid en anderzijds het opvoeren van de (her)bewapening. 

In de verbinding van zowel politiek/militaire als economische doeleinden is 
het specifiek eigene van de nationaal-socialistische economische politiek te 
zien. De "Autobahnen", ook wei "Strassen des FUhrers" genoemd, waren 
hiervan een typisch voorbeeld: als het spectaculairste onderdeel van het eerste 
vierjarenplan brachten zij aan honderdduizenden werklozen werk, terwijl zij 
tevens een "gunstig" verloop van de latere "Blitzkriege" hebben bevorderd. 

Met het eerste vierjarenplan introduceerde Hitler (na vier maanden) een ei
gen programma ter bestrijding van de werkloosheid. Het zogenaamde "Rein
hardt Plan", dat op 1 juni 1933 tot wet werd verheven en was genoemd naar 
de grote initiatiefnemer achter dit plan, de staatssecretatis van Financien 
Reinhardt, verbond een werkverschaffingsprogramma van de overheid ter 
hoogte van 1 miljard Rijksmark met tal van fiscale faciliteiten ter activering 
van de particuliere investeringen. Het "Reinhardt Plan" werd het kernstuk 
van de nationaal-socialistische werkverschaffingspolitiek en zou rond 1 mil
joen werklozen weer aan het werk helpen. In juni 1933 werd ook de wettelij
ke basis gelegd voor de bouw van de "Autobahnen", een plan dat reeds in 
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grote trekken was ontstaan tijdens de republiek van Weimar, maar dat door 
de nazi's pas tot uitvoering werd gebracht. In september 1933 werden boven
genoemde plannen aangevuld met een tweede plan in de vorm van een bijzon
dere wet tegen de werkloosheid. Hiervoor werd nog eens 0,5 miljard 
Rijksmark uitgetrokken in de vorm van de belastingfaciliteiten en overheids
subsidies. 

Het " Wirtschajtswunder" van Nazi Duitsland 

Het eerste vierjarenplan bleek succes te hebben (zie tabel 1). Binnen vijf 
jaar was de werkloosheid vrijwel geheel verdwenen, terwijl bijvoorbeeld 
Groot-Brittanie in 1939 nog altijd een miljoen werklozen telde en de Verenig
de Staten na de eerste hoopvolle jaren van de "New Deal" in 1936 weer met 
een grote stijging van het aantal werklozen te kampen kregen. Ook de stijging 
van de industriele produktie in Duitsland gedurende deze vooroorlogse jaren 
was fors. Vooral de produktie van kapitaalgoederen steeg snel na 1933; de 
produktie van consumptiegoederen bleef daarbij achter (zie tabel 2). 

TABEL I 

De ontwikkeling van de werkloosheid in Duitsland van 1932-1938 
(in miljoenen person en) 

Jaar Tewerkgestelden Werklozen 

1932 13,9 6,0 
1933 14,5 5,7 
1934 16,1 2,3 
1935 17,0 1,8 
1936 18,3 1,1 
1937 19,7 0,5 
1938 20,8 0,2 

Bran: G. Stolper: Deutsche Wirtschajt seit 1870. Tiibingen, 1966. Biz. 155. 

TABEL II 

Index van de industriele produktie van 1928-1939 

1928= 100 

kapitaalgoederen 
consumptiegoederen 

1928 1934 1935 1936 1937 1938 1939 

100 49 86 226 156 209 256 
100 59 65 80 92 106 119 

Bran: Statistisches Handbuch von Deutschland 1928-1944. Miinchen, 1949. Biz. 460 
en 606 

In Berlijn, Neurenberg en Mtinchen verrezen pompeuze spectaculaire pu
blieke werken in neo-klassieke stijl (zogenaamde "Ftihrerstijl"), regerings
en partijgebouwen die eeuwenlang de macht van het nationaal-socialisme tot 
uitdrukking moesten brengen (de Egyptische piramiden en tempelcomplexen 
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werden als voorbeeld genomen). Tevens werden tal van steden verfraaid met 
nieuwe schouwburgen en concertgebouwen, niet zelden op persoonlijk bevel 
van de "Fiihrer", die zich dikwijls tijdens de bouw met de kleinste details 
bezighield. 

Daarnaast werd het Duitse industriele apparaat gerationaliseerd en gemo
derniseerd, terwijl veel aandacht werd geschonken aan de aanleg van fraaie 
kantines, plantsoenen en parken. Tienduizenden werknemers gingen met de 
"Kraft durch Freude" -organisatie - onderdeel van de eenheidsvakbond, het 
"Deutsche Arbeitsfront" - op vakantie. In een nieuw te bouwen 
industriestad, Wolfsburg, werden de Volkswagenfabrieken gevestigd. 
(ledereen moest volgens Hitler in de nabije toekomst over een eigen auto be
schikken). De Volkswagen is door Hitler persoonlijk getest; hij heeft er diver
se proefritten mee gemaakt . Mede door een ononderbroken reeks van 
"eerste-steenleggingen" en "eerste-spadesteken" wist Hitler bij het Duitse 
yolk het gevoel op te roepen dat er een "nieuwe tijd" was aangebroken. 

Parallel aan de vermindering van de werkloosheid begon het nationaal in
komen weer te stijgen: van 44,0 miljard Rijksmark in 1933 tot 79,8 miljard 
Rijksmark in 1938. Lonen en prijzen werden kunstmatig laag gehouden om 
ervoor te lOrgen dat het economisch effect van de overheidsuitgaven ten be
hoeve van de werkgelegenheidsprojecten niet gedeeltelijk verloren lOU gaan 
door loon- en prijsstijgingen. Bedroegen de lonen en salarissen in 1933 nog 
63070 van het nationaal inkomen, in 1938 was dat nog maar 57% . 

Het economisch beleid hield even wei geen rekening met de ontwikkelingen 
op het gebied van de buitenlandse handel. Onder invloed van het eerste vier
jarenplan werden goederen die eigenlijk voor de export waren bestemd in het 
binnenland aangewend. Hierdoor kwam de deviezenpositie in gevaar. Van
wege een deviezentekort kreeg de import met moeilijkheden te kampen en 
trad voor tal van produkten schaarste op. Daaruit ontstonden allerlei 
prijsstijgingen, lOaIs bijvoorbeeld voor ijzererts, rubber, olien, vetten, koper 
en aluminium. Om een algehele stijging van het loon- en prijsniveau te voor
komen, greep de overheid in 1936 naar het middel van de loon- en prijsstop. 
De schaarste werd hierdoor even wei niet opgeheven, zodat de overheid 
tenslotte voor een voortdurend groter wordend aantal produkten moest over
gaan tot een systeem van rantsoenering. Dit leidde weer tot het opkomen van 
een "zwarte markt", die steeds omvangrijker werd. Na korte tijd waren aile 
belangrijke goederen aan een stringente prijs- en hoeveelheidscontrole 
onderworpen. 

Autarkie en "Grossraum" 

De grote afhankelijkheid van het "Reich" van het buitenland voor een niet 
onbelangrijk aantal grondstoffen (zie tabel 3) was een ernstige belemmering 
bij de beheersing van de Duitse economie en bij de uitvoering van de politieke 
,,(Lebensraum)plannen". Om zich in te dekken tegen een eventuele blokkade 
door het buitenland (zoaIs in de Eerste Wereldoorlog), besloot Hitler tot de 
invoering van een groots opgezet econornisch programma, dat Duitsland zo 
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TABEL III 

Importcijfers van enkele belangrijke grondstoffen in Duitsland in 1939 

Grondstof 

IJzererts 
Olien 
Rubber 
Aluminium 
Bauxiet 
Koper 
Lood 
Zink 
Mangaan 
Chroom 
Nikkel 

Importen (als percentage 
van het binnenlands verbruik) 

6511/0 
6511/0 
- (autarkisch) 
2011/0 
9011/0 
7011/0 
8011/0 
8011/0 

10011/0 
10011/0 
10011/0 

Bran: B. Klein : Germany's preparation for war. Cambridge Mass. 1959. Biz. 54. 
G. Thomas: Geschichte der deutschen Wehr- und Riistungswirtschaft 1918-
194311945. Boppard, 1966. Biz. 145 e.v. 

autarkisch mogelijk moest maken ten aanzien van voedingsmiddelen en 
industriele grondstoffen '). 

Het begrip autarkie stamt uit de tijd van het mercantilisme en is van oor
sprong een militaire term. Het streven naar autarkie had v~~r Hitler ook een 
propagandistische waarde (hij wist weI dat Duitsland met zijn toenmalige ge
biedsomvang onmogelijk autarkisch kon worden). Het paste in zijn toe
komstige "Grossraumwirtschaft". De definitieve oplossing van het 
vraagstuk zag hij in de verovering van nieuwe "Lebensraum", met name in 
het oosten 6). Als Duitsland eenmaal aan het hoofd zou staan van een reus
achtig continentaal imperium, zou de economie pas volle dig autarkisch 
kunnen zijn. 

Hitler wilde autarkie in verschillende fasen bereiken. De uitwerking van dit 
streven moest beginnen met het eerste vierjarenplan (1933) dat de mass a 
werklozen weer werk moest geven, gevolgd door het "Neue Plan" (1934) dat 
als doel had de buitenlandse handel volledig aan de politieke doelsteIlingen te 
onderwerpen, en waarbij het accent kwam te liggen op het d66rdringen in, 
zowel politiek als strategisch gezien, gunstig gelegen landen, die over goede 
landbouwgronden en omvangrijke voorraden grondstoffen beschikten 
(Zuidoost-Europa), ten slotte gevolgd door het binnenlands equivalent van 
het "Neue Plan", het tweede vierjarenplan (1936), dat uitbouw beoogde van 
grondstoffenvervangende industrie. Autarkie wordt in 1936 het toverwoord 
in Duitsland. 

Hitler benoemde Hermann Goring tot gevolmachtigde v~~r het tweede 
vierjarenplan en deze kreeg daardoor naast Schacht een sleutelpositie in de 
Duitse economie. Er ontbrandde al snel een verbitterde strijd tussen de beide 
rivalen, om de alleenheerschappij over de economie van het "Reich". 
Schacht, die liberaler en veel voorzichtiger was dan de zuiver opportunisti-
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sche, pragmatische en weinig oog voor de economische problematiek hebben
de GOring, moest ten slotte in 1937 het onderspit delven. 

Hij werd door Hitler ontslagen als minister van Economische Zaken en op
gevolgd door de zwakke en kleurloze Funk. (In 1939 werd Schacht ook ont
slagen als president van de "Reichsbank"; op 23 juli 1944, drie dagen na de 
aanslag op Hitler, werd hij wegens een aantal connecties met samenzweerders 
in een concentratiekamp gevangen gezet.) 

Tweede vierjarenpian 

Met het in werking treden van het tweede vierjarenplan werd de invloed 
van de overheid op de lonen, de prijzen, de arbeidsmarkt en de investeringen 
aanzienIijk uitgebreid. Het totale bedrag aan investeringen in het kader van 
het tweede vierjarenplan - dat in 1940 vier jaar werd,verlengd - bedroeg 
13,5 miljard Rijksmark, ofwel ruim 50070 van alle investeringen gedurende die 
periode door het bedrijfsleven verricht. De chemische industrie speelde een 
belangrijke rol in het plan (I. G. Farben). Kenmerkend voor het plan was ver
der de beperking tot afzonderlijke onderdelen van de nationale economie. 
Het bleef bij een bundeling van individuele programma's en maatregelen. 

De uitvoering van het plan yond plaats in drie duidelijk van elkaar te 
onderscheiden fasen: 
- de periode van de herfst 1936 tot de zomer van 1938, met een breedvertak

te planning voor de gehe1e industriele grondstoffensector en de landbouw. 
Er werd een loon- en prijspolitiek gevoerd, de arbeidsmarkt werd geregu
leerd en er werden investeringstoewijzingen ingevoerd; 

- de periode van de zomer van 1938 tot het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog (september 1939) met een concentratie op de belangrijke 
oorlogsindustrieen, zoals de chemie, de lichte metaalindustrie en de 
zuivere bewapeningsindustrieen; 

- de periode van september 1939 tot het voorjaar van 1942 (het begin van de 
"periode-Speer"), waarin de organisatie van het vierjarenplan zich 
ontwikkelde tot de belangrijkste economische factor in de oorlogvoering. 

In deze jaren werd de invloed van de chemische industrie op het vierjarenplan 
steeds belangrijker. Na het eindigen van de "Blitzkriegfase" verloor het 
tweede vierjarenplan aanzienlijk aan betekenis, omdat er bij de overschake
ling van de "Blitzkrieg" naar de "totale oorlog" geheel nieuwe problemen 
opdoemden, waar het vierjarenplan geen antwoord op wisC). 

In het kader van het tweede vierjarenplan werden tal van overheidsbedrij
ven opgericht. Het belangrijkste voorbeeld was weI de "Reichswerke 
Hermann Goring" te Salzgitter, waar ijzererts met een laag ijzergehalte werd 
gewonnen en verwerkt. Naast de winning van bijvoorbeeld ijzererts met een 
laag gehalte gaf het vierjarenplan ook een belangrijke impuls tot de ontwik
keling van tal van synthetische produkten, zoals synthetische benzine en 
synthetische rubber. 

Aan het einde van het tweede vierjarenplan (in 1940) bleek echter dat voor 
een aantal vitale grondstoffen de binnenlandse produktie nog lang niet vol-
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doende was om niet meer van het buitenland afhankelijk te zijn. Nog altijd 
moest 650/0 van het benodigde ijzererts worden ingevoerd (hoofdzakelijk uit 
Zweden) en 65% van de ruwe oJie. Ook tal van non-ferrometalen moesten 
nog in grote mate worden ingevoerd. Slechts rubber werd in voldoende mate 
geproduceerd. 

Het uiteindeJijke resultaat van het vierjarenplan is dan ook, over de gehele 
periode gezien, mager te noemen; met name het systeem van grondstoffen
allocatie werkte verre van efficient. Een belangrijk doei werd echter wei 
bereikt: volstrekt ongewenste investeringen werden tegengehouden, terwiji 
gewenste investeringen (met name in de bewapeningssector) zoveel mogeJijk 
werden gestimuleerd. (Zie tabel 4.) 

TABEL IV 

Overheidsinvesteringen in Duitsland gedurende de jaren 1932-1938 

In miljn. R.M. 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 

bewapening 620 720 3300 5150 9000 10850 15500 
verkeer 805 1238 1694 1876 2144 2400 3376 
openbaar bestuur 800 810 1200 1400 1400 1420 1200 
verzorgingsbedrijven 218 200 289 390 500 600 700 
woningbouw 150 185 275 220 175 200 250 
totaal 2590 3150 6760 9040 13320 15470 21030 

index: 1928 = 100 
nominaal 36 44 93 125 183 214 290 
reeel 47 60 123 166 241 278 377 

Overheidsinvesteringen in 
percentage van het nationaal 
inkomen (netto) 9,6070 5,7% 12,8% 15,3% 20, 1% 21,0% 25,6% 

Bron: R. Erbe: Die nationa/sozialistische Wirtscha!tspolitik 1933-1939 im Lichte der 
modernen theorie. Ziirich, 1958. Biz. 25. 

De financiering van de werkverschaffing 

Tot 1936 werd in het kader van het eerste vierjarenpian een bedrag van 
ruim 5 miljard Rijksmark voor extra investeringen ter beschikking gesteld. 
Schacht paste bij de financiering van het eerste vierjarenplan het systeem van 
de v66rfinanciering toe. De belangrijkste vormen daarbij waren de 
werkverschaffings- en Mefowissels. Bij de werkverschaffingsprojecten ging 
men als voigt te werk. Particuliere ondernemers, die waren betrokken bij de 
uitvoering van overheidsprojecten voor de werkverschaffing, trokken zoge
naamde werkverschaffingswisseis op door de overheid speciaal daarvoor 
opgerichte instellingen, zoals de "Oeffa", de "Deutsche Gesellschaft fUr 
OffentJiche Arbeiten A.G." . Deze werkverschaffingswissels, die een iooptijd 
hadden van drie maanden tot vijf jaar, beschikten over een herdisconte
ringstoezegging van de Reichsbank en waren daardoor zonder meer liquide. 
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Zij konden bij nagenoeg aile banken en in het algemeen op de geldmarkt 
worden ingewisseld. De particuliere banken en andere bezitters van werkver
schaffingswissels konden op hun beurt deze wissels bij de Reichsbank inwis
selen. De uitgifte van deze wissels leidde niet direct tot vergroting van de geld
hoeveelheid, omdat ze op speciale instellingen (zoals de "Oeffa") waren 
getrokken en niet op de overheid. Indirect werkten ze wei verhogend op de 
overheidsschuld, omdat de overheid de werkverschaffingswissels toch op de 
een of andere wijze moest dekken. Zij deed dit door bij de Reichsbank als 
dekking zogenaamde "Deckungs-Steuergutscheine" en "Arbeitsschatzan
weisungen" te deponeren. Verder verhoogde de overheid haar schuld nog 
eens door de uitgifte van" unverzinsliche Schatzanweisungen", die eveneens 
als dekking dienst deden. Vanaf het begin van 1933 tot de zomer van 1935 
werd de zwevende overheidsschuld met rond 3 miljard Rijksmark vergroot, 
terwijl gedurende deze periode eveneens voor een 3 miljard Rijksmark aan 
werkverschaffingswissels werd uitgegeven, die technisch gezien niet tot de 
overheidsschuld konden worden gerekend. 

De uitgifte van door overheidspapieren gedekte wissels ter financiering van 
de werkverschaffing was slechts een aspect van het systeem van voorfinancie
ring. Het andere bestond uit een reeds van te voren opgesteld afiossingsplan 
of een consolidering van deze korte-termijnschulden. Het afiossingsplan had 
evenwel geen betrekking op werkverschaffingswissels, maar slechts op het ge
deelte dat door de "Arbeitschatzanweisungen" en de "Deckungs
Steuergutscheine" gedekte deel (ongeveer 50070). Het aflossingsplan, dat in 
de Duitse literatuur als "Vorbelastung ktinftiger Reichshaushalte" werd 
gekenschetst, voorzag in een afiossing van de werkverschaffingswissels gedu
rende de jaren 1934-1938 (de periode waarop de looptijd van de wissels 
eindigde). In deze jaren werden daadwerkelijk de door de "Arbeitsschatz
anweisungen" en "Deckungs-Steuergutscheine" gedekte werkverschaffings
wissels nominaal terugbetaald. Aan het einde van het fiscale jaar 1938 waren 
bovengenoemde dekkingsvormen niet meer in omloop. In werkelijkheid ech
ter ging het hier noch om een echte aflossing, noch om een echte consolidatie, 
maar zuiver en alleen om een overboeking. Er vindt irnmers pas een feitelijke 
afiossing of consolidatie plaats, indien de totale zwevende overheidsschuld 
met het bedrag van de aflossing of de consolidatie afneemt. Dat was in Duits
land niet het geval; in ~e plaats van de werkverschaffingswissels werden ande
re kortiopende vormen van zwevende schulden - zoals de Mefowissels -
voortdurend verhoogd. 

De financiering van de herbewapening 

Evenals de werkverschaffingsprojecten werd ook de herbewapening gro
tendeels met wissels gefinancierd. Er werd gebruik gemaakt van zogenaamde 
Mefowissels, die evenals de werkverschaffingswissels een verhoging van de 
zwevende overheidsschuld tot gevolg hadden. Mefo is de afkorting van de 
door Schacht opgerichte "Metallurgische Forschungsgesellschaft GmbH". 
Deze schijnfirma werd in 1933 opgericht met een beginkapitaal van 1 miljoen 
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Rijksmark . De wissels werden door aIle Duitse bankinstellingen geaccepteerd 
en tenslotte ingenomen door de Reichsbank. Analoog aan de werkverschaf
fingswissels leidde de uitgifte van Mefowisseis niet tot een formele verhoging 
van de overheidsschuld omdat deze op een particuliere (niet-overheids)instel
ling werden getrokken. Zo werd een directe schuldtoename van de overheid 
bij de Reichsbank, en dus een formele vergroting van de geldhoeveelheid, 
vermeden. Het aantal Mefowissels bereikte in het voorjaar van 1938 zijn 
grootste omvang (12 miljard Rijksmark) . Gemiddeld werd gedurende de ja
ren 1933-1938 rand 38070 van de totale militaire uitgaven door Mefowisseis 
gedekt. Na afloop van de looptijd (van vijf jaar) waren grote hoeveelheden 
Mefowissels bij de Reichsbank geconcentreerd, maar er heeft even wei nooit 
een echte consolidatie plaatsgevonden. 

Bij de financiering van de overheidstekorten door verhoging van de 
middellange- en lange-termijnschulden, willen we tot slot wijzen op de 
methode van het "geruisloos" plaatsen van de middellange- en lange
termijnleningen door de overheid. Deze methode verliep aIs voIgt: de zich bij 
de diverse kredietinstellingen opeenhopende deposito's, of het nu lange
termijnbesparingen bij de "KapitaIsammelstellen" betrof, dan wei kortlo
pen de deposito's bij de "Geldsammelstellen" werden door het rijk 
rechtstreeks afgeroomd, zonder ruchtbaarheid daaraan te geven. Als "Kapi
talsammelstellen" gelden spaarbanken, kredietinstellingen en verzeke
ringsmaatschappijen. Deze instituten maakten periodiek aan de overheid 
bekend hoeveel de overheid bij hen kon plaatsen op grond van de bij hen 
binnengestroomde gelden. Vervolgens maakten deze instellingen het door de 
overheid gewenste bedrag aan de Reichsbank over. Via deze "geruisloze" 
weg werden aile spaar- en verzekeringsgelden in schuldtitels van de overheid 
belegd, zander dat hier ruchtbaarheid aan werd gegeven. Al met al is echte 
kredietpolitiek met veel openmarkttransacties en veranderingen van de dis
contopercentages in Duitsland gedurende het nationaal-socialistische bewind 
niet gevoerd. De kredietpolitiek stond immers geheel in dienst van de begro
tingspolitiek om te zorgen voor een vlotte en zo "geruisloos" mogelijke 
financiering van het begrotingstekort, van de werkverschaffing en de her
bewapening. 

Het directe ingrijpen van de nazi-overheid (de "Direct Controls") 

Reeds vanaf 1933 greep de regering-Hitler uiterst krachtig in bij prijsop
drijvingen. Typerend voor de economische politiek van de nazi's is de menge
ling van onorthodoxe maatregelen met orthodoxe voorstellingen. Zo besloot 
de overheid om de economie via begrotingstekorten nieuwe impuisen te 
geven, terwijl anderzijds alles in het werk werd gesteld om het trauma van de 
inflatie dat nog uit het begin van de jaren twintig stamde te vermijden. Der
halve besloot de regering om de prijsstijgingen terug te dringen en teniet te 
doen. Instrumenten hiervoor waren de prijsstop en de loonstop. 

Ais gevolg van deze maatregelen bleef het nominale prijspeil - ondanks de 
expansieve economische politiek - steeds beneden dat van de jaren twintig. 
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In 1937 en 1938 vond als gevolg van het plaatsen van omvangrijke kortlopen
de overheidsleningen een sterke toename plaats van de geldhoeveelheid. Toch 
is in 1938 een daling van de omloopsnelheid van het geld te constateren, die 
werd veroorzaakt door de stringente loon- en prijsmaatregelen. Met de af
kondiging van de algehele prijsbeheersing in 1936 werd de politiek van de 
"zurilckgestaute Inflation" toegepast. De overheid bestreed evenwel niet de 
oorzaken van de inflatie, maar het symptoom: de prijsstijging. Hierdoor 
vond veel potentiele koopkracht geen uitweg meer en het gevolg was het 
ontstaan van een steeds omvangrij ker worden de "zwarte markt". 

Naast een prijsstop werd tevens een algehele loonstop afgekondigd, omdat 
anders het gehele effect van de prijsstop teniet zou worden gedaan. Boven
dien wilde men de particuliere consumptie beperkt houden ten behoeve van 
de herbewapening. De overheid slaagde erin de loonontwikkelingen in sterke 
mate te beheersen. Tabel 5 geeft weer in welke mate de lonen en salarissen 
zijn achtergebleven bij de stijging van het nationaal inkomen. Gedurende de 
zes jaren dat de nazi's v66r de oorlog in Duitsland aan de macht waren, steeg 
niettemin het reele inkomen van de werknemers met gemiddeld 200 
Rijksmark per jaar, op een reeel inkomen per hoofd in 1933 van ongeveer 
1300 Rijksmark. Er was dan ook niet veel arbeidsonrust onder de werkende 
bevolking; van ontberingen, laat staan honger, was geen sprake en juist de 
herinneringen aan ontberingen, honger en werkloosheid, die een ieder nog 
vers in het geheugen lagen, zorgden mede voor een betrekkelijke arbeidsrust. 
Bovendien waren er nogal wat vroegere vakbeweging- en partijleiders gedood 
of gevangen gezet. 

TABEL V 

Netto nationaal inkomen tegen factorkosten en de levensstandaard 

Index bruto 

Jaar Nationaal inkomen Lonen en salarissen 
weekverdiensten van 

werknemers 
(1936= 1(0) 

in mrd. in mrd. in OJo van het 
nominaal reeel 

Rijksmark Rijksmark nat. inkomen 

1932 42,6 27,4 64 85,8 88,5 
1933 44,0 27,7 63 87,7 92,5 
1934 50,4 31,2 62 94,1 96,7 
1935 56,8 34,5 61 96,4 97,6 
1936 63,6 37,7 59 100,0 100,0 
1937 71,5 41,5 58 103,5 103,0 
1938 79,8 45,7 57 107,5 107,5 

Bran: G. Stolper: Deutsche Wirtscha!t seit 1870. Ttibingen, 1966. BIz. 175. 

De Blitzkrieg-economie (1939-1941) 

Zoals reeds vermeld streefde Hitler naar de schepping van een reusachtig 
germaans imperium, dat zich over het grootste deel van Europa moest uit-
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strekken. De verovering van die "Lebensraum" was een van de be1angrijkste 
doelen van het nationaal-socialisme. De ervaringen uit de Eerste Wereldoor
log hadden zowel Hitler als de Duitse legerleiding ervan overtuigd, dat een 
langdurige en uitputtende oorlog met een economische blokkade van het 
"Reich" op den duur noodlottig zou zijn. Daarom moest ten koste van alles 
een langdurige oorlog worden voorkomen. Hitler was ervan overtuigd dat de 
verovering van "Lebensraum" door middel van kortstondige, snelle en over
rompelende aanvalsoorlogen op afzonderlijke tegenstanders moest gebeuren. 
Hij had zoveel vertrouwen in dit concept van "Blitzkriege", dat hij op het al
ternatief, een langdurige oorlog met meer dan een tegenstander, in geen enkel 
opzicht was voorbereid. 

Door tijdgenoten in en buiten Duitsland werd aangenomen dat het 
nationaal-socialistische bewind, in nauwe samenwerking met de legerleiding 
en met het bedrijfsleven, van 1933 af aan de gehele Duitse economie tot een 
ware oorlogseconomie had omgesmeed '). Velen geloofden dat het land "tot 
de tanden toe" was bewapend en gereed stond om een "totale oorlog" te 
ontketenen. Uit naoorlogse onderzoekingen blijkt even weI dat Duitsland zich 
aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog onvoldoende had voorbereid 
op het voeren van oorlog en dat pas in 1942 in het land sprake was van een 
volledige oorlogseconomie. In werkelijkheid was het Reich gedurende de 
jaren 1933-1939, zoals gezegd, langzaam maar zeker voorbereid op het voe
ren van Blitzkriege. De strategie van de Blitzkrieg, waarbij niet aileen militai
re en economische, maar ook politieke, sociale en psychologische factoren 
meespeelden, noopte tot slechts een beperkte inschakeling van de economie 
in de oorlogsvoering. De gehele opzet van de Blitzkrieg draait immers om het 
vermijden van een langdurige oorlog, die op economisch gebied veel meer in
zet zou eisen. 

Het slagen van de Blitzkrieg hing in hoofdzaak af van twee factoren: 
- de "Wehrmacht" moest op zo kort mogelijke termijn worden voorzien 

van de door haar benodigde materialen, zoals tanks, vliegtuigen, onder
zeeboten, munitie, benzine, enz., om gedurende korte perioden superieur 
te zijn aan haar tegenstander; 

- er moest derhalve een optimale flexibiliteit zijn in het economische 
systeem. Dit houdt in dat de economie zich in een razendsnel tempo moest 
kunnen omschakelen van bijvoorbeeld tank- op vliegtuigproduktie en van 
consumptiegoederen op militaire goederen. 

Gedurende de jaren 1933-1939 gaf Duitsland in totaal 19,7% van zijn 
(netto) nationale inkomen uit aan bewapeningsuitgaven (tegen Frankrijk en 
Engeland respectievelijk 170/0 en 120/0). Toch was in 1939 bijvoorbeeld de 
vliegtuigproduktie niet groter dan die van de Engelsen en de produktie van 
tanks zelfs geringer. Getalsmatig waren de Duitse strijdkrachten in 1939 nog 
niet volledig gelijkwaardig aan bijvoorbeeld de Franse, terwijl de Duitse be
wapening in ernstige mate werd gehinderd door gebrek aan grondstoffen en 
door geringe voorraden. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was 
de situatie op het gebied van de munitie-aanmaak zelfs alarmerend: er was 
slechts voor zes we ken voorraad aan munitie. 
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Niettemin leek de strategie van de Blitzkrieg te slagen. Duitsland veroverde 
het ene land na het andere. Het succes van de afzonderlijke veldtochten 
maakte een mobilisatie van het gehe1e econornische leven niet noodzakelijk. 
Reeds in de herfst van 1940 verkondigde Hitler dat een deel van de Duitse 
produktiecapaciteit weer moest worden omgeschakeld op de produktie van 
consumptiegoederen. Ook in het najaar van 1941, toen de Duitse legers diep 
in de Sowjet-Unie vochten, decreteerde Hitler een verhoging van de con
sumptiegoederenproduktie, waardoor deze in 1942 zelfs het niveau van 1937 
bereikte! 

Toen bij Stalingrad en Leningrad zich de eerste Duitse nederlagen begon
nen af te tekenen en de Blitzkrieg zijn Blitzkarakter had verloren, zag het 
riationaal-socialistische regime in dat het "Blitzkriegconcept" waarop de ge
hele economie was afgestemd, niet langer doeltreffend kon functioneren. Het 
roer moest radicaal worden omgegooid; de totale oorlog diende zich aan, met 
aile consequenties van dien. 

De totale oor/ogseconomie onder minister Speer; de jaren 1942-1945 

Met Speer (opvolger van de in februari 1942 verongelukte toenmalige mi
nister van bewapening en munitie Todt) begon een nieuw tijdperk, waarin de 
gehele Duitse bewapeningsindustrie werd gecentraliseerd. V66r die tijd ont
brak het juist aan een centrale planningsinstantie. Er was sprake van een 
moordende onderlinge concurrentie. De eerste maatregelen voor de organisa
tie van een centraal planningsorgaan had Todt nog kort voor zijn dood geno
men. Op grond daarvan wist Speer op 4 april 1942 toestemming van Hitler te 
krijgen voor de oprichting van een "Amt fUr zentrale Planung" . Deze instan
tie bestond uit de volgende personen: Speer, voorzitter; Milch, staatssecreta
ris van het rijksluchtvaartministerie en plaatsvervanger van G6ring in diens 
functie van gevolmachtigde voor het tweede vierjarenplan; en Funk, minister 
van Economische Zaken en opvolger van Schacht. De "Wehrmacht" kreeg 
absolute voorrang van de uitvoering van opdrachten. Het ministerie-Speer 
nam de gezamenlijke opdrachten van de "Wehrmacht" over en bepaalde 
welke bedrijven deze moesten uitvoeren en welke produktiemethoden 
moesten worden aangewend. Speer had slechts vijf dagen tijd om er zich een 
idee over te vormen hoe hij zijn ministerie wilde runnen en ontwierp een voor 
die tijd geheel nieuw organisatieschema voo~ zijn ministerie. De verticale ko
lommen van dit schema hadden betrekking op de afzonderlijke afgewerkte 
eenheden zoals tanks, munitie, schepen, machines, enz. Deze Ioodrecht 
staande zuilen werden door talrijke cirkels omringd, die elk afzonderlijk een 
groep voorstelden van de voor alle geschut, tanks, vliegtuigen en andere be
wapeningsapparaten vereiste toeleveringen. In deze cirkels kon dan de ver
vaardiging van bijvoorbeeld gietstukken, kogellagers of van de elektrotechni
sche uitrusting worden vastgesteld. Als architect was Speer gewend aan drie
dimensionale tekeningen en het is derhalve niet verwonderlijk dat hij ook dit 
nieuwe organisatieschema in perspectief tekende. De vee1al elkaar beconcur
rerende bewapeningsbedrijven werden analoog aan het nieuwe organisatie-
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schema samengevoegd en in vakgroepen opgedeeld, terwijl aan het hoofd er
van bekwame vakmensen en technici kwamen te staan, met verregaande be
voegdheden. De centrale planning bewees uiterst werkzaam en efficient te 
zijn. In plaats van periodieke besprekingen tussen "Wehrmacht", "Reichs
bahn", industriegroepen en diverse" Reichsstellen" , waarbij het in het verle
den altijd een touwtrekken was om de grondstoffentoewijzingen of verdeling 
van transportmogelijkheden, trad nu een centrale planningsinstantie op. In 
korte tijd bereikten de produktiecijfers tot dan toe ongekende hoogten, ter
wijl de hoeveelheden gebruikte grondstoffen en het aantal arbeidsuren per 
produktie-eenheid daalden. Daarmee was ongeveer bereikt wat Rathenau, 
Pruisisch minister van oorlog tijdens de Eerste Wereldooriog, in 1917 had 
voorspeld als resultaat van rationalisering: "verdubbeling van de produktie 
bij gelijkblijvende outillage en arbeidskosten". 

AI in de eerste maanden van de periode-Speer (van maart tot juli 1942) 
steeg de produktie van wapens en munitie met ongeveer 60%. Vanaf het 
midden van het jaar 1942 werd de wapenproduktie geconcentreerd en wei met 
name op tanks en vliegtuigen; binnen een half jaar steeg het aantal geprodu
ceerde tanks met 25070, dat van vliegtuigen met 60%. In de zomer van 1944 
werd voor een deel van het ooriogstuig zelfs een hoogtepunt in de produktie 
bereikt. Stell en wij de index van de totale wapenproduktie in 1942 op 100, 
dan bedroeg deze in 1943: 229 en in 1944 zelfs 332! Het aantai ingezette ar
beidskrachten steeg daarbij slechts met 30%. Volgens Speer was voor de op
vailende produktieverhogingen het feit bepalend, dat methoden werden ge
bruikt waarbij aan enkele vakbekwame technici de verantwoordelijkheid 
voor hele onderdelen ("Haupttausschtisse") van de bewapening werd to ever
trouwd. Ondanks de forse produktie vertoonde de "Zentrale Planung" toch 
nog enige fricties in de werking. Deze werden in hoofdzaak veroorzaakt door 
competentiekwesties. Zo bestond theoretisch nog altijd het tweede vierjaren
plan met Goring - een belangrijke rivaal van Speer - aan de leiding, terwijl 
door rechtstreeks ingrijpen van Hitler via z.g. "Ftihrerentscheiden" de opti
male werking van de "Zentrale Planung" eveneens werd belemmerd. Daarbij 
kwam nog dat Speer geen bevoegdheid had over de Arbeitseinsatz waardoor 
een grote controverse met Sauckel, het hoofd van deze organisatie, niet uit
bleef. Hetzelfde gold voor tal van andere "Sonderbevollmachtigten" 
speciaai vanuit de "Partei", de NSDAP. 

Op 18 februari 1943, kort na de nederlaag van de Duitse legers bij Stalin
grad en hun verdrijving uit Noord-Afrika, verkondigde Goebbels, minister 
van Propaganda, in het "Sportpaiast" van Berlijn de "totaie oorlog". De 
slagzin "boter en kanonnen" werd vervangen door de slagzin "kanonnen in 
plaats van boter", terwijl de prod uk tie van consumptiegoederen drastisch 
werd beperkt. Begin 1942 lag de produktie van consumptiegoederen in Duits
land slechts 3% onder het v66roorlogse niveau. Stellen wij de produktie
index van consumptiegoederen in 1938 op 100, dan bedroeg deze in 1940: 
100, in 1941: 97 en in 1942: 88. In Groot-Brittannie waren deze cijfers als 
voigt: 1940: 87, 1941: 81 en 1942: 79. Duitsland ging zich voorbereiden op de 
"totale oorlog". (Zie tabel 6 en de grafieken 1 en 2). 
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TABEL VI 

Index van de industriele produktie in Duitsland gedurende de jaren 1939-1944 
(1938= 1(0) 

1939 1940 1941 1942 1943 1944 

Totale industriele prod uk tie 106 102 105 106 119 117 
Waarvan : 
consumptiegoederen . ....... .. . ... 100 95 97 88 91 87 
kapitaalgoederen voor de 
bewapening ...... ............ ... . ... 125 220 221 321 500 425 

Brannen: R. Wagenfiihrer: Die deutsche lndustrie im Kriege. Biz. 229 e.v. 
G. Kroll: Von der Weltwirtschajtskrise zur Staatskonjunktur. Berlin, 1958. 
Biz. 611 e.v. (statistisch gedeeIte). 

Grafiek I 

Militaire uitgaven van Duitsland, Groot-Brittannie en de Verenigde Staten als 
percentage van hun bruto nationaal inkomen . 
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Grafiek II 

De Duitse militaire uitgaven vergeleken met de Amerikaanse, Engelse, Russische en 
Japanse uitgaven voor herbewapening; in miljarden USDollars en prijzen van 1944. 
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1944 TiJd 

Uit tabel 6 blijkt de aanzienlijke hoogte van de industriele produktie, met 
name die van goederen ten behoeve van de bewapening, gedurende de jaren 
1943 en 1944. In grafiek 1 wordt een overzicht gegeven van de militaire uitga
yen van Duitsland, Groot-Brittannie en de Verenigde Staten, uitgedrukt als 
percentage van hun (bruto) nationale inkomen. Uit deze figuur blijkt dat de 
militaire uitgaven van Duitsland in 1944 hun hoogtepunt bereikten en in 1945 
drastisch daalden (de oorlog duurde in 1945 immers maar ruim vier maan
den) . Gedurende de jaren 1939-1945 bedroegen de militaire uitgaven voor 
Duitsland 510 miljard Rijksmark (de totale overheidsuitgaven bedroegen in 
die periode 685 rniljard Rijksmark). 

Tenslotte worden in grafiek 2 de Duitse militaire uitgaven vergeleken met 
de Amerikaanse, Enge1se, Russische en Japanse uitgaven voor bewapening. 
Gedurende de jaren 1939-1942 kon Duitsland met behulp van het "Blitz
krieg" -effect nog een groot aantal landen onder de voet lopen, maar van 
1942 af kwam de bewapening van de tegenstanders goed op gang. Reeds in 
1942, doch met name in 1943 en 1944, werd het Reich door zijn tegenstanders 
ten aanzien van de militaire uitgaven ruimschoots voorbijgestreefd. 
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Drievoudige nederlaag 

Vanaf 1943 namen de gealJieerde luchtaanvallen in hevigheid sterk toe, 
waarbij zij zich sedert 1944 meer concentreerden op het systematisch bom
barderen van "bottlenecks" in de Duitse wapenindustrie. Volgens Speer 
werd de technische oorlogvoering op 12 mei 1944 beslist, toen de gealJieerden 
systematisch de Duitse benzinefabrieken bombardeerden en de Roemeense 
aardolievelden bij Ploesti. Nadat tegen het einde van 1944 de Duitse benzine
produktie al met de helft was gedaald, brachten de geallieerde luchtaanvallen 
van 22 juni en 17 juli de genadeslag toe aan de Duitse benzineproduktie. Deze 
was toen reeds met 98070 gedaald en de reserves moesten worden aangespro
ken. Op 6 juli 1944 werd de geallieerde invasie in Normandie met succes uit
gevoerd en bijna tegelijkertijd begon een groots opgezet Sowjet-offensief, 
dat spoedig tot een verlies van 25 complete Duitse divisies zou leiden. De drie
voudige aanval, namelijk op de fronten in het westen, in het oosten en de 
aanvallen in de lucht, eindigde tenslotte in het voorjaar van 1945 met de tota
Ie nederlaag en de onvoorwaardelijke capitulatie van nazi-Duitsland. Met de 
ondergang van het "duizendjarig rijk" en van zijn machthebbers ging ook 
het economische en handelspolitieke systeem ten onder, Europa na jaren
lange brutale roof, plundering en uitbuiting in ontredderde toestand 
achterlatend. 
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SOLIDARNOSC GEZIEN IN HET LICHT V AN DE GESCHIEDENIS 
V AN DE EUROPESE ARBEIDERSBEWEGING 

door 

TH. VANTIJN 

Velen hebben de recente gebeurtenissen in Polen, vooral sinds het ontstaan 
van de onafhankelijke, zelfbesturende vakbeweging Solidarnosc in augustus 
1980, met grote belangstelling gevolgd. Voor de sociaal-historicus, meer of 
minder vertrouwd met de studie van sociale bewegingen in het verleden, is de 
verleiding groot om te trachten de Poolse sociale beweging van thans te inter
preteren aan de hand van historische analogieen. Die poging waag ik in het 
volgende'). 

In de eerste plaats moet worden vastgesteld, dat Solidarnosc bijna uit het 
niets verscheen, alsof de Poolse arbeidersklasse geen rijke traditie van strijd 
en organisatie had gekend. Met andere woorden: deze traditie was groten
deels uitgewist. Ze leefde voort bij sommige ouderen en ook bij arbeiders in 
oude industriekernen die er van hun ouders van gehoord hadden, en voorts 
uiteraard bij historici, van wie overigens een aantal gedwongen was geweest 
te emigreren, vooral sinds 1968; voor het gros van de arbeiders bestond ze 
niet. Trouwens, zo'n vernietiging van het collectieve geheugen van de arbei
ders treft men aan in alle Oosteuropese landen, in de eerste plaats in de 
Sowjet-Unie. Zelfs de geschiedenis van de Poolse comrnunistische partij kan 
niet worden bestudeerd of gedoceerd zonder onheil te brengen aan de autori
teiten en zonder zich de woede van Moskou op de hals te halen. Men moet 
daarbij bedenken dat de Poolse arbeidersklasse zoals ze nu bestaat in belang
rijke mate een nieuwe schepping is, niet aileen omdat nieuwe generaties 
oudere aflosten, maar ook omdat ze voor een groot deel pas na de Tweede 
Wereldooriog van het platteland gerecruteerd werd. In sommige gebieden 
(bijvoorbeeld in Silezie, in de Oostzeesteden) gaat het bovendien om een pas 
sinds 1944-1945 daar gevestigde bevolking. 

Op bezoek in Polen heb ik uitdrukkelijk gevraagd naar eventueel voortle
vende tradities en het antwoord was unaniem: voor de meeste Poolse arbei
ders begint hun geschiedenis als klasse in 1970, ze1fs niet in 1956. Alles van 
voordien, zelfs de gebeurtenissen van 1956, moest gereconstrueerd worden, 
zoals trouwens gedurende de vijfhonderd dagen van Solidarnosc gebeurde. 
De aandrang daartoe was bijzonder sterk en dat om een goede reden, want 
mensen kunnen niet strijden voor een betere toekomst zonder kennis en be
grip van het verieden dat zij en hun onderdrukkers delen. 

De Poolse onafhankelijke arbeidersbeweging begon dus opnieuw. Voor 
een analogie met de geschiedenis van de onafhankelijke arbeidersbeweging 
moeten we teruggaan naar het begin van een gestructureerde onafhankelijke 
arbeidersbeweging op het Europese vasteland, dat wil zeggen naar de tijd van 
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de Eerste Internationale, omdat er in het begin per definitie geen traditie is. 
En inderdaad zijn de richtingen die we in deze beweging kunnen onderschei
den, evenals haar organisatorische vormen (die uiteraard gekozen werden in 
functie van haar doeleinden), te herkennen in de Pooise beweging sinds au
gustus 1980. Zeker, de beweging in Polen had enkele kenmerken die in de tijd 
van de Eerste Internationale niet bestonden. Solidarnosc was sinds zijn ont
staan een brede massa-beweging, iets wat ten tijde van de Eerste Internatio
nale niet bestond, behalve te Parijs gedurende de Commune-opstand van 
1871. Voor vergeJijking in dit opzicht lOuden we de blik naar de Commune 
kunnen richten, maar we kunnen nog beter vergelijken met de Sowjets van 
Petrograd in 1905 en 1917, wegens de overeenkomstige concentratie van ar
beiders in grote fabrieken. Verder kon Solidarnosc zich niet zo snel en mas
saal ontwikkeld hebben als nationale en religieuze elementen niet zo'n grote 
rol hadden gespeeld, iets wat ten tijde van de oude Internationale niet het ge
val was, tenzij, wat het nationale element betreft, weer gedurende de Parijse 
Commune. Voor de nationale en religieuze element en kunnen we wellicht het 
beste naar parallellen zoeken in Bretagne, Vlaanderen en Ierland, in ver
schillende perioden van de negentiende en van de twintigste eeuw. 

In het bewustzijn van de meeste Pooise arbeiders begon hun gemeenschap
pelijke geschiedenis, zoals ik al zei, met de gebeurtenissen van 1970 aan de 
Baltische kust. Die gebeurtenissen markeerden niet aileen een nieuw begin, 
maar per implicatie uiteraard ook de afsluiting van een tijdperk. Eerdere so
ciale bewegingen, lOals die van 1956, kwamen zeer zeker eveneens voort uit 
massieve pressie van onderop, van "de maatschappij", maar de leiders en 
woordvoerders ervan waren leden van de communistische partij; hun pogin
gen waren erop gericht de partij te hervormen en over te nemen. Tegen 1970 
had Gomulka, in 1956 als verpersoonlijking van dit streven naar voren ge
schoven, reeds aile geloofwaardigheid verloren, anders lOuden de stakingen 
en demonstraties van Gdansk en Gdynia in 1970 ook niet hebben plaats ge
vonden. De verandering van lei ding die toen tot stand kwam en de beloften 
die Gierek verplicht was te doen maakten al veel minder indruk dan die van 
1956. Sinds het bloedbad van 1970 (voor intellectuelen al sinds de gebeurte
nissen van 1968), werd een nieuwe les geleerd: resultaten kunnen niet bereikt 
worden via fracties van de partij of van de autoriteiten, maar aileen los van 
deze, als onafhankelijke en georganiseerde kracht. Voor lOver Gierek enig 
krediet had was dat te danken aan de verhoging van het levenspeil, tot onge
veer 1975. Uiterlijk in 1976 werd de les, die sinds 1968-1970 geleerd werd, tot 
gemeengoed door de gebeurtenissen van Radom en de Ursus-fabriek. In de 
ogen van de meesten konden zij die sindsdien nog partijgetrouw waren niet 
meer verdeeld worden in cynische bureaucraten en carrieristen enerzijds, en 
idealistische communisten anderzijds: aileen de eerste categorie leek hun nog 
over. De bijna complete scheiding tussen de partij en "de maatschappij" was 
een feit. Tegelijkertijd geloofde praktisch niemand meer in de officiele idea
len van de POUP (communistische partij), noch leden noch anderen. De tijd 
was rijp voor nieuwe organisaties zonder enige band met de communistische 
partij en haar ideologie of delen ervan. 
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Oat wi! zeggen dat bijna alle elementen waarmee het regiem zich zou kun
nen legitimeren in de ogen van het gros van de bevolking verdwenen waren, 
in elk geval sinds 1976. Elk regiem moet, wi! het duurzaam zijn , enige legiti
matie hebben. Deze moet, in de ogen van de regeerders zelve en in die van 
tenminste flinke delen van het volk, gevonden worden in een ideologie. Deze 
legitimatie was verdwenen. Zoals Adam Michnik, een van de activist en van 
de in 1976 gestichte oppositiegroep KOR in het voorjaar van 1977 schreef: 
,,[ ... ] in het huidige Polen is de marxistisch-leninistische doctrine niet meer 
dan een holle frase, een officieel ritueel. Zij roept geen tegenstellingen en 
emoties meer op, omdat ze niet meer in staat is te fungeren als bron van 
spanningen, niet meer in staat is te verdelen of te heersen"'). 

Een element ter legitimatie kan eveneens worden gevonden in de verhou
ding tot vreemde machten; het regiem is, hoe slecht het ook bij de bevolking 
staat aangeschreven, nu eenmaal belast met de verdediging tegen dreigingen 
van buitenaf, eenvoudigweg omdat zowel het regiem als de bedreiging 
bestaan. Oeze legitimatie was in het na-oorlogse Polen altijd al zwak, daar 
velen de Sowjet-Unie als de buitenlandse vijand, die de onafhankelijkheid 
beperkte, beschouwden. Toch was deze vorm van legitimatie in een geperver
teerde zin niet geheel afwezig en ook het laruzelski-regiem beroept zich erop, 
zij het niet openlijk: het beetje onafhankelijkheid van Moskou dat we hebben 
kan aileen behouden blijven onder een door Moskou aanvaard 
communistisch bewind. Maar zwak is die legitimatie weI. 

Oe derde soort legitimatie welke ook een dictatoriaal regiem kan hebben, 
zelfs als zijn ideologie niet geloofd wordt en het als onnationaal wordt be
schouwd, is gelegen in de verhoging van de levensstandaard van de bevol
king. Deze legitimatie was onder Gierek aanwezig tot 1975. Maar een jaren
lang stijgende levensstandaard vult niet aileen magen steeds beter, maar vult 
ook hoofden met verwachtingen, en met gram als die verwachtingen ten 
slotte ijdel blijken, zoals na 1975 het geval was. 

In de ogen van het gros van de bevolking was derhalve tegen het eind van 
de jaren '70 nauwelijks enig element van legitimatie meer over. Het enige, 
maar zwak en geperverteerd, was dat het als garantie voor de nationale onaf
hankelijkheid, zij het een zeer begrensde, kon gelden. Hetzelfde kan natuur
lijk ook op een brutalere manier gezegd worden: de dreiging van Russische 
tanks was de enig overgebleven legitimatie van de regeerders. Die dreiging 
werd en wordt door het gehele Poolse volk scherp aangevoeld, anders was 
trouwens het regiem in het voorjaar van 1981, of al een half jaar eerder, 
gevallen. 

Men leerde dus den ken in termen van "wij" en "zij". Dat is het eerste 
punt van analogie met de beginperiode van de onafhankelijke arbeidersorga
nisatie op het vasteland van West-Europa, dus die ten tijde van de Eerste In
ternationale. Haar aanhangers hadden een gevoel gemeen: wij leven niet in 
onze maatschappij, maar in de hunne, wij leven niet in onze staat, maar in 
hun staat. Oat was het wezenlijke, zoals ook in Polen ten laatste sinds 1976. 
Het betekende twee dingen: we moeten ons onafhankelijk organiseren, en 
voorts: we hebben niets te maken met "de politiek", wat voor aanhangers 
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van de oude Internationale betekende: we hebben niets te maken met burger
lijke partijen en politici en hun meningsversehillen, en in Polen meer dan een 
eeuw later: we hebben niets te maken met de eommunistisehe partij en haar 
nevenorganisaties en fraeties. We organiseren ons apart, als een tegenmaeht. 

Miehnik formuleerde dat seherp in het artikel van voorjaar 1977 waaruit ik 
al citeerde. Hij sehreef over de noodzaak van een nieuwe strategie voor de de
moeratisehe oppositie, een strategie van de vorming van onafhankelijke, per
manente organisaties in het bijzonder van arbeiders, gestruetureerd en met 
een programma. Hij besehreef als een mijlpaal in dit streven naar zelf
organisatie "de eerste onafhankelijke organisaties van zelfbeseherming van 
arbeiders", daarmee doelende op de stakingseomite's in Gdansk en Szezeein; 
hij vervolgde: "Het is moeilijk te voorspellen wanneer en hoe andere, meer 
permanente organisaties zullen ontstaan en wat voor karakter deze zullen 
aannemen: arbeiderseommissies volgens het Spaanse model, onafhankelijke 
vakbonden, solidariteitsfondsen. Maar zeker is dat de nieuwe strategie vorm 
zal krijgen zodra ze er zijn [ . .. )" '). De "nieuwe strategie", dat is duidelijk, is 
die van de "zelforganisatie", in de eerste plaats van arbeiders, als een tegen
maeht tegen de autoriteiten. Twee jaar later, in het voorjaar van 1979, 
sehreef Jac;ek Kuron, ook een KOR-lid, in dezelfde zin: "De enige manier om 
de doelstellingen van de oppositie en de aspiraties van het yolk te verwezen
lijken is momenteel te vinden in het programma voor maatsehappelijke zelf
organisatie, dat wi! zeggen het organiseren van onafhankelijke maatsehappe
lijke instellingen zoals de Comite's voor Boerenweerbaarheid, de vrije Vak
bonden en de Studenten-Solidariteits-Comite's''') . 

Sociale zelforganisatie betekende tevens het bewust negeren van wat "poli
tiek" genoemd werd. Daarover sleehts een citaat, genomen uit een dialoog 
tussen Leeh Walesa en arbeiders van de autofabriek FSO-Zeran te Warsehau 
in juni 1981. Aan Walesa was gevraagd: "Denk je niet dat Solidarnosc bezig 
is zich te veranderen in een politieke partij?". De laatste zin van Walesa's 
antwoord luidde: "Laat anderen bezig zijn met politieke zaken". Dat is 
duidelijk; even duidelijk is overigens dat het antwoord vele kwesties openliet. 

Een tweede punt van analogie tussen de Solidarnosc-beweging en de begin
nende onafhankelijke arbeidersorganisaties in West-Europa ten tijde van de 
Eerste Internationale is gelegen in de rol van intelleetuelen. In een eerste fase 
van elke sociale beweging is de hulp van althans enkele moedige intelleetuelen 
essentieel. Zij formuleren een programma en een perspeetief; minstens zo be
langrijk is dat zij voor verbinding zorgen tussen lokale oppositionele groepen 
die anders gelsoleerd zouden zijn gebleven. Zij doen dat door propaganda 
rondom zo'n programma, mondeling en door middel van de drukpers. Die 
rol werd bijvoorbeeld ten tijde van de Eerste Internationale in Belgie vervuld 
door een aantal jonge juristen en anderen in Brussel. Voor de Internationale 
als geheel vervulde onder anderen Karl Marx deze rol, vooral door middel 
van de teksten die hij in naam van de Algemene Raad sehreef, te beginnen 
met het Inaugurele Adres van 1864, dat v66r alles een oproep tot onafhanke
lijke zelforganisatie van arbeiders was. De eerste zin van deze stichtingsoor-
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konde van de Internationale Arbeiders-Associatie luidde: "Overwegende, 
dat de emancipatie van de arbeidende klassen veroverd moet worden door de 
arbeidende klassen zelve [ ... J". In Polen werd deze rol sinds 1976 door de 
KOR-groep vervuld. 

Men streeft dus naar de vorming van onafhankelijke organisaties, maar 
waartoe en hoe? Schijnbaar zijn dat twee verschillende vragen; "waartoe" 
staat in het programma, "hoe" slaat op de organisatorische structuur. Naar 
de mening van de aanhangers van de Eerste Internationale echter, en even
zeer naar die van de mensen van Solidarnosc, gaat het hier maar om een 
kwestie, en dat is dan het derde vergelijkingspunt. In de eerste plaats dienen 
we te begrijpen dat geslaagde zelforganisatie als een tegenmacht tegen de zit
tende machthebbers op zichzelf al een daad van bevrijding is. Door de open
lijk aanvaarde gemeenschappelijke strijd, door de eigen organisatie zelve, 
maken de deelnemers aan de beweging zich al moreel vrij, zelfs als de feitelij
ke onderdrukking nog doorgaat. In die zin aileen al is de organisatie syno
niem met het doe!. Maar er is meer. In de beide gevallen die we vergelijken 
wordt de zelforganisatie van de maatschappij als geheel opgevat als het pro
gramma, als het doel, dat niet in een verwijderde toekomst maar in enkele 
jaren bereikt zal worden. De mening vatte post dat de nieuwe sociale organi
saties de maatschappij in de hand zullen nemen, of, beter gezegd, de maat
schappij zullen zijn vanaf het ogenblik dat het grootste deel ervan "zelf
georganiseerd" zal zijn. Bestaande onderdrukkende structuren, bijvoorbeeld 
die van het staatsapparaat, zijn alsdan gereduceerd tot lege omhulsels en 
zul1en verdwijnen. 

Laten wij een ogenblik ons oor te luisteren leggen bij Eugene Hins, een van 
de Belgische intellectuele Internationalisten van omstreeks 1870 die het 
dichtst bij de basis stonden. In 1869 schreef hij een opmerkelijk artikel in 
"L'Internationale. Organe des sections belges de l'Association Internationa
Ie des Travail1eurs". Ik citeer het begin en het slot van het stuk. Het begin 
luidt: "L' Association internationale des Travailleurs porte dans ses flancs la 
regeneration sociale. [ .. . J. Nous voulons montrer que l'Internationale offre 
deja Ie type de la societe a venir, et que ses diverses institutions, avec les mo
difications voulues, formeront I'ordre social futur". Het slot van het artikel 
luidt: "Nous croyons maintenant avoir montre que l'Internationale renferme 
en germe dans son sein toutes les institutions de I'avenir. Que dans chaque 
commune, il s'etablisse une section de l'Internationale, et la societe nouvel1e 
sera formee et I'ancienne s'ecroulera d'un souffle. Ainsi, lorsqu' une plaie se 
cicatrise, I'on voit au-dessus se former une escarre tandis que la chair se re
forme lentement en dessous. Un beau jour, la croute tombe, et la chair 
apparait fraiche et vermeille" '). 

Dit citaat moge volstaan als illustratie voor de opvattingen zoals ze binnen 
de Eerste Internationale leefden. We moeten eraan toevoegen, dat binnen de 
oude Internationle de visie dat de nieuwe organisaties de nieuwe maatschap
pij waren zich zeer snel ontwikkelde. Hetzelfde geldt voor Polen in 1980-
1981. Eerst behelsde het programma vooral de schepping van zelfbesturende 
organisaties, terwijl de onmiddelijke doeleinden beperkt bleven tot verdedi-
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ging tegen misbruiken, verdediging van de levensstandaard en het verkrijgen 
van democratische vrijheden zoals vrijheid van vereniging en het recht van 
vrije meningsuiting. Maar zodra de zelforganisatie werkelijkheid was gewor
den ontwikkelde de idee dat deze de nieuwe maatschappij was zich zeer snel. 
Ze werd geformuleerd in het officiele programma dat Solidarnosc zichzelf 
gaf op het eerste nationale congres, gehouden te Gdansk in september
oktober 1981 6

). Het zesde hoofdstuk ervan heeft tot titel: "Een republiek 
van zelfbeheer". Eerder in het programma was al vastgesteld, dat gekozen 
zelfbesturende raden in de bedrijven de basis van de economische organisatie 
zouden moeten vormen. Volgens het zesde hoofdstuk zouden zelfbesturende 
regionaie raden, die vrijelijk over regionale zaken zouden beslissen, tot stand 
moeten komen en door contracten onderling verb on den moeten worden. Zij 
zouden de werkelijke basis zijn van de vertegenwoordiging van de bevolking. 
Een zelfbesturend orgaan op het niveau van de staat (Kamer van Zelfbeheer 
of Sociaal-Economische Kamer) moest gevormd worden. 

Deze ideeen zouden gecopieerd kunnen zijn (dat was uiteraard niet het ge
val) van de voorstellen inzake de "Vertegenwoordiging van de arbeid" zoals 
geformuleerd door de Federatie van de Vesdre (Verviers en omgeving) van de 
Eerste Internationaie op haar congres te Ensival in mei 1870'). Men vindt in 
beide gevallen de negatie van wat als "politiek" werd beschouwd gecombi
neerd met de visie van de nieuwe organisaties als de nieuwe maatschappij . In 
beide gevallen, hoewel van elkaar gescheiden door vele kilometers en ca. 110 
jaar, meende men dat de nieuwe sociale structuur vanuit de basis van de 
samenleving opkwam, naast de bestaande structuur die daardoor tot een lege 
dop zou worden gereduceerd. 

Natuurlijk waren er in Polen speciale redenen voor deze gedachtengang. 
De beweging moest de bestaande structuur van partij en staat conserveren en 
als het ware heiligen als garantie tegen Russische interventie, maar daarbij 
zou de werkelijke functie van partij en staat ongeveer zo moeten zijn als die 
van een vorst in een constitutionele monarchie. Het is politi eke revolutie ver
momd als politieke hervorming. Desondanks, ook als we rekening houden 
met de invloed van de speciale geografisch-politieke situatie van Polen, blijft 
het feit bestaan dat dezelfde gevoelens omtrent de macht van ze1forganisatie 
en dezelfde sublieme en fatale negatie van de werkelijke machtsmiddelen van 
de bestaande staat, namelijk zijn gewapende detachementen, in beide 
gevallen aanwezig bleken. 

Trouwens, op regionaal niveau ging Solidarnosc meer en meer de rol van 
regionaal bestuur spelen, zonder echter de officiele regionale autoriteiten af 
te zetten. Een voorbeeld wordt gevormd door de regio L6dz. Een van de re
gionaie leiders, Kowalewski, deed het verhaal aan de Parijse pers kort na de 
uitroeping van de Staat van Oorlog op 13 december 1981. Voor de arbeiders 
van L6dz, zo vertelde hij, was het duidelijk dat het gemeentebestuur niet in 
staat of onwillig, of beide, was om een behoorlijke distributie van voedsel (op 
bonkaarten) te verzekeren. De sociale spanning werd zo groot, dat het ge
meentebestuur ermee instemde dat Solidarnosc zich ermee zou belasten, wat 
zelfs de centrale regering goedkeurde. In dezelfde regio rijpte de idee van de 
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"actieve staking", waaronder werd verstaan het overnemen van de lei ding 
van de produktie door de fabrieksarbeiders via hun gekozen comites, wegens 
de sabotage dan wei het pure onvermogen van de economische autoriteiten. 
Volgens Kowalewski greep deze idee vooral gedurende de laatste maand v66r 
de l3e december 1981 om zich heen, daar de regering in november, in tegen
stelling tot aile beloften, had aangekondigd dat er geen economische her
vorming zou worden ingevoerd per 1 januari 1982. 

We komen nu tot het volgende punt van vergelijking, het vierde. Het gaat 
om organisatievormen. Ais het mid del van de zelfbesturende sociale organi
saties tevens de boodschap vormt, als het voertuig bedoeld is als de nieuwe 
woning, dan moeten de organisaties gestructureerd zijn zoals de nieuwe sa
menleving. Dat betekent dat de organisaties, spontaan gevormd op lokaal en 
regionaal niveau, vrijelijk federeren in regionale raden die ter wille van de 
coordinatie weer een federatie aangaan. Zelfbestuur in de bedrijven en op 
plaatselijk en streekniveau is het beginsel van de organisatie. Dit nu is heel 
duidelijk in de organisatorische structuur die Solidarnosc zichzelf gar. Het is 
zeker geen organisatievorm zoals vakbonden plegen te hebben; het dichtst 
erbij in de geschiedenis van de vakbeweging komt de organisatievorm van het 
revolutionaire syndicalisme, zoals het bijvoorbeeld bestond in Frankrijk v66r 
de Eerste Wereldoorlog en in Spanje in de jaren '30 van deze eeuw. Maar ook 
deze waren niet aileen bedoeld als verdedigingswapen onder het kapitalisme, 
maar meer nog als een wapen waarmee het vernietigd moest worden en 
tezelfdertijd als de nieuwe maatschappij. 

Solidarnosc omschreef zichzelf in zijn programma als een organisatie 
waarin de karaktertrekken van vakorganisatie en die van een brede sociale 
beweging die als motor van de werkelijke vernieuwing van de natie moest die
nen gecombineerd waren. Het is duidelijk dat Solidarnosc moeilijkheden had 
bij het omschrijven van de rol en de organisatie van zijn zogenaamde 
brancheorganen, per beroep of bedrijfstak gegroepeerd en in staat om bij
voorbeeld CAO's af te sluiten. Dit was een van de redenen voor het optreden 
van fricties binnen Solidarnosc. Wij kunnen hier constateren, dat volle na
druk op autonome lokale en regionale federaties een van de hoofdtrekken 
van de organisaties van de Eerste Internationale was. Het grote conflict op 
het Haagse congres van 1872 tussen vele gedelegeerden en de Londense AIge
mene Raad betrof niet een tegenstelling tussen anarchisme en Marxisme, 
noch een tussen Bakunin en Marx, maar ging om volledige autonomie van af
delingen en federaties tegenover de Algemene Raad; deze zou niet meer moe
ten zijn dan een centraal punt voor correspondentie, informatie en statistiek, 
net zoals de nationale raad van Solidarnosc slechts bedoeld was als 
coordinatie-commissie (zo heette hij trouwens). 

De organisatorische structuren zowel van de Eerste Internationale als van 
Solidarnosc waren derhalve zeer los, met een neiging om de macht van een 
centraal orgaan tot het uiterste te beperken of zelfs zijn recht van bestaan te 
ontkennen. Dat betekent niet dat een centraallichaam, of een persoon als de 
bekendste representant en woordvoerder van de beweging, niet in de praktijk 
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een zeer grote macht kan uitoefenen. Integendeel, de amorfe structuur zelf 
leidt tot zulk een grotendeels ongecontroleerde macht, vooral als er plotseling 
beslissingen genomen moeten worden, zoals het geval was toen Walesa de 
voor 31 maart 1981 uitgeroepen landelijke staking op het laatste moment af
gelastte. Als hij in een toespraak of een interview een mening gaf had de be
vol king de neiging deze als de opinie van de gehele organisatie te beschou
wen. Dat leidt niet tot moeilijkheden zolang deze beslissingen en opinies door 
de massa van de aanhangers aanvaard worden, maar er ontstaan grote pro
blemen als dat niet het geval is, meer in het bijzonder indien andere promi
nenten in de beweging, met hun eigen aanhang en organisatorische basis, van 
mening verschillen met die woordvoerder, hij moge Walesa of Marx heten . 
Marx trok zich in 1872 uit de Algemene Raad terug en bewerkte dat deze 
zich, bij wijze van nette begrafenis, naar New-York terugtrok; WaIesa ont
ving slechts 55070 van de stemmen op het eerste nationale congres van 
Solidarnosc. 

Het vijfde en laatste punt in de vergelijking betreft gevoelens van internatio
nale solidariteit der onderdrukten. Voor de Eerste Internationale waren die 
uiteraard de bestaansgrond en het handelsmerk. Ten aanzien van Solidarnosc 
moet hier herinnerd worden aan de oproep van de afgevaardigden op zijn 
eerste nationale congres, gericht tot de arbeiders van Albanie, Bulgarije, 
Tsechoslowakije, de DDR, Roemenie, Hongarije en die van de volkeren van 
de Sowjet-Unie. Zij verklaarden zich diep overtuigd "van de gemeenschap
pelijkheid van onze toekomst". Zij beloofden hulp aan diegenen onder hen 
die de moeilijke strijd voor vrije vakbonden waren aangegaan en drukten de 
hoop uit elkaar in de nabije toekomst te zullen ontmoeten om ervaringen uit 
te wisselen. Diepe nation ale gevoelens, waarover straks meer, sluiten kenne
lijk internationaIe solidariteit met arbeiders die elders op soortgelijke wijze 
onderdrukt worden niet uit, maar juist in. 

Natuurlijk had de organisatorische opbouw van Solidarnosc die ik schetste 
alles te maken met de manier waarop hij in zijn belangrijkste centra was ont
staan. Daar waren de regio's van Solidarnosc voortgekomen uit de lokale en 
regionale inter-fabrieks stakingscomite's, bij afkorting MKS genoemd. Dat 
was ook de ontstaanswijze van, bijvoorbeeld, de Petrogradse Raad van 
Arbeidersafgevaardigden, of Sowjet, in 1905 en opnieuw in 1917. Ook deze 
betwistte het gezag van de officieie autoriteiten. Ik behoef daarop niet nader 
in te gaan, aangezien de geschiedenis van 1905 en die van 1917 voldoende be
kend zijn. Maar misschien moet een algemener punt hier worden aangeraakt. 
Men kan de opvatting toegedaan zijn, dat Sowjet-achtige organen een primi
tieve vorm van arbeidersorganisatie zijn, zeker in vergelijking met wel
gestructureerde politieke arbeiderspartijen, geflankeerd door vakbonden en 
andere arbeidersorganisaties, kortom in vergelijking met bijvoorbeeld de 
klassieke sociaal-democratie op het vasteland van West-Europa. Men kan zo 
men wi! vaststellen dat bij gebrek aan zulke organisaties, of anders door hun 
zwakke greep op de arbeiders, in tijden van grote agitatie spontane organisa-
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tievormen als regionale raden van arbeidersvertegenwoordigers konden ont
staan. Maar ook een omgekeerde gedachtengang is mogelijk. De raden kun
nen ook omschreven worden als de meest omvattende en democratische ar
beidersorganisaties en bovendien als de geschiktste om een tegenmacht te 
vormen tegenover de bestaande machten of om deze omver te werpen, terwijl 
de klassieke Westeuropese sociaal-democratische structuren eerder geschikt 
waren om binnen de bestaande orde te opereren en daarvan eventueel de ge
vangene te worden. Afbankelijk van de overtuiging die men heeft kan men 
zulke raden derhalve beschouwen als de hoogste vorm van proletarische 
organisatie in plaats van als de primitiefste. 

Voor ons doel is het voldoende om hier vast te stellen dat lokale en regiona
Ie arbeidersraden spontane scheppingen zijn in tijden van aigemene opwin
ding, die meer speciaal tot ontwikkeling kunnen komen als er geen forrnele 
arbeidersorganisaties bestaan of als deze niet representatief worden geacht 
wat betreft aanhang of activiteit, en voorts dat zij bij uitstek geschikt zijn om 
de macht te betwisten aan de bestaande autoriteiten. 

Eerder in dit artikel werd vastgesteld, dat er in Polen, zeg omstreeks 1970, 
geen onafhankelijke arbeidersorganisaties bestonden en evenmin een bij het 
gros van de arbeiders levende traditie of ideologie van onafhankelijke arbei
dersorganisaties. Oat betekent uiteraard geenszins, dat zij lege hoofden en 
harten hadden. Waarmee waren zij gevuld? Ik moet hier spreken over wat ik, 
bij gebrek aan beter, een "populistisch" bewustzijn noem, waarmee ik het 
socia Ie bewustzijn van lagere volksgroepen bedoel dat bestaat indien modern 
klassebewustzijn afwezig is. Schematisch kunnen wij in dit populistische be
wustzijn vier elementen onderscheiden. In de eerste plaats is er het besef van 
een kloof tussen de hogere klassen, inc1usief de autoriteiten, en het "gewone 
volk" . De mensen nemen de hogere klassen en de autoriteiten waar in hun ei
gen woonplaats en onder omstandigheden zal hun toorn tegen de lokale 
machthebbers gericht worden. Ten tweede is er een moreel element, namelijk 
een diep geworteld gevoel dat de lagere volksgroepen hun eigen, zij het be
scheiden, rechten hebben en hun eigen, zij het bescheiden, levenspeil, welke 
zij wensen te handhaven; dat is v~~r hen een zaak van eenvoudige rechtvaar
digheid. Populistisch bewustzijn is dus niet gericht op verandering van de sa
menleving of de staat (meestal is het gemakkelijk tijdelijk tevredengesteld 
door een persoonsverandering). Het wil de positie van de lagere standen her
stellen indien deze is aangetast; in die zin is het conservatief. In de derde 
plaats zijn protesten, soms zelfs gewapende oproeren, lokaal of regionaal, 
gericht tegen de plaatselijke lei den de kringen; die protesten vinden plaats 
zonder dat er een permanente oppositionele organisatie bestaat en zijn van 
korte duur. In de vierde plaats bestaat de neiging in machten die hoger en ver
derweg zijn dan de plaatselijke de beschermers van het gewone volk tegen 
misbruiken te zien. Oat kan de koning zijn, of God, of nog beter God 
werkende door de koning. 

Elke moderne sociale beweging, van welke aard of met welke ideologie 
ook, groeide op uit die "populistische" ondergrond en moest elk van de vier 
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genoemde elementen gebruiken, veranderen of bestrijden. Het eerste ele
ment, het besef van de sociale kloof, kennen aUe moderne sociale bewegin
gen, van arbeiders of van lagere volksgroepen in het algemeen; dat is hun uit
gangspunt. In Polen bestond het, zoals ik al zei, krachtig, speciaal sinds de 
jaren '70. Het tweede element, dat ik het morele heb genoemd, was duidelijk 
aanwezig in de recente Poolse gebeurtenissen. Op de eerste bladzijde van het 
programma dat Solidarnosc zichzelf gaf lezen we: "Yoor ons is het ook een 
kwestie van gerechtigheid, van democratie, van waarheid, van wettelijkheid, 
van menselijke waardigheid [ ... ). Het economische protest moet tegelijkertijd 
een sociaal protest zijn, en het sociale protest moet tegelijkertijd van morele 
aard zijn" . Dat is duidelijk; duidelijk is ook dat deze dingen niet aUeen beho
ren tot het "populistische" bewustzijn, maar altijd ook meespelen in de mo
derne arbeidersbeweging, of deze nu minder of meer klassebewust is. Maar 
wat te zeggen van het conservatieve karakter van het protest, dat ook tot het 
door mij genoemde tweede element in het populistische bewustzijn behoort? 
Uit wat ik hiervoor schreef kan worden afgeleid, dat deze vorm van conserva
tisme in het begin aanwezig was, als uitgangspunt, maar dat het bij de arbei
ders zeer snel omsloeg in een revolutionair bewustzijn, namelijk toen de 
ideeen van zeIfbeheer en de "Nieuwe Republiek" opkwamen. Dat verschijn
sel is niet nieuw. Meer dan eens als een omvangrijke protestbeweging was 
ontstaan en aanhangers ervan tot de bevinding waren gekomen dat de heer
sende machten niet in staat of bereid waren tot herstel van geschonden recht 
- zelfs niet door verandering van het leidende person eel - ging de wens om 
onrecht te bestrijden over in de wi! de oude orde omver te werpen. Dat was 
het geval, bijvoorbeeld, bij de Munsterse Wederdopers, en evenzeer bij de 
aanhangers van de Eerste Internationale, die om deze reden lid werden. De 
Poolse arbeiders zetten die stap snel, maar dat is normaal bij een zich snel 
ontplooiende massabeweging. 

De Poolse boeren sympathiseerden, naar rnij werd verzekerd, met eIke 
actie tegen de autoriteiten, maar behielden daarbij in het algemeen hun 
populistische gevoelens. Er was sprake van een strijdbaar bondgenootschap 
tussen arbeiders die snel een revolutionair bewustzijn kregen en boeren die 
hun popuiistische bewustzijn behielden. Ook dit is niets nieuws. Zulk een 
bondgenootschap, of althans gelijktijdighdd van protestbewegingen, zagen 
wij ook gedurende de eerste fasen van de Franse en Russische revoluties. 
Juist dit bondgenootschap, of althans deze gelijktijdigheid, dreef de oude 
machten tot wan hoop en was een van de belangrijke oorzaken van het succes. 

Het derde kenmerk van het populistische bewustzijn dat ik noemde, het 10-
kalistische karakter ervan, was sterk in Polen, zoals eerder bleek bij de be
schrijving van de organisatorische structuur van Solidarnosc en van de visie 
op de "Nieuwe Republiek". Maar het gecentraliseerde karakter van de 
staatsmacht waartegen men streed en de gelijktijdigheid van het protest in 
vele streken gaf de beweging weldra nationale dimensies en ook permanentie. 
Zoals we zagen streefden bijvoorbeeld de mensen van het KOR daar ook 
naar; het was naast het snel opkomende revolutionaire bewustzijn het voor
naamste niet-populistische, moderne bewustzijnselement in de recente Poolse 
beweging. 
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Als vierde en laatste karaktertrek van het populistische bewustzijn noemde 
ik de neiging, om in hogere en verder-afgelegen machten dan de plaatselijke 
de beschermers van het yolk te zien. Voor vele Polen is dit element aanwezig 
in de Rooms-katholieke kerk en haar hoofd, de Paus van Poolse herkomst, 
en boven en door deze in God. 

Een van de redenen van de snelle verbreiding van de beweging moet ge
zocht worden in het feit, dat populistische gevoelens ten dele voldoende ideo
logische bagage bleken te zijn en anders gemakkelijk en op natuurlijke wijze 
omgezet konden worden toen de beweging eenmaal een goede start had ge
maakt. Het mengsel van populistische gevoelens en snel opkomend modern 
sociaal bewustzijn gaf en geeft de beweging haar buitengewone kracht. 

Dit brengt mij tot het laatste punt: de rol van het nationalisme en de religie. 
Het is bekend dat de Rooms-katholieke kerk sinds de Poolse delingen aan het 
eind van de achttiende eeuw de voornaamste georganiseerde nationale kracht 
was die het Poolse yolk nog restte, door het simpele feit dat de voornaamste 
onderdrukkers, Rusland en Pruisen, niet Rooms-katholiek waren. De verge
lijking met Ieriand onder Engels ketters bewind dringt zich hier op. De kerk 
werd de voornaamste nationale institutie. Deze rol konden de Poolse kerk
provincies opnieuw spelen sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit gebeurde ech
ter niet automatisch en er zijn in dit proces verschillende stadia. Onder het 
communistische regiem, dus sinds 1944, werden de landsgrenzen drastisch 
verschoven, hetgeen vooriopig niet gebeurde met de grenzen der diocesen. 
Daarom werd het wat moeilijker om de kerk als nationaal te zien; v~~r zover 
ze het was, was ze het in nationaal-reactionaire zin op een niet-realistische 
wijze. Omstreeks 1970 echter werden de grenzen der diocesen opnieuw vast
gesteld, waarbij rekening werd gehouden met de staatkundige grenzen; daar
mee werd ook de nieuwe Poolse staat als legaal beschouwd, zodat de kerk 
haar rol als symbool en instrument van het Poolse nationalisme beter kon 
vervullen. Zoals ik eerder heb aangeduid verdwenen illusies ten aanzien van 
het communistische regiem en van de mogelijkheden om de partij van 
binnenuit te hervormen tezelfdertijd. Sindsdien kon de kerk haar nation ale 
rol volledig op zich nemen en tevens aantrekkingskracht uitoefenen op niet
kerkelijke oppositionelen. De verandering kan tamelijk nauwkeurig geda
teerd worden: ze bleek v~~r het eerst in de reacties van de Poolse kerk op de 
gebeurtenissen van 1968 en 1970. De oppositionelen van hun kant hadden 
aileen al om praktische redenen behoefte aan de bescherming van de enige 
organisatie die onafhankelijk van de apparaten van partij en staat func
tioneerde. 

De kerk was bereid hen te helpen, zij het op voorzichtige wijze. Sinds 1968-
1970 vroeg ze niet aileen meer om vrijheid voor de kerk ten aanzien van de 
eredienst, de media, het onderwijs, ze begon toen ook democratische vrijheid 
en sociale rechtvaardigheid in het algemeen te verdedigen. Sindsdien diende 
de kerk niet aileen min of meer als toevlucht, maar ook als bondgenoot van 
de democratische oppositie en van het sociale protest, zelfs al gingen de bis
schopp en voort met het prediken van gematigdheid en al probeerden zij 
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vooral te handel en via besprekingen aan de top. Tezelfdertijd kreeg niet aI
leen de organisatie van de kerk, maar kregen ook haar dogma's nieuwe 
kracht, vooral voor niet-intellectuelen, door het klimaat van ideologische 
leegte dat geschapen was door de zogenaamde marxistisch-leninistische 
indoctrinatie. 

Hier moeten wij de vraag stellen: wat gelooft de doorsnee-Poolse gelovige 
eigenlijk, en evenzeer: wat is het geloof van de Poolse geestelijkheid? Mijn 
indruk is, dat vele leken in de kerk en haar opvattingen geloven vooral omdat 
ze een nationale, sociale en morele kracht is . Verder is mij verzekerd, dat de 
Poolse afdeling van de Rooms-katholieke kerk een eigenaardige, nogal "po
pulistische" wending in de theologie heeft gemaakt. De Heilige Geest spreekt 
volgens heersende theologische opvattingen vooral via de hierarchie tot yolk 
en regering; in Polen werd steeds meer nadruk gelegd op de opvatting dat hij 
ook via het volk tot de hierarchie kan spreken. 

Hier vaIt een merkwaardige parallel te trekken met de beweging van de 
Bretonse abbe De Lamennais in Frankrijk rondom 1830. Toen hij nog als 
theoreticus van de reactie gold en in hoog aanzien stond aan het hof van de 
Restauratie, had hij zijn theologie van de "sens commun", het algemeen ge
voelen, ontwikkeld. De hierarchie had deze noch aanvaard noch verworpen, 
maar toen Lamennais omstreeks 1830 een kerkelijke en politieke oppositio
nele beweging ging vormen werd zijn theologie veroordeeld. In de loop van 
de jaren '70 van deze eeuw werden in Polen soortgelijke denkbeelden binnen 
de kerk ontwikkeld. Het is niet onmogelijk dat dit, net als in het geval van 
Lamennais, tot een breuk binnen de kerk zal leiden, wanneer namelijk de 
radicaal-democratische, met het nu illegale Solidarnosc geengageerde vleugel 
van de geestelijkheid teruggefloten zou worden mede met gebruik van 
theologische argumenten. 

NOTEN B11 HOOFDSTUK XIII 

I) Oit artikel is een Nederlandstalige en enigszins omgewerkte versie van een lezing 
die ik in oktober 1982 hield aan de Universiteit te Princeton en aan Harvard Universi
ty. Ik betuig gaarne mijn dank aan Daisy E. Devreese, hoofd van het Kabinet Interna
tionale Organisaties van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te 
Amsterdam, die mij informeerde omtrent de Eerste Internationale, meer in het bijzon
der over het basis-niveau daarvan in Belgic. Conclusies omtrent de aard daarvan groei
den in gesprekken met haar, waarbij vergelijking met recente Pooise ontwikkelingen 
een rol speelde. Hetzelfde geldt voor de ontwikke1ing van het beg rip "populistisch" 
bewustzijn zoals in dit artikel gebruikt. 

Voor de geschiedenis van Solidarnosc, inclusief de voorgeschiedenis daarvan, zij 
verwezen naar Neal Ascherson, The Polish August. The self-limiting revolution . 
Penguin Books, 1981 

Vee1 heb ik te danken aan gesprekken met Pooise vrienden in en buiten Polen. In de 
tekst is aangegeven wanneer ik hun mondelinge informatie gebruikte 

' ) Adam Michnik, Een strategie voor de Pooise oppositie. In: De Poolse weg naar 
Solidarnosc in documenten. Boskoop 1981, p. 176-190. P. 187-188. 

' ) Idem, p. 186. 
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' ) Jacek Kuron, De situatie in het land en het programma van de oppositie. In: 
idem, p. 191-199. P. 194. 

' ) In: L'Internationale I, 7, 28 februari 1869. 
6) Ik gebruikte: Le programme de Solidarnosc. Texte integral des theses elaborees 

par Ie Congres des deJegues a Gdansk Ie 7 octobre 1981. Presses Universitaires de Lille, 
1982. 

' ) Zie Le Mirabeau van 15 mei 1870. Vgl. C. Oukhow (ed.), Documents rela/ifs a 
I'histoire de la Premiere Internationale en Wallonie . Leuven-Parijs 1967. P. 1 18-120. 

' ) NRC-Handelsblad 9 januari 1982. 
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HET LATIJNS-AMERIKAANSE GOUD EN ZIL VER IN 
DE KOLONIALE TIJD 

door 

B. H. SLICHER VAN BATH 

De rijkdommen uit Arnerika hebben een onuitwisbare indruk op de Euro
peanen gemaakt. Vrijwel wekeIijks vaart de door Piet Heyn buitgemaakte zil
vervloot nog over de vaderiandse voetbalvelden. In Spanje is de zilverberg 
van Potosi een staande uitdrukking geworden voor iets van ongekende hoe
veelheid of omvang: men spreekt van een Potosi aan geld, maar ook aan 
schulden I). 

Na de ontdekking en verovering kwam in de zestiende eeuw een stortvloed 
van edel metaal over Spanje en vandaar verder over Europa, eerst aIs een ge
volg van requisitie, roof en plundering, later als produkt van de mijnbouw. 
In de geschiedschrijving is hierover een vrij algemeen aanvaard verhaal ont
staan, waarvan de inhoud in het kort als voigt kan worden samengevat. Het 
vele goud en zilver uit Amerika leidde in Europa tot het ontstaan van een 
prijsrevolutie, die een hoogtepunt bereikte in de laatste decennia v66r 1600. 
Daarna begon de stroom edel metaal af te nemen, hetgeen kort na 1620 tot 
een depressie Ieidde. Deze duurde tot het begin van de achttiende eeuw voort, 
de zeventiende eeuwse depressie. Er werd gedurende de depressie-periode nog 
wei wat goud en zilver in Arnerika geproduceerd, maar dit was van geringe 
betekenis. Bovendien bleef het in Arnerika en het was dientengevolge van 
weinig beIang voor de Europese economie. In sommige verhalen wordt nog 
melding gemaakt van het BraziIiaanse goud in de achttiende eeuw; hieraan 
werd een stimulerende invloed op de Europese economie toegeschreven. 

Als een hoogtepunt in deze stroming van de geschiedschrijving kan het be
ken de boek van Hamilton over het Amerikaanse goud en zilver en de prijsre
volutie in Spanje (1501-1650) worden beschouwd'). Het boek is later hevig 
aangevochten, waarbij de kritiek voornamelijk op twee punten werd gericht. 
Terecht werd er op gewezen, dat de prijsstijging van aIleriei goederen in Eu
ropa al begonnen was v66r de toevloed van het edeI metaal uit Arnerika; deze 
werd veroorzaakt door de bloei van de mijnbouw in Centraal Europa in de 
vijftiende en het begin van de zestiende eeuw. Bovendien was lang niet al het 
Amerikaanse goud en ziIver in de monetaire sfeer terecht gekomen, zoals 
Hamilton had verondersteld 3). Zeer veel goud en zilver was gebruikt voor de 
vervaardiging van sieraden, kunstwerken en gebruiksvoorwerpen ter ver
fraaiing van kerken, kloosters, openbare gebouwen en particuliere woonhui
zen en voorts als opschik in een tijd, dat vrouwen en mannen overdadig met 
sieraden pronkten. Hamilton had zich bij zijn onderzoek vooral laten leiden 
door de hoeveelheden Arnerikaans goud en zilver, die in Sevilla werden 
gelmporteerd en geregistreerd. In de plaats van de Eurocentrische visie is 
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thans een meer op Latijns Amerika gerichte vraagstelling gekomen: hoe 
groot was de totale produktie en wat was het effect daarvan op de economie 
van dat werelddeel? 

Het onderzoek op dit terrein is thans volop aan de gang, zowel in Latijns 
Amerika zelf, als in de Verenigde Staten en EUropa. Er zijn enige detail stu
dies gereed gekomen, fragmenten, die moeilijk op elkaar aansluiten, omdat 
niet dezelfde maatstaven werden gebruikt; er bestaan nog tal van hiaten, 
kortom het blijft een waagstuk om nu al met conc1usies te komen. Overigens 
is het de vraag of er wei ooit een algemeen aanvaard resultaat mogelijk is, ge
zien de onvolledigheid en onbetrouwbaarheid van het overgeleverde archief
materiaal. De grootste afwijkingen tussen de in de historische literatuur ver
mel de bedragen en hoeveelheden hebben betrekking op de zestiende eeuw. 
De "produktie" bestond in de beginperiode vrijwel uitsluitend uit de om
smelting van buitgemaakte gouden en zilveren voorwerpen, pas in een later 
stadium kwam de mijnbouw op gang. Ook de administratie was toen nog niet 
goed georganiseerd. Overigens tierden gedurende het gehele koloniale 
bestuur belastingontduiking, smokkel en corruptie welig. De uit de registers 
verkregen informatie geeft slechts de onderste grens van bedragen en hoeveel
heden aan. Indien berekend kan worden, dat van 1503 tot 1660 een hoeveel
heid van 16.886.815 kg zilver en 181.333 kg goud in Sevilla is ingevoerd, dan 
is dit de minimale hoeveelheid, in werkelijkheid zal het meer zijn geweest 4). 
Ondanks al deze belemmeringen bij het onderzoek is het nu reeds duidelijk 
geworden, dat de feiten niet in overeenstemming zijn met het traditionele 
verhaal. 

Voor het onderzoek staan drie soorten van rekeningen ter beschikking. AJ
lereerst zijn er de reeds genoemde registers van de import van goud en zilver 
in Sevilla, de enige Spaanse invoerhaven. Vervolgens zijn er de rekeningen 
van de muntmeesters betreffende de in Latijns Amerika geslagen munten en 
tenslotte de registers van de ontvangsten van de belastingen, die in Latijns 
Amerika op het gewonnen en omgesmoiten edel metaal werden geheven. Ie
dere bron heeft even wei haar beperkingen. De import in Sevilla bedroeg 
slechts een deel van het in Amerika geproduceerde metaal. Eveneens werd 
slechts een gedeeite van het metaal voor de muntslag gebruikt. In feite was al 
het geproduceerde en gevonden ede1 metaal onderworpen aan enkele be
lastingen, waarvan de quinto de belangrijkste was. Oorspronkelijk bedroeg 
deze, zoals de naam aangeeft, een vijfde deel van het geproduceerde of ge
von den edel metaal. Later, toen de winning moeilijker werd, is dit percentage 
in veel mijngebieden verlaagd; deze verlichtingen golden niet algemeen, maar 
er werden v~~r "noodgebieden" afzonderlijke regelingen getroffen met 
varierende heffingspercentages. Het goud en zilver moest ter stempeling aan 
de koninklijke ontvangers worden aangeboden, waarbij het deel, dat als be
lasting was verschuldigd, werd ingehouden. Deze verplichting gold ook voor 
het goud en zilver, dat van de Indianen was gerequireerd of was buitgemaakt. 
De ontvangers moesten de inkomsten registreren. Het is begrijpelijk, dat de 
aanme1ding vrij gemakke1ijk ontdoken kon worden en dat de ontvangers met 
de registratie konden knoeien. 
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Sedert de invoering van het amalgamatie-procede in de zilverwinning be
schikt men over een contrOie-middel, maar dan uitsluitend voor het zilver en 
niet voor het goud. In dit procede wordt kwikzilver gebruikt om het zilvererts 
van andere metaal-bestanddelen te zuiveren. Gedurende de koloniale tijd wa
ren er slechts drie plaatsen, waar het kwikzilver in grotere hoeveelheden voor
kwam: Almaden in Spanje, Huancavelica in Peru en Idrija in Slovenie'). De 
Spaanse kroon had de verkoop van kwikzilver gemonopoliseerd. Het werd 
tegen een vastgestelde prijs, waarin een behoorlijke winst was gecalculeerd, 
aan de zilverproducenten aangeboden. Uit de verkochte hoeveelheden kwik
zilver kan men, binnen zekere marges, berekenen hoeveel zilver ermee is ge
produceerd. Deze hoeveelheden blijken hoger te zijn dan die, welke in de 
rekeningen van de quinto worden vermeld. Bakewell komt voor Peru in de 
zeventiende eeuw op een produktie, die 12070 hoger is dan die volgens de 
quinto-registers 6). 

Toch is ook deze methode om de werkelijke zilverproduktie te berekenen 
niet vlekkeloos. Het amalgamatie-procede werd niet overal gelijktijdig inge
voerd: in Pachuca (Mexico) voor het eerst in 1554, in Potosi in 1572 en in 
Ecuador in 1607'). In streken met zeer arme ertslagen was het pro cede van
wege de kapitaalsinvesteringen, te duur; de ondernemers bleven de traditio
nele smelt-methode toepassen. Ook bij zeer rijke ertslagen, zoals in Sombre
rete in Mexico, was het procede niet volstrekt noodzakelijk om nog winstge
vend zilver te produceren. In de periode van 1671 tot 1720, toen er een ernstig 
gebrek aan kwikzilver in Mexico heerste, werd slechts een deel van het zilver 
met behulp van het amalgamatie-procede gewonnen, van 1685 tot 1705 was 
dit slechts de helft '). 

De grootste moeilijkheid is echter, dat de marges van de hoeveelheden zil
ver, die met 1 quintal kwikzilver (45,36 kg) gewonnen konden worden, zo 
ruim zijn. Brading en Cross hebben in hun berekeningen aangenomen, dat 
met 1 quintal kwikzilver 110 mark zilver (25,3 kg) werd gewonnen 9). Vo!gens 
Bakewell zou bij goed zilver in Potosi de opbrengst 200 mark zijn, dus bijna 
het dubbele, maar dit is te hoog. In de praktijk varieren de hoeveelheden tus
sen 74 en 166 mark zilver per quintal kwikzilver 10). 

TABEL I 

Gemiddelde hoeveelheid zilver verkregen bij gebruik van I quintal kwikzilver 
16e-18e eeuw 

Gebied Periode mark zilver 

Potosi, Bolivia 1593-1602 166 
Potosi, Bolivia 1606-1686 134,6 
Mexico 1709-1740 109,4 
Mexico 1741-1753 107,4 
San Luis Potosi, Mexico 18e eeuw 80 
Guanajuato, Mexico 18e eeuw 125 
Huarochiri, Peru 1780 94 
Canta, Peru 1781 74 
Peru 1779-1781 90 
Peru 1782-1784 106 
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Zelfs met toepassing van het amalgamatie-procede bleven er nog sporen 
van andere metalen in het zilver achter. Door nieuwe onderzoektechnieken is 
het thans mogelijk het uit Potosi afkomstige zilver op te sporen II). Het merk
waardige is echter, dat noch in de Europese munten uit de 16e-18e eeuw, 
noch in voorwerpen en sieraden uit die tijd, vee! zilver uit Potosi is terugge
vonden. Men veronderstelt, dat een groot deel van het Potosi-zilver in de 
Aziatische handel terecht is gekomen. 

Op grond van de gebruikte hoeveelheden kwikzilver hebben Brading en 
Cross een studie gepubliceerd over de prod uk tie van zilver in Mexico en Peru 
gedurende de periode van 1571 tot 1700'2). Onder Peru verstaan zij het 
grondgebied van de huidige republieken Peru (= Neder-Peru) en Bolivia 
(= Opper-Peru), zodat de produktie van Potosi onder Peru is begrepen. 

Uitgaande van deze basis heb ik geprobeerd de gegevens aan te vullen om 
aldus een indruk te krijgen van de totale goud- en zilverproduktie in Latijns 
Amerika over de koloniale periode van 1503-1820. Hieronder is ook begre
pen het metaal, dat niet door mijnbouw, maar op andere wijze is verkregen 
en omgesmolten. De betrouwbaarheid van sommige gegevens is aan twijfel 
onderhevig en er blijven lacunes. Aile hoeveelheden en bedragen, die in ande
re eenheden luiden, zijn herleid tot kilogrammen. In gevallen van vergelijking 
zijn kilogram men goud omgerekend tot kilogrammen zilver op grond van de 
gemiddelde waarde-verhouding tussen goud en zilver. De gemiddelde waarde
verhouding per eeuw is bepaald aan de hand van de verhoudings-cijfers, die 
door Spooner voor Nieuw Kastilie zijn gevonden: 16e eeuw gem. 10,8, 17e 
eeuw gem. 14,5 en 18e eeuw gem. 15,9; deze ratios wijken lichtelijk afvan de 
gemiddelden voor geheel Europa, resp. 11,2, 13,9 en 15,4"). 

Binnen het kader van dit artikel is het niet mogelijk verantwoording af te 
leggen over de wijze, waarop verschillende hoeveelheden zijn berekend. Bra
ding en Cross hebben in de tabellen geen scheiding gemaakt tussen Mexico en 
Peru, weI in hun grafiek II (p. 569). Bij Mexico is de voorkeur gegeven aan de 
tabellen van de Mendizabal boven die van Howe 14). De eerstgenoemde geeft 
afzonderlijke hoeveelheden voor zilver en goud; gedurende lange perioden 
wordt door Howe het goud niet vermeld, vermoedelijk is dit onder de rubriek 
zilver opgenomen. Over de gehele periode heeft Howe 3.812.950 kg zilver 
meer en 62.130 kg goud minder dan de Mendizabal. De gegevens met betrek
king tot Potosi betreffen het district van die naam, dat het grootste deel van 
het huidige Bolivia besloeg. Dit materiaal is gebruikt door Bakewell, Moreyra 
y Paz-Soldan en Brading en Cross' '). Het overige dee! van Bolivia vormde 
het district Oruro, waarvan de registers onvolledig zijn bewaard gebleven. 
Voor Peru is gebruik gemaakt van Fisher en voor de zestiende eeuw zijn gege
yens ontleend aan Jara '6). De produktie van Honduras en Santo Domingo is 
berekend op grond van de geimporteerde hoeveelheid kwikzilver "). De 
goudproduktie van Ecuador is geschat 18). Het materiaal over Columbia is 
ontleend aan Restrepo "), voor Chili aan Ramirez Necochea en 
Carmagnani 20), voor Venezuela aan Arellano Moreno 21) en voor Brazilie aan 
Mauro"). 
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Het resultaat van de berekeningen en schattingen is, dat in Spaans en Por
tugees Amerika gedurende de periode van 1503 tot 1820 zijn geproduceerd: 
97.181.585 kg zilver en 2.587.040 kg goud. In die tijd stem de dit bedrag over
een met 4.829 miljoen zilver-pesos. Dergelijke onvoorstelbaar grote hoeveel
heden en bedragen blijven iets schemerachtig behouden, tenzij zij in huidige 
equivaienten kunnen worden uitgedrukt. Van wetenschappelijk standpunt 
wordt tegen dergelijke vergelijkingen ernstig gewaarschuwd, omdat zij tot 
onjuiste gevolgtrekkingen kunnen leiden. Zo is thans de verhouding tussen 
goud en zilver geheel anders dan in de koloniale tijd. Op de Amsterdamse 
goederenbeurs van 23 november 1982 was de waarde van 1 kg goud gelijk aan 
die van 42,6 kg zilver. Indien we toch voor de verleiding bezwijken dan blijkt 
de produktie van goud en zilver in Latijns Amerika gedurende de koloniale 
periode een totaal van 178,3 miljard gulden te hebben bedragen. De rijks
uitgaven van Nederland voor 1983 zijn begroot op 156,3 miljard gulden . 

Belangrijker dan de uitstap naar de moderne tijd is de verdeling van de 
zilver- en goudproduktie over de drie eeuwen, waarbij dient te worden opge
merkt, dat de zestiende eeuw in vele landen een periode van minder dan hon
derd jaar beslaat en dat de achttiende eeuw in enige landen duurt tot de 
onatbankelijkheid, omstreeks 1820. 

TABEL II 

Zilver- en goudproduktie in Spaans en Portugees Amerika per eeuw 
(1503-1820) 

Eeuw kg zilver kg goud totaal kg zilver percentage 
(goud omgerekend) 

16e eeuw 11.175.210 628.270 18.543 .720 13,8 
17e eeuw 27.640.325 420.250 33 .733.950 25,1 
18e eeuw 58.366.050 1.484.520 81.969.920 61 ,1 

totaal 97 .181.585 2.587.040 134.247 .590 100.0 

In deze tabel kan men drie opmerkelijke verschijnselen constateren. De 
produktie in de zestiende eeuw, de eeuw van de prijsrevolutie, blijkt slechts 
een zevende van de totale produktie te bedragen. De zeventiende eeuw, de 
eeuw van de depressie, overtrof de voorgaande periode in belangrijke mate; 
er werd meer dan een kwart van de totale produktie bereikt. De achttiende 
eeuw spant verreweg de kroon met meer dan 3/ 5 van de totale produktie. In
dien men dan al van een prijsrevolutie, veroorzaakt door het Amerikaanse 
zilver en goud wi! spreken, dan dient eerder aan de achttiende eeuw te wor
den gedacht. Deze is dan echter niet het gevolg van de grote toevloed van 
zilver uit Potosi, maar van Mexicaans zilver en Braziliaans goud. 

Bij een beschouwing van de produktie per land blijken Mexico en Peru sa
men meer dan drie kwart van het totaal voor hun rekening te nemen (76,70/0), 
Brazilie en Columbia droegen elk ongeveer een tiende deel bij, resp. 10,9 en 
9,8%. De resterende 2,6% moest onder zes landen worden verdeeld. In het 



182 LATUNS-AMERIKAANS GOUD EN ZILVER 

tweegevecht tussen de beide grote producenten had Peru tot 1680 de leiding, 
daarna werd het door Mexico overvleugeld. 

TABEL III 

Produktie van edel metaal naar gebieden per eeuw in kilogrammen zilver 
(goud omgerekend naar zilverwaarde) 

(figuur I) 

Gebied 16e eeuw 17e eeuw 18e eeuw totaal 

Antillen en 
Tierra Firma 205 .200 205 .200 
Mexico 3.089.100 10.095 .160 43 .046.690 56.230.950 
Columbia 1.446.240 5.781.300 5.990.840 13.218.380 
Peru 11.924.170 17.817.200 16.944.350 46.685.720 
Ecuador 993 .600 993.600 
Chili 777.600 6.665 1.383.250 2.167.515 
Venezuela 65.610 65.610 
Honduras 35.120 33.625 68.745 
Santo Domingo 7.080 7.080 
Brazilie 14.604.790 14.604.790 

totaal 18.543.720 33 .733 .950 81.969.920 134.247.590 

Percentages 

Gebied 16e eeuw 17e eeuw 18e eeuw totaal 

Antillen en Tierra Firma 1,1 0,2 
Mexico 16,7 30,0 52,5 41,9 
Columbia 7,8 17,1 7,3 9,8 
Peru 64,3 52,8 20,7 34,8 
Ecuador 5,4 0,8 
Chili 4,2 1,7 1,6 
Venezuela 0,3 
Honduras 0,2 0,1 
Santo Domingo 
Brazilie 17,8 10,9 

totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 

De Mexicaanse produktie toonde vanaf het begin tot 1800 een tamelijk 
constante groei, daarna trad ten gevolge van de onafbankelijkheidsoorlogen 
een teruggang in. Eerst in de periode van 1861 tot 1880 werd weer het peil be
reikt van 1781 tot 1800 van iets meer dan 11 miljoen kg zilver. De Peruaanse 
zilverwinning was in de zeventiende eeuw dubbel zo groot als in de zestiende 
eeuw: 17.817.200 kg tegen 8.122.410 kg. De produktie in de achttiende eeuw 
vertoonde een achteruitgang verge Ie ken met de voorafgaande eeuw. 

Uit de indices van de drie landen, die de drie eeuwen door hebben geprodu
ceerd, blijkt, dat de groei van de produktie in Columbia het grootst was van 
de zestiende naar de zeventiende eeuw en dat de Mexicaanse winning van edel 
metaal op spectaculaire wijze toenam van de zeventiende naar de achttiende 
eeuw. 
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TABEL IV 

Indices van de produktie van edel metaal in Mexico, Columbia en Peru, 16e-IBe eeuw 
(16e eeuw = 1(0) 

Land 

Mexico 
Columbia 
Peru 

16e eeuw 

100 
100 
100 

17e eeuw 

326,8 
399,7 
149,4 

18e eeuw 

1393,5 
414,2 
142,1 

Bij een beschouwing van kortere tijdsperioden kan men constateren, dat 
volgens de tabel van Brading en Cross de gecombineerde Peruaanse en Mexi
caanse zilverproduktie in de zestiende eeuw een hoogtepunt bereikte met 
1.709.700 kg in 1586-1590; in de zeventiende eeuw werd dit overtroffen in de 
periode van 1621 tot 1625 met 2.165.620 kg, juist in de jaren toen volgens 
sommige historici de Europese depressie was begonnen. 

Op jaarbasis vertoont de Mexicaanse produktie sinds 1690 een constante 
opwaartse trend tot 1809, hoewel er enkele jaren met lagere opbrengsten wa
ren: 1693, 1696, 1698-1700, 1735 en 1764; de neergang begon in 1810, het jaar 
van de opstand van Hidalgo"). Het dieptepunt van de Peruaanse produktie 
lag in de jaren 1680-1700, maar de gehele periode van 1660 tot 1760 vormde 
een dal, pas daarna trad een herste1 in, hoewe1 de vroegere omvang van de 
produktie niet meer werd bereikt. 

Gerekend naar de zilverwaarde bestond de produktie van edel metaa1 in de 
gehe1e kolonia1e periode voor iets meer dan een kwart uit goud en voor iets 
minder dan driekwart uit zilver (27,6070 goud en n,40J0zi1ver). In Spaans 
Amerika werd de goudwinning van steeds geringer betekenis; in de achttiende 
eeuw stegen de percentages van het goud ten gevolge van de Braziliaanse 
vondsten. 

Eeuw 

16e eeuw 
17e eeuw 
18e eeuw 

1503-1820 

TABEL V 

Percentages goud en zilver, per eeuw 

Spaans Amerika Spaans Amerika en Brazilie 
goud zilver goud zilver 

39,7 60,3 39,7 60,3 
IB,I BI ,9 IB,I 81,9 
13,4 86,6 2B,8 71,2 

18,8 81,2 26,4 73,6 

Was Potosi in de zilverwinning werkelijk zo dominerend als vaak wordt 
voorgesteld? Om deze vraag te beantwoorden dient een duidelijk onderscheid 
gemaakt te worden tussen het ontvangkantoor van het district Potosi en de 
zilverberg (Cerro Rico) bij de stad Potosi. Bij vele auteurs vindt men tab ellen 
met de ontvangsten van de quinto, vanaf 20 ju1i 1736 diezmo, van Potosi, 
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maar die zijn afkomstig van alle zilvermijnen uit het district Potosi, dat een 
groot deel van Bolivia besloeg. Van de Cerro Rico zijn aileen de ontvangsten 
uit de periode van 1660 tot 1720 bekend. Relatief nam de betekenis van het 
district af, zowel ten opzichte van de gehele Peruaanse prod uk tie (Opper- en 
Neder-Peru samen) als ten aanzien van de zilverwinning in gehee! Latijns 
Amerika. De zeventiende eeuw was het hoogtepunt, in de achttiende eeuw lag 
de geproduceerde hoevee!heid iets boven die van de zestiende eeuw24). In het 
laatste kwart van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw werden 
de mijngebieden in Neder-Peru (het huidige Peru) van groter belang21). 

TABEL VI 

Zilverproduktie in het district Potosi, per eeuw . Vergeleken met produktie in Peru en 
Latijns Amerika 

Eeuw produktie percentage van percentage van 
(in kg) zilverwinning in zilverwinning in 

Peru Latijns Amerika 

16e eeuw 5.722.241 70,5 51,2 
17e eeuw 11.961.507 67,1 43,3 
18e eeuw 6.525 .041 38,5 11,1 

totaal 24.208.789 56,5 24,9 

Gedurende de periode van 1660 tot 1720 droeg de zilverberg, de Cerro Ri
co, een be!angrijk dee! bij in de tot ale produktie van het district; ongeveer 
een vijfde was uit andere mijnen afkomstig. 

TABEL VII 

Produktie van de Cerro Rico vergeleken met die van het district Potosi, 1661-1720 
(in kg) 

Periode Cerro Rico district Potosi percentage Cerro 
Rico van district 

Potosi 

1661-1680 1.387.331 1.713.898 80,9 
1681-1700 1.146.333 1.577.289 72,7 
1701-1720 720.965 830.358 86,8 

1661-1720 3.254.629 4.121.545 79,0 

In de teruggang, die zowel de Cerro Rico als het district trof, wist de zilver
berg zich iets beter te handhaven. De zilverwinning in het district bereikte al 
vroeg een hoogtepunt, in 1580-1600, maar daarna zette een con stante dating 
in tot het dieptepunt was bereikt in 1720-1740. Er volgde een zwakke ople
ving in de periode van 1741 tot 1780, daarna daalde de produktie tot hetzelf
de lage peil als aan het begin van de achttiende eeuw. Tijdens de malaise werd 
de belasting in 1736 verlicht van een vijfde tot een tiende. 
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Een deel van de zilver- en goudproduktie is uitgevoerd naar Spanje. Uit de 
registers van de import in Sevilla is bekend, hoeveel Spanje langs de officiele 
weg bereikte. Het zal wei steeds duister blijven, hoeveellangs illegale weg het 
land werd binnengesmokkeld. Indien we de importcijfers vergelijken met de 
geproduceerde hoeveelheden dan blijkt 2/3 van de zilverproduktie naar 
Spanje te zijn uitgevoerd en iets meer dan een vijfde van de goudproduktie. 
Het is twijfelachtig of er naar verhouding meer goud dan zilver in Amerika is 
achtergebleven. Er is een grote kans, dat goud door zijn hogere waarde in een 
kleiner volume zich gemakkelijker tot smokkelen leende. Het percentage van 
het geexporteerde metaal in vergelijking met de produktie was in de zeven
tiende eeuw lager dan in de zestiende. 

TABEL VIII 

Percentages van de naar Sevilla uitgevoerde hoeveelheden edel metaal vergeleken met 
de geproduceerde hoeveelheden. 1503-1660 26) 

Periode 

1503-1600 
1601-1660 

1503-1660 

goud 

22,5 
11,0 

19,4 

zilver 

66,6 
49,9 

56,1 

al het edel metaal 

49,1 
43,6 

46,1 

Veel van het metaal ging in de vorm van belastingen en als overmakingen 
door particulieren naar Spanje. Slechts voor een klein deel werd de metaalex
port door de invoer van handelsgoederen gedekt. In de periode van 1561 tot 
1650 stond tegen een uitvoer aan edel metaal ter waarde van 13.542.287 kg 
zilver uit Latijns Amerika naar Spanje slechts een invoer van handelswaren 
uit Spanje ter waarde van 3.765.048 kg zilver, dit is 27,8070 27

). Hierbij moet 
nog de uitvoer van handelswaren uit Latijns Amerika worden gevoegd. 

Ook in de achttiende eeuw ging nog een aanmerkelijk deel van het edel me
taal in de vorm van munten naar Spanje. Gedurende de periode van 1761 tot 
1774 werden in Peru munten geslagen tot een waarde van 100.667.838 pesos. 
Hiervan ging 2/ 3 deel naar Spanje, ter waarde van 67.401.895 pesos, verder 
15 miljoen naar Buenos Aires, 10 miljoen naar Ecuador en er bleven slechts 
265.853 pesos in Peru"). 

Vanzelfsprekend rijst de vraag, hoe zou de situatie zijn geweest, als al het 
goud en zilver niet naar Spanje en Portugal was afgevloeid, maar in Amerika 
was gebleven. Voor een dergelijke counter/actual analyse ontbreekt het 
kwantitatieve materiaal. Overweegt men echter de geringe investeringsmoge
lijkheden in die tijd in Latijns Amerika, dan is het niet verbazingwekkend als 
de conclusie zou luiden, dat in feite van het geexporteerde edel metaal geen 
goed gebruik gemaakt had kunnen worden, dus wat verdween, was eigeniijk 
overbodig. 

Bij de behandeling van het effect van de zilver- en goudproduktie op de 
Latijns Amerikaanse samenleving zal een grote beperking in acht dienen te 
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worden genomen, wi! deze bijdrage niet uitdijen tot een boek. Er zal geen 
aandacht kunnen worden geschonken aan de muntslag en de vervaardiging 
van allerlei kunstvoorwerpen. Evenmin is dit het geval met de technische 
aspecten van de mijnbouw, de kapitaalinvestering in dat bedrijf en de kapi
taalbelegging door de mijnexploitanten in de akkerbouw en de veehouderij. 
Buiten beschouwing blijven de problemen, die samenhangen met de verkrij
ging van arbeidskrachten voor de mijnbouw, door aankoop van negerslaven, 
door gedwongen arbeid van Indianen (de mila), of door aanwerving van 
loonarbeiders. Weinig onderzoek is nog verricht betreffende de verhouding 
tussen de naturale en de geld-economie, die naast elkander bestonden, soms 
of een en hetzelfde bedrijf. Over de prijzen van verschillende handelsgoede
ren is weinig bekend en dit geldt tevens voor de conjunctuur. Als substituut 
voor de conjunctuur kan men de stijgingen en dalingen in de bouwactivitei
ten gebruiken. De mijnbouw ging vaak samen met allerlei sociale misstanden, 
zoals armoede, drank- en coca-misbruik, criminaliteit en corruptie. Het is 
niet mogelijk dit hele terrein te behandelen. 

In het navolgende zal in het kort worden ingegaan op het verzorgingsnet, 
enige demografische aspecten, de samenhang tussen de fluctuaties in de pro
duktie van het edel metaal, de bouwactiviteiten en het bevolkingsaantal. 
Voorts zal enige aandacht worden gegeven aan een politiek aspect. Door 
sommige historici wordt de imperiale expansie van Spanje toegeschreven aan 
de mijnbouw. 

Voor het merendeellagen de mijnen in afgelegen streken, lOdat levensmid
delen, trekkrachten, brandstoffen en materiaal voor de apparatuur en de 
ertsbewerking van verre moesten worden aangevoerd. Terwijl de vraag naar 
goederen in de mijncentra groot was, konden vele inwoners van de mijnste
den, die in het bezit waren van goud, zilver of munten, zich grote uitgaven 
veroorloven. Dit leidde er toe, dat de prijzen in de mijnsteden hoog waren. In 
Potosi lOuden de prijzen in het algemeen vier maal lo hoog zijn als in 
Lima 20). Potosi, gelegen op 4890 m hoogte, met een bevolking van meer dan 
100.000 inwoners, die onder zeer moeilijke klimatologische omstandigheden 
moest leven, was het meest uitgesproken voorbeeld van een afgelegen 
mijnstad. Letterlijk alles moest worden aangevoerd, lOdat het verzorgingsnet 
bijzonder uitgebreid was. Behalve van Potosi zijn ook de verzorgingsnetten 
bekend van Oruro en Zaragoza (Columbia). 

In het algemeen kan men in de toelevering van de steden vier concentrische 
kringen onderscheiden. Uit de naaste omgeving van de stad komen groenten, 
fruit en Indiaanse voedselgewassen. De tweede kring levert tarwe, ma"is en 
meel. Over een wat verdere afstand worden aangevoerd suiker, peper, vis en 
coca. Uit de verste kring komen: cacao, verfstoffen, runderen, muildieren, 
leer, textiel, touw, hout en lOUt. De transportkosten waren hoog en dit heeft 
tot gevolg, dat aileen goederen over een verre afstand kunnen worden aange
voerd, die een hoge prijs hebben of een klein volume, of die zich, zoals de 
paarden, muildieren en runderen, zelf voortbewegen 30). De toelevering uit 
een wijde omtrek betekende, dat bloei en neergang van de mijnproduktie tot 
ver in de omgeving werden gevoeld. 
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De kringen van het verzorgingsnet geven ook de marktgebieden aan, waar
van de omvang naar de aard van het produkt varieerde. Voor de meeste pro
dukten gold in Latijns Amerika geen prijs, die het gehele gebied betrof. Er 
bestonden een aantal regionale markten, ieder met een eigen systeem van 
onderlinge prijsverhoudingen. 

Bij de recrutering van de Indianen voor de gedwongen arbeid werd even
eens in dergeJijke kringen gedacht. Vice-koning Toledo van Peru bepaalde in 
1575, dat door de districten binnen een kring van veertig mijl rond Huanca
velica tributarios geleverd moesten worden om in de kwikzilvermijnen te wer
ken. Dergelijke kringen bestonden ook om Potosi en de zilvermijnen van 
Castrovirreina. In negen districten ten westen van Cuzco moesten tribuut
plichtige Indianen (mitayos) arbeid verrichten in Huancavelica, in vijf distric
ten in Castrovirreina, in zes districten ten oosten van Cuzco, die in het huidi
ge Peru gelegen waren en in zeven districten van het huidige Bolivia moesten 
arbeidskrachten geleverd worden voor Potosi"). Over de zwaarte van de ver
plichtingen van de mitayos, die in Potosi moesten werken is in de literatuur 
veel geklaagd. Dit betreft voornamelijk de grote afstand, die de Peruaanse 
mitayos moesten afleggen om in Potosi te komen, 550 tot 1.300 km. Indien 
het bevolkingsverloop in relatie staat tot de zwaarte van de verplichtingen, 
dan werden de districten, die mitayos voor Castrovirreina en Huancavelica 
moesten leveren, veel erger getroffen "). 

TABEL IX 

Indices van het aantal tribuutplichtige Indianen, 1572-1789 
(1572=100) 

Tribuutplichtig voor aantal 1572 1602 1754 
districten 

Huancavelica • 8 lOO 68,8 33,3 
Castrovirreina 5 100 73,1 18,2 
Potosi (Peruaans deel) 6 100 85,S 37,S 

Mijnarbeid 19 100 76,S 31,2 
Overig Peru 36 100 64,1 45,2 

• zonder Angaraes, aantal van 1789 is onjuist 
•• schatting 

1789 

62,8 
42,9 
73,2·· 

61,9 
69,8 

Zodra ergens nieuwe ertslagen waren ontdekt, stroomden van aile zijden 
mensen toe naar de nieuwe nederzetting. Het waren niet aileen mijnwerkers, 
maar ook marskramers, kleine winkeliers, muildierhouders voor transport, 
kroegbazen en vele anderen, die van de onverwachte welvaart wilden profite
reno Terwijl in Peru en Bolivia in verband met de grote hoogte vooral met 
gedwongen Indiaanse arbeid werd gewerkt, gebruikten de Mexicaanse mijn
exploitanten negerslaven of Indiaanse loonarbeiders. Bij een onderzoek naar 
de bevolking en de economie in Nieuw Spanje, Centraal Mexico, bleken de 
migratiegolven van de inheemse bevolking in verband te staan met de bloei, 
de daarop volgende neergang en weer hernieuwde bloei van de zilvermijn-
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bouw. Het bevolkingsaantal van de districten met mijnbouw fluctueerde 
hevig. Er waren tijden van snel verval, maar ook weer van excessieve groei "). 

Als we de schommelingen in de bouw en verbouwingen van kerkelijke, pu
blieke en particuliere gebouwen als een barometer van de conjunctuur kun
nen beschouwen, dan kan men zich afvragen in hoeverre het bevolkingsver
loop en de produktie van zilver en goud hierop invloed hebben gehad. Dit 
kan worden onderzocht voor de beide gebieden, die de grootste producenten 
van edel metaal waren: Mexico en Peru, onder het laatste is ook Bolivia 
begrepen (figuren 2 en 3). 
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Fig. 2. Zilver- en goudproduktie in Mexico, bouwactiviteiten en bevolking in Nieuw 
Spanje (Centraal Mexico), 1520-1820 

ZG Zilver- en goudproduktie in miljoenen kilogram zilver (goud omgerekend naar 
zilverwaarde), per periode van 20 jaar 

B Bouwactiviteiten naar aantal per periode van 20 jaar, op grond van Van Oss 
P Bevolking in miljoenen personen, op grond van Slicher van Bath 
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Fig. 3. Zilver- en goudproduktie in Peru en Bolivia, bouwactiviteiten in Peru en 
bevolking van Peru, 1531-1820 

ZG Zilver- en goudproduktie in miljoenen kilogram zilver (goud omgerekend naar 
zilverwaarde). per periode van 20 jaar 

B Bouwactiviteiten naar aantal per periode van 20 jaar, op grond van Van Oss 
P Bevolking in miljoenen personen, op grond van Slicher van Bath 

Uit het verJoop van de curven in de Mexicaanse grafiek blijkt, dat tussen 
1570 en 1650 zowel het bevolkingsaantal als de bouwactiviteit daalden 34). De 
produktie van edel metaal was niet omvangrijk met slechts een geringe groei, 
de sterke stijging kwam pas na 1680. Vanaf 1650 was de bevolking weer be
ginnen te groeien en de bouwactiviteit nam eveneens toe, zij het minder spec
taculair dan voor 1570. Die hoogte werd in de koloniale tijd nimmer meer be
reikt. Omstreeks 1680 was er enige herleving in de bouwactiviteit, die aan de 
verhoging van de zilverproduktie vooraf ging, welIicht stond deze onder in
vloed van de bevolkingsvermeerdering. Na 1700 is de bouwactiviteit tot 1780 
zowel door de bevolkingsgroei als door de zilverproduktie gestimuleerd. 

In Peru is minder bekend over het bevolkingsverloop dan in Mexico . Er 
zijn gegevens uit 1572, 1602, 1754, 1789, 1792 en 1795. Het hiaat tussen 1602 
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en 1754 is erg groot. Vermoedelijk heeft de bevolkingsteruggang zich nog na 
1602 voortgezet. In 1720 is een daling opgetreden door een ernstige pestepide
mie. Pas daarna is weer een toename ingetreden, die ook na 1754 geconsta
teerd kan worden 3». In de tweede helft van de zestiende eeuw was er bij een 
dalende bevolking een grote produktie van zilver en goud. Het hoogtepunt 
werd bereikt tussen 1580 en 1600, met daarna een daling en enig herstel tus
sen 1620 en 1640. De bouwactiviteit vertoonde in de zestiende eeuw een sterk 
stijgende tendens, de groei kwam na de vermeerdering van de zilverproduk
tie; vermoedelijk kan de bouwlust verklaard worden als een gevolg van 
successen in de mijnbouw J6). 

De bouwwoede in de zeventiende eeuw met als hoogtepunt de periode van 
1670 tot 1700 is moeilijk te verklaren. Zowel de mijnbouw als het bevolkings
aantal stonden toen op een dieptepunt. Vermoedelijk waren andere economi
sche factoren aan het werk, lOals de wijnbouw, de suikerrietplantages, de 
scheepvaart, etc. De diepe val na 1700, in de jaren van de Spaanse successie 
oorlog lOU op een wat geforceerde bouwactiviteit in de voorafgaande periode 
kunnen wijzen. De bouw trok weer aan tussen 1730 en 1780, het herstel ging 
aan de opleving in de mijnbouw vooraf. Wellicht is hier een demografische 
factor in het spel. Aan het einde van de achttiende eeuw trad de stagnatie 
eerder in de bouw dan in de mijnbouw in. De bevolking bleef in deze tijd toe
nemen, zodat de teruggang in de bouw niet aan demografische factoren kan 
worden toegeschreven. 

Concluderend kan men constateren, dat in Mexico de zilverproduktie pas 
na 1700 een invloedrijke factor is geworden en dat in Peru de zilverproduktie 
na ca. 1650 heeft opgehouden een belangrijke rol te spelen. De invloed van 
het edel metaal liet zich in beide landen pas gevoelen ais het om zeer grote 
hoeveelheden ging, die werden geproduceerd. 

Volgens sommige auteurs zou de mijnbouw de basis zijn geweest van de 
Spaanse expansiepolitiek 37). Terwijl andere Europese mogendheden 
hande!skoionien langs de kusten van de vreemde continenten en op eilanden 
stichtten, lOuden de Spanjaarden vanwege de mijnbouw genoodzaakt zijn 
geweest diep het continent binnen te dringen, vooral juist omdat de mijnen in 
erg afgelegen streken waren gelegen. In deze theorie wordt echter vergeten, 
dat in de Spaanse belangstelling voor het edel metaal drie fasen zijn te onder
scheiden. Bij de verovering begonnen zij met requisitie en plundering van 
aanwezig goud en zilver. Daarna volgde de fase van de plundering van de 
grafvelden en tenslotte kwam pas de mijnbouw. De oudste mijn in Mexico is 
in Tasco en deze dateert van 1534. Na de verovering in 1519 was de versprei
ding van de Spaanse veroveraars en van de geestelijken (vanaf 1523) over het 
land veel eerder begonnen. De geestelijken trokken het eerst naar de centra 
met de grootste bevolkingsdichtheid 38). Ditzelfde gold voor de Spanjaarden, 
die belust waren op goud en zilver, zij trokken op de bevolkingscentra af, 
lOWe! in Mexico ais in Peru. Ertslagen werden toevallig ontdekt of men 
gebruikte kennis, die van de Indianen werd verkregen. Tot de eerste mijn
exploitanten behoorden Duitsers en Flamencos, waaronder Luikenaren ver
staan moet worden 39). Pas in een later stadium heeft de mijnbouw een motief 
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gevormd voor de Spaanse expansie-politiek. Op dezelfde wijze hebben de 
goudvondsten in Minas Gerais bijgedragen tot de Portugese expansie in het 
Braziliaanse binnenland, ruim twee eeuwen na hun vestiging aan de kust. 

In de economisch-historische geschiedschrijving is de rol van het Potosi
zilver in Europa overgewaardeerd. De prijsrevolutie in de zestiende eeuw en 
de depressie in de zeventiende eeuw moeten allereerst uit interne Europese 
ontwikkelingen verklaard worden. De komst van het Amerikaanse zilver had 
hierop een secundaire invloed. De toevloed van Mexicaans zilver en Brazi
liaans goud in de achttiende eeuw en de invloed daarvan op de Europese 
economie is ondergewaardeerd. 

In Latijns Amerjka zelf is de zilver- en goudproduktie slechts van betekenis 
geweest, voor zover zij zeer omvangrijk was. In de gebieden met een eigen 
staatkundige en economische ontwikkeling al v66r de komst van de Span
jaarden bleef de economie sterk gericht op de eigen voorziening. De typisch 
koloniale, op Europa betrokken en daarvan afhankelijke economie yond 
men in de koloniale tijd vooral in de perifere, dunbevolkte gebieden, die nau
welijks een eigen economie had den gekend 40). De belangrijkste mijnbouw
gebieden tussen 1534 en 1800 lagen aan de rand van de prae-Columbiaanse 
bevolkingscentra in Mexico en Peru, uit die centra moesten ook de meeste 
arbeidskrachten komen. Het hele verzorgingsnet was gericht op de oude ker
nen. Pas in de achttiende en vooral in de negentiende eeuw werd het mogelijk 
mijnen in meer afgelegen streken te exploiteren. Door de ligging aan de rand 
oefenden de mijnen op de bevolkingscentra slechts een beperkte invloed uit. 
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JAPANSE RENDEMENTEN IN DE ACHTIIENDE EEUW; 
INNOVATIE EN INERTIE 

door 

P. W. KLEIN 

De Nederlandse handel op Japan vertoonde tijdens de 18e eeuw niet langer 
het florissante beeld van vroegere tijden '). Sedert de Verenigde Oost
Indische Compagnie in 1641 haar factorij naar Decima had moeten verplaat
sen was de in- en uitvoerwaarde van haar handel aldaar nog wei toegenomen 
tot gerniddeld 3.6 miljoen gulden per jaar in het decennium 1661-1670. Maar 
daarna trad een voortdurende teruggang op tot minder dan een vijfde daar
van omstreeks 1780 (zie grafiek)2) . Ook de behaalde resultaten gaven geen 
aanleiding tot tevredenheid. Volgens gegevens die Feenstra Kuiper waar
schijnlijk heeft ontleend aan de boekhouding van de factorij l) ging het dalen 
van de handelsomzet op Decima hand in hand met het verminderen van de 
winstpercentages en het veelvuldiger voorkomen van verliesgevende jaren. 
Deze achteruitgang was zo uitgesproken dat hij onmogelijk verborgen kon 
blijven ook al schoot de boekhouding van de VOC als informatieverschaffing 
dan ook rnisschien in tal van opzichten tekort 4

). Het lag dan ook voor de 
hand dat de Compagnie door vernieuwing van haar bedrijfsvoering naar ver
betering zou streven. En inderdaad heeft het niet ontbroken aan pogingen 
daartoe. Maar zij hebben niets uitgehaald: de geschiedenis werd gekenmerkt 
door "redeneringen, plannen en voorstellen meer dan door zaken doen" '). 
Tot deze plannen behoorde een uitvoerige memorie van de Gouverneur
Generaal G. W. Baron van Imhoff uit 1744 6

) . Zijn pleidooi concentreerde 
zich nagenoeg volledig op de positie van de Compagnie als exporteur van Ja
panse produkten, met name van koper. Men kan niet zonder meer zeggen dat 
Van Imhoff daarmee ongelijk had. Koper was in het inter-Aziatische verkeer 
namelijk inderdaad een essentieel handelsartikel van vaak doorslaggevend 
belang'). Indien de Compagnie werkelijk over grotere hoeveelheden Japans 
koper zou kunnen beschikken tegen - zoals Van Imhoff voorstelde - des
noods hogere prijzen, zou zij haar marktpositie elders in Azie inderdaad heb
ben kunnen versterken. Maar natuurlijk bleven de omstandigheden toch niet 
gelijk! AI ten tijde van Van Imhoff wijzigden zich in Azie de concurrentiever
houdingen ten gunste van de invoer van Europees koper'). Bovendien ver
loor de Compagnie door politieke omstandigheden haar dominante positie in 
Voor-Indie waar zich de belangrijkste afzetmarkten voor Japans koper 
hadden bevonden. 

Het blijft intussen opmerkelijk dat Van Imhoff niet of nauwelijks aan
dacht besteedde aan de invoer van de Compagnie in Japan. "Ik meen dan 
tenslotte, dat Japan wat het vertier en de hoeveelheden der goederen betreft, 
die aldaar kunnen worden aangebragt, en de innamen die aldaar kunnen wor-
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den gedaan nog hetze1fde is, of ten minste weder kan worden als vroeger 
. . . " 9) . Maar daarin vergiste Van Imhoff zich toch. Evenals veel historici uit 
latere tijden ging hij namelijk voorbij aan de economische groei en ontwikke
ling van Japan tijdens de Tokugawa-periode (1600-1867). De vroegere opvat
ting welke het Tokugawa-bewind vooral uit de 18e eeuw vereenzelvigde met 
verstarrende politieke onderdrukking en economische stagnatie is volstrekt 
onjuist gebleken 10). Al sedert de jaren dertig van de 17e eeuw volgde Japan 
met succes een doelbewuste ontwikkelingspolitiek. Daarbij viel de keus be
wust op het beperken van de buitenlandse handel ten gunste van de binnen
landse produktie en ten koste van de belangen van de inheemse in- en 
uitvoerhandel"). Door zich nu qua samenstelling van het invoerpakket daar
bij aan te passen boekte de Compagnie aanvankelijk groot succes. Het ging 
vooral om hoogwaardige en traditionele luxe-produkten - ruwe zijde, zijden 
stoffen, textielwaren - ten behoeve van de feodale elite. Uit politieke over
wegingen, die erop waren gericht de status van deze elite te ontzien, werd 
deze invoer onder controle van de Bakufu " ) toegelaten en zelfs bevorderd. 
Zo was de Compagnie in de gelegenheid grote hoeveelheden goud en zilver uit 
Japan te brengen, hetgeen gegeven het structurele tekort van de betalingsba
lans op Azit: van nauwelijks te overschatten betekenis was. Maar het succes 
van de Japanse ontwikkelingspolitiek hield het voortschrijden van de mone
tarisering van de Japanse economie in. Het gevolg was een verbod op de zil
veruitvoer (1668) en een vergaande manipulatie van de goudexport (1696; 
1720) om deze ZO onaantrekkelijk moge1ijk te maken. Ook de uitvoer van 
koper werd in toenemende mate onderworpen aan beperkingen (1715) 13). 
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Bovendien bleef het welslagen van het Japanse ontwikkelingsbeleid ook niet 
zonder gevolgen voor de invoer van de Compagnie. De groei van de eigen 
zijde- en textielnijverheid voerde tot uitschakeling van import. Sedert 1672 
ondervond ook deze allerlei beperkingen. 

AIleen een radikale vernieuwing van het assortiment van de invoer zou mis
schien deze beperkingen hebben kunnen doorbreken. Maar wat dit betreft 
ontbrak het vooralsnog al te duidelijk aan mogelijkheden. De Compagnie 
moest lijdzaam aanzien dat haar eens zo belangrijke invoer van zijde en tex
tielwaren uit Bengalen, Coromandel en SuraUe ineenschrompelde. Het valt te 
billijken dat Van Imhoff deze kant van de zaak maar liet rusten, want het 
ontbrak nu eenmaal aan alternatieven. Hij was ook voldoende realist om te 
begrijpen dat "het bederf en verval" van de Nederlandse handel niet was te 
wijten aan Japanse willekeur of dwingelandij zoals velen ook nog na hem 
meenden. Terecht zocht hij de oorzaak bij het eigen belang van Japan. Maar 
daarbij moest hij het laten en het ontbrak hem kennelijk aan de benodigde 
informatie om precies te kunnen zeggen wat dit belang dan wei was. 

Toch wekt zijn eenzijdige aandacht voor de export van Japan enige be
vreemding. Daaruit valt eigenlijk aileen maar op te maken dat hij, die toch 
bij uitstek daarover zou moeten zijn ingelicht, geen helder beeld had van de 
invoer die de Compagnie in Japan verzorgde. Er is inderdaad reden om aan 
te nemen dat hij op grond van verkeerde informatie ten onrechte in de me
ning verkeerde dat die invoer geen reden tot zorg gaf. Daarop zal thans nader 
worden ingegaan. 

Naar al vaak is vastgesteld liet de boekhouding van de VOC geen verant
woorde kostprijsberekening toe. Er viel niet uit op te maken welke activiteit 
waar, hoe en waarom al dan niet winstgevend was. Doordat de leiding de on
derneming bovendien beschouwde als "een groote import-zaak van koloniale 
produkten" 14) liet zij onbekommerd toe dat het Aziatisch bedrijf al sedert 
1736 bij voortduring verliesgevend was, d. w .z. dat daar de uitgaven de in
komsten overtroffen "). Partiele hervormingsvoorstellen als door Van Im
hoff gedaan met het oog op de handel op Japan konden uit dien hoofde in 
Patria uit de aard der zaak al niet veel indruk maken. En wie het Aziatische 
bedrij f van de Compagnie op zichzelf beschouwde moest de Compagnie" wei 
voor een Krankzinnigengesticht houden want bijna aile kantoren werkten 
met verlies" 16). Onder deze omstandigheden was de boekhouding geen ge
schikte grondslag voor een slagvaardig commercieel beleid dat zich het opti
maliseren van de bedrijfsresultaten over de hele linie tot doel stelde. "Zoo is 
de Compagnie in werkelijkheid blijven voorthandelen op plaatsen en in goe
deren, die reeds lang verlies gaven. Zoo verzuimde zij aan den anderen kant 
de meest winstgevende artike1en", luidde Mansvelts vernietigend oordee1 "). 

Maar deze opvatting is niet onweersproken gebleven. Zolang de onderne
mingsleiding de benodigde informatie langs andere weg verkreeg stond de ge
brekkige boekhouding een slagvaardig beleid niet per se in de weg. En dit nu 
was volgens de Deense historicus Glamann inderdaad het geval "). Veel waar
de hechtte hij in het bijzonder aan de zogenaamde "rendementen", bereke
ningen waaruit per produkt en per handelsplaats het verschil tussen de 
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inkoop- en verkoopprijs als bruto-winstmarge werd uitgedrukt. Volgens hem 
kon op basis daarvan de koers van het inkoop- en verkoopbeleid worden uit
gestippeld. "Therefore it is hardly unreasonable to assume that the Heeren 
XVII fairly soon registered progress and decline in the various fields. An exa
mination of their orders for returns is evidence that they had a keen eye for 
the changes in trade. That they should voluntarily continue trading in non
saleable commodities is out of the question" 19). Aan een systematisch onder
zoek van "rendementen" kwam Glamann even wei niet toe. Toch kan aileen 
daaruit blijken of het berekende rendement inderdaad fungeerde als een 
onafhankelijke variabele die de inkoop en/of verkoop bepaalde. 

Ook Glamanns landgenoot Steensgaard meende dat de Compagnie over 
voldoende gegevens beschikte om althans in de 17e eeuw een soepel, planma
tig marktbeleid te voeren 20). Waar anderen temidden van de gebruikelijke, 
ondoorzichtige hande1spraktijk moesten volstaan met gissen en raden bracht 
de planmatige aanpak van de Compagnie een fundamentele economische ver
nieuwing. Zij was in staat haar marktgedrag systematisch af te stemmen op 
het veranderen van de marktomstandigheden en daardoor behaalde de Com
pagnie volgens Steensgaard grote kostenvoordelen. Voorraadaanpassingen, 
prijszettingen en verkoopmethoden droegen bij tot het stabiliseren van de 
markt. De grotere regelmaat verleende de markt grotere doorzichtigheid zo
dat de handelsrisico's dienovereenkomstig verminderden. Al beschikte de 
Compagnie dan ook niet over een kostprijsca1culatie - men kan haar vol
gens Steensgaard met evenveel recht aanwrijven dat zij geen stoomboten be
zat - zij kon toch als enige de loop van de prijzen volgen en overzien zowel 
op Aziatische als Europese markten. Het zou toch wei vreemd zijn geweest 
indien de VOC daaruit geen voordeel zou hebben getrokken. Geen enkele 
andere koopman of handelsonderneming beschikte destijds over bet ere 
informatie. Steensgaards uiteenzettingen overtuigen door hun logica. Toch 
gaat zijn betoog naar zal blijken voor de l8e eeuw niet op. 

Sedert op zijn laatst 1686 verschafte ook de factorij Decima jaarlijks infor
matie over aldaar behaalde "rendementen" op de invoer2l). Maar dat ge
beurde zo onoverzichtelijk, dat er wei nauwelijks een slagvaardig beleid op te 
vestigen was "). Pas met ingang van het boekjaar 1746/1747 werd de registra
tie vernieuwd en verbeterd overeenkomstig een in Batavia ontworpen model 
- men hield er niet steeds strikt de hand aan - waarin mogelijkerwijs Van 
Imhoff de hand heeft gehad. Nu werd per boekjaar voor ongeveer vijftig a 
zestig verschillende invoerartike1en de bruto-winst berekend. In de regel na
men overigens niet meer dan vier a zes artikelen 40070 tot 65% of meer van de 
totale ingevoerde waarde in beslag. De belangrijkste handelsgoederen waren 
in deze periode suiker, tin, sappanhout, Hollandse lakens en allerlei tex
tielstoffen uit Voor-Indie. Een bijzondere plaats namen de kruidnage1en in: 
hun inkoopwaarde was gering maar hun rendement uitzonderlijk hoog. Pro
dukten, prijzen en hoeveelheden werden nu ook qua herkomst verdeeld over 
een aantal rubrieken: Vaderlandse, Coromandelse, Bengaalse, Diverse 
( = Bataviase) koopmanschappen en Specerijen of Nagelen waren de geijkte 
rubrieken. Veel minder belangrijk waren koopmanschappen uit Java, 
Ambon, Macassar en Suratte, die later werden opgevoerd. 



JAPANSE RENDEMENTEN 199 

In zijn hoofdopzet bleef deze registratie ongewijzigd over twintig boekja-
ren in de periode 1746/1747-1768/1769. Tegenover een totale uitgave aan in-

kopen in deze periode ten bedrage van 5,5 miljoen gulden stond een ont-

vangst van 7,1 miljoen gulden. De brutowinst beliep dus 1,6 miljoen gulden, 
het gemiddelde rendement 2911Jo. Het was een resultaat dat op zichzelf be-
schouwd wei geen aanleiding zal hebben gegeven tot grote zorg, te minder 
waar tijdens de jaren vijftig en zestig sprake scheen te zijn van een zekere 
stabilisatie (Tabel 1, kolom 5) . 

TABEL I 

Japanse rendementen 1746/ 1747-1781/1782 

2 3 4 5 6 

Jaar Uitgaven Kosten- Totale Opbrengst Bruto winst Netto 
inkoop opslag kosten x JO()() x JO()() resultaat 
x JO()() xJO()() (kolom 1+2) gld. gld. (kolom 4-3) 
gld. gld. x JO()() (kolom 4-1) x JO()() 

0/0 gld. % gld. % 

1746/47 345 141- 41- 486- 436 91 26 -50- -JO-
47/48 252 J03- 41- 355- 406 154 61 51- 14· 
48/ 49 320 131· 41· 451· 505 185 58 54· 12· 
49/ 50 312 128· 41· 440· 445 133 43 - 5· - I· 
51/52 263 J08- 41- 371- 343 80 31 -28- - 8· 
52153 314 129- 41- 443- 393 79 25 -50- -II· 
53/54 303 124- 41· 427- 353 50 17 -74- -17-
55/56 324 133- 41· 457* 367 43 13 -90* -20* 
57/58 132 54· 41* 186* 180 48 36 - 6* - 3" 
58/59 403 165· 41* 568· 505 JOI 25 -63* -II· 
59/60 307 126- 41· 433· 380 73 24 -53- -12* 
60/61 311 128· 41· 439· 372 61 20 -67- -15* 
61/62 282 116* 41· 398· 355 73 26 -43* -11* 
62/63 302 124* 41* 426* 360 58 18 -66* -15* 
63/64 282 116- 41* 398- 339 57 20 -59- -15-
64/65 154 63- 41- 217- 219 65 42 2* 1* 
65/66 251 J03- 41- 354- 325 74 30 -29- - 8* 
66/67 181 74* 41* 255- 242 61 34 -13* - 5-
67/68 138 57- 41- 195- 184 46 34 - 9- - 5-
68/69 315 129- 41- 444- 392 77 25 -52- -12* 
69170 79 29 37 J08 J05 26 32 - 4 - 4 
70171 275 J06 39 381 361 85 31 -21 - 6 
71 / 72 100 43 43 143 130 29 29 -13 - 9 
72173 279 116 41 395 347 67 24 -48 -12 
73/ 74 151 59 39 2JO 196 46 30 -14 - 7 
75176 209 88 42 297 287 78 37 - 9 - 3 
76/77 157 64 41 221 203 46 30 -17 - 8 
77178 171 62 36 233 232 61 36 
78179 143 85 60 228 227 84 58 - 2 - I 
79/80 186 69 37 255 240 55 29 -14 - 5 
80/ 81 140 55 39 195 184 43 31 -II - 6 
81/82 151 55 36 206 208 57 38 2 I 

Totaal 7.532 3.083 41 10.615 9.821 2.195 29 -801 - 8 

-) geschat 
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Toch kan men zich afvragen of het zelfs niet op basis van deze al met al 
toch magere en zeer grove marktinformatie niet mogelijk zou zijn geweest het 
rendement te verhogen. De bruto winstmarges van de diverse produkten Jie
pen tens lotte wei heel sterk uiteen (Tabel 2). Het gemiddeide rendement zou 
kunnen stijgen door minder renderende of "verliesgevende" produkten af te 
stoten en meer renderende produkten - kruidnagelen! - op grotere schaal 
in te voeren 21 ). Er bestond toch geen dwingende noodzaak om door te gaan 
met het invoeren van Bengaalse koopmanschappen terwijl de inkoopprijs 
daarvan in nota bene vijftien van de twintig jaren zelfs hoger was dan de ver
koopprijs. Anders dan Glamann in het algemeen aannam bleef de Compag
nie hier toch onverdroten handeIen in verliesgevende goederen! Pas met 
ingang van het boekjaar 1764-1765 werd de invoer uit Bengalen drastisch 
ingekrompen tot geheel te verwaarlozen omvang: een wei heel trage reactie. 

TABEL II 

Inkoopassortiment voor de invoer in Japan 1746/ 1747-1768/ 1769 
( x 1000 gulden) 

Inkoop Verkoop Saldo "Rendement" 

gld . 0/0 gld. % gld. % % 

Vaderlandse koopman-
schappen 813 15 1.072 15 259 16 32 
Coromandelse koopman-
schappen 681 12 825 12 144 9 21 
Bengaalse koopman-
schappen 763 14 691 10 -72 -4 - 9 
Nagelen 81 I 430 6 349 22 434 
Diverse (= Bataviase) 
koopmanschappen 3.153 58 4.082 57 930 58 29 

Totaal 5.490 100 7.101 100 1.611 101 29 

In de praktijk van de 18e eeuw waren de "rendementen" dus toch niet zo 
belangrijk voor het ontwikkelen van een ration eel en slagvaardig markt- en 
inkoopbeleid. Het geval Decima geeft daarvan in ieder geval niet de bevesti
ging. Er viel geen enkele systematische samenhang waar te nemen of te bere
kenen in de loop van de rendementen enerzijds en de omvang van de inkoop 
van ingevoerde goederen anderzijds 24

). Het heeft er dus op zijn minst de 
schijn van dat de Compagnie de beschikbare informatie niet doelmatig ge
bruikte. Wellicht was zij daartoe niet in staat, wellicht liet zij andere overwe
gingen - bijvoorbeeld met betrekking tot de uitvoer - prevaleren. Toch is 
het enigszins onthutsend vast te moeten stellen dat het vele geschrijf en 
gereken van de dienaren der Compagnie op het verre en eenzame Decima 
blijkbaar onbenut is gebleven. 

Men moet overigens tegelijkertijd vaststellen dat bruto-winst-marges 
volstrekt tekortschieten als grondslag voor het marktbeleid van de onderne-
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mingo Zij zijn te grof en onbetrouwbaar of misleidend. Hun betekenis lijkt 
dan ook door Glamann en Steensgaard wei wat te zijn overschat. Op Decima 
drong in ieder geval het besef door dat het gebruik van dit soort "rendemen
ten" een verkeerde indruk van de toestand gaf. Met ingang van het boekjaar 
1769/1770 ging men er althans toe over bij het berekenen van de rendemen
ten de inkoopprijzen te verhogen met opslagpercentages voor verschillende 
kostensoorten (Tabel 3). Het is niet te zeggen welke maatstaven daarbij wer
den gehanteerd. Het is daarom ook niet te zeggen in hoeverre daarmee nu 
precies recht werd gedaan aan de werkelijke kostenstructuur en kostenver
houdingen. Maar uit het toepassen van verschillende rentestanden per gebied 
en uit de differentiatie van de vrachtkosten en risico-premies blijkt toch in ie
der geval een poging tot het benaderen van de werkelijkheid. Het blijkt ook 
uit de verfijnde berekening van de rentelast per produkt, waarbij tot op de 
dag precies werd bijgehouden waar en hoelang het desbetreffende artikel in 
voorraad was gehouden. 

Mansvelts kritiek dat de Compagnie geen enkele notie had van kostprijs
calculatie gaat dus zeker niet in aile opzichten op. Het toepassen van kosten
opslagpercentages voor verschillende kostensoorten naar verschillende 
kostenplaatsen mag men zelfs betitelen als een bedrijfseconomische vernieu
wing van de eerste orde. De bedrijfsvoering maakte daarmee althans qua op
zet een flinke stap in de richting van modernisering. En dat gebeurde nota 
bene in een periode waarvan de geschiedschrijving doorgaans beweert dat 
innovatie uit den boze werd geacht! Van de VOC heet het dan ook dat zij 
haar bedrijf toen liet overwoekeren en verstikken in verstarde tradities en ste
riel immobilisme. Uit de vernieuwde opzet van de Japanse rendementen valt 
daarentegen een heel andere conclusie te trekken. 

Maar toch houdt ook deze conclusie onvoldoende steek. De informatie die 
thans ter beschikking kwam liet onverhuld zien hoe verziekt en verliesgevend 
de invoerhandel op Japan in feite was. De bruto-winst ten bedrage van 
677.000 gulden in de periode 1769/1770-1781/1782 mocht op een totale in
koop van 2,7 miljoen gulden nog wei een gemiddeld rendement van circa 
330/0 geven, in feite bleek een netto-verlies van 152.000 gulden te zijn geleden. 
De kostenopslag van gemiddeld 41 % bracht dit aan het licht. Zou men de
zelfde kostenopslag al in de periode 1746/1747-1768/1769 hebben gehanteerd 
dan zouden ook toen omvangrijke verliezen voor de dag zijn gekomen (Tabel 
1). Maar ook nu maakte de Compagnie geen gebruik van de inmiddels ver
beterde informatie. Uit niets blijkt dat ook maar enige poging werd onder
nomen de resultaten te verbeteren door een systematische aanpak van het 
inkoopbeleid. Op grond van het klerkenwerk op Decima valt slechts te gissen 
naar de oorzaken of redenen van het inerte ondernemingsbeleid dat de zaken 
liet zoals ze waren en dat op geen enkele manier voordeel trok uit de inno
vatie in de rendementsberekeningen. Moet men wellicht dan toch heel 
eenvoudig spreken van falend ondernemerschap? 
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TABEL III 

Kostenopslag in procenten 1769/ 1770-1781 / 1782 

Produkten 

Kostensoort Vaderlandse Bengaalse Coromandelse Suratse Macassarse Ambonse Bantamse Javase Bataviase 
koopman- koopman- koopman- koopman- koopman- koopman- koopman- koopman- koopman-
schappen schappen schappen schappen schappen schappen schappen schappen schappen 

Kostenplaats Batavia ..... 

Vrachtkosten 20 4'/, 2';' 46'/. 17'/, 4'/. 6 
~ 

7'/, ~ Risico ter zee 5 8 7 9 6 7 1' /, 3 en 

Interest 3 9 9 4' /, 4'/, 4'1> 4' /, 4' /, 4'1> 
ttl 

Administratie 3 I I I I I I I I '" ttl 
Gewichtsverlies Z 

tl 
goederen ttl 

a:: 
Totaal 32 22' /, 19'/, 21' / '. 57'/. 30 11' /. 14'/2 5'/, ttl 

?i 
ttl 
Z 

Kostenplaats Nagasaki 

Onkosten schip en 
dienaren 2' /, 6'/, 6' I> 6' /, 6' 1> 6'/, 6'/, 6' /, 6'/, 
Risico ter zee 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
Interest 4' /, 4'/, 4'/, 4' /, 4' 1> 4'1> 4' /, 4'/2 4'/, 
Administratie 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Provisie 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Totaal 26 30 30 30 30 30 30 30 30 
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houden. De opzet vertoonde weinig systematiek . Genoteerd werden inkoopprijzen, 
hoeveelheden, vaste omrekenkoers, produkt, kwaliteit. Sommeringen en totaalbecijfe
ringen ontbraken. Het ontbrak aan tijd om wat dit betreft de nodige berekeningen 
thans uit te voeren . 

" ) Uiteraard zou daarbij rekening moeten worden gehouden met de prijselasticiteit 
van de vraag; de Compagnie waagde zich echter op geen enkele wijze aan (voorzichtig) 
experimenteren op dit gebied. Het is overigens duidelijk dat van vrije prijsvorming in 
Japan volstrekt geen sprake was. Het zou de moeite waard zijn na te gaan hoe deze 
prijsvorming werkelijk tot stand kwam. Daarover ontbreekt nog veel informatie. Bo
vendien kan men zich afvragen wat precies de verhouding was tussen de Compagnies
handel en de (formeel) toegelaten zgn . Kambang-handel door de dienaren van de 
Compagnie. Er ligt hier een terrein van onderzoek braak . 

" ) Het gebrek aan samenhang tussen de uitgaven voor inkoop en de brutowinsten 
blijkt al bij de eerste oogopslag door de veel gelijkmatigere loop der uitgaven. Niette
min is voor een categorie, die daarvoor het meest in aanmerking kwam - t.w. de Ben
gaalse coopmanschappen - nagegaan of niet toch, mogelijkerwijs met vertragingen, 
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samenhang bestond. De desbetreffende regressievergelijking leverde even wei niets op. 
Daarmee is overigens slechts vastgesteld, dat uit de rendementen geen samenhang kon 
worden afgeleid; niet bewezen is dat de samenhang tussen brutowinst en uitgaven voor 
inkopen inderdaad ontbrak . De desbetreffende berekeningen zijn uitgevoerd door drs . 
T. J. Verbaan, voor wiens hulp en advies ik dankbaar ben. De regressievergelijking 
luidde: 
I . Bt = C + OtIBWt. 1 + Ot2BWt_2 + Ot3BWt.3 

(-0.098) (-0.017) (0.056) I) 
(-1.368) (-0.204) (0.735) 2) 

R' =0.09 
I) = waarde coefficient 
2) = t-statistic 
1 Bt = percentage van de inkoop van 8engaalse koopmanschappen van de totale inkoop 

in periode t 
BW t-; = brutowinst Bengaalse koopmanschappen in peri ode t, i perioden vertraagd 
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VERANDERINGEN OP DE SURINAAMSE ARBEIDSMARKT 
GEDURENDE DE NEGENTIENDE EEUW; 

SMITH EN MARX IN WEST-INDIE 

door 

P. c. EMMER 

Inleiding 

De economische vernieuwingsdrang als uiting van de liberale ideologie 
heeft, wat Nederland betreft, vooral effect gesorteerd in de kolonit!n. In deze 
liberale ideologie nam het beginsel van de vrije arbeid een centrale plaats in 
en de toepassing ervan kon sinds het midden van de vorige eeuw op een groei
end aantal medestanders rekenen. De afschaffing van het cultuurstelsel in 
Nederlands-Indit! en de afschaffing van de slavernij in de West brachten in 
deze kolonit!n belangrijke veranderingen met zich. In beide gevallen deed de 
kolonisator een sprong in het duister: noch in Indit!, noch in de West waren 
duidelijke, op vrije arbeid gebaseerde alternatieven voorhanden, die in de 
praktijk hun superioriteit ten opzichte van de onvrije arbeid hadden bewe
zen. De afschaffing van het cultuurstelsel juist op het hoogtepunt van de 
"batige saldi" kon alleen gebaseerd zijn op de hoop, dat het gebruik van 
vrije arbeid in de Oost dezelfde voordelen als vroeger zou opleveren. Ook de 
afschaffing van de slavernij in Nederlands West-Indit! was op deze ideologie 
gebaseerd: vrije arbeid moest goedkoper zijn dan gedwongen arbeid I). 

Het is echter de vraag, of onder alle omstandigheden vrije arbeid inder
daad goedkoper was dan gedwongen arbeid. V~~r Java valt deze berekening 
moeilijk te maken, omdat de afschaffing van het cultuurstelse1 tevens een 
reorganisatie van de koffie- en suikerproduktie betekende. Daarbij namen 
prive bedrijven de produktie en verkoop van deze tropische gewassen voor 
hun rekening en vloeiden de baten daarvan niet langer rechtstreeks in de 
schatkist van het moederland. Het verdwijnen van de "koloniale baten" kan 
derhalve niet direct in verband worden gebracht met prijsveranderingen op 
de koloniale arbeidsmarkt. 
V~~r West-Indit! is het wei mogelijk de prijsveranderingen van de 

plantagearbeid te schatten. 

De liberale ideologie verwachtte, dat deze stijging van de arbeidskosten meer 
dan goedgemaakt zou kunnen worden door een verhoging van de arbeidspro
duktiviteit. Adam Smith schreef: "A person who can acquire no property 
can have no other interest but to eat as much and to labour as little as possi
ble. Whatever work he does beyond what is sufficient to purchase his own 
maintenance can be squeezed out of him by violence only, and not by any in
terest of his own" 2). 
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TABEL I 

Geschatte stijging van de arbeidskosten, Suriname 1850-1900 

kostensoort slaven tot arbeid onder contractarbeid vrije arbeid 
1863 het staats- immigrant en (na 1873) 

toezicht 1854-1900 
(1863-1873) 

I. afschrijvingl 
renteverlies /80-/90 p. jr. 

2. vervoerskosten /30-/70 p. jr. 
3. onderhouds-

kosten /75 p. jr. 
4. opslag voor 

onderhoud van 
niet actieven /25p.jr. 

5. loon per jaar /150-/250 f150-/200 /250-/300 
6. huisvesting deel v/ h loon deel v/ h loon deel v/ h loon deel v/ h loon 
7. medische 

verzorging deel v/ h loon deel v/h loon deel v/ h loon deel v/ h loon 
8. kostgronden deel v/ h loon deel v/ h loon deel v/ h loon deel v/ h loon 
9. aantal werkdagen 250 250 250 250 

10. management onveranderd onveranderd onveranderd onveranderd 

totaal variabele 
kosten per jaar /180-/190 /150-/250 /180-/270 /250-/300 

Toelichting: zie appendix op pp. 219-221. 

Slavernij was duur, zo vervolgde Smith. Waarom gaven de werkgevers in 
Boston, New York en Philadelphia er anders de voorkeur aan hoge Ion en aan 
vrije arbeiders te betalen? Bovendien zou technische vooruitgang niet te vere
nigen zijn met slavernij. Slaven zou men niet kunnen instrueren in het 
gebruik van nieuwe, ingewikkelde machines') . 

Het is overigens opvallend, dat de meeste planters in beide delen van de 
Nieuwe Wereld zich met hand en tand verzetten tegen het opdringen van de 
zogenaamde goedkope vrije arbeid. Ten aanzien van de Verenigde Staten, 
waar in de periode v66r de Burgeroorlog vrije en onvrije arbeids naast elkaar 
werden gebruikt, hebben deze planters in veel van de huidige econometrische 
literatuur over de rentabiliteit van de slavenarbeid in het Zuiden van de V.S. 
het gelijk aan hun zijde gekregen 4). 

Over de relatieve efficiency van de slavenarbeid in de Westindische planta
gelandbouw zijn slechts weinig gegevens bekend. Recent onderzoek met be
trekking tot de Britse kolonien in het Caribische gebied laat zien, dat de door 
slaven bewerkte suikerplantages wei degelijk rendabel waren, ook in de 
negentiende eeuw'). 

Bovendien is thans vastgesteld, dat de afschaffing van de slavernij in 1833 
en de daarop voigende opheffing van het "apprenticeship" -systeem in de 
Britse piantagekoionies in het aigemeen niet tot een daiing van de arbeids
kosten heeft geleid noch tot een verhoging van de arbeidsproduktiviteit. Ai-
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leen op de eilanden Barbados, Antigua en St. Kitts behaalden de planters met 
vrije arbeid dezelfde of betere resultaten dan voorheen. De ex-slaven op deze 
dichtbevolkte eilanden konden immers geen grond v~~r zichzelf verwerven 
en moesten wei in hun levensonderhoud voorzien door voortgezette 
plantagearbeid 6). 

Heel anders was de situatie in de dunbevolkte kolonies Trinidad en Guia
na, waar de geemancipeerde slaven zich ten dele van de plantages afkeerden 
en waar de prijs van de plantagearbeid rapide steeg terwijl de produktie snel 
daalde'). 

In het algemeen gesproken vormden de directe resultaten van de slaven
emancipatie in de Britse plantagekolonies en met name in het naburige Brits 
Guiana geen stimulans om ook in Suriname snel tot afschaffing van de 
slavernij over te gaan '). 

De Nederlandse regering was vastbesloten om een produktiedaling in Suri
name te voorkomen of- te compenseren door de ontwikkeling van nieuwe 
economische activiteiten in Suriname. Om deze nieuwe plannen voor de 
toekomst van Suriname op te stellen gunde Nederland zich ruim de tijd: na 
de Engelse abolitie van 1833 en de Franse van 1848 zou het tot 1863 duren 
v66rdat de slavernij in de Nederlandse West-Indische bezittingen zou worden 
afgeschaft·). 

Met sommige van de plannen tot vernieuwing van de Surinaamse economie 
is ook geexperimenteerd nog v66r de afschaffing van de slavernij. Twee van 
deze experimenten zullen in het onderstaande nader in het licht gesteld wor
den. In de conc1usie zal worden nagegaan, of deze experimenten de slavenar
beid inderdaad als relatief duur en als relatief onproduktief ontmaskerden, 
zoals de liberale ideologie het wilde. 

Het eerste experiment betrof de ontwikkeling van een deel van Suriname 
tot vestigingskolonie, bewoond door Europese boeren, die voedsellandbouw 
zouden bedrijven. 

Het tweede experiment betrof het invoeren van contractarbeiders, die de 
Surinaamse plantage-economie moesten verzekeren van een alternatief v~~r 
de slavenarbeid. 

Van plantages naar boerderijen; plannen en pogingen om de Surinaamse 
landbouw te veranderen met Europese kolonisten 

Gedurende de eerste anderhalve eeuw van het Nederlands bestuur over Su
riname werd de ontwikkeling van de plantagelandbouw nauwelijks in twijfel 
getrokken. Aan boerenkolonisatie it la Noord-Amerika werd niet gedacht. Er 
waren in de jaren 1747-'48 wei pogingen gedaan om blanke kolonisten in Su
riname te vestigen, maar deze experimenten hadden niet ten doel een alterna
tief v~~r de plantagelandbouw te ontwikkelen. Integendeel, deze achttiende
eeuwse pogingen tot blanke kolonisatie bedoelen juist een versterking van de 
plantage-economie te zijn. De blanke kolonisten zouden zich in het binnen
land dienen te vestigen ten einde een verdediging te vormen tegen de aanval
len van de bosnegers. De landbouwactiviteiten van deze kolonisten hadden 



208 SMITH EN MARX IN WEST-INDrE 

aileen ten doel hen in hun eigen levensonderhoud te laten voorzien om zo de 
kosten van het experiment te drukken. 

In totaal hebben ongeveer 200 kolonisten, voor een groot deel afkomstig 
uit de Palts en Zwitserland, aan deze kolonisatiepogingen van 1747 en 1748 
meegedaan. De projecten zijn aile mislukt, omdat een groot deel van de kolo
nisten is overleden. Ook bleek er onder de planters een grote aversie te 
bestaan tegen de overkomst van landbouwende Europeanen naar de kolonie . 
Voorts dienden de kolonisten al spoedig slaven in te schakelen bij de aanleg 
van huizen en landbouwgronden. Veel pas uit Europa gearriveerde landver
huizers voerden weinig uit en bleken onwerkelijk hoge verwachtingen te 
hebben over hun inkomen in de kolonie 10). 

Een tweede poging om Europese kolonisten naar Suriname te halen werd 
gedaan in de jaren '40 en '50 van de vorige eeuw. De plannen om Suriname 
- althans voor een deel - tot een kolonie met Europese boeren te maken, 
kwamen voort uit de sombere toekomstverwachtingen over de plantage
sector van het land. In Brits en Frans West-Indie was immers ten gevolge van 
de slavenemancipatie een scherpe daling in de uitvoer van exportgewassen tot 
stand gekomen. In tegenstelling tot de plannen voor Europese kolonisatie uit 
de achttiende eeuw, hadden de plannen voor de vestiging van Europese boe
ren rond 1850 weI degelijk ten doel een echt alternatief voor de plantage
sector te ontwikkelen en niet slechts een marginale aanvulling daarvan " ). 

Een van de plannenmakers stelde zelfs voor om ter financiering van de Eu
ropese kolonisatie een deel van het geld te besteden, dat anders aan de slaven
eigenaren zou worden uitbetaald als compensatie voor de vrijlating der sla
ven. Een andere auteur uit die tijd stelde voor om de kolonisten in staat te 
stellen zoveel te sparen, dat zij na vijf of zes jaar in staat zouden zijn om zelf 
een stukje land te kopen. Bovendien had Suriname ook behoefte aan am
bachtslieden. Wellicht was het bij de kolonisatie door Europeanen zelfs mo
gelijk om de oude, vervallen plantages opnieuw te gebruiken. "Ziet daar, in 
dat ideaal de plant age herschapen in een landgoed, welks kern nog altijd het 
landhuis is met zijn bijgebouwen, daarbij zijne tuinen en boomgaarden, 
daarbij een bosch, met lanen en gaanpaden doorsneden tot verlustiging, met 
wild bevolkt voor de jagt van den landheer ... ". "Voor de phantazie opent 
zich echter nog wijder veld . Zij spiegelt ons voor, hoe meerdere landhuizen 
van nabij elkander gelegen plantages zich vereenigen. Hoe zij hier te lande 
hunnen agenten uitzenden om Nederlandsche arbeiders te engageeren tot 
overkomst om pachters te worden op hun bouwhoeven. Hoe zij daar 
grootere dorpen aanleggen, ook met winkels en andere benoodigdheden" 12). 

Al deze plannen ten spijt, bleek evenals voorheen de Europese kolonisatie 
van Suriname niet te slagen. Tussen 1845 en 1853 zijn in totaal 398 Neder
landse kolonisten naar Suriname gehaald, van wie er 249 reeds vlug zijn 
gestorven. De overgeblevenen hebben zich in de buurt van Paramaribo ge
vestigd, waar zij door de melkveehouderij en de tuinbouw in hun levenson
derhoud voorzagen. Achteraf bleek het Ministerie van Kolonien in totaal on
geveer 1800 gulden per familie te hebben uitgegeven aan dit experiment. Voor 
het falen van deze kolonisatiepogingen voerden de tijdgenoten overigens re-
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denen aan, die ook al genoemd waren als oorzaken voor de mislukte koloni
satie van een eeuw daarvoor: slechte hygiene, luiheid, het gemak waarmee 
een beroep kon worden gedaan op slavenarbeiders alsmede de hooggespan
nen verwachtingen bij de kolonisten over de hoogte van hun toekomstige 
inkomen "). 

Ondanks het falen van de kolonisatiepogingen van 1847-1853 bleef men 
plannen maken over dit onderwerp. Was het niet jammer, dat zoveel Neder
landse ernigranten naar de V.S. vertrokken, waar het goud van Californie 
lokte? Nu de Kaapkolonie in Engelse handen was geraakt, kon Suriname de 
rol van Nederlandse vestigingskolonie overnemen. De uitgaven die de Neder
landse regering zich getroostte voor de pacificering van Atjeh, waren 
eigenlijk niet te verantwoorden. Op den duur zouden de Aziaten toch het 
koloniale juk willen afwerpen 14). Overigens bestond de mogelijkheid naast 
Nederlanders ook kolonisten van andere nationaliteiten aan te trekken. Een 
commissie uit Wtirtemburg had in 1851 positief geadviseerd over kolonisatie 
in Suriname vanuit Zuid-Duitsland "). In weer een andere aanbeveling werd 
voorgesteld om de kolonisatie van Suriname als militaire campagne te organi
seren, waaraan eerst aIleen jonge mannen zouden deelnemen. Bleek dat een 
succes, dan konden altijd nog echte Hollandse huisvrouwen worden 
nagezonden 16). 

Geen van deze plannen werd echter ooit gerealiseerd en de plantageland
bouw bleef de enige economische sector die door de Nederlandse regering en 
de koloniale regering te Paramaribo serieus werd genom en. Het alternatief, 
waarover soms nog weI werd gesproken, betrof het abandoneren van de 
kolonie of verkoop aan Italie of Belgie 17). 

Rond 1890 en tussen de jaren 1920-1940 kwamen opnieuw plannen naar 
voren om Suriname te koloniseren. Naast particulieren gaven ook door de 
overheid ingestelde commissies hun mening over dit probleem. Een commis
sie uit 1892 stelde voor weI tot kolonisatie over te gaan, maar dan aIleen met 
ervaren boeren. Bovendien konden de kolonisten er niet langer op rekenen, 
dat Europeanen de verbouw van groenten en de melkveehouderij rond Para
maribo zouden blijven monopoliseren. Dit bedrijf had immers de overgeble
yen Nederlandse boeren van het kolonisatie-experiment uit de jaren 1847-
1853 een goede economische ondergrond verschaft. Rond 1890 bleken ook de 
contractarbeiders uit Brits-Indie, die hun tijd op de plantage hadden uitge
diend, in staat te zijn tegen zeer concurrerende prijzen melk en groenten te 
produceren. Overigens werden rond 1890 de kosten voor de overtocht en de 
vestiging van een Europese familie al op 4.500 gulden berekend IS). 

Gedurende het Interbellum werd de kolonisatie van Suriname weer actueel 
in verband met de discussie over het lot van de Europese Joden. In 1939 be
zocht een commissie de kolonie met het doel na te gaan, of Joden in Surina
me als kolonist konden worden toegelaten. Het advies was positief, hoewel 
de kosten van vervoer en vestiging van een Joodse kolonistenfamilie werden 
geschat op 14.000 gulden. Een deel van dit bedrag zou - zo suggereerde de 
commissie - moeten worden gebruikt om per familie twee bedienden uit Ja
va te laten overkomen, zodat de arbeidskosten op een kolonistenboerderij 
niet te hoog zouden oplopen 19). 
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Dit laatste argument, de relatief hoge arbeidslonen voor Europeanen in Su
riname, werd door verscheiden auteurs gezien als de oorzaak voor aile 
mislukte kolonisatiepogingen. Vandaar, dat er veel suggesties zijn gedaan om 
de Europeanen te laten koloniseren in lege gebieden, ver verwijderd van de 
plantages met hun goedkope arbeiders. Wellicht zouden de Europeanen toch 
met de "luie creolen" en "niet-rationeel denkende Aziaten" kunnen concur
reren door zich toe te leggen op gemechaniseerde landbouw. Vandaar, dat de 
koloniale regering te Paramaribo de Europese kolonisten als enige groep van 
vrije grond diende te voorzien. Het lage loon- en levenspeil van de niet
Europeanen in Suriname zou - volgens vele auteurs - altijd een bedreiging 
vormen voor grootscheepse kolonisatie vanuit Europa. Duitse kolonisten, zo 
stelt een auteur in 1937 (!) voor, zouden nog de meeste kans van slagen heb
ben, omdat de mensen van deze nationaliteit bekend stonden om hun 
voortreffelijke organisatievermogen 20). 

Overzien we de Europese kolonisatiepogingen in Suriname, dan blijkt geen 
daarvan bedoeld om het arbeidsaanbod voor de plantagelandbouw te vergro
ten. De Europese kolonisten dienden juist de Surinaamse landbouw een bre
dere basis te geven door het opzetten van de voedsellandbouw it la Europa. 
Zo zou deze sector na de slaven-emancipatie niet in handen kunnen vallen 
van de ex-slaven. Werd de geemancipeerde slaven een makkelijk altematief 
geboden voor de plantagearbeid, dan zouden de planters hun ex-slaven aileen 
met hoge lonen kunnen teruglokken naar de plantagelandbouw. 

Contractarbeiders in Suriname, 1855-1870 

De plannen en experimenten om Suriname te voorzien van een uit Europa 
gelmporteerde boerenstand zouden de indruk kunnen wekken, dat na de 
afschaffing van de slavemij de voortzetting van de plantage-economie geen 
gedachte meer werd waardig gekeurd. Niets is echter minder waar. Zowel de 
regering en het parlement in Den Haag als de koloniale overheid en -
uiteraard - de planters in Suriname trachtten juist met man en macht de 
plantage-economie gericht op export te laten voortbestaan. Daarbij 
vergeleken droegen de plannen tot kolonisatie een marginaal karakter. 

Na de afschaffing van de slavemij waren er twee mogelijkheden om in de 
vraag naar arbeid te voorzien: 1) gebruik maken van de ex-slaven tegen beta
ling van een loon, dat door vraag en aanbod tot stand kwam of 2) gebruik 
maken van contractarbeiders, die zich tegen een vastgesteld loon voor een of 
- liefst - verscheidene jaren hadden verbonden op de plantage te arbeiden. 

De verwachtingen ten aanzien van de eerste mogelijkheid waren niet hoog 
gespannen. De vrijlating van de slaven in Brits en Frans West-Indie had ge
leid tot een daling van het arbeidsaanbod op de plantages, gepaard gaande 
met een scherpe stijging van de Ion en en (in de nabuurkolonie Brits Guiana) 
zelfs tot werkstakingen. In Suriname diende het slavemijsysteem pas te 
worden afgeschaft als een goed altematief voorhanden was. 

Gelet op het vorenstaande is het niet verwonderlijk, dat de plannen tot 
emancipatie van de Surinaamse slaven steeds beoogden de arbeid der slaven 
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voor de plantages te behouden en een vrije arbeidsmarkt te omzeilen. In de 
eerste ontwerpen tot vrijverklaring - rond 1852/ '53 - werd voorgesteld, 
om de schadeloosstelling aan de slaveneigenaren van staatswege te laten voor
schieten. Op den duur zouden de vrijgeiaten slaven dit voorschot dienen 
terug te betalen. Zo zouden de meeste ex-slaven hun verdere leven lang 
gedwongen zijn om hun arbeid aan de plantageeigenaren aan te bieden ten 
einde zo zelf hun vrijheid te verdienen. Een variant op dit plan trachtte het 
zojuist in Ned.-Indie afgeschafte cultuurstelsel in Suriname weer in te voeren 
door de ex-slaven te dwingen in "negerdorpen" bijeen te gaan wonen. Deze 
negerdorpen zouden grond krijgen toebedeeld dat als communaal bezit met 
suikerriet zou moeten worden bebouwd. De ex-slaven zouden Of in deze dor
pen moeten wonen Of zich dienen te verhuren op de overgebleven plantages 
ten einde lo de voor hen betaalde emancipatiegelden terug te verdienen 21 ). 

Een aantal van de emancipatievoorstellen werd als ontwerp van wet in de 
volksvertegenwoordiging in Den Haag besproken. Veel parlementsleden had
den onoverkomelijke bezwaren tegen het principe van terugbetaling. Wellicht 
speelde bij deze kritiek ook een rol, dat door de overvloedige baten uit Oost
Indie de wetgever gerust wat vrijgeviger kon worden bij de vrijlating der sla
ven. De voorgestelde "negerdorpen" vielen bij de kamerleden niet in goede 
aarde; sommigen zagen hierin een utopisch-socialistisch gevaar en een rem op 
de snelle ontplooiing van de individuele belangenbehartiging, die de ex-slaven 
zich juist zo snel mogelijk lOuden moeten eigen maken. 

In de laatste jaren v66r de afschaffing van de slavernij werd de gedwongen 
tewerkstelling van de ex-slaven in aile emancipatie-plannen gehandhaafd. Nu 
echter werd als reden aangevoerd, dat de slaven in lO'n periode lOuden 
moeten wennen aan regelmatig werk ten einde regelmatige betaling te ontvan
gen. Dit leerproces werd aangeduid als "beschaving" en de staat zou daarop 
dienen toe te zien. De ex-slaven, die zich schuldig maakten aan "Iandloperij" 
zouden als straf gedwongen tewerk worden gesteld. In het oorspronkelijke 
wetsontwerp werd landloperij overigens lo vaag omschreven, dat vrijwel elke 
ex-slaaf, die niet op een plantage werkte, zich in overtreding lOU bevinden 22). 

Het uiteindelijk tot wet verheven ontwerp bepaalde de duur van het 
"staatstoezicht" op tien jaar. Tijdens die periode waren de veldslaven ver
plicht elk jaar als contractarbeiders een overeenkomst met de plantagehouder 
van hun keuze af te sluiten, tegen door de koloniale overheid vastgestelde 10-
nen. De ambachtsslaveh en de huisslaven vielen buiten dit "Staatstoezicht"; 
zij konden de plantages verlaten " ). 

De instelling van het "staatstoezicht" kon niet verhinderen, dat het 
arbeidsaanbod in Suriname terugliep. Vooral vrouwelijke veidarbeiders en 
kinderen onttrokken zich in feite aan het plantagewerk door pro-forma con
tracten af te sluiten met eigenaren van kleine voedselplantages rond Parama
ribo, waardoor zij de op export gerichte plantages in de districten verlaten 
konden. Door het samenvoegen van plantages slaagden de planters in Surina
me erin de exportproduktie nog enigszins op pei! te houden. In 1863 werd er 
ruim 29.000.000 pond suiker uitgevoerd en in 1872 24.000.000 pond. De 
planters wisten dat de instelling van het staatstoezicht echter uitstel van exe-
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cutie betekende: na afioop ervan zou het regelmatige arbeidsaanbod van de 
ex-slaven zeer snel afnemen, terwijl de lonen - zo leerde de ervaring uit 
Brits-Guiana - wellicht verviervoudigd lOuden worden 24). 
. De planters wilden daarentegen plantage-arbeiders, die het gehele jaar re
gelmatig arbeid lOuden leveren. In navolging van de Caribische buurlanden 
gingen de gedachten bij het aantrekken van contractarbeiders in de eerste 
plaats weer uit naar Afrika, waar ook de slaven vandaan waren gekomen. 
Wellicht was het mogelijk naar Engels en Frans voorbeeld arbeidscontracten 
met Afrikanen af te sluiten, die zich toch gedurende de periode der slavernij 
in Suriname zo goed hadden aangepast aan het werk en het klimaat. Voorts 
hoopten de planters contractarbeiders te halen uit de Spaanse en Portugese 
eilanden voor de kust van Afrika, die reeds in duizenden naar het buurland 
Brits Guiana waren gekomen. Bovendien dachten de plantagebezitters Chine
zen naar Suriname te halen; op Java had deze groep zich immers zeer arbeid
zaam en vlijtig getoond. 

Ten aanzien van de financiering van de immigratie van contractarbeiders 
verschoven de meningen in de loop van de tijd . Aanvankelijk werd voor
gesteld om de immigratie van contractarbeiders te betalen uit het geld, dat 
voor de vrijkoop van de slaven beschikbaar zou komen. Later werd het plan 
geopperd om een speciaal fonds te stichten, waaruit de immigratie van con
tractarbeiders zou kunnen worden bekostigd. In de uiteindelijke emancipa
tiewet kreeg de koloniale regering in Paramaribo de beschikking over een 
miljoen gulden voor het subsidieren van de invoer van contractarbeiders" ). 

De meeste pogingen om contractarbeiders naar Suriname te lokken zijn 
overigens op niets uitgelopen. De Nederlandse werving van Afrikanen op de 
Afrikaanse Westkust beperkte zich tot het ronselen van soldaten voor het ko
loniale leger in Nederlands-Indie. Tegenwerking van Engelse kant verhinder
de, dat deze werving werd voortgezet, of werd uitgebreid 26) . Voorts sloot de 
Nederlandse regering gedurende de Burgeroorlog een verdrag met de V.S., 
waarin aan Nederlandse wervings-agenten toestemming werd verleend om 
bevrijde slaven uit het Zuiden aan te werven als plantage-arbeiders voor Suri
name. Dit verdrag werd echter nooit geratificeerd door het Amerikaans Con
gres. Voorts trachtte de koloniale regering in Paramaribo contractarbeiders 
te ronselen op de Nederlandse Antillen. Ook deze pogingen liepen op niets 
uit, omdat zich vrijwel geen arbeiders aanboden. Evenmin slaagden de Suri
naamse autoriteiten erin arbeiders te werven onder die plant age-arb eiders in 
het buurland Brits Guyana, die hun contract daar hadden uitgediend. Het 
ging daarbij voornamelijk om Brits Indiers, die reeds sinds 1852 in grote geta
Ie naar Guyana waren verscheept. Voorts sondeerde de Nederlandse regering 
de autoriteiten in Madrid en Lissabon over het verkrijgen van wervings
rechten op de Portugese en Spaanse eilanden in de Atlantische Oceaan; al
weer lOnder resultaat. Aan een suggestie van de Surinaamse autoriteiten om 
Nederlandse werfagenten in Pruisen te laten opereren, werd door Den Haag 
geen gevolg gegeven 27). 

Naast al deze mislukte plannen om contractarbeiders voor plantagewerk in 
Suriname aan te trekken, werden er op dit gebied toch ook enkele successen 
geboekt. 
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TABEL II 

De immigratie van contractarbeiders naar Suriname, 1853-1873 

Madeira West-Indie China Ned. Indie Nederland onder 
contract 

1853 12 18 
1854 155 
1855 
1856 
1857 
1858 487 
1859 31 
1860 
1861 
1862 
1863 36 61 
1864 169 526 953 
1865 286 1.086 
1866 807 1.554 
1867 IO 1.255 
1868 174 517 1.705 
1869 87 405 1.981 
1870 637 2.351 
1871 337 1.964 
1872 550 21 2 2.230 
1873 III 81 79 

Totaall 
gemidde1de 
per jaar 403 2.493 2.502 120 81 1.675 

Bron: Koloniaal Verslag, 1858. 

In Suriname werd voor het eerst met contractarbeiders geexperimenteerd 
door de koloniale regering zelf. In 1853 arriveerden 18 Chinezen uit Java, die 
op de gouvernements-plantage "Catharina Sophia" te werk werden gesteld. 
Hoewel de officiele rapporten een optimistisch beeld schilderden van deze 
contractarbeiders, bleven hun arbeidsprestaties en inzetbaarheid beneden de 
verwachtingen, terwijl de kosten relatief hoog waren. Geen van de planters 
volgde dit regeringsvoorbeeld. In totaal zijn maar 119 Chinezen uit Ned. 
Indie naar Suriname gehaald 28). 

Voorts arriveerde in 1854 een schip met 124 Madeirezen in Paramaribo, op 
weg naar Brits Guyana, waar debar katie echter gevaar opleverde in verband 
met een gele koorts epidemie. Door speciale overheidssteun werden een aan
tal planters bereid gevonden arbeidscontracten met deze immigranten aan te 
gaan. In totaal zijn er 413 Madeirezen als contractarbeiders naar Suriname 
gekomen 29). 

De derde groep immigranten, die werk zochten op de Surinaamse planta
ges bestond uit ex-slaven afkomstig uit de naburige Engelse kolonies in West
Indie. Hun aantal was veel groter dan een van de hiervoor genoemde 
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groepen. In totaal zijn tussen 1860 en 1873 2.664 Brits West-Indiers naar 
Suriname gekomen. Toch moet aan dit getal aIleen niet te veel waarde wor
den gehecht. Veel van deze immigranten kwamen slechts v~~r korte tijd naar 
Suriname. Van meerjarige contracten was zelden sprake; zij konden van de 
ene op de andere dag hun werk beeindigen en weer naar huis vertrekken. Om 
die red en en bestond er bij de planters weinig waardering v~~r deze "Barbadi
anen"; de meesten hunner kwamen van het eiland Barbados. Hun relatief 
korte verblijf in Suriname verhinderde, dat zij geoefende veldwerkers 
werden '0). 

De belangrijkste groep van arbeidscontractanten, die v66r 1873 de Suri
naamse planters een alternatief bood voor de slavenarbeid, werd gevormd 
door de Chinezen uit China. In totaal werden er tussen 1858 en 18692.502 
contractarbeiders uit Macao, Canton en Hongkong aangetrokken. In tegen
stelling tot de meeste hiervoor genoemde contractarbeiders hadden aIle uit 
China afkomstige immigranten een contract getekend, waarbij zij reeds v66r 
hun verscheping beloofden vijf jaar aan een stuk plantage-arbeid te verrich
ten. Voorts kregen de Surinaamse planters van de koloniale overheid in 
Paramaribo aanzienlijke premies om de kosten van aanvoer te bestrijden. 

Aanvankelijk bleef de interesse van de planters voor deze groep immi
granten beperkt. Pas na de afschaffing van de slavernij in 1863 werden regel
matig aanvragen voor contractarbeiders uit China gedaan. Overigens waren 
de Surinaamse planters erin geslaagd de oorspronkelijke contracten in hun 
voordeel te veranderen. Zo werd het de Chinese contractarbeiders onmoge
lijk gemaakt een beroep te do en op vrije huisvesting en voedseluitdelingen, 
als zij geen arbeidsprestatie leverden. Deze verandering was met name van 
belang voor de weinige vrouwelijke contractarbeidsters die van China naar 
Suriname kwamen. In 1870 werd verdere contract-emigratie vanuit China 
onmogelijk door een desbetreffend verbod van de Chinese regering 3l). 

In z'n geheel genomen voorzagen de genoemde groepen contractarbeiders 
in de periode 1855-1870 slechts v~~r een zeer klein deel in de behoefte aan 
veldarbeiders in Suriname. In 1872 bedroeg het percentage immigranten on
der de veldarbeiders 7,90/0. Het aantal immigranten, dat jaarlijks naar Suri
name kwam, was hoogstens voldoende om gedurende de periode van het 
staatstoezicht (1863-1873) het aantal veldarbeiders op peil te houden. Het ge
tal der vrijgelatenen, dat jaarlijks door goed gedrag van het staatstoezicht 
werd ontslagen, kwam ongeveer overeen met dat van de van buiten de 
kolonie aangevoerde contractarbeiders"). 

De /alende alternatieven voor slavernij 

De hiervoor beschreven Surinaamse experimenten met Europese kolo
nisten en contractarbeiders gedurende de peri ode van de slavernij en van het 
staatstoezicht doen vermoeden, dat de afschaffing van de gedwongen arbeid 
in Suriname allerminst kon worden gelijk gesteld met een verlaging van de 
arbeidskosten of met een grote verhoging van de arbeidsproduktiviteit in de 
exportlandbouw. De liberale ideologie verwachtte v~~r Suriname ten 
onrechte het tegendeel. 
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Niet Adam Smith, maar Karl Marx had de specifieke omstandigheden van 
het arbeidsaanbod in relatief dun bevolkte gebieden goed onderkend. In het 
eerste deel van "Das Kapital." vertelt Marx het verhaal van "Herr Peel", die 
met £ 50.000 en 3000 arbeiders een kolonisatieproject aan de Swan River in 
Australie wilde aanvangen. "Einmahl am Bestimmungsplatz angelangt blieb 
Herr Peel, ohnen einen Diener, sein Bett zu machten oder ihm Wasser aus 
dem Flusz zu schopfen. Ungliicklicher Herr Peel, der alles vorsah, nur nicht 
den Export der englischen ProduktionsverhiHtnisse nach dem Swan 
River" "). Rond 1850 waren er in het Caribische gebied maar weinig dichtbe
volkte gebieden zoals in West-Europa, waar vrije loonarbeid de produktie 
van exportgewassen tegen concurrerende prijzen mogelijk zou maken. 

De Europese kolonisatiepoging in Suriname is volgens tijdgenoten mislukt 
door een aantal omstandigheden. In de eerste plaats werd er in de literatuur 
uit die tijd gewezen op de onvoldoende hygiene onder de kolonisten . Daar
mee verbonden was de vraag, of Europeanen iiberhaupt in staat waren in 
tropische gebieden te overleven. In de meeste verklaringen werd er echter op 
gewezen, dat de kolonisten door een vreemd soort "luiheid" werden overval
len en dat op den duur steeds weer slaven als hulparbeiders moesten worden 
ingeschakeld. 

Ten aanzien van de invoer van immigrant en wezen de planters altijd op de 
hoge kosten van aanvoer, vooral van Aziaten, die slechts vijf jaar verplicht 
waren op de plantage te werken. De jaarlijkse afschrijving op de aan
koopsprijs van een slaaf, die veellanger op de plantage zou blijven, was niet 
veel duurder. De planters trachtten de kosten van de contractarbeiders te 
drukken en de loonbetalingen aan de arbeiders zo laag mogelijk te houden. 
Ook zijn er aanwijzingen, dat de planters de duur van het contract - maxi
maal 5 jaar - probeerden te verlengen door straf- en verzuimdagen op de 
contractperiode in mindering te brengen. Slechts een kleine minderheid van 
de contractanten bleek na afloop van hun contract bereid een tweede con
tract af te sluiten; de meesten trachtten zich in Suriname te vestigen als vrije 
arbeider of als kleine zelfstandige. Een ander deel keerde naar huis terug. 

Bovenstaande feiten suggereren, dat in de vorige eeuw in Suriname slaven
arbeid goedkoper was dan vrije arbeid uit Europa en contractarbeid uit 
China of uit het omliggende Caribische gebied. Een precieze berekening is 
onmogelijk, maar een vergelijking tussen de jaarlijkse uitgaven aan de slaven 
(inclusief renteverlies en afschrijving) en aan contractarbeiders laten zien, dat 
contractarbeid meestal duurder uitkwam dan slavenarbeid. Zelfs subsidies in 
de vervoerskosten konden de planters er niet toe brengen contractarbeid als 
alternatief voor de slavenarbeid te prefereren, toen zij v66r 1863 daarin nog 
de keus hadden. 

Na de afschaffing van de slavernij in 1863 en zeker na afloop van het 
staatstoezicht in 1873 lagen de zaken uiteraard anders. Hoewel in Suriname 
nooit een arbeidsmarkt zonder aanbod van contractarbeid is ontstaan, joeg 
de ontwikkeling van het buurland Brits Guyana in de periode 1840-1850 de 
Surinaamse planters de stuipen op het lijf: verviervoudiging van de loon
kosten, werkstakingen en een relatief gering arbeidsaanbod. Na 1850 hadden 
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de Brits Guyanese planters massaal naar het mid del van de contract
immigratie gegrepen. Hetzelfde was op Trinidad gebeurd. De Surinaamse 
planters waren vastbesloten na de opheffing van het staatstoezicht een vrije 
arbeidsmarkt in hun kolonie niet te laten ontstaan. De Nederlandse regering 
werd al v66r de emancipatie van 1863 bestookt met petities om de immigratie 
van voldoende contractarbeiders veilig te stellen. De praktijk in de Engelse 
Westindische kolonien had laten zien, dat aileen Brits-Indie voldoende con
tractarbeiders kon leveren. Vandaar dat in 1870 Nederland een verdrag met 
de Engelse regering sloot, waarin de werving van contractarbeiders werd ge
regeld. In feite was het toen geratificeerde verdrag al tweemaal eerder door de 
Engelsen voorgesteld, maar steeds verworpen door de Nederlanders. Met na
me had de Nederlandse regering toen de bepaling van de hand gewezen, 
waardoor de Brits-Indische contractarbeiders in Suriname reeds na afioop 
van hun vijfjarige contract recht zouden hebben op een gratis retourpassage, 
terwijl deze termijn in de Britse kolonien tien jaar bedroeg 34). 

De steeds naderbij komende opheffing van het staatstoezicht bracht veran
dering in het Nederlandse standpunt. De vijfjarige contracten en de daarop 
aansluitende gratis retourpassage werden geaccepteerd, om zo bij het afiopen 
van het staatstoezicht contractarbeiders beschikbaar te hebben. In de loop 
van de peri ode 1873-1916 zijn ruim 30.000 Brits Indiers als contractarbeiders 
naar de Surinaamse plantages gehaald en tussen 1890 en 1939 nog eens 33.000 
uit Java. De werving van Javanen was bedoeld om Suriname minder afhan
kelijk te maken van de aanvoer van contractarbeiders uit aileen Brits-Indie. 
Deze vergroting van de stroom van contractarbeiders maakte nieuwe investe
ringen in de plantagesector mogelijk . De aanvoer van Javanen stimuleerde de 
Nederlandsche Handelmaatschappij tot het stich ten van de plantage 
Marienburg met een voor die tijd zeer geavanceerde suikerfabriek "). 

Tot ver in deze eeuw heeft vrije arbeid de plantages in Suriname niet be
reikt. Ondanks de grote werkloosheid onder de ex-slaven, werd van hun 
diensten maar een beperkt gebruik gemaakt. De vernieuwing, de , ,invisible 
hand" van Adam Smith kwam de planters te duur. Voor het loon, dat de 
planters boden, wilden de ex-slaven slechts onregelmatig op de plantages 
werken 36). De afschaffing van de onvrije arbeid mag dan in Europa als be
langrijke voorwaarde voor economische groei in kapitalistische zin worden 
aangemerkt, voor de eveneens kapitalistisch georganiseerde Surinaamse 
plantage-economie blijken de inzichten van Karl Marx winstgevender te zijn 
geweest. 
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") Siwpersad, De Nederlandse regering en de afschaffing, p. 261. 
") P. C. Emmer, "Engeland, Nederland, Afrika en de slavenhandel in de negen

tiende eeuw" , Economische- en Sociaal-Historisch Jaarboek, XXXVII (1974), 
pp. 75-79. 

" ) Aile stukken betreffende deze plannen in Aigemeen Rijksarchief, Den Haag, 
Min . v. Buitenl. Zaken, A dossiers 135, dozen 178 tim 284. 

" ) E. van den Boogaart en P . C. Emmer, "Plantation Slavery in Surinam in the 
Last Decade Before Emancipation: the Case of Catharina Sophia" , in Vera Rubin and 
Arthur Tuden (eds.), Comparative Perspectives on Slavery in New World Plantation 
Societies (New York, 1977), p. 214 and Siwpersad, De Nederlandse regering en de 
afschaffing van de slavernij, p . 248 . 

" ) Van Lier, Samenleving in een grensgebied, p. 135; Siwpersad, De Nederlandse 
regering en de afschaffing van de slavernij, p. 218 . 

' 0) Van Lier, Samenleving in een grensgebied, p. 135 . 
JI) J . Ankum-Houwink, " Chinese contract migrants in Suriname between 1853 and 

1870", Boletin de Estudios Latino-Americanos y del Caribe, 17 (1974), pp. 42-69. 
" ) Koloniale Verslagen, 1863-1873 . 
H) Karl Marx, Das Kapital; Kritik der politischen Okonomie, Erster Band 

(Frankfurt am Main, 1%8 (4), p. 794. 
") India Office Records, London, J . + P. Files 121 161. Zie ook P . C. Emmer, "The 

Importation of British Indians into Surinam (Dutch Guiana), 1873-1916", in : S. 
Marks en P. Richardson (eds. ), Historical Studies in Labour Migration (London, 
1984), p. 97. 

H) C. 1. M. de Klerk, De immigratie der Hindostanen in Suriname (Amsterdam, 
1953) en 1. Ismael, De immigratie van Indonesiers in Suriname (Leiden, 1949). 

") Over het economische gedrag van de ex-slaven leze men Sidney W. Mintz, 
"Slavery and the Rise of Peasantries", in Michael Craton (ed.) Roots and Branches; 
Current Directions in Slave Studies, speciaal nummer van Historical Reflectionsl Re
flexions Historiques, VI/ I (1979), pp. 213-251. 
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APPENDIX (bij tabel I) 

Schatting van de kosten van arbeid in Suriname, 1850-1900 

A. Staaf (1850-1863) 
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1. Afschrijvinglrenteverlies: het bedrag vanf80-90 per jaar is gebaseerd op de aan
koop van de duurste soort slaaf ad f 600,- in de leeftijd tussen de 15 en 24 jaar. 
De gemiddelde levensverwachting voor deze slaaf was 20 jaar. Het renteper
centage in de kolonie bedroeg ongeveer 8'1>070 '). 

2. Onderhoudskosten: het bed rag is een schatting aan de hand van de uitdelingsop
gaven voor de gouvernementsplantage "Catharina Sophia", waar jaarlijks ruim 
100 gulden aan voedsel, kleding en gebruiksvoorwerpen werd verstrekt. Daarbij is 
in aanmerking genomen, dat de verstrekking op deze gouvernementsplantage 
25070 hoger was dan in prive-bedrijven, in het bijzonder van duurzame 
consumptiegoederen '). 

3. Opslag onderhoudskosten niet-actieven: Hierbij is uitgegaan van de gedachte, dat 
ongeveer 113 van het aantal slaven, dat op een plantage woonde, te oud, te jong of 
te ziek was om op volwaardige manier aan het produktieproces deel te nemen. Dat 
wil overigens niet zeggen, dat deze groepen slaven in het geheel geen arbeid lever
den. Afgezien van de allerjongsten, dienden kinderen toch al op vroege leeftijd 
kleine karweitjes op te knappen, terwijl ook oude slaven en slavinnen enige arbeid 
leverden. Gelet op het feit, dat al deze categoriet!n in taxaties en bij verkopingen 
een prijs opbrachten, wordt er in deze berekening van uitgegaan, dat de hiervoor 
genoemde gedeeltelijke arbeidsprestatie voldoende was om de kosten van rente en 
afschrijving goed te maken. Ten aanzien van de uitdeling kon volgens de in Suri
name geldende slavenreglementen van 1851 en 1856 echter slechts ten dele 
onder scheid gemaakt worden naar geleverde arbeidsprestaties '). 

4. Huisves(ing: Volgens de slavenreglementen bestonden er bepaalde voorschriften 
voor de huisvesting van de slaven. Vit de plantagegevens valt echter weinig over 
deze kostenpost op te maken. Waarschijnlijk kocht de plantageleiding het hout 
voor de "slavenhuizen" die door de slaven zelf werden vervaardigd buiten de 
oogsttijd. Viteraard bepaalde het management van de plant age de ligging van de 
slavenverblijven '). 

7. Medische kosten: de meeste plantages abonneerden zich op de diensten van een 
dokter. Voorts was een slaaf of slavin belast met het dagelijkse toezicht in het 
plantageziekenhuis '). 

8. Kostgronden: Volgens de slavenreglementen in Suriname moesten de slaven in 
staat gesteld worden om een dee I van hun levensmiddelen zelf te produceren, voor 
zover deze niet van plantagewege werden uitgereikt. In de praktijk bood de plan
tageleiding de slaven de gelegenheid eigen voedselgewassen te verbouwen op een 
stuk akkerland. De slaven gebruiken voor hun prive tuintjes de tijd na terugkomst 
uit het veld of de fabriek (rond vier uur 's middags), alsmede de vrije tijd geduren
de het week-einde. Gelet op de onregelmatige vraag naar arbeid op een suikerplan
tage was wellicht buiten de oogsttijd meer tijd beschikbaar. Naast akkerbouw be
dreven de slaven ook. de teelt van klein vee, de jacht en de visvangst in hun vrije 
tijd '). 

9. Aantal werkdagen: Gelet op het gemiddelde aantal ziektedagen en de vrije zon- en 
feestdagen is een gemiddeld aantal werkdagen van 250 per jaar aangehouden '). 

10. Kosten management: Hierover zijn geen gegevens of voorschriften bekend. Vit de 
gegevens van allerlei soorten plantages blijkt, dat naast de directeur, slechts een 
klein aantal "blankofficieren" het toezicht op de slaven uitoefenden. Varierend 
naar de grootte van de plant ages zal het aantal "blankofficieren" niet meer dan I, 
2 of 3 hebben bedragen. Buiten de plantage behoorden ook de administrateurs in 
Paramaribo tot het management. 

B. Geemancipeerden gedurende het Staatstoezicht (1863-1873) 
5. Loon: Hierbij is uitgegaan van het minimum dagloon van 60 cent voor het leveren 

van een dag werk of het voltooien van een taak. Soms werden ook hogere lonen 
betaald '). 
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6. Huisvesting: V~~r de kosten van huisvesting werd de geemancipeerden niets in re
kening gebracht voor zover zij woonden op de plantages, waar zij onder contract 
werkzaam waren . 

7. Medische verzorging: Bleef gratis v~~r de geemancipeerden, voor zover zij onder 
contract op een plantage werkten. 

8. Kostgronden: zie sub 7. 
9. Aantal werkdagen: De geemancipeerden waren verplicht zes dagen per week ar

beid te leveren. Er zijn echter geen aanwijzingen, dat de werkgevers per jaar meer 
arbeid vroegen dan in de slaventijd. 

10. Management: Het aantal toezicht houdende blanken op een plantage nam niet 
merkbaar af in vergelijking met de periode der slavernij. 

C. Contractarbeiders 
2. Vervoerskosten: De bedragen aan rente en afschrijving van de vervoerskosten 

schommelden aanvankelijk sterk, al naar gelang de plaats van herkomst. Na 1863 
verstrekte de overheid subsidies, eerst uit een premiefonds, later via een immigra
tiefonds. Zo was het mogelijk, dat de planter v~~r de aanvoer van een contractar
beider uit Brits-Indie slechts ISO gulden per immigrant betaalde. De overige 
kosten voor heen- en terugreis werden uit het immigratiefonds betaald ') . 

5. Loon: Het loon werd bepaald volgens de tarieflijst van 1861. Gelet op de jaarlijk
se overzichten van uitbetaalde lonen is hier een dagloon van j 0,60-0,80 
aangehouden '0). 

6. Huisvesting: Werd gratis aan de contractarbeiders ter beschikking gesteld. De des
betreffende voorschriften maken het echter onwaarschijnlijk, dat de oude slaven
onderkomens konden worden gebruikt als huizen v~~r contractarbeiders. De 
plantage zal deze kosten dus zien toenemen als ook de kosten voor een goede 
drinkwatervoorziening "). 

9. Aantal werkdagen: Volgens contract mocht de werkgever 6 dagen arbeid per week 
vragen. In de praktijk kwam het arbeidsaanbod gemiddeld lager uit. Het aantal 
werkdagen per jaar is hier ter vergelijking vastgesteld op 250. 

10. Management: Het aantal toezichthoudende blanken nam niet merkbaar af. 

D. Vrije arbeid 
5. Loon: Het loon van de vrije arbeiders is geschat opj 1,- totf 1,20 per dag. Deze 

cijfers stammen uit het jaar 1873, waarin het Staatstoezicht ten einde liep. Ook na 
de aankomst van Aziatische contractarbeiders bleef er een vraag naar vrije arbei
ders voor het uitvoeren van bepaalde soorten arbeid (zoals: het kappen van de 
oogst aan suikerriet, onderhoud gebouwen), die hoog betaald werden "). 

6. Huisvesting: Bleef onveranderd onderdeel van het loon uitmaken voor zover de 
vrije arbeider woonde op de plantage waar hij werkte. 

7. Medische verzorging: zie 6. 
8 Kostgronden : zie 6. 
9. Aantal werkdagen: Dit aantal is niet vastgesteld, maar hier gelijk gesteld aan het 

aantal werkdagen voor andere categorieen arbeiders. 
10. Management: Het aantal toezichthouders! managers veranderde niet. 

NOTEN BIJ APPENDIX 

' ) Voor prijzen, zie: Tweede Rapport der Staatscommissie benoemd bij K.B. van 29 
nov. /853, no. 66, tot het voorstellen van maatregelen ten aanzien van de slaven in de 
Ned. Kolonien (,s-Gravenhage 1853), pp. 258-259; en E. van den Boogaart en P. C. 
Emmer, Plantation Slavery in Surinam, p. 218 . De levensverwachting van de slaven 
is berekend door Humphrey E. Lamur, "Demography of Surinam Plantation Slaves 
in the last Decade before Emancipation: the Case of Catharina Sophia", in Vera 
Rubin and Arthur Tuden (eds.), Comparative Perspectives on Slavery in New World 
Plantation Societies, (New York, 1977), p. 170. 
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' ) Van den BoogaartiEmmer, Plantation Slavery in Surinam, p. 219. 
' ) Van den BoogaartiEmmer, Plantation Slavery in Surinam, pp. 213-214. 
') Van den Boogaart/Emmer, Plantation Slavery in Surinam, p. 213; Siwpersad, 

De Nederlandse regering en de afschaffing, p. 94. 
' ) Van den BoogaartiEmmer, Plantation Slavery in Surinam, p. 208. 
') Van den BoogaartiEmmer, Plantation Slavery in Surinam, p. 21l. 
' ) Van den Boogaart/ Emmer, Plantation Slavery in Surinam, p. 216. 
' ) Van Lier, Samenleving in een grensgebied, p. 137. 
' ) P . C. Emmer, "The Importation of British Indians into Surinam (Dutch 

Guiana), 1873-1916" in: S. Marks and P . Richardson (eds.), Historical Studies in 
International Labour Migration (Londen, 1984), p. 98. 

10) P. C. Emmer, The Importation of British Indians, p. 99 (tabel 5.2). 
11) P. C. Emmer, The Importation of British Indians. p. 102. 
") P. C. Emmer, The Importation of British Indians, p. 97 . 
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OVER THESEN EN GENEN 

door 

H. BAUDET 

Un jour un medecin me traita 
interieurement de fou parceque 
je lui demandais s'i1 ne croyait 
pas que la structure de la pen see 
dependit d 'une certaine fa!;on de 
la maree sanguine dans Ie cerveau . 

(Paul Valery) 

Toen mijn oude vriend Henri Brunschwig in 1979 vijfenzeventig jaar lOU 
worden, besloten wij hem, lOals nu aan Jo van Stuijvenberg, een liber amico
rum aan te bieden met studies, die dan natuurlijk over de geschiedenis van 
Zwart Afrika moesten gaan. Nu had ik mij met Zwart Afrika werkelijk wei
nig bezig gehouden en ik had daarover dan ook in engere zin weinig belang
wekkends in het midden te brengen. Maar ik kon wei schrijven over iets 
belendends toch in relatie daarmee; en dat heb ik dan ook gedaan '). 

Mijn thema van to en heeft mij intussen niet losgelaten. Dat was ook niet 
mijn bedoeling. Maar bovendien werd het uiteindelijk december 1982, eer het 
boek gereed was en aan de jubi!aris kon worden aangeboden. En toen leverde 
mijn korte bijdrage daarin mij enige verrassende reacties op, die mij nogal 
stimuleerden. In de volgende bladzijden wi! ik daarom verder op het onder
werp ingaan. Tot conclusies zal ik het niet brengen; aileen tot een enkele 
gedachte, waarvan ik dan hoop, dat die niet onmiddelijk als buiten de his
torische orde zal worden afgedaan. 

Maar ik moet natuurlijk beginnen met een verslag van hetgeen ik in mijn 
bijdrage voor Brunschwig heb geschreven. Dat voigt nu . 

De Nederlandse bezittingen aan de Goudkust verloren in de 1ge eeuw vrij
wei aile attractie, die toen al niet zo groot was, voor Nederland door de rigou
reuse afschaffing van de eens lo lucratieve slavenhandel. Elders in Zwart 
Afrika kreeg door allerlei oorzaken die afschaffing pas gaandeweg haar 
beslag. Nog tot ver in de tweede helft der eeuw voeren slavenschepen, verbo
den en wei, over de Atlantische Oceaan. Maar aan de kust van Guinea werd 
de afschaffing snel effectief, in weerwi! van het nog geruime tijd aanhoudend 
krachtdadig verzet van Ashanti stamhoofden, die zich door de nieuwe Euro
pese menslievendheid onverwacht ernstig gedupeerd zagen in hun winst
gevend en traditioneel bedrijf. 

Misschien zouden de plaatselijke natuurlijke omstandigheden, die de 
westerse contrOle in deze relatief open liggende gebieden betrekkelijk gemak
kelijk maakten, uitgebuit hebben kunnen worden voor het creeren van nieu-
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we exploitatiemogelijkheden, die men allereerst kon lOeken in de sfeer der 
cultures. Het talent van een man als Daendels lOU daarover misschien vrucht
bare denkbeelden hebben kunnen opwerpen en hij lOU ook ter kuste wellicht 
weer iets buitengewoons tot stand hebben weten te brengen, had niet zijn 
vroege dood voortijdig het einde betekend van zijn kortstondig optreden als 
Gouverneur van Guinea. 

Anderen droegen in volgende jaren uit Nederland geen ontwikkelingsini
iiatieven en geen ideeen voor het gebied aan, al kwam in het parlement een 
enkele keer ter sprake, dat men de Afrikaanse bezittingen misschien tot land
bouwende kolonien zou kunnen herscheppen. Geopperd werd ook weI, dat 
het de moeite zou kunnen lonen om eens te onderzoeken, of de tegen het war
me klimaat geharde neger niet geschikt zou zijn voor de militaire dienst in de 
Oost-Indische bezittingen. 

Die suggestie hield niet eens direct verband met de Java-oorlog. Toen de 
gedachte aan negerbataillons voor Indie voor het eerst ter sprake kwam, was 
de Java-oorlog al goed en weI voorbij. Maar inderdaad, vijf jaar lang hadden 
relatief omvangrijke krijgsverrichtingen Java geteisterd en een aanzienlijk be
roep gedaan op het militaire potentieel van Nederland in de tropen. Daaraan 
valt, ook al kwam zij pas op gang na de feitelijke pacificatie, de werving van 
negers voor de militaire dienst in Nederlandsch-Indie natuurlijk wei toe te 
schrijven. De Java-oorlog had bovendien geleerd, dat goed georganiseerde 
inlandse troepen voordeel hadden boven Europese. Elke officier, die in de 
Java-oorlog betrokken was geweest, erkende dat als een ervaringsfeit. 

Zo werd dan op aandrang van de generaal De Stuers een eerste detache
ment van "Elmine-negers" in 1831 bij wijze van proefneming naar Java 
overgebracht. Het telde overigens nog niet eens de beoogde 140 it 150 man en 
dat was natuurlijk nauwelijks noemenswaard als quantum binnen een 
krijgsmacht, die op dat moment alleen al op Java een omvang had in de orde 
van 20.000. Toch verwierf die kleine eenheid al spoedig positieve beoordelin
gen van haar commandanten. Daar kwam bij, dat haar recrutering relatief 
weinig kosten meebracht. 

Op grond van dit alles drong, op zijn beurt, de Gouverneur-Generaal Baud 
in 1835 aan op hervatting en uitbreiding van de wervingsacties. De Nederlan
se regering stemde met dat voorstel in. Zij wees de generaal Verveer aan om 
zich naar de Kust van Guinea te begeven teneinde zich daar te verstaan met de 
vorst van Ashantijn over mogelijke aanwerving van 2000 negerrecruten. Bij 
Koninklijk Besluit van 11 mei 1836 werd aan Verveer opgedragen tevens meer 
in het algemeen de toestand der Kust te onderzoeken om zoveel mogelijk tot 
ontwikkeling daarvan bij te dragen. Voor de duur van zijn verblijf werd hem 
het hoogste gezag toevertrouwd en hij kreeg nauwkeurige instructies mee ten 
aanzien van de gedragslijn, zowel tegenover de Ashantijnse vorst als in de 
Nederlandse bezittingen te volgen. Die voorschriften, waarnaar de generaal 
zich te dragen had, brachten in het bijzonder de meest stipte onthouding mee 
van al wat de werving in strijd lOU kunnen do en schijnen met de bepalingen 
tot werving van de slavenhandel. 
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Verveer's zending leidde ertoe, dat in 1836 een Afrikaans werfdepot ge
opend werd in Kumasi. De agent van het depot kocht daar in feite slaven op 
van Ashantijnse hoofden, die vervolgens onmiddellijk vrij werden verklaard 
maar op voorwaarde, dat zij zich verbonden voor 6-, 12- of 18-jarige dienst 
in het Nederlands-Indische leger. 

Van Britse zijde kwamen evenwel, in weerwil van de zorgvuldig door de 
Nederlandse regering gekozen wervingsvorm, heftige protest en tegen wat 
men beschouwde als evident een verkapte vorm van slavenhandel. Bovendien 
rapporteerde de Nederlands-Indische legercommandant Cochius als spoedig 
aan de waarnemend G. G. Carel van Hogendorp (1841), dat de ervaringen 
met de nieuwe detachementen niet bleken te kloppen met de reputatie, die in 
het begin der jaren '30 door het eerste detachement West-Afrikanen in Indie 
was gevestigd. 

Onder die omstandigheden besloot Baud, inmiddels in 1840 Minister van 
Kolonien geworden, het depot te Elmina minstens tijdelijk op te heffen. Zo 
geschiedde het bij K.B. in 1842. Hervatting van de werving vijftien jaar later 
kreeg geen noemenswaardige betekenis. Druppelsgewijze zijn nog wei neger
recruten naar Java gekomen tot 1872, het jaar van de overdracht der Neder
landse bezittingen ter Kuste aan Engeland toe. Maar hun tal bleef te verwaar
lozen. Wei dienden nog generaties lang nazaten van aangeworven Afrikaanse 
negers in het K.N.I.L., die daar terecht of niet een zekere vermaardheid ge
noten om hun veronderstelde prestaties. In elk geval vielen zij op door 
lichaamsbouw en uiterlijk en de compagnieen, waarbij zij waren ingedeeld, 
genoten nog lange tijd bewondering en ontzag bij de bevolking. 

Toch keerden de meeste der aangeworven Afrikanen na de jaren van hun 
dienstverband terug naar hun land van herkomst. Zij vestigden zich daar 
veelal op wat in Elmina nog steeds bekend staat als de Java Hill. Van Dant
zig, aan wie ik dit gegeven ontieen, tekent daarbij aan, dat behalve deze naam 
een ander, belangrijker merkteken van de Indische episode gestempeld werd, 
niet op de Kust aileen maar op geheel West-Afrika. 

Terugkomend in het zwarte werelddeel brachten, zo schrijft hij, de repa
trianten vaak batik-doeken mee, die spoedig populair werden aan de Goud
kust. Ondernemende Nederlandse textielfabrikanten zagen hun kans en 
gebruikten dezelfde Indische batikpatronen en wasdruktechnieken met wat 
levendiger kleuren om grote hoeveelheden van deze doeken machinaal te fa
briceren en naar West-Afrika te exporteren. Nog steeds zijn deze "Dutch 
Waxprints" en hun Engelse, Japanse en andere imitaties de meest gebruikte 
textiel, niet aileen in Ghana, maar in heel West-Afrika verbreid. 

Inderdaad is het zo, dat de wax-blocks iets weg hebben van batiks, zij het 
in een vereenvoudigde en vergroofde vorm. Bovendien zijn de motieven van 
met name de oude des sins vaak terug te voeren op Indonesische voorbeelden. 
Toch lijkt deze verklaring voor het feit, dat de wax-blocks zo populair wer
den in Ghana niet erg steekhoudend, aldus Boelman en Van Holthoon in een 
artikel van 1973. Sinds de Portugezen verschenen voor de westkust van Afri
ka werden katoentjes van de Kust van Coromandel door de Europese vracht
vaarders verscheept naar dit gebied. De Ghanezen zijn dus reeds sinds de 17e 
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eeuw in aanraking gekomen met dit aspect van de Indische cultuur. Daarbij 
gaan lang niet aile oude dessins terug op Indonesische batiks. Een werkelijk 
belangrijke rol hebben de wax-blocks (ook wei "mammy-cloths" genoemd: 
een mammy is een marktkoopvrouw) in de West-Afrikaanse handel pas 
gespeeld sedert het einde van de 1ge eeuw, nadat de Haarlemse katoendruk
kerij van Th. Pn:vinaire het druk-procede had gevonden. De West
Afrikaanse kustbewoners (niet de verder landinwaarts wonende Ashanti's) 
werden door de importfirma's get rained in de handel in katoentjes. En al 
heeft Ghana zijn toonaangevende positie in die handel moeten afstaan aan 
Cote d'Ivoire, de import van nieuwe dessins vanuit Nederland schreef, in elk 
geval tot voor kort, nog steeds de mode voor, waaraan geen zichzelf 
respecterende Ghanese vrouw zich kon onttrekken. 

Op de authenticiteit der wax-prints als merkteken van de Indische episode 
in de Guinese geschiedenis valt aldus kennelijk af te dingen. Dat is omge
keerd niet het geval met het merkteken, dat de Guinese episode in Indonesie 
naliet. 

In 1949 ontdekte de Amerikaan L. Pauling - tweemaal Nobelprijs - dat 
de rode bloedkleurstof (de haemoglobine) van lijders aan de sikkelcelziekte 
(drepanocytose: een erfelijke bloedziekte) een specifieke afwijking vertoon
de. Ais gevolg van deze afwijking in de structuur van de rode bloedkleurstof 
kristalliseert de haemoglobine bij lage zuurstofdruk uit. Daarbij nemen de 
rode bloedcellen een sikkelvorm aan, waardoor zij zodanig beschadigd wor
den, dat zij te vroeg te gronde gaan. Bij patienten lijdend aan de sikkelcela
naernie treedt bloedarmoede op tengevolge van een autosomale genmutatie, 
waardoor Hb-S wordt gevormd. Daarbij kan ook nog sprake zijn van andere 
pathologische verschijnselen dan louter anaernie. 

Door een combinatie met andere, eveneens genetisch bepaalde, afwijkin
gen in de haemoglobinesynthese die veelal in dezelfde bevolkingen voorko
men, wisselen de afwijkingen, die bij de dragers van het sikkeicelgen worden 
gevonden, in aanzienlijke mate. 

Slechts personen, die de afwijking zowel van vader als van moeder hebben 
geerfd (homozygotie), zijn ernstig ziek en overlijden wanneer geen genees
kundige hulp wordt geboden, op de kleuterleeftijd. De heterozygoot, die de 
eigenschap slechts van een van zijn ouders heeft geerfd, heeft van zijn afwij
king weinig last; de helft van zijn rode bloedkleurstof is normaal. Hij ver
toont echter een duidelijke resistentie tegen malaria, waardoor hij ten opzich
te van het gezonde individu in het voordeel is. Dit verklaart, dat dragers van 
het sikkelcelgen frequent voorkomen in streken, waar malaria endemisch is. 

De sikkeicelhaemoglobine komt, behalve bij een groep Dravida's in 
Centraal-India, speciaal voor bij negers of bij mensen met negerbloed - wel
iswaar niet bij aile negerstammen maar bij zeer vele, waaronder ook die van 
de Goudkust. Toen mijn medische collega J. H. P . Jonxis in 1957 een baan
brekende stu die pubJiceerde over sikkelcelanaemie op Java, moest hij wei tot 
de conclusie komen, dat de Hb-S, die daar in enige mate is aangetroffen, in 
de vorige eeuw daarheen moet zijn overgebracht door de recruten uit Ghana. 
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Zuid-Ghana heeft een relatief hoog percentage sikkelcelhaemoglobine 
(22,50/0). Dat wil zeggen, dat een op de vijf Guinese soldaten de ziekte mee
bracht. Dat is natuurlijk een klein aantal. Maar dit, naar schatting, dus vier-a 
vijfhonderdtal of misschien nog iets meer bracht wei een zeer talrijke proge
nituur voort. De omstandigheid, dat de hoogste concentratie van dragers van 
Hb-S juist werd gevonden in de omgeving van garnizoensplaatsen als Buiten
zorg, Batavia, Bandoeng, Poerworedjo, motiveert dan ook eens te meer de 
toeschrijving van de oorsprong der bijbehorende haemoglobinopathie in 
Indonesie aan de West-Afrikaanse detachementen uit de koloniale periode. 

Het ligt niet voor de hand noemenswaardige betekenis toe te kennen aan 
het feit, dat tegen het einde der jaren '70 enige Amerikaanse negers als artille
risten gediend hebben in het altijd en overal vandaan ronselende K.N .I.L. 
Nog minder komen ingewikkelder verklaringsconstructies in aanmerking, zo
als indirecte overbrenging van Hb-S via India of directe overbrenging door de 
voor-Indische Veden. 

Tot zover ongeveer, wat ik schreef voor Henri Brunschwig'). Daaraan wil 
in deze bijdrage voor Jo van Stuijvenberg het een en ander toevoegen. Want 
het thema blijft bezig houden, dat zei ik ai, en lokt tot verder gaan, al is dat 
vooriopig maar een paar stappen. 

Betrekt men, om te beginnen, de negertransporten over de wereld in de 
eeuwen van slavenhandel in hun totaliteit in de beschouwing, dan valt meteen 
al aan veel verder strekkende consequenties aandacht te geven. Daarvan be
hoeft de klassieke periode, die negerslavernij ken de in de landen rond de 
Middellandse Zee, niet te worden uitgesloten. Zo komen dragers van het sik
kelcelgen vrij frequent voor in de bevolkingen van Griekenland en Zuid
ItaW!. 

De grote, onvrijwillige Zwait-Afrikaanse migraties hebben buitengewone 
spreiding van dragers van Hb-S teweeg gebracht. Van de verschillende vor
men van de variant, die thalassanaemie of thalassaemie genaamd is, worden 
sommige frequent aangetroffen bij de bevolkingen rond het oostelijk bekken 
van de Middellandse Zee. Emigratie van Zuid-Italianen en Grieken naar de 
Nieuwe Wereld heeft gemaakt, dat deze vormen van thalassaemie in bepaalde 
groepen in de Nieuwe Wereld veelvuldig voorkomen. Opgemerkt moet wei 
worden, dat deze ook in het Midden-Oosten en in India worden gevonden. 
Emigranten uit Zuid-Oost Azie en China hebben een andere vorm van thalas
saemie naar de Nieuwe Wereld, in hoofdzaak naar het Caralbische gebied, 
overgebracht. 

In de laatste tientallen jaren is, in diepte zowel als in breedte, de aandacht 
voor dit totale probleemcomplex buitengewoon toegenomen, en niet aileen 
aan medische zijde. Physisch anthropologen, met geografen in hun spoor, 
zijn vergaand ge'interesseerd geraakt in de studie van haematologische en ge
netische kenmerken, c.q. met inbegrip van daar eventueel mee verbonden pa
thologische consequenties, van ethnische groepen. Tussen de expansie en de 
geografische distributie van die kenmerken enerzijds en de verplaatsing van 
mensen in het verleden (en ook het heden natuurlijk) anderzijds bestaat een 
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zo fundamentele samenhang, dat daaruit essentiele aanwijzingen kunnen 
worden afgeleid, in ruimte en tijd, omtrent historische migraties. Aileen 
wordt zodanig multidisciplinaire bestudering van die samenhangen en aan
wijzingen niet vereenvoudigd door de autonome afscherming, die tussen ver
schillende wetenschappen bestaat en die zeker door de medische wetenschap 
over het algemeen zorgvuldig wordt bewaakt. Daarvan is een betreurens
waardig gevolg, dat binnen eenzelfde probleemveld verschillende disciplines 
veelal zonder enige c06rdinatie langs elkaar heen werken aan direct belenden
de of zelfs identieke vragen. De een weet gewoonweg niet, wat de ander doet. 

Natuurlijk kan dat anders en de bekende problematiek van de Indiaanse 
migratie biedt daarvan een goed voorbeeld. De vraag naar de origine der In
dianen is, sedert de ontdekking van Amerika door Columbus, hier, onder tel
kens weer andere gezichtshoek, voortdurend aan de orde geweest. Antwoord 
daarop werd in eerste instantie afgeleid van de cryptische informaties uit het 
boek Genesis, ik heb het daarover gehad in mijn Paradijs op Aarde, die geen 
andere conclusie toelieten dan die van afstamming der Indianen van Japhet, 
de jongste lOon van Noach. Zij vielen dus te duiden als mensen en wei men
sen van min of meer Europese of in elk geval Mediterrane oorsprong. Bleef 
het vraagstuk, hoe, wanneer en langs welke route zij dan in Amerika terecht 
gekomen mochten zijn 3). Niet als eerste heeft Jose de Acosta tegen het einde 
van de 16e eeuw verondersteld, dat een landverbinding tussen Europa en 
Amerika zou moeten bestaan, te localiseren bij, wat wij nu noemen, de 
Beringstraat 4

). V66r hem had ook de geograaf Giacomo Gastaldi dit aange
nomen, welke suggestie evenwel door Ortelius zowel als door Mercator ten 
enenmale was afgewezen. Maar De Acosta's theorie verging het beter, mis
schien door zijn gezag als wereldreiziger (of schoon niet deenige en niet de 
eerste), die uit eigen waarneming en contact met de Indiaanse bevolking kon 
weten, waarover hij het had, ook al steunde hij evengoed op directe en indi
recte voorgangers; misschien ook omdat de polemiek terzake in zijn dagen, 
eind 16e eeuw, iets van haar eerste felheid had verloren, niet meer zo emotio
neel was en niet meer lo hoog opliep als een halve eeuw tevoren. 

In elk geval yond De Acosta's werk een ruime lezerskring en het behield die 
tot ver in de achttiende eeuw. Toen raakten weliswaar zijn anthropologische 
visies tussen de wielen van de Verlichting, maar dat gaat ons hier niet aan. 
Dat doet wei zijn opvatting, dat de Indianen ergens vanuit Centraal-Azie via 
Tartarije en een blijkbare landverbinding tussen het Euroaziatische continent 
en Alaska de Amerikaanse ruimte waren binnengedrongen; dat zij, niet an
ders dan de poema's, de jaguars en zoveel andere diersoorten zuidwaarts en 
oostwaarts lOuden zijn getrokken en zich aldus verspreid en geleidelijk op het 
nieuwe grondgebied geinstalleerd hadden ' ). 

Die opvatting, die de Indianen dus in de praehistorie van Azie plaatste, 
heeft door aile eeuwen na De Acosta heen de discussie gaande gehouden. De 
Indianen zelf schenen trouwens ook zoiets te geloven uit hun overlevering, 
schreef De Acosta als "oral historian" avant la lettre 6

). Aan het begin van 
onze twintigste eeuw spraken gezaghebbende Amerikaanse anthropologen 
hun twijfel aan de stelling uit. Tegenover het standpunt van enigeriei buiten-
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Amerikaanse origine der Indianen, waar op aarde dan ook te zoeken, ver
kondigden zij als hun mening, dat de Indianen de echte, oorspronkelijke, au
tochtone bevolking der prae-Columbiaanse Nieuwe Wereld waren geweest en 
dat geen enkele migratietheorie op ondersteuning kon wijzen van hetzij cul
tuurhistorische, taalwetenschappelijke, godsdienstfenomenologische of an
dere aard. Het bleven weliswaar enkelingen maar zij hie1den de gemoederen 
en het wetenschappelijke debat een tijdlang bezig. 

Hier nu kon, later in deze eeuw en vanuit totaal andere invalshoek, 
haematologisch onderzoek beslissende uitspraken doen. 

In 1955, aldus Jean Bernard, werd bij de Diego-Indianen, een kleine starn 
in Venezuela, een tot toen toe nog on be ken de bloedgroep aangetroffen, 
waarvan de erythrocyten bijzondere kenmerken vertoonden. Men is sinds
dien gaan spreken van de Diego-factor en in volgende jaren is deze Diego
factor ontdekt in het bloed van talrijke bevolkingen van Azie en Amerika: in 
het zuiden en oosten van China, in oostelijk Siberie, Mongolie, Korea en 
Japan, in Canada, de Verenigde Staten en verder zuidwaarts tot in Brazilie') . 

Dat in Europa en Afrika de Diego-factor in het geheel niet voorkomt, is 
daarentegen opmerkelijk, gegeven de tamelijk intensieve aanrakingen met 
Scythen, Hunnen en andere volken van Centraal-Aziatische oorsprong in 
Oudheid en vroege Middeleeuwen. 

Bloedonderzoek heeft, met dit ai, in recent verleden het traject kunnen tra
ceren, dat vanuit Centraal-Azie langs de kustgebieden van China en Siberie 
door de migrerende vol ken of volkjes gevolgd is op hun weg naar het Ameri
kaanse continent, via een landengte of een archipel van de tegenwoordige Be
ringstraat, bij 200 a 300 meter lager zeeniveau van het laat-glaciaal. Overeen
komstige conclusies vallen te trekken uit de hoge positieve Rhesus-frequentie 
en opvallende overeenstemming van HLA-profielen in Azie en Amerika van 
opmerkelijk simpele structuur'). 

Haematologisch valt ook de periode te bepalen, waarin althans de vroegste 
migraties moeten hebben plaats gehad. Zij gaan in elk geval vooraf aan de in
troductie in Azie van haemoglobinopathieen, als wij bespraken, die namelijk 
in zuiver Indiaans bloed niet voorkomen. Zij gaan eveneens vooraf aan diffe
rentiaties in het mongoloide type, die later dan zo'n 50.000 jaar, en dat be
loopt bij benadering 2500 generaties, geleden in Azie zijn ingetreden. Dat van 
anthropologische zijde soms met aanmerkelijk korter verleden, zo'n 20.000 
jaar, nog altijd 1000 generaties, wordt gerekend, lijkt tegen de kracht der 
haematologische en typologische argumenten geen stand te kunnen houden. 
Wei dient gezegd, dat ook in duizend generaties, vooral als de groepen klein 
zijn zodat een belangrijke graad van inteelt bestaat, zich belangrijke geneti
sche verschuivingen kunnen voordoen, wanneer bepaalde uitwendige om
standigheden zoals voedsel of klimaat daartoe aanleiding geven. Dat is een 
algemeen probleem van de zeer lange termijn . 

Laat mij, juist in aansluiting hierop, nog een"andere casus citeren van com
plementariteit van haematologie en historie. Het heeft betrekking op de 
haemoglobine-E, die specifiek is voor de khmer in Cambodja. Onderzoek 
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toonde evenwel aanzienJijk grotere spreiding aan, die zich, ver buiten 
Carnbodja, uitstrekte tot Vietnam, Laos, Thailand, Maleisie, kortom over 
een wijde zone van zuid-oost Azie. 

Inderdaad heerste in lOe en lie eeuw de khmer over dat gehele gebied. Dat 
is lang geleden. Maar de "bloedsporen" van die heerschappij hebben zich 
onuitwisbaar gehandhaafd tot de huidige dag. Zij wijzen, ook nu nog, de 
tichtbare grenzen aan der khmer-heerschappij van tien eeuwen geleden: na
genoeg nauwkeurig zo, als de archaeologie dat gedaan heeft door het bloot
leggen van de keten van ruines, waartoe ook de vermaarde tempel van 
Angkor-vat behoord heeft. 

Het is overigens nu juist de Hb-E die, vanuit bepaalde andere observaties, 
tot de hypothese dwingt, dat zekere mutaties van haemoglobine zich bij nog 
onverklaarde exceptie kunnen hebben voorgedaan. 

Hoewel historisch de migraties van Cambodjaanse zeevaarders naar Mada
gascar in de IOe eeuw als vaststaand wordt aangenomen, komt Hb-E op Ma
dagascar niet of niet meer voor; wei daarentegen in Zuid-Afrika, waar zich 
Aziatische kolonisten sinds de 18e eeuw gevestigd hebben 9

). Dit zou kunnen 
dwingen tot de veronderstelling, dat zich onder de koene zeevaarders van tien 
eeuwen geJeden nu juist stomtoevalligerwijze en in strijd met alle kansreke
ning geen enkele drager van Hb-E bevond of althans op Madagascar debar
queerde. Maar zo'n veronderstelling is wei heel onwaarschijnlijk. Het zou 
ook tot de hypothese kunnen leiden, dat Hb-E in de loop van tien eeuwen, 
dat komt toch nog neer op globaalweg veertig generaties, onder bepaalde 
omstandigheden een mutatie kan hebben ondergaan. 

Hb-E komt, daarnaast, merkwaardig genoeg in vrij hoge concentratie voor 
op Ceylon en verder, veel onverklaarbaarder nog, bij een groep Turken, die 
zogenaarnde Ety-Turken, die rond Alexandrette (thans Iskanderun) en Mer
sin wonen. Hoe die groep daar gekomen is, is duister. WaarschijnJijk moeten 
zij afstarnmen van emigranten, die eens uit zuid-oost Azie zijn gekomen. De 
verleiding is groot om hierbij aan de tochten van Alexander de Grote te den
ken, maar die reikten slechts tot de Indus. Timoer-Lenk heeft de volkeren 
van Azie flink door elkaar gegooid. Maar een soli de verklaring van het 
fenomeen der Ety-Turken hebben wij vooralsnog niet. 

Niet anders dan de geschiedenis van het kJimaat, die van ziekten en 
epidemieen of die van de "unification microbienne du monde" (Woodrow 
Borah; Emmanuel Le Roy Ladurie), en die van de voeding maakt van dit bio
logisch complex natuurlijk wezenlijk deel uit, zou een "histoire hematologi
que" of "hematotypologique" historici moeten kunnen fascineren '0). Toch 
is dat tot nu toe niet het geval " ). 

Tendele vait dat denkeJijk te verklaren door de niet zo gemakkeJijke toe
gankelijkheid van het terrein, dat aanzienJijke specialistische kennis vergt. 
Maar, kan men tegenwerpen, dat geldt voor sommige andere, wei en intensief 
betreden terreinen toch ook? En moleculaire genetica, of schoon ongetwijfeld 
ingewikkeld en een tamelijk gesloten gebied, is niet noodzakelijk moeilijker 
dan bijvoorbeeld economische theorie of wijsbegeerte. 
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Zwaarder weegt dan misschien de omstandigheid, dat haemotypologie, 
bloedidentiteit, na de dagen van Hitler niet meer zo gemakkelijk een populair 
thema kan worden, tenzij a contrario, en de historische wetenschap is op zul
ke punten conjunctuurgevoelig. Vanouds zijn aan veronderstelde verschillen 
in bloed allerhande myth en en voorstellingen verbonden aan physiek en psy
chisch discriminerend karakter. Bloed heeft, bij wijze van spreken sinds men
senheugenis, als een kwalitatief criterium gegolden. In die gedachtengang 
werd het minder geachte bloed dan geduid als stigma, erfelijke grondslag van 
mindere intelligentie, morele minderwaardigheid of inferieur physiek - of 
zelfs dat alles tegelijk. De moderne haematologie heeft met die denkbeelden 
weliswaar ten enenmaIe afgerekend maar atavismen zijn taai en mensen hard
leers in hun driftmatigheden. Daarmee blijft vooralsnog rond het onderwerp 
een zekere sfeer van onbespreekbaarheid hangen. 

Ten derde, tenslotte, maar dat hangt met de beide vorige gezichtspunten 
natuurlijk samen, ontbreekt nog een vraagstelling, in voldoende mate 
gespecificeerd om de weg te wijzen naar een vervolgens uit te meten veld van 
historisch onderzoek. 

Toch staan enige dingen vast, die voor de geschiedenis niet zonder beteke
nis kunnen zijn. Vooreerst natuurlijk de centrale rol van het bloed in het bo
venbesproken biologische complex, dat historici al sinds jaren bezig houdt. 
Dan, zijn functie als drager en getrouw overbrenger van erfelijke eigenschap
pen - de vraag welke eigenschappen blijft overigens vooralsnog ten dele 
open. Het actuele onderzoek van weefselstructuren in het bloed, en van het 
HLA-systeem, ontdekt door Jean Dausset (Nobelprijs 1980, samen met G. 
D. Snell en B. Benacerraf), in het bijzonder, ontwikkelt daarover voortdu
rend nieuwe en verder gaande inzichten. Door hun bijdrage in de analyse van 
populaties is onze kennis omtrent praehistorische en historische migratoire 
bewegingen in de laatste jaren zeer aanzienlijk toegenomen (2) . 

Met de haematogeografie is een nieuwe tak van wetenschap gecreeerd, met 
beoefenaren en activiteiten overal in de wereld. Die activiteiten bieden een 
verrassend beeld van samenvloeiing van haematologische, geografische, 
demografische research, die nadrukkelijk historisch gericht is. 

Zo is in de Verenigde Staten, waar men zich om voor de hand liggende re
denen meer dan in enig ander land direct betrokken bij deze problematiek 
kan voelen, op deze grondslag typologisch onderzoek gaande van de stroom 
van immigranten, die van overzee naar Amerika kwamen. De National Immi
gration Archives hebben van de schepen passagierslijsten onder haar be
rusting, waaruit thans een systematisch bestand wordt opgebouwd. Dit is min 
of meer een samenwerkingsproject van Temple University Philadelphia (Ira 
Glazier) en het Sloan Kettering Institute (Marcello Siniscalco), waarvan de 
eerste resultaten over twee of drie jaar worden verwacht. Misschien zullen zij 
in de enorme diversiteit der naar de Verenigde Staten geemigreerde popula
ties enige structuren kunnen blootleggen, waaruit nieuwe inzichten kunnen 
worden afgeleid. 

In Frankrijk is de ontwikkeling van de haematologische geografie vooral te 
danken aan Jean Bernard en Jacques Ruffle. Beide zijn medici, maar beide 
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ook uitzonderlijke wereldreizigers, die met intense historische en geografi
sche aandacht waarnemingen en onderzoekingen verricht hebben in vele de
len van de wereld. Zij publiceerden van hun Hematoiogie geographique het 
eerste deel in 1966; het tweede in 1972. Verdere publicaties volgden in de 
jaren daarna '3). 

Het werk van Jan Jonxis op dit terrein in Nederland is in het voorafgaande 
al herhaaldelijk ter sprake gekomen. Recentelijk heeft het in het bijzonder 
betrekking op haemoglobine-anomalieen van verschillend type in de Caraibi
sche zone als gevolg van de slavenhandel 14

). 

In de eerste plaats kan dus de migratiegeschiedenis aanzienlijk profijt trek
ken van haematogeografisch onderzoek. Bovendien, niet alleen in de regio's 
van "uiteindelijke" vestiging ligt dat verleden in onuitwisbare sporen, 
bloedsporen zou men haematohistorisch kunnen zeggen, vast. Dat doet het 
ook langs het gehele traject der eeuwenlange volksverhuizingen. De wereld
kaart van de distributie van bloedgroepen, genenfrequentie en daarmee ver
bonden karakteristieken heeft evenwel nog nauwelijks historische aandacht 
gekregen "). 

Op vragen naar mogelijke associaties tussen dergelijke karakteristieken en 
andere dan louter haemopathische kenmerken van een bevolking ligt, om de 
begrijpelijke redenen die wij bespraken, in onze eeuw een taboe, dat noch
tans ongelukkig coincideert met de ongemeen snelle uitbreiding van onze 
kennis op volstrekt nieuw terrein, dat onbevangener beschouwing verdient. 

"Je me propose de revenir a l'ensemble de cette question et je me'engage, 
en outre, a ne pas rester sur cette simple declaration de principe", schreef ik 
aan het slot van mijn bijdrage in het liber amicorum voor Henri Brunschwig. 
Ik wist wei, dat dit onderwerp, dat ik onverwacht was tegengekomen, mij zou 
blijven bezig houden. Ik wist niet, in wat voor richting, en dat weet ik eigen
lijk ook nu nog niet volstrekt zeker. Wei is het de door Jo van Stuijvenberg 
heropende discussie over "de" these van Weber, die er mij bij deze gelegen
heid op doet terugkomen. 

In zijn hoofdstuk daarover in Kernprobiemen der economische geschiede
nis heeft hij zijn reserve geformuleerd ten aanzien van Weber's nadruk op 
een exclusief theologische oorsprong van de westerse "Wirtschaftsgesin
nung" of, anders gezegd, Weber's nadruk op monocausaal godsdienstigcul
turele verklaring van psychische of mentale factoren in casu in economisch 
handelen'6). 

Valt vanuit mijn voorafgaande beschouwingen in die heropende discussie 
te intervenieren met voorlopig louter een gedachte, waaraan ik voorshands 
niets heb toe te voegen? Die gedachte is dan, of denkbaar is, dat aan het nieu
we terrein waarover ik schreef op enigerlei wijze een element zou worden ont
leend en toegevoegd aan de discussie, dat ons inzicht zou kunnen verruimen 
in de problematiek der verklaring van cultureel gedrag in het algemeen en van 
het westerse gedrag in het bijzonder: misschien ook van dat westerse gedrag 
aan de wortel van de economische groei, waarover Weber het in 1905 had en 
waarop Van Stuijvenberg in 1978 terugkwam. 
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1978 bij prof. dr. J. H. van Stuijvenberg op de economie en buitenlandse handel van 
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Th. van Tijn werd geboren in 1927. Hij studeerde geschiedenis aan de Gemeente
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geschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 



DE SCHRIIVERS 241 

P. C. Emmer (1944) studeerde geschiedenis te Leiden en promoveerde in 1974 aan de 
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