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VOORGESCHIEDENIS EN ONTSTAAN V AN HET FINANCIEELE 
DAGBLAD, 1796-1943* 

door 

H.l. HOES 

In de hedendaagse Nederlandse dagbladwereld neemt Het Financieele Dag
blad een geheel eigen plaats in. Dat komt niet aileen tot uiting in de aard van 
de berichtgeving, maar ook doordat deze krant het produkt is van een klein
schalige onderneming, die ondanks de persconcentraties van de afgelopen de
cennia haar zelfstandigheid heeft weten te behouden. 

Op 15 september 1983 was het precies veertig jaar geleden, dat het eerste 
nummer van Het Financieele Dagblad verscheen. In verband met dit jubi
leum werd een onderzoek ingesteld naar de totstandkoming van deze krant in 
1943 en naar de historische ontwikkeling van de rechtstreekse voorlopers, het 
Amsterdamsch Effectenblad en de Dagelijksche Beurscourant. De resultaten 
van dat onderzoek staan in dit artikel'). Hoewel naar volledigheid werd ge
streefd, is de opzet van het onderzoek beperkt gebleven. Daarbij heeft de uit
wendige kant van de beurs- en effectenbladen die hier de revue passeren (zo
als de daarbij betrokken uitgeverijen en bibliografische aspecten), relatief 
meer aandacht gekregen dan de inhoudelijke kant (waartoe naast het redac
tionele en advertentionele gedeelte tevens de opgenomen beursfondsen en -
koersen behoren). Ook binnen de gekozen opzet werden er beperkingen aan
gebracht, vooral doordat de ondernemingen, die zijn opgetreden als uitgever 
van de onderzochte bladen, nauwelijks archivalia hebben nagelaten. Geluk
kig worden deze bladen zelf nog wei bewaard (zij het niet allemaal compleet 
en verspreid over diverse collecties), zodat het in ieder geval mogelijk was de 
contouren van hun ontwikkeling te reconstrueren. De onderlinge verhoudin
gen van de afzonderlijke titels zijn tevens in beeld gebracht met behulp van de 
hierbij geplaatste starn boom van Het Financieele Dagblad. 
Begonnen wordt met de oudste wortel aan de starn boom, de in 1796 gestichte 
Prys-Courant der Effecten, waarvan de titel in 1843 werd gewijzigd in Am
sterdamsch Effectenblad. Daarbij wordt tevens een kort overzicht gegeven 
van bekende en minder bekende voorlopers van deze eerste officiele prijscou
rant. Tijdens het onderzoek bleek, dat er tot in het recente verleden toe veel 
verschil van mening heeft bestaan zelfs over het juiste aanvangsjaartal van de 
Prys-Courant. Dat men bij de verschillende bronnen maar liefst vier onder
ling afwijkende jaartallen kan aantreffen, is overigens nog nooit eerder uitge
breid ter discussie gesteld2). 

Het Amsterdamsch Effectenblad nam tussen de beide wereldoorlogen twee 
andere soortgelijke bladen in zich op: eerst het Nieuw Algemeen Effecten
blad en daarna het Weekblad voor Provinciale, Gemeente- en Waterschaps
Obligaties. Ook van deze bladen wordt de ontwikkeling geschetst, evenals de 
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roI die - naar eerst thans is gebIeken - bij de totstandkoming van het Nieuw 
AIgemeen EffectenbIad is gespeeId door de Nederiandsche Credit- en Deposi
to-Bank. VervoIgens wordt overgestapt naar het in 1864 opgerichte bIad De 
Nederiandsche Financier, sedert 1874 beter bekend onder de naam DageIijk
sche Beurscourant. Het FinancieeIe DagbIad heeft zich met juist deze voor
loper lange tijd nauwer verwant gevoeld dan met het Amsterdamsch Effec-
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tenblad. Laatstgenoemd blad was dan ook van oudsher een rechtstreekse 
concurrent van de Dagelijksche Beurscourant, vooral nadat het Amsterdam
sch Effectenblad eveneens als dagblad verscheen. Hoe deze concurrerende 
bladen onder druk van de omstandigheden tijdens de Tweede Wereldooriog 
toch tot een fusie kwamen, wordt aan het slot van dit artikel beschreven. 

Niet alles wat in de volgende bladzijden aan de orde komt is even oor
spronkelijk. Tot nu toe stond echter in vroegere publikaties de financil!le vak
pers meestal niet centraal, zoals enkele jaren geleden nog eens werd geconsta
teerd door Prof.dr. Joh. de Vries l

). Dit artikel is daarom mede bedoeld als 
een aanzet om althans een gedeelte van dat terrein in kaart te brengen. 

I VAN PRYS-COURANT TOT EFFECTENBLAD 

"Zedert primo Augustus wordt te Amsterdam by Nicolaas Cotray, op de 
Nieuwezyds Achterburgwal by de Brouwery de Hooiberg, tweemaal 's weeks 
uitgegeeven, te weeten Dingsdags en Vrydags morgens: PRYS-COURANT 
DER EFFECTEN, zo als dezelve ter Beurse deezer Stad zyn ( .. . ) "4). 

Met deze woorden begint een advertentie in de Amsterdamsche Courant 
van 23 augustus 1796, het tweede jaar van de Bataafse Republiek. Het jaar 
daarvoor was de vervallen Republiek der Verenigde Nederlanden tot een 
roemloos einde gebracht. Kort na de eeuwwisseling zouden eerst de Fransen 
nog een paar jaar orde op zaken bij ons komen stellen, voordat in 1813 de on
afhankelijkheid werd hersteld en Willem I de kans kreeg, als "koning
koopman" geschiedenis te maken. 

Het is niet uitgesloten dat de Amsterdamse drukker, boekhandelaar en uit
gever Nicolaas Cotray al in 1796 heeft vermoed, dat hij later enige historische 
faam zou verwerven als oprichter van de eerste regelmatig verschijnende, 
zelfstandig gepubliceerde, officil!le effectenprijscourant in Nederland. Wat 
hij natuurlijk niet kon weten is, dat zijn blad ooit nog eens de geschiedenis 
zou ingaan als de oudste wortel aan de stamboom van Het Financieele Dag
blad. Toch is het net, of hij daarop in zekere zin al was voorbereid. In Co
trays advertentie staat tenminste verderop nog te lezen, dat zijn Prys-Cou
rant der Effecten ook zou inhouden: " ... al het geene tot het Finantieele eeni
ge betrekking heeJt ... " . 

Vergeleken met de geschiedenis van de goederenprijscouranten en ook van 
de gewone dagbladen is de Prys-Courant der Effecten een relatief late ont
wikkeling. Zo dateert de oudste goederenprijscourant al van 1585, en kende 
de Amsterdamse goederenhandel sinds 1613 een officiele prijscourant, de zo
geheten "COUTS van Coopmanschappen" . Van 1618 zijn de oudst bekende 
nummers (nog ongedateerd) van de eerste gedrukte Nederlandse krant, Cas
par van Hiltens "Courante uyt Italien, Duytslandt, &c.". Een vraag die his
torici zich dan ook al vaak hebben gesteld is waarom pas in 1796, to en de ef
fectenhandel in Nederland al bijna twee eeuwen oud was, met een officil!le 
prijscourant van effecten werd begonnen. Nederland beyond zich namelijk in 
dat tweede jaar van de Bataafse Republiek, zo kort na de val van de Repu-
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bliek der Verenigde Nederlanden, in een dermate verarmde toestand, dat de 
komst van deze eerste officiele prijscourant wei eens is gekenschetst als een 
parodie, die even min als de talrijke verhandelingen over het "aloude vrije en 
Bataafse volk" vermocht, de dagen van onze uitgebreide en belangrijke fond
senhandel en geldtransacties weer terug te roepenl). 

De gangbare verklaring hiervoor kan, op basis van de literatuur, als voIgt 
worden samengevat6). Gepubliceerde effectenkoersen hebben een dubbele 
functie: een controlerende en een informerende. Aan die controlerende func
tie van officiele beursnoteringen schijnt aanvankelijk geen behoefte te heb
ben bestaan (afgezien van bijzondere omstandigheden). Dit kwam omdat de 
handel in effecten Of zonder tussenpersoon Of door bemiddeling van make
laars plaatsvond die partijen rechtstreeks bij elkaar brachten; controle was er 
dan vanzelf al. WeI was er uiteraard behoefte aan informatie omtrent de no
teringen, maar daaraan hoefde men niet tegemoet te komen door publikatie, 
tenzij er grote commotie was zoals bij de "bubbelcompagnieen" in 1720. Het 
is dan ook waarschijnlijk niet toevallig, dat juist uit dAt jaar de oudst be ken
de effectenkoerslijst van particuliere zijde stamt. In deze situatie kwam ver
andering, toen de economische en politieke slagen die de Republiek der Ver
enigde Nederlanden aan het einde der achttiende eeuw werden toegebracht, 
de effectenhandelaren voor het eerst in de geschiedenis in een organisatie te 
hoop deed lopeno Rond 1787 - het precieze jaar is niet bekend - ontstond het 
zogenoemde "Collegie tot Nut des Obligatiehandels". Naar wordt aangeno
men, werd de oprichting hiervan allereerst veroorzaakt door de gebleken 
noodzaak tot een gemeenschappelijk optreden tegen dubieuze debiteuren. 
Bovendien was er wellicht een verdediging nodig van de oude solide obligatie
handelaren tegen actionisten en speculanten die, nu de actienmarkt verlaten 
was en de obligaties door de wereldschokkende gebeurtenissen aan grote 
koersschommelingen onderhevig waren, de hoek der schuldbrieven kwamen 
opzoeken. 

Vrijwel zeker heeft dit Collegie tot Nut des Obligatiehandels het initiatief 
genomen tot de sinds 1796 door Nicolaas Cotray gedrukte en geredigeerde 
Prys-Courant der Effecten. Het officiele karakter wordt afgeleid uit docu
menten waaruit blijkt, dat genoemd Collegie in latere jaren de nog steeds in 
dezelfde vorm verschijnende prijscourant samenste!de. De komst van deze 
prijscourant sproot niet aileen voort uit een behoefte aan controlenoteringen 
van de nieuw aangekomen handelaren op de obligatiemarkt en de vele ver
armde vermogenden, die bij liquidatie of omzetting van hun fondsenbezit 
scherp op de prijzen toezagen. Er was tevens een behoefte aan informatie
koersen opgekomen ten gevolge van de aanzienlijker koersschommelingen. 
Daarbij vie! de nadruk op het element van de informatiekoersen, hetgeen on
der andere blijkt uit de grote spanning die de koersen vertonen (het verschil 
tussen de hoogste en laagste notering). Het element vAn de controle was be
perkt tot het opmaken van de prijscourant door een algemeen, ten aanzien 
van het vaststellen der koersen als objectief te beschouwen college. Overigens 
wordt in de Prys-Courant der Effecten zelf niet aangegeven, welke instantie 
als bron van de gepubliceerde koersen diende. 



HET FINANCIEELE DAGBLAD 5 

Ter aanvulling op deze motivering van de komst van de Prys-Courant der 
Effecten kunnen wij op nog twee factoren wijzen, die mogelijk een rol heb
ben gespeeld bij de bepaling van het aanvangstijdstip. Ten eerste was het op
richten van nieuwe couranten in de steden na 1795 veel gemakke1ijker gewor
den7

). De Omwenteling had het placaat van 1702, waarbij het uitgeven van 
enig nieuwsblad afhankelijk was gemaakt van het veriof der plaatselijke 
overheid, buiten werking gesteld. Bij de Prc,clamatie van de Provisionele Re
presentanten van het yolk van Holland van 31 januari 1795 was het beginsel 
uitgesproken, dat het ieder geoorioofd was zijn gedachten en gevoelens aan 
anderen te openbaren, hetzij door de drukpers, hetzij op andere wijze. Een 
decreet van 27 november 1795 had dit beginsel nader bevestigd door te bepa
len, "dat er geen Privilegien voor het drukken en uitgeven van eenige boeken 
of stukken zuHen worden verleend als strijdende tegen de thans aangenomen 
grondbeginselen, volgens welke ieder een aanspraak heeft op de beveiliging 
van zijnen rechtmatigen eigendom". Het beginsel van de vrijheid van druk
pers werd daarna bij de Staatsregeling van 1798 openlijk afgekondigd; de eer
ste jaren daarna kwam van die vrijheid echter door allerlei beperkende maat
regelen weinig terecht. 

De tweede factor die mogelijk invloed heeft gehad op de start van de Prys
Courant der Effecten in augustus 1796 is, dat omstreeks die tijd een aantal 
kooplieden en beurshandelaren een verzoek had ingediend om het aanvangs
en sluitingstijdstip van de Beurs te vervroegen. Bij ordonnantie van 19 sep
tember 1796, die in werking trad op 3 oktober daaropvolgend, werd de beurs
tijd vastgesteld tussen twaalf en twee uur 's middags8). Overigens was dit 
slechts een van de vele malen dat de beurstijd werd gewijzigd. 

In het voorgaande is al even een ander type effectenkoerslijst aangestipt, 
waarvan de oudste exemplaren v66r het begin der officiele prijscourant date
reno Gedoeld wordt op de prijslijsten, die de effectenmakelaars regelmatig 
aan hun clienten plachten toe te sturen ter informatie. Dit waren gedrukte 
formulieren, waarop de koersen met de hand werden ingevuld en die door
gaans aIleen de fondsen bevatten, waarin termijnhandel werd gedreven. De 
makelaars zelf betitelen in hun correspondentie deze formulieren als "prijs
couranten". Daarnaast verschenen in de loop van de achttiende eeuw enkele 
malen bij particuliere boekverkopers losse, meer uitvoerige prijscouranten, 
meestal onder de titel "Prys-Courant van Obligatien, Actien en andere Effec
ten" of een variant daarop. Dit waren echter incidentele publikaties; van en
kele is bekend dat zij werden uitgegeven in verband met een belasting op het 
bezit van effecten. Aan de hand van de literatuur over de oudste effecten
prijscouranten en de coHecties in het Amsterdamse Gemeente-Archief en de 
Economisch-Historische Bibliotheek kon worden vastgesteld, dat er tot en 
met het beginjaar van Cotrays Prys-Courant der Effecten tenminste een tien
tal van die incidentele prijscouranten werd gepubliceerd9

). 

Afgezien van deze losse prijscouranten van v66r 1796 zijn er uit deze perio
de ook twee niet-zelfstandig gepubliceerde koerslijsten bekend. Dit is ten eer
ste de koerslijst uit de Amsterdamsche Courant, die daarmee begon in 1723. 
Deze lijst was beperkt van omvang; hij bestond uit drie Nederiandse en vijf 
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Engelse fondsenlD). De andere niet-zelfstandig gepubliceerde koerslijst komt 
voor in het blad De HoIlandsche Mercurius . In de loop van 1792, dus vier 
jaar voordat de Prys-Courant der Effecten een aanvang zou nemen, begon de 
Mercurius regelmatig een "Pryslyst der uit- en inlandsche effecten" te publi
ceren") . Of aan deze effectenkoersen eenzelfde officieel karakter kan wor
den toegeschreven als aan die van Cotrays Prys-Courant is niet duidelijk. Het 
Collegie tot Nut des Obligatiehandels bestond toen ai, maar de Mercurius 
noemt deze organisatie niet als bron. 

Uit de periode na de start van de Prys-Courant der Effecten, met name van 
1797 tot en met 1804, is nog een dozijn losse prijscouranten bewaard geble
ven I2

). Deze verschenen voor een deel bij de Stadsdrukkerij van Amsterdam 
en voor een ander deel bij de Lands-(later de Staats-) Drukkerij. Vrijwel al 
deze door de overheid gepubliceerde prijscouranten werden op een inhoude
lijk identieke wijze nagedrukt door Nicolaas Cotray. Soms was dat als bijlage 
van zijn Prys-Courant der Effecten, en soms ook als losse "Extra Prys-Cou
rant" . AIleen het wapen met de Nederlandse leeuw of het Amsterdamse 
stadswapen bleven bij Cotrays nadrukken achterwege. Ter afronding van 
deze uitweiding over de oudste effectennoteringen kan erop worden gewezen, 
dat de tegenwoordige Officiele Prijscourant van de Vereniging voor de Effec
ten handel te Amsterdam pas voor het eerst verscheen op 1 juli 1876, in het 
oprichtingsjaar van de Vereniging13

). 

Nicolaas Cotray 

In de loop van deze paragraaf is al een paar maal de naam Cotray gevaIlen. 
Wie was nu deze Nicolaas Cotray, die (achteraf gezien) kan gelden als stam
vader van Het Financieele Dagblad? Uit zijn achternaam kan al worden afge
leid dat hij Franse voorouders heeft gehad. In de omvangrijke studie van dr. 
Van Eeghen over de geschiedenis van de Amsterdamse boekhandel, zijn en
kele gegevens over de familie Cotray bekendgemaaktl4). De grootouders van 
Nicolaas Cotray heetten Nicolas Cotray of Cotret en Marguerite Corbeau. 
Van zijn vader Pieter Cotray is bekend, dat deze vermoedelijk in 1795 of kort 
daarvoor eigenaar werd van de zogeheten Franse courant ofwel Gazette 
d' Amsterdam. Dit was een in de loop van de zeventiende eeuw te Amsterdam 
begonnen emigrantenblad - aanvankelijk door en voor naar Nederland uitge
weken Hugenoten - dat later ook buiten onze landsgrenzen vermaard werd. 
In 1795 vroeg Pieter Cotray vergeefs om toelating tot het gilde van boekver
kopers, boekdrukkers en boekbinders. Hij kreeg wei toestemming om door 
te gaan met het drukken en uitgeven van de Franse courant. Vermoedelijk 
heeft hij dit blad in of kort na 1797 stopgezet. Zijn zoon Nicolaas, die in 1796 
als drukker en uitgever van een eigen blad in de voetsporen van zijn vader 
trad, werd gedoopt in de Amsterdamse Walenkerk op 6 juni 1764 en stierf op 
14 november 1838. Op 21 februari 1803 werd Nicolaas Cotray gildelid . De 
gilden waren weliswaar aanvankelijk bij de Staatsregeling van 1798 opgehe
yen, maar bleven daarna nog provisioneel gehandhaafd tot 1818 IS

). 

Het adres waar Cotrays drukkerij in het begin was gev(stigd, kan aileen bij 
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benadering worden vastgesteld. In zijn eigen Prys-Courant duidt hij dit aan 
als "de Nieuwe Zyds Achterburgwal, achter het Generaale Post-Comptoir" . 
Ditzelfde adres wordt in de reeds geciteerde advertentie uit de Amsterdam
sche Courant van 23 augustus 1796 omschreven als Nieuwezijds Achterburg
wal bij de Brouwerij de Hooiberg. Volgens de bevindingen van Van Eeghen 
woonde Cotray daar samen met zijn vader al in 1790, bij zijn ondertrouw met 
Elisabeth Krause. 

Het "Generaal Postcomptoir" dateert van 1755. Oit gebouw werd in 1854 
vervangen door een nieuw, dat op zijn beurt in 1899 plaats maakte voor het 
tegenwoordige grote Postkantoor, schuin achter het Paleis op de Dam en de 
Nieuwe Kerk. In het complex van de in 1592 opgerichte Brouwerij de Hooi
berg is thans het cafe-restaurant Die Port van Cleve gevestigd. Tot dit com
plex, dat in 1864 werd gekocht door G.A. Heineken en dat in 1874 als restau
rant werd ingericht, behoorde het Huis te Kleef, waaraan Die Port van Cleve 
zijn naam ontleent. Die Port van Cleve loopt van de voorkant aan de Nieu
wezijds Voorburgwal naar achteren toe door tot de hotelaccommodatie in de 
Spuistraat, zoals de Nieuwezijds Achterburgwal na de demping van 1866/67 
wordt genoemd'6). Vit een en ander kan worden afgeleid, dat Cotrays druk
kerij op de tegenwoordige kaart van Amsterdam moet worden gezocht in de 
Spuistraat, tegenover de achterkant van het Postkantoor en Die Port van 
Cleve. Dit bouwblok, tussen de kruisingen met de Raadhuisstraat en de To
rensteeg, wordt sinds 1984 grotendeels in beslag genomen door de nieuwe Fa
culteit der Letteren van de Vniversiteit van Amsterdam. 

Naderhand zou Cotray nog een aantal malen van adres veranderen, hetzij 
wegens verhuizing, hetzij door een gewijzigde straatnaamgeving. Zo wordt 
reeds in de Prys-Courant van 31 maart 1797 de verhuizing per 8 april aange
kondigd naar de Korte Niessel, tussen de Oudezyds Voor- en Achterburgwal
len. Op 24 maart 1798 werd de drukkerij opnieuw verplaatst, ditmaal naar de 
zogeheten Bierkaai, voorbij de St. Jansstraat, op de hoek van de Gooijers
steeg, no. 184. De Bierkaai, het gedeelte van de tegenwoordige Oudezijds 
Voorburgwal tussen de Damstraat en het Oudekerksplein, werd vroeger zo 
genoemd omdat daar bier uit Rotterdam en Delft werd gelost. Hier werd het 
bedrijf geruime tijd voortgezet, totdat het blad in 1833 in andere handen 
kwam. 

Het facsimile 

Maar zover was het nog niet op 1 augustus 17%, toen Nicolaas Cotray zijn 
eerste Prys-Courant der Effecten drukte. Helaas is het niet gelukt een origi
neel exemplaar te achterhalen van dit allereerste nummer dat, zoals in die tijd 
gebruikelijk was, een dag vooruit werd gedateerd en daarom de datum 2 au
gustus 1796 in de kop heeft staan. WeI bevinden zich in enkele collecties") ex
emplaren van een facsimile, dat later werd verspreid onder de abonnees van 
het Amsterdamsch Effectenblad (de opvolger van de Prys-Courant der Ef
fecten). In het nummer van 2 januari 1895 staat een artikel ter gelegenheid 
van het bereiken van de 10ie jaargang. De toenmalige redactie, gevoerd door 



8 HET FINANCIEELE DAGBLAD 

drukkerij Roeloffzen & HUbner, Iichtte daarin toe, dat het bij dit los ver
strekte facsimile ging om "het oudste nommer, dat wij konden machtig wor
den". Dat het in feite het allereerste nummer was, wist men toen kennelijk 
niet. 

Dit slechts eenzijdig bedrukte facsimile is later wegens het ontbreken van 
een nadere aanduiding wei eens aangezien voor een origineel. De belangrijk
ste kenmerken daarvan zijn: 

- het papier heeft een veel regelmatiger structuur (verge) dan de originele, 
op handgeschept papier gedrukte prijscouranten uit die tijd; 

- er is geen duidelijke "moet" van het zetsel in het papier gedrukt, wat bij 
originele prijscouranten vaak aI met het blote oog zichtbaar is en in ieder ge
val kan worden gevoeld; 

- midden boven de kop van de Prys-Courant ontbreekt het volgnummer, 
in dit geval dus "No.1". 
Dit laatste punt behoeft enige toelichting. Hoewel de nummering van de 10-
pende jaargang eerst in 1869 werd ingevoerd, hadden de prijscouranten wei 
van meet af aan een volgnummer binnen elk kalenderjaar in de kop staan. 
Gedurende de eerste jaren stond dit volgnummer midden boven de titel van 
het blad, dus op het hoogste punt van de pagina. Pas na verloop van jaren 
verhuisde het volgnummer naar een lagere positie. Uit de coilecties die over 
een ingebonden, originele (zij het incomplete) eerste jaargang van de Prys
Courant der Effecten beschikken '8), kan vanaf de eerste waarneembare volg
nummers worden teruggerekend naar het allereerste nummer van 2 augustus 
1796. Bovendien kan hier de mogelijke oorzaak van het ontbreken van de 
aanduiding "No. 1" uit worden afgeleid. Bij het inbinden van oude jaargan
gen werd soms wat overtollig wit uit de marge weggesneden, om het papier 
mooi gelijk te krijgen. Daarbij Iiep het volgnummer grote kans geheel of ge
deeltelijk te sneuvelen. Een voorbeeld van een dergelijke vermin king is ook te 
zien op het eerste beeldje van een microfilm met de complete eerste jaargang, 
die zich bevindt in de collectie van het Amsterdamse Gemeente-Archief1~. 

Het eerste jaar verschenen er in totaal 44 nummers van de Prys-Courant 
der Effecten. In 1797, het eerste volle kalenderjaar, waren dat er 104. De 
Prys-Courant had een langwerpig formaat (net als de goederenprijscouran
ten) en besloeg aanvankelijk slechts een enkel vel, met soms een dubbelge
vouwen folioblad van vier pagina's. Bij de eerste nummers luidt de ondertitel 
van het blad: "Berichten van negotiatien, uitlotinge, aflossingen en betaalin
gen van interessen". Vanaf 21 oktober 1796 werd dit uitgebreid tot " ... bene
vens de pryzen der huizen, &c" . In de jaren 1797 en 1798 vertoonde de kop 
van het blad qua lettertype en lay-out een sterk afwijkend beeld. Vanaf 1799 
keerde de oude vorm terug. In het begin van de negentiende eeuw zouden nog 
meer veranderingen optreden; zo verdween de ondertitel geheel en werd en
kele jaren een gotisch lettertype in de kop toegepast. Bij de introductie van 
dit lettertype op 3 juli 1828 veranderde tegelijk daarmee de Griekse y van 
"Prys" in een Nederlandse ij . Deze spelling bleef gehandhaafd toen na een 
paar jaar het lettertype opnieuw werd gewijzigd. Het woord "Effecten" in de 
titel werd gedurende de jaren 1813-1816 met een k gespeld. 
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Advertenties en zegels 

Van meet af aan stelde de Prys-Courant der Effecten haar kolommen open 
voor advertenties. Van deze mogelijkheid werd aanvankelijk slechts spaar
zaam gebruik gemaakt. Na verloop van tijd verschenen naast de meer geei
gende financiele advertenties zo nu en dan ook personeelsadvertenties, zoals 
deze: "Een Jongeling 19 Jaar oud, eene goede hand Schrijvende, het Reke
nen kundig, de Fransche Taal magtig, en in de Engelsche niet onervaren, zag 
zich gaarne geplaatst op een Koopmans Kantoor, het zij in of buiten de Stad, 
adres bij N. Cotray, Uitgever dezer Courant"20). 

In 1810 was Nederland ingelijfd bij het Franse keizerrijk. Op grond van 
keizerlijke decreten van 3 en 14 augustus 1810 en 26 september 1811 werd ie
der departement na 1 december 1811 nog slechts een staatkundig dagblad en 
vier advertentiebladen toegestaan. In de Prys-Courant der Effecten van 28 
november 1811 wordt dit als voigt aan de lezers medegedeeld: .,Bij eene arre
te van myn heer den prefekt van het departement der Zuiderzee, in dato 18 
dezer, volgens de decreten van Zyne Keizerlyke Koninklyke Majesteit, en op 
ontvangene instructien van den heer directeur-generaal der drukkeryen en 
boekhandel, moet deze prys-courant, met Ie december aanstaande, worden 
gesuprimeerd" . 

Na dat laatste nummer van 28 november 1811 zou het bijna twee jaar duren, 
voordat de Prys-Courant der Effecten de draad weer kon oppakken. Dat ge
beurde op 25 november 1813. Een van de financiele veranderingen na de vrij
wording in 1813 was een herziening van de advertentie-tarieven. Het oor
spronkelijke tarief van vier stuivers per regel werd gewijzigd in een gulden 
(twintig stuivers) voor een tot zes regels, en drie stuivers extra voor iedere re
gel meer. 

Afgezien van het nieuwe advertentietarief is aan dat eerste nummer uit 
1813 nog net niet te zien, dat inmiddels een oud fiscaal fenomeen in nieuwe 
gedaante zijn intrede had gedaan. Dit fenomeen, dat tot 1869 letterlijk zijn 
stempel op eike krant zou drukken, was het dagbladzegel. Na de inlijving van 
Nederland bij Frankrijk was de Franse administratie op 1 januari 1811 inge
voerd. De algehele invoering van de Franse wetgeving werd bepaald bij de
creet van 21 oktober 1811 en vyerd van kracht op 1 januari 1812. Op die da
tum werden de Hollandse kranten (voor zover die tenminste nog bestonden) 
geconfronteerd met de Franse perswetten en onderworpen aan de Franse ze
gelwet. Na de afscheiding van Frankrijk in 1813 werden de Franse perswetten 
in het Koninkrijk der Nederlanden gehandhaafd bij proclamatie van 21 no
vember 181321

). 

Wat betekende dit nu voor de Prys-Courant der Effec1en? Het nummer 
van 25 november 1813 is nog ongezegeld, en was dus kennelijk aan de aan
dacht der fiscus ontsnapt (of eigenlijk aan die van Cotray, want het papier 
moest v66r het drukken worden gezegeld). Deze omissie werd hersteld bij het 
eerstvolgende nummer, waarop het stempel van 3 centimes van het departe
ment der Zuiderzee prijkt. Onder de kop van deze krant staat te lezen: "Deze 
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Prijs-Courant wordt uitgegeven it f 8:10 in 't Jaar, buiten het Zegelrecht, 
welke op f 2: 15 per J aar beloopt, zullende ingeval van verandering van 't Ze
gelrecht zulks prorato berekend worden". Het jaar daarop yond al een aan
passing van de tarieven plaats. Dit wordt in de Prys-Courant van 30 decem
ber 1813 als voIgt aangekondigd: "Met primo januarij aanstaande, is de prijs 
van deze Courant bepaald voor deze stad op f 11:- per jaar, het regt van zegel 
daaronder begrepen, en voor de buitensteden op f 13: 10 per jaar, vrij van ze
gel en porten. De aan- en afzeggingen kunnen niet dan met het begin der 
maand plaats hebben" . Hierna volgde het nieuwe advertentietarief, en tot be
sluit werden de heren kooplieden en makelaars in effecten "allervriendelijkst 
verzocht deze Courant met hunnen opgave, wegens Berichten van Negotia
tien en aI wat betrekking tot het Finantieeele heeft, te vereeren en dezelve met 
hunne advertentien deswegens te begunstigen". 

Vanaf 1 februari 1814 werden de Franse tarieven voor het zegelrecht (uit
gedrukt in centimes) vervangen door de Nederlandse stempels van respectie
velijk 5, 7, 8 en 14 penningen. Bij de Prys-Courant der Effecten bedroeg het 
zegelrecht 5 penningen per krant als die uit een enkel vel bestond, en 8 pen
ningen bij een dub bel vel. 

Een nota uit 1805 

Vit advertenties in de Prys-Courant der Effecten kan worden afgeleid, dat 
Nicolaas Cotray ook nog ander drukwerk verzorgde. Zo adverteerde hij met 
diverse contracten, kwitanties, blanco prijscouranten e.d., alsmede de "Staat 
der SterfgevaIlen", benevens het "Negatief Certificaat", welke de ambtena
ren van de Burgerlijke Stand, ingevolge de Wet van 29 januari 1818, maande
lijks aan de ontvangers moesten inleveren. Advertenties van deze inhoud ver
schenen onder andere in 1826. In Prys-Couranten uit datzelfde jaar wordt 
ook regelmatig geadverteerd voor de "Wissel- en Speciekoersen, op klein 
Formaat Post", die des maandags, dinsdags, donderdags en vrijdags na 
beurstijd bij de uitgever waren te bekomen. Een jaarabonnement hierop 
kostte f 2,60. Waar Cotray niet voor adverteerde in zijn Prys-Courant der 
Effecten was een uitgave, getiteld "Manifest der Lading van binnenkomende 
schepen". Deze onregeirnatig verschijnende periodiek werd sinds 1816 of 
1817 door de Erven J.F. Heyman uitgegeven, waarna Cotray de publikatie in 
1824 of 1825 overnam. Dit blad, waarvan niets bewaard schijnt te zijn geble
yen, zou door de opvolgers van Cotray nog tot in 1850 of 1851 worden voort
gezet22). 

Later is weI eens ten onrechte de indruk gewekt, dat Cotray naast de Prys
Courant der Effecten tevens een prijscourant van koopwaren zou hebben uit
gegeven. Deze mening heeft met name postgevat bij dr. M.F.J. Smith, getui
ge zijn proefschrift Tijd-a//aires in e//ecten aan de Amsterdamsche beurs23

). 

Smith komt hier kennelijk toe op grond van een onjuiste interpretatie van een 
nota van Cotray uit 1805. Bovendien zijn bij de transcriptie van deze nota in 
het proefschrift enkele essentiele details verloren gegaan, zodat er aile aanlei
ding is om er hier nog even bij stH te staan. 
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De nota, die zich bevindt in het Gemeente-Archief van Amsterdam24
), ziet 

er aIs voIgt uit. Bovenaan staat voorgedrukt de plaatsnaam "Amsterdam" 
met daarachter het opengehouden jaartaI "IS0.", waarbij het ontbrekende 
cijfer - de 5 - met de pen is ingevuld. De volgende regel begint met de voorge
drukte woorden "De Heer", waarachter met de hand is ingevuld ,,0. Braet te 
Schoonhoven" (niet "C. Braat" zoaIs Smith vermeldt). Onder deze naam 
staat eerst ter rechterzijde voorgedruktde regel "Debt. aan Nicolaas Co
tray", met daaronder de voorgedrukte regel: "Voor . .. exemplaar van de 
Prys-Courant der Effecten", waarbij op de opengelaten plek met de hand het 
cijfer 1 is ingevuld. Hierna komt de deels voorgedrukte, deels met de hand in
,gevulde regel: "Van 1 Januarij tot 31 December /12 Maanden". Vlak onder 
het slot van deze regel is met de hand het bedrag van I S,- ingevuld. De nota 
biedt ruimte voor andere posten, die echter niet - zoaIs men uit de transcrip
tie van Smith zou kunnen concluderen - verder zijn voorgedrukt. In het on
derhavige gevaI is nog een post met de hand geschreven opgevoerd, en weI 
deze: "Gedurende dit jaar eens per Week de Prijs-Courant van Koopwaar
en", waarachter het bedrag van 13,5- staat, met daaronder een streep en het 
totaal van I 11,5-. Tot slot staat onderaan de nota nog geschreven "Voldaan 
IS05", gevolgd door de handtekening van Cotray. 

BehaIve de hier beschreven nota zijn in het Amsterdamse Gemeente-Ar
chief nog drie nota's van Cotray bewaard gebleven, die er in grote trek ken 
hetzelfde uitzien. Steeds is voorgedrukt de tekst: "Voor ... exemplaar van de 
Prys-Courant der Effecten", gevolgd door andere met de hand geschreven 
posten. Daaronder bevindt zich drukwerk als enkele en dubbele "declaratoi
ren", contracten, conversielijsten en extra-couranten. Verder is komen vast 
te staan dat in IS05, het jaar van de door Smith geciteerde nota, de goederen
prijscourant werd gedrukt en uitgegeven door Jan van Gulik . Toen deze Van 
Gulik namelijk in IS07 stierf, had hij zijn post tenminste de voorafgaande 
tien jaar onafgebroken bekleed2

' ). De conclusie lijkt dan ook gerechtvaar
digd, dat Cotray niet aIleen leverancier was van zijn Prys-Courant der Effec
ten en ander eigen drukwerk, maar in voorkomende gevallen ook optrad als 
boekhandelaar bij het verzorgen van een abonnement op de verwante goede
renprijscourant. Overigens is Cot ray , nadat zijn Prys-Courant in andere han
den was overgegaan, nog enige tijd doorgegaan met het uitgeven van finan
eieel drukwerk. Dat blijkt uit een advertentie in de Prys-Courant der Effec
ten van 25 mei 1835. Dat was drie jaar voor zijn overlijden; hij woonde toen 
op de Oudezijds Achterburgwal bij de Spinhuissteeg, no. 27. 

Dejaren 1833-1856 

In 1833 deed de eerste van een hele reeks opvolgers van Nicolaas Cotray zijn 
intrede. In de Prys-Courant zelf wordt aan een dergelijke overgang meestal 
nauwelijks enige aandacht besteed; het kan aIleen worden afgeleid uit wijzi
gingen in de namen en adressen van degenen, die als redactie en/of drukker 
worden vermeld. Of daarbij ook steeds de eigendom van het blad in andere 
handen overging, was niet altijd te achterhalen maar is weI waarschijnlijk. 
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Een dergelijke wijziging van ad res sen doet zich al meteen de eerste keer voor. 
Vanaf 20 mei 1833 luidt het adres van de redactie: A. Bakels, Oudezijds 
Voorburgwal bij de Stoofsteeg, no. 72. 

Ondanks het feit dat deze Bakels zijn naam maar korte tijd aan de Prys
Courant der Effecten zou verbinden, voerde hij toch al direct een vernieu
wing in. Op 8 juli 1833 verscheen namelijk het eerste maandelijkse "Register 
van aile advertentien, opgaven enz. betrekking hebbende tot effecten" in de 
krant. Bakels geeft daarmee duidelijk blijlc van de documentaire waarde, die 
de Prijs-Courant voor zijn tijdgenoten had gekregen. Overigens was een in
houdsopgave voor een krant toen geen novum meer. Zo publiceerde het Al
gemeen Handelsblad al aan het einde van het oprichtingsjaar een "Register 
der voornaamste, in het Algemeen Handels-Blad, over het Jaar 1828, behan
delde zaken", en vanaf 1830 maandelijks een "Alphabetische Lijst van aile 
Advertentien - gedaan - van Interestbetalingen - van Uitlotingen van Effec
ten, enz"26). Bakels' initiatief werd door diens opvolgers in de een of andere 
vorm voortgezet en yond ingang ook bij de andere bladen, waaruit later Het 
Financieele Dagblad ontstond27

). 

Na twee jaar verdween Bakels al weer van het toneel . Op 2 april 1835 ver
schijnt in de krant onder hetzelfde redactieadres de naam van T. Geers Jz. 
Hij was het, die de Prys-Courant der Effecten na enkele jaren van een nieuwe 
naam voorzag. Geers, die inmiddels was verhuisd naar de Nieuwezijds Voor
burgwal bij de Lijnbaansteeg, kondigde in het laatste nummer van 1842 aan, 
dat de Prys-Courant der Effecten vanaf 1 januari 1843 zou worden voortge
zet "onder den meer eigenaardigen titel van Amsterdamsch Effectenblad". 
Deze verandering was volgens hem nodig geworden, omdat de oude naam de 
inhoud van het blad slechts gedeeltelijk te kennen gaf. Ter geruststelling werd 
verklaard, dat het veranderde opschrift geen wijzigingen zou brengen in de 
inhoud: "Behalve de zoo veel mogelijk uitvoerige en juiste Noteering der Ef
fecten-Prijzen, Wissel- en Specie-Cours, enz., zal men alzoo bij voortduring 
daarin aantreffen aile Finantieele Wetten, Besluiten, Staten en Opgaven, Be
rigten van Nieuwe Leeningen, Annonces van Rentebetaling, Uitloting en Af
lossing, Opgaaf der Effecten-Veilingen, alsmede voor zoo verre deze stad be
treft die der Perceelen, de Prijs-Courant voor het Regt van Successie en ver
der aile zoodanige mededeelingen, als welke voor Houders van Binnen- of 
Buitenlandsche Effecten belangrijk zijn mogten, en welker echtheid aan gee
nen twijfel onderhevig is". 

Er kwamen nog een paar kleine veranderingen. Tegelijk met de nieuwe ti
tel zou de sinds 1813 aangehouden dagtekening van maandag en donderdag 
worden gewijzigd in die van dinsdag en vrijdag, zonder dat dit overigens voor 
de tijd van uitgifte verschil maakte. Ook de mogelijkheden die het blad als 
naslagwerk bood, zouden verder worden benut. Naast de maandelijkse 
"Lijst van aile Advertentien en Opgaven", die grondiger werd aangepakt, 
kwam er een "Jaarlijks Algemeen Register". Het inbinden van jaargangen 
werd warm aanbevolen. Dit in combinatie met de registers en de beknoptheid 
van de berichtgeving maakten het blad bij uitstek geschikt als een "Geschie
denis van aIle die Effecten, waarbij men in Nederland belang heeft" zo ver
klaarde Geers met enige trots. 
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In zijn toelichting op de naamsverandering merkt hij haast terloops op, dat 
het blad sinds 1798 is verschenen. Het is niet te achterhalen hoe Geers aan dit 
onjuiste jaartal is gekomen. Hierover kan men slechts speculeren. In elk ge
val heeft hij kennelijk niet zelf over de twee oudste jaargangen beschikt, en 
heeft hij het goede jaartal kennelijk ook nooit vernomen van Cotray, die in 
1838 overleed (drie jaar nadat de Prys-Courant in handen van Geers was ge
komen). Voor zover kon worden nagegaan is dit de enige keer geweest, dat 
het Amsterdamsch Effectenblad het jaar 1798 als uitgangspunt nam. Het was 
echter niet de enige keer, dat dit blad het met zijn oprichtingsjaartal bij het 
verkeerde eind zou hebben. 

Aan het einde van het eerste jaar onder de nieuwe naam werd de redactie 
van het Amsterdamsch Effectenblad uitgebreid. Vanaf 24 november 1843 be
stond deze uit "Geers en Kergenaar", nog steeds op hetzelfde adres. Per 2 
maart 1847 was aIleen J.J. Kergenaar overgebleven, nu op het adres Nieuwe
zijds Voorburgwal bij de Stilsteeg (de tegenwoordige Paleisstraat). Negen 
jaar later, vanaf 5 augustus 1856, was de redactie overgegaan naar J. Tak, ge
vestigd op de Nieuwezijds Achterburgwal bij de Stilsteeg F9. Aanvankelijk 
stond achter Taks naam nog enige tijd de toevoeging: " (v Ih J.J. Kerge
naar)". Ook bij deze opvolging kon niet met zekerheid worden vastgesteld, 
of de nieuwe drukker/redacteur tevens zelf eigenaar was van het Amsterdam
sch Effectenblad. Deze eigendomssituatie wordt overigens pas echt interes
sant in de hierna aanbrekende periode. 

II ONTWIKKELINGEN ROND 1869 

De periode rond 1869 is om twee redenen van speciaal belang. Ten eerste 
werd in dat jaar het veelgesmade dagbladzegel opgeheven, waardoor de Ne
derlandse pers de kans kreeg zich verder te ontplooien. De andere reden is, 
dat zich in de eigendomssituatie van het Amsterdamsch Effectenblad een op
merkelijke wijziging voordeed, die een nieuw licht werpt op de activiteiten 
van een op de Beurs opererend bankbedrijf. 

Nadat het Amsterdamsch Effectenblad in 1856 in handen was gekomen 
van J. Tak, werden de zaken op dezelfde voet voortgezet tot 1863. Al direct 
vanaf het eerste nummer van dat jaar bleek, dat Tak had plaatsgemaakt voor 
de aan het Rokin A 397 gevestigde handelsdrukkerij van Ellerman & Hoitse
rna, welke ook de redactie van het blad voerde. Zoals gewoonlijk werd deze 
wisseling van de wacht niet anders voor de lezers toegelicht dan met een ver
wijzing naar het nieuwe adres. Het blad verscheen nog steeds tweemaal per 
week, en ook de tarieven bleven onveranderd. 

Er kwamen wei een paar andere wijzigingen. Zo zag op 6 januari 1865 een 
wekelijks apart uitgegeven "Bijblad" het licht. Hiervan luidde de ondertitel: 
"Finantieel en Staathuishoudkundig Weekblad", maar in de hoofduitgave 
wordt het meestal aangeduid als: "Bijblad tot het Amsterdamsch Effecten
blad,,28). Vit de toelichting in het eerste Bijblad blijkt verder, dat er sinds eni
ge maanden een nieuwe redactie bij het Amsterdamsch Effectenblad was 
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aangetreden. Mogelijk was dit een reactie op het nog te bespreken blad De 
Nederlandsche Financier dat kort daarvoor, op 2 februari 1864, van start was 
gegaan. 

De nieuwe redactie zag kennelijk wat in een verdergaande berichtgeving, 
maar: "het Amsterdamsch Effectenblad moest blijven zoals het was geweest, 
eene nauwkeurige, zo volledig mogelijke verzameling van berichten". Wat de 
redactie verder nog wenste mede te delen kon dan in het "Bijblad" komen. 
Abonnees van het Amsterdamsch Effectenblad kregen de januarinummers 
van het "Bijblad" op proef, en dan komt een handig trekje: indien men geen 
abonnement op het "Bijblad" verlangde, werd men verzocht daarvan de 
redactie kennis te geven. Het "Bijblad" kostte f 6 per jaar; losse nummers 
waren 15 cent. 

De in het "Bijblad" behandelde onderwerpen stonden regelmatig in het 
Amsterdamsch Effectenblad aangekondigd. Als zelfstandige, wekelijkse uit
gave werd het "Bijblad" voortgezet tot en met 1894. Daarna kwam in het 
Amsterdamsch Effectenblad zelf meer ruimte beschikbaar voor het opnemen 
van berichten en mededelingen, in verband met een wijziging in de inrichting 
en vorm van de fondsenlijst. Het "Bijblad" ging daarin op. 

Een andere ontwikkeling die zich al vrij kort na de overgang van het Am
sterdamsch Effectenblad naar drukkerij Ellerman & Hoitsema voltrok , was 
de opheffing van het dagbladzegel. De uit de Franse tijd stammen de zegel
wetgeving was in 1843 voor het laatst herzien; voor het Amsterdamsch Effec
tenblad had dit toepassing van het minimum-tarief van een cent per blad tot 
gevolg. De jarenlange pogingen tot opheffing van deze zegelwetgeving, die 
door tegenstanders werd aangeduid als "de vuile vingers van de fiscus", wer
den eindelijk met succes bekroond in 1869. Vanaf de historische datum 1 juli 
1869 zagen tai van nieuwe periodieken het (soms kortstondige) licht en wer
den bestaande dag- en nieuwsbladen in omvang uitgebreid. Omdat de ophef
fing niet zomaar uit de lucht was komen vallen, had men ruimschoots de tijd 
gehad om plannen te ontwikkelen die meteen vanaf de ingangsdatum in de 
praktijk gebracht zouden kunnen worden. 

Zo zagen de lezers van het Amsterdamsch Effectenblad en het "Bijblad" 
eind juni 1869 berichten verschijnen, waarin werd aangekondigd dat het bu
reau van deze bladen met ingang van 1 juli verplaatst zou worden van han
delsdrukkerij Ellerman & Hoitsema naar de Boek-, Kantoor- en Handels
drukkerij van Roeloffzen & HUbner, Pijpenmarkt E 476 en 477 (de huidige 
Nieuwezijds Voorburgwal). Aan deze berichten werd toegevoegd dat de bei
de bladen na de afschaffing van het zegelrecht, met behoud van hun afzon
derlijk karakter, zouden worden uitgebreid. Ook zou het Amsterdamsch Ef
fectenblad in plaats van tweemaal, geregeld driemaal per week gaan verschij
nen zonder prijsverhoging. Hierdoor veranderde de dagtekening van dinsdag 
en donderdag in maandag, donderdag en zaterdag. Het paginaformaat van 
het Amsterdamsch Effectenblad werd iets groter, maar wei bleef de omvang 
voorlopig gehandhaafd op een tweezijdig bedrukt vel, met soms een editie 
van vier pagina's . 

Een andere zichtbare verandering was, dat vanaf het eerste nummer onder 
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redactie van Roeloffzen & Hubner de lopende jaargang van het Amsterdam
sch Effectenblad in de kop van de krant werd opgenomen. Zo konden de le
zers in het nummer van donderdag 1 juli 1869 voor het eerst zien, dat het Am
sterdamsch Effectenblad in zijn 75e jaargang was. Achteraf moet men con
stateren, dat het blad alweer niet zijn eigen oprichtingsdatum had kunnen 
achterhalen, al zat men nu een jaar dichterbij dan Geers in 1842. Wanneer 
men namelijk vanuit die 75e jaargang terugrekent, zou de krant moeten zijn 
opgericht in 1795. 

Het Amsterdamsch Effectenblad is tot het einde van zijn bestaan toe con
sequent met die verkeerd begonnen jaargangnummering blijven doorreke
nen, ook toen er kennelijk twijfels over de juistheid waren gerezen. Een ver
klaring voor het gekozen uitgangspunt kan mogelijk worden gevonden in de 
start van de Bataafse Republiek, die in januari 1795 werd uitgeroepen en 
daarmee dat jaartal tot een typisch keerpunt in de vaderlandse geschiedenis 
heeft gemaakt. Vermoedelijk vanwege de mooie combinatie met die zwart
op-wit te verifieren jaargang-aanduiding, hebben later sommige historici29

) 

de Prys-Courant der Effecten een jaar te vroeg laten beginnen. 

De Nederlandsche Credit- en Deposito-Bank 

Minder zichtbaar dan de in 1869 ingevoerde jaargangnummering was de ach
tergrond van de jongste wisseling in drukker annex redactie bij het Amster
damsch Effectenblad. Met andere woorden, wie had daar in die dagen nu ei
genlijk de touwtjes in handen? Op deze vragen wordt enig licht geworpen 
door een circulaire uit juni 186~O), waarin de aan de kant gezette drukkerij 
Ellerman & Hoitsema het zojuist door haar opgerichte Nieuw Algemeen Ef
fectenblad bij de boekhandel aanprijst. De sleutelzin uit deze circulaire staat 
in de aanhef, vlak onder de kop: "Daar er geen contract bestond, heeft de 
Nederlandsche Credit- en Deposito-Bank, nadat ze ons prijsopgave had ge
vraagd van het drukken van haar met 1. Julij te veranderen blad, goedgevon
den, naar aanleiding van eenig ons geheel onbekend gelaten prijsverschil, op 
11 mei ons kennis te geven dat onze prijsopgave niet de laagste was en zij 
daarom over zes weken ons ging verlaten" . 

Het Amsterdamsch Effectenblad was dus in handen van een bank, althans 
volgens het bedrijf dat toen nog de zorg had voor het drukken en de redactie . 
Hierbij springen al direct twee zaken in het ~Og: niet aIleen het ontbreken van 
een contract, maar ook het ontbreken van een nadere toelichting op de posi
tie van de bank in kwestie, waarmee de lezer kennelijk geacht werd op de 
hoogte te zijn. De circulaire brengt dit tenminste niet als een onthulling, en 
gaat al snel over tot het opsommen van al hetgeen het Nieuw Algemeen Ef
fectenblad te bieden heeft. Op dit blad zal in de volgende paragraaf worden 
teruggekomen, maar eerst dient nu te worden stilgestaan bij de Nederland
sche Credit- en Deposito-Bank (hierna te noemen: N.C.D.B.). Dit is de voor
loper van de Banque de Paris et des Pays-Bas, waarvan de naam op 1 maart 
1984 werd gewijzigd in Banque Paribas Nederland N.V. Vooraf dient echter 
benadrukt te worden, dat de circulaire van Ellerman & Hoitsema tot nu toe 
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het enige document is, waaruit een rechtstreekse aanwijzing over de toenma
lige eigendomssituatie van het Amsterdamsch Effectenblad naar voren komt 
- en dan is het nog niet eens een officieel document. Daarom is eerst aan de 
hand van de literatuur over de N.C.D.B. en de daarbij betrokken person en 
getracht na te gaan, of de relatie tussen die bank en dat effectenblad plausibel 
isll

) . 

De N.C.D.B. was een schepping van de bekende Amsterdamse arts dr. Sa
muel Sarphati, die hiermee het kapitaal hoopte te vergaren dat nodig was 
voor de talrijke instellingen, die hij nog in de hoofdstad in het leven wilde 
roepen. De oprichtingsplannen werden in 1863 gerealiseerd en bij K.B. van 
22 februari 1863, no . 17, werden de statu ten van de N.C.D.B. goedgekeurd. 
Het doel der bank staat omschreven in artikel 2 der statuten: 
(1) Handel en geldbelegging in pandbrieven, aandelen en obligatien van op 
goede grondslagen gevestigde en wettig erkende banken of maatschappijen, 
alsmede in die, welke door gewestelijke en waterschapsbesturen worden uit
gegeven. 
(2) Het openstellen van geIdleningen en het behulpzaam zijn in het verkrij
gen van kapitaal en crediet voor ondernemingen van algemeen nut, voor gro
te open bare werken en het uitbreiden der nationale volksvlijt waar dit met 
voldoende zekerheid geschieden kan . 
(3) Het ontvangen van deposito-gelden. 
De bank kon niet zonder hulp van Frans kapitaal worden opgericht; het was 
de Franse firma Bisschoffsheim die er in belangrijke mate in participeerde. 
Het bestuur van de N.C.D.B. bestond aanvankelijk uit een president (dr. 
Sarphati) en twee directeuren, onder toezicht van tenminste zeven en ten 
hoogste twaalf commissarissen. Als eerste directeur werd benoemd de 32-ja
rige A.C. Wertheim, firmant van het Amsterdamse bankiershuis Wertheim & 
Gompertz. Secretaris werd mr. M.C. van Hall. 

Wertheim nam reeds in 1865 ontslag als directeur, naar zijn zeggen omdat 
hij de zaken van twee banken (de N.C.D.B. en Wertheim & Gompertz) niet 
tegelijk naar behoren kon behartigen. Waarschijnlijk heeft echter het feit, 
dat door een statutenwijziging van 24 februari 1865 het recht van beslissing 
bij de N.C.D.B. werd overgebracht van de directie naar een uit 15 leden be
staande Raad van Bestuur, een grotere rol gespeeld. Wei bleef Wertheim als 
commissaris aan de N.C.D.B. verbonden. In deze functie heeft hij, vooral na 
de dood van Sarphati in juni 1866, veel invloed kunnen uitoefenen op de 
gang van zaken. 

In de jaren v66r 1870 stond de ontwikkeling van het Nederlandse bankwe
zen bijna geheel onder invloed van het Franse voorbeeld, gegeven door het 
Credit Mobilier. Dit is het type van een effecten- en "Griindungsbank"; zij is 
de eerste effectenhandeldrijvende bank, met als doel de financiering van de 
oprichting van industriele en verkeersondernemingen. Met het Credit Mobi
lier werd de naamloze vennootschap de organisatievorm der grote onderne
ming, die zich door de uitgifte van aandelen kapitaal verschaft. 

De eerste credit mobilier-plannen hier te lande dateren uit 1856. Zij leden 
aanvankelijk schipbreuk op een afwijzende houding van de regering, die bij 
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de behandeling der aanvragen om goedkeuring der statuten van credit mobi
liers, de ter zake door De Nederlandsche Bank uitgebrachte adviezen over dit 
nieuwe fenomeen als leidraad nam. In die adviezen werd erop gewezen, dat 
het uit de oprichting van tal van ondernemingen voortspruitende nieuwe ef
fectenmateriaal aanleiding zou kunnen geven tot ongezonde speculatie, die 
de economische ontwikkeling nadelig zou kunnen beinvloeden. Ondanks 
deze bezwaren bleef de credit mobilier-gedachte doorwerken. Een paar jaar 
later was het politieke tij gekeerd, en bovendien was inmiddels in het nieuwe 
regeringsbeleid tegenover de naamloze vennootschappen geen plaats meer 
voor het vragen van advies omtrent de doelmatigheid der ontworpen crediet
instellingen aan De Nederlandsche Bank. Zo werden in 1863 naast de 
N.C.D.B. opgericht de Algemeene Maatschappij voor Handel en Nijverheid 
(die later de spotnaam kreeg van "Maatschappij voor Zwendel en Nijver
heid"), de Rotterdamsche Bank, de Nederlandsch-Indische Handelsbank en 
de Internationale Crediet- en Handelsvereniging "Rotterdam". 

De N.C.D.B. was principieel niet als een credit mobilier-maatschappij be
doeld en haar oprichters - met name Sarphati - stonden tot op zekere hoogte 
zelfs tamelijk scherp tegenover de ontwerpen der Algemeene Maatschappij 
voor Handel en Nijverheid. In de praktijk is echter gebleken, dat de 
N.C.D.B. zich weinig van haar programma heeft aangetrokken. Het eerste 
jaar zijn er helemaal geen activiteiten van betekenis te melden. Nadat de bank 
zich in 1864 te Parijs had uitgebreid, begon in 1865 het internationale element 
zeer sterk op de voorgrond te treden. Hiervan getuigen deelnemingen in obli
gatie-uitgiften van het Credit Foncier Colonial en in leningen van Tunis, Me
xico, Italie, Spanje, Turkije, Brazilie en Oostenrijk. 

Tegen de bedoeling van een deel der oprichters in was de N.C.D.B. een in
ternationaal instituut van de eerste rang geworden; in plaats van het "behulp
zaam zijn in het verkrijgen van kapitaal" en het "uitbreiden der nationale 
volksvlijt" heeft zij in sterke mate meegewerkt aan de export van Nederlands 
kapitaal en de introductie van buitenlandse fondsen op de Amsterdamse Ef
fectenbeurs. Toch was de N.C.D;B. niet geheel ontrouw aan haar statuten; 
als haar enige belangrijke schepping geldt de in 1864 opgerichte Surinaam
sche Bank. Op den duur was de Franse vestiging van de N.C.D.B. belangrij
ker geworden dan het Amsterdamse hoofdkantoor en werd besloten tot een 
samensmelting met de Banque de Paris. Per 1 januari 1872 werd de 
N.C.D.B. ontbonden en begon de Banque de Paris et des Pays-Bas haar be
staan. 

Tegelijk met de ontbinding van de N.C.D.B. trad Wertheim af als commis
saris, mede omdat de firma Wertheim & Gompertz inmiddels belangrijker 
was geworden. Dit bankiershuis behoorde tot het type banken, dat nauwe 
contacten onderhield met de Amsterdamsche Effectenbeurs. De firma was 
gespecialiseerd in Amerikaanse spoorwegwaarden, die rond 1870 een overwe
gende positie begonnen in te nemen op de Beurs, dit ondanks het vaak zeer 
dubieuze karakter van deze fondsen. De malafide praktijken rond een derge
lijk, soms aIleen op papier bestaand spoorwegfonds begonnen al met de hoge 
provisie, die in het vooruitzicht werd gesteld aan bankiers die een dergelijk 



18 HET FINANCIEELE DAGBLAD 

fonds moesten introduceren. Daarna werden reclames rondgestuurd met 
gunstige berichten omtrent de nieuwe spoorIijn en telegrammen uit het bui
tenland gezonden, waarin hoog werd opgegeven van de deelname in de nieu
we lening. Ook bediende men zich wei van het middel van kunstmatig be
werkte hoge koersen. 

De risico's van het speculeren in deze spoorwegfondsen werden breed uit
gemeten in een stroom van brochures en andere publikaties. Daarin werd ook 
gewaarschuwd voor de somtijds tendentieuze berichtgeving in een deel van de 
financil!le pers. Het probleem bestond vooral hierin, dat het voor de leek 
(d. w .z. de Nederlandse speculant) meestal ondoenIijk was het kaf van het ko
ren te scheiden. Omdat de winstmogeIijkheden groot schenen waren er velen 
die toch een gokje waagden, erop vertrouwend dat men zich bij een eventuele 
baisse spoedig van de betreffende fondsen zou kunnen ontdoen. Wei trachtte 
men de malafide praktijken zoveel mogelijk te beperken door het oprichten 
van zogenaamde "administratiekantoren". Dit waren naamloze vennoot
schappen of associaties die rechtspersoonIijkheid bezaten en die meestal ge
leid werden door bankiers of agenten in publieke fondsen. Deze kantoren lie
ten de Amerikaanse aandelen op hun naam overschrijven en gaven in plaats 
van die effecten Hollandse certificaten af, in de vorm van effecten met cou
ponbladen. Zo kon het stemrecht in de Amerikaanse maatschappijen ten 
bate van het Nederlandse publiek worden uitgeoefend. 

Welke rol speelde A.C. Wertheim nu bij dit alles, en wat was de betekenis 
van zijn positie als directeur,later commissaris, van de N.C.D.B. en firmant 
van Wertheim & Gompertz, in relatie tot het Amsterdamsch Effectenblad? 
Uit Wertheims levensgeschiedenis32

) komen - behalve de hiervoor reeds ver
melde gegevens - een paar aspecten naar voren die in dit verband de aandacht 
verdienen. De jonge Wertheim begon zijn loopbaan op het Amsterdamse 
bankiershuis van Julius K()nigswarter, waar hij benoemd werd tot secretaris 
van de directie. Financil!le transacties hadden voor hem al gauw geen gehei
men meer; de plannen voor een Nederlandse credit mobilier-maatschappij 
(de Algemeene Maatschappij van Nijverheid) had hij daar helpen voorberei
den en uitwerken. Na vier jaar in de leer te zijn geweest werd Wertheim via 
zijn oom opgenomen als firmant bij het toen nog kleine kantoor Wertheim & 
Gompertz, dat onder zijn leiding uitgroeide tot een van de eerste bankiersfrr
rna's van Amsterdam. 

Wertheim was in het openbare leven van Amsterdam bij tal van zaken be
trokken, niet aileen als bankier en filantroop, maar ook in de politiek en het 
culturele leven. Soms trad hij daarbij op de voorgrond, maar vaak ook werk
te hij achter de schermen. Het was dan ook bijna spreekwoordeIijk dat er in 
de hoofdstad niets van enig belang aan de orde kon zijn, of Wertheim had er 
wei op de een of andere manier mee te maken. In de zakenwereld werd Wert
heim gerespecteerd als een onkreukbaar en deskundig financier. Ook zijn re
putatie als beursman was bijzonder groot; hij was vanaf de oprichting in 1876 
tot zijn overlijden bestuurslid van de Vereeniging voor den Effectenhandel. 
Uit dien hoofde was hij tevens lid van tal van beschermingscomites, die met 
medewerking van de Vereeniging werden opgericht en die ten doel hadden de 
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Nederlandse fondsenhouder te vrijwaren voor onberekenbare verliezen. 
Daarnaast was Wertheim directeur van het inmiddels opgerichte "Admini

stratiekantoor van Amerikaansche Spoorwegwaarden Wertheim & Gom
pertz, Westendorp & Co en F.W. Oewel". Van de door dit kantoor geintro
duceerde fondsen bleken er slechts weinige ondeugdelijk, al was een dergelijk 
administratiekantoor natuurlijk geen liefdadige instelling. Waar deze kanto
ren voor het aanmaken van certificaten en het royeren van de oorspronkelij
ke effecten meestal 1/10 of 1/8 % berekenden, rekende Wertheim & Gom
pertz etc. echter zelfs 3/8 OJoll). 

Uit het voorgaande dringt de conclusie zich op, dat zowel de N.C.D.B. als 
Wertheim & Gompertz met het daaraan verbonden administratiekantoor, uit 
een zakelijk oogpunt bezien het grootste belang hadden bij een florerende 
beurshandel. Hoe meer fondsen, hoe meer er te verdienen viel. Het waren 
dus niet aIleen louche bankiers en commissionairs van verdacht allooi, die 
dankbaar gebruik maakten van de heersende speculatiezucht in buitenlandse 
fondsen. Wanneer een solide bankier met groot gezag het handig aanpakte en 
geen onverantwoorde risico's nam, kon hij zich verheugen in een stijging van 
zowel zijn aanzien als zijn omzet. 

Aangenomen dat het Amsterdamsch Effectenblad inderdaad enige jaren in 
handen is geweest van de N.C.D.B. kan men zich afvragen, wat de bank 
daarmee nu precies heeft voorgehad. Als vakliteratuur voor allen die bij het 
beurs- en effectenwezen waren betrokken, sloot dit blad met zijn redactionele 
berichtgeving en zijn advertenties natuurlijk uitstekend aan op de activiteiten 
van de N.C.D.B. en tevens op die van Wertheim & Gompertz. Het is niet on
begrijpelijk dat de bank haar relatie tot het Amsterdamsch Effectenblad lie
ver niet aan de grote klok hing. Men zou zich dan haast onvermijdelijk moe
ten verweren tegen beschuldigingen van manipulatie en partijdigheid, of die 
nu terecht waren of niet. Opmerkelijk is in dit verband een passage in de al 
geciteerde circulaire van drukkerij Ellerman & Hoitsema. Daarin staat dat de 
redactie van het door haar opgerichte Nieuw Algemeen Effectenblad over de 
effectenhandel zal schrijven, "vrij van elke zogenaamd onpartijdige beoorde
ling". 

Wanneer men met deze steek-onder-water in het achterhoofd nog eens kri
tisch door bijvoorbeeld de jaargang 1869 van het Amsterdamsch Effecten
blad bladert, begint een vermoeden te rijzen van wat daarmee kan worden be
doeld. Zo is in de editie van 14 december 1869 bijna anderhalve pagina inge
ruimd voor een wervend artikel over een Turkse lening, die in Nederland 
werd geintroduceerd door de N.C.D.B. Hierop slaan tevens drie advertenties 
van een halve pagina, opgenomen in de edities van 14, 16 en 17 december. In 
verhouding tot de andere redactionele berichtgeving evenals tot de meeste an
dere advertenties, is dit ver buiten proportie. Ook in omliggende jaren wer
den zulke forse advertentie-campagnes voor buitenlandse leningen van de 
N.C.D.B.gehouden. 

Al met al is het moeilijk zonder verdere achtergrondgegevens een goed slui
. tende reconstructie tot stand te brengen van de relatie tussen de N.C.D.B. en 
het Amsterdamsch Effectenblad. Het zal ook niet eenvoudig zijn om dat nog 
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voor elkaar te krijgen, want de hierover geraadpleegde bronnen schieten in 
dit opzicht tekort. De belangrijkste literatuur over de N.C.D.B. rept niet van 
het Amsterdamsch Effectenblad, even min als dat gebeurt in de levensbe
schrijving van Wertheim. De huidige Banque Pari bas Nederland N.V. be
schikt niet meer over archivalia van de N.C.D.B. Bij De Nederlandsche Bank 
worden nog een serie jaarverslagen en het prospectus van de N.C.D.B. be
waard, maar deze stukken geven geen uitsluitsel. Het archief van de familie 
Wertheim bevat vrijwel geen documenten uit de gezochte periode, evenmin 
als de restanten van het zakenarchief van Wertheim & Gompertz. Verder 
heeft de oprichting van het Nieuw Aigemeen Effectenblad kennelijk geen 
reacties in de contemporaine pers teweeggebracht. Zo bevat het Aigemeen 
Handelsblad in de periode juni-juli 1869 wei een paar advertenties die de 
komst van het Nieuw Algemeen Effectenblad bekendmaken, maar er is geen 
redactionele berichtgeving hieromtrent. Ook het Nieuwsblad voor den Boek
handel schenkt hieraan geen aandacht. 

Door deze tekortschietende informatie is het niet gelukt om vast te stellen, 
van wanneer tot wanneer het Amsterdamsch Effectenblad nu precies in han
den van de N.C.D.B. is geweest. Dat dit inderdaad gedurende een aantal ja
ren het geval zal zijn geweest, is op grond van het vorenstaande zeer wei aan
nemelijk te achten. Mogelijk is deze relatie al begonnen in 1863, dat zowel het 
oprichtingsjaar is van de N.C.D.B. als het jaar, waarin het Amsterdamsch 
Effectenblad overging naar drukkerij Ellerman & Hoitsema. Tot nadere ge
gevens aan het licht komen moet er dan maar van worden uitgegaan, dat aan 
de relatie tussen het Amsterdamsch Effectenblad en de N.C.D.B. een einde 
kwam bij de ontbinding der bank per I januari 1872, en dat het blad toen ge
heel in handen kwam van het bedrijf dat zich al sinds medio 1869 met de re
dactionele en technische produktie daarvan bezighield: de Amsterdamsche 
Stoomdrukkerij van Roeloffzen & Hubner. 

III NIEUW ALGEMEEN EFFECTENBLAD 

In de vorige paragraaf kwam al ter sprake, dat de Amsterdamse drukkerij El
lerman & Hoitsema in 1869 uit pure concurrentie-overwegingen het Nieuw 
Algemeen Effectenblad oprichtte, als reactie op het wegvallen van de drukor
der voor het Amsterdamsch Effectenblad. Ellerman & Hoitsema legde er in 
de reeds genoemde circulaire aan de boekhandel sterk de nadruk op, dat het 
Nieuw Algemeen Effectenblad zoveel mogelijk gelijk zou zijn aan het Am
sterdamsch Effectenblad, tot en met een maandelijks en jaarlijks register toe. 
Aileen kon het Nieuw Algemeen Effectenblad niet bogen op een "Bijblad", 
en was de frequentie geen drie-, maar tweemaal per week, namelijk op maan
dag en donderdag. De kosten van een abonnement bedroegen voor de eerste 
acht nummers niets, voor de eerste drie maanden f 1,30 en voor elk volgend 
kwartaal f 1,90. Losse nummers waren 15 cent en advertenties kostten 20 
cent per regel. 

Het eerste nummer van het Nieuw AIgemeen Effectenblad is gedateerd 6 
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juli 186934
). Hierin wordt aIleen beknopt iets medegedeeld over de tarieven en 

de frequentie, maar niets over de achtergrond van de nieuwkomer of over de 
redactie, die ook bij Ellerman & Hoitsema in handen was. Die redactie werd 
waarschijnlijk al vanaf het begin gevoerd door de Amsterdamse commissio
nair en financieel publicist W.M. der Kinderen, later een der oprichters en 
bestuurslid van de Nederlandse Journalisten-Kring (de voorloper van de Ne
derlandse Vereniging van JournaIisten) . Der Kinderen wordt in de krant aIs 
directeur/ redacteur genoemd vanaf 1 januari 1878, het jaar dat ten behoeve 
van het Nieuw Algemeen Effectenblad een naamloze vennootschap onder de
zelfde naam werd opgerichtJS

). 

Directeuren van deze bij K.B. van 23 januari 1878 goedgekeurde N.V. wa
ren W.M. der Kinderen en M.M. van de Velde Olivier. Deze laatste stond in 
de krant vermeld aIs uitgever M.M. Olivier. Commissarissen waren W. der 
Kinderen, J.J. Olivier en D.A.M. Luchsinger. Doel van de vennootschap was 
de uitgave en exploitatie van een dagblad, voorlopig onder de naam van 
Nieuw Algemeen Effectenblad, strekkende om in beknopte vorm aile bijzon
derheden betrekkelijk effecten en effectenhandel mee te delen. Die beoogde 
dagbladfrequentie werd echter niet helemaaI gerealiseerd; het blad bracht het 
niet verder dan driemaal per week. De vennootschap was aangegaan voor de 
duur van 26 jaren, ingaande 5 februari 1878, de datum van de oprichtingsak
teo Het maatschappelijk kapitaaI bestond uit f 20.000, verdeeld in 20 aande
len in blanco, elk grootf 1000, aile geplaatst. De winstuitdeling bedroeg over 
de periode 1878-1883: 8, 9 Yz , 10, 10 en 11 0/0 . 

Ellerman & Hoitsema was na de stichting van de vennootschap in 1878 de 
eerstvolgende jaren gewoon doorgegaan met het drukken van het door haar 
opgerichte blad. In 1886 raakte het bedrijf de drukorder kwijt aan M.J. Por
tielje, die op zijn beurt in 1895 plaats moest maken voor de Amsterdamse 
drukkerij De Roever, KrOber en Bakels. Voordat de vennootschap in handen 
kwam van de nog nader te bespreken Vereenigde Drukkerijen, zou nog een
maaI van drukker worden gewisseld. Van 1913 tot 1920 was dit de Amster
damse handelsdrukkerij C.A. Spin & Zoon. Dit bedrijf heeft ook een aantal 
jaren gewerkt aIs loonzetterij voor de Dagelijksche Beurscourant en later 
voor Het Financieele Dagblad. 

W.M. der Kinderen kwam op 19 september 1898 te overlijden; hij werd 47 
jaar. Zijn overlijdensbericht staat in het Nieuw Algemeen Effectenblad van 
23 september 1898. Pas vanaf het nummer van 11 oktober 1898 stond niet 
meer in de kop van het blad: "redactie W.M. der Kinderen", maar was dit 
vervangen door het verkorte: "redactie: Der Kinderen" . Dat de redactie ge
woon op naam van Der Kinderen kon blijven staan kwam, doordat zijn 
werkzaamheden vanaf 1 november 1898 werden voortgezet door zijn 19-jari
ge dochter E.A.A. der Kinderen. Deze niet geringe opgave ging haar zo goed 
af, dat mej . Der Kinderen in 1913 officieel werd benoemd tot redactrice en in 
1915 werd opgenomen in de directie van de vennootschap. Een en ander 
bracht trouwens geen wijziging in het "redactie: Der Kinderen". 

Mej. Der Kinderen zou later, toen het Nieuw Aigemeen Effectenblad en 
het Amsterdamsch Effectenblad in een hand kwamen, aIs redactrice aan de 
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nieuwe onderneming verbonden blijven. Pas in september 1942, een jaar 
voor de fusie met de Dagelijksche Beurscourant, nam zij afscheid van het 
Amsterdamsch Effectenblad (waarvan zij inmiddels ook directrice was ge
worden). Hoewel mej. Der Kinderen van 1926 tot 1936 weI als redactrice in 
de kop van het Nieuw Algemeen Effectenblad had gestaan, was dat kennelijk 
niet genoeg geweest om uit de anonimiteit te treden. Bij haar 40-jarig jubi
leum in 1938 wist het Algemeen Handelsblad te melden, hoe zij in haar car
riere dikwijls had ervaren dat buitenstaanders, die met de redactie in aanra
king kwamen, het eigenlijk weI wat vreemd vonden dat ze door een vrouw 
werden te woord gestaan en toch liever "een van de heren" hadden gespro
ken36

). 

De Vereenigde Drukkerijen 

Enkele maanden voordat het Nieuw Algemeen Effectenblad in andere han
den zou overgaan, werd tot een opmerkelijke verandering besloten. De direc
tie, op dat moment bestaande uit mej. Der Kinderen en F.J. van de Velde 
Olivier, deelde in het laatste nummer van 1919 mede, dat met ingang van 1 ja
nuari 1920 tot uitbreiding van het blad zou worden overgegaan. Voortaan 
zou het blad in plaats van met acht pagina's, waarvan zes stuks prijscourant 
en twee stuks redactie, geregeld uitkomen met minstens tien pagina's, be
staande uit drie stuks redactie en zeven stuks prijscourant. Deze uitbreiding 
zou de redactie in staat stellen de berichtgeving te versnellen. 

Dit had belangrijke consequenties voor de abonnementsprijs, die tot dan 
toe f 15 per jaar bedroeg. Door de uitbreiding en de in 1920 te verwachten 
grote prijsstijging van drukkers- en zetterskosten werd de abonnementsprijs 
bijna verdubbeld. Met ingang van 1920 bedroeg deze f 12,50 per half jaar, 
franco per post f 13,50, bij vooruitbetaling. Men kan zich voorstellen dat 
deze prijsverhoging een aantal abonnees te machtig is geweest. Het is niet on
denkbaar dat juist deze uitbreiding van het blad, in combinatie met de sterk 
gestegen produktiekosten en een (tijdelijk) teruglopend abonneebestand, er
toe heeft bijgedragen dat het Nieuw Algemeen Effectenblad al binnen drie 
maanden in andere handen was geraakt, en wei van de Vereenigde Drukkerij
en. 

De N.V. Vereenigde Drukkerijen Roeloffzen-Hubner & Van Santen en 
Gebrs. Binger, zoals de volledige naam luidt, werd in het leven geroepen in 
augustus 1919, toen de N.V. Boek- en Kunstdrukkerij voorheen Roeloffzen
Hubner en Van Santen de N.V. Boek-, Kunst- en Handelsdrukkerij voorheen 
Gebroeders Binger overnam37

). Op de "tak-Binger" wordt straks nog terug
gekomen. De andere tak van deze combinatie is al even ter sprake geweest in 
de vorige paragraaf; het ging toen weliswaar aIleen nog om de firma Roeloff
zen & Hubner, drukker en later vermoedelijk ook eigenaar van het Amster
damsch Effectenblad. 

Roe1offzen & Hubner was qua omvang van het personeel de grootste druk
kerij van Amsterdam; in 1889 had zij ruim 170 man in dienst, in 1893 goed 
275. Sinds 1871 trad dit bedrijf op als drukker van Het Nieuws van den Dag, 
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dat eerder door de firma Binger werd gedrukt. Om de belangrijke drukorder 
van Het Nieuws van den Dag te behouden werd in 1898 M.l.P . van Santen, 
de oudste zoon van de mede-oprichter van Het Nieuws van den Dag, P. van 
Santen, uitgenodigd tot Roeloffzen & Hubner toe te treden en werden de 
twee firma's samengevoegd. Aldus ontstond een vennootschap onder de 
naam N.V. Boek- en Kunstdrukkerij voorheen Roeloffzen-Htibner en Van 
Santen. Deze naam stond vanaf 25 mei 1898 ook in het Amsterdamsch Effec
tenblad vermeld. 

Hoewel de Vereenigde Drukkerijen in augustus 1919 in het leven werd ge
roepen, bleek dat aanvankelijk nog niet uit een aanduiding in het Amster
damsch Effectenblad. Eerst het daarop volgende jaar werd daarin verande
ring gebracht. Om te beginnen werd het blad na 11 maart 1920 op dinsdag en 
vrijdag gedateerd in plaats van op woensdag en zaterdag. Enkele dagen later, 
vanaf 16 maart, werd het pagina-formaat iets vergroot en kwam de naam 
Vereenigde Drukkerijen in de krant. Deze veranderingen liepen gelijk op bij 
het Nieuw Algemeen Effectenblad. Daarin verscheen ook op 11 maart 1920 
het bericht, dat met ingang van de volgende dag de bureaus der redactie wer
den verplaatst naar de Vereenigde Drukkerijen aan de Nieuwezijds Voor
burgwal. De datering van maandag en donderdag werd daarna ook omgezet 
in dinsdag en vrijdag, terwijl het Nieuw Aigemeen Effectenblad tevens het
zelfde paginaformaat kreeg als het Amsterdamsch Effectenblad. Over de 
achtergrond van de eigendomsovergang wordt in het Nieuw Aigemeen Effec
tenblad niets medegedeeld. Dat de verhoging van de abonnementsprijs per I 
januari 1920 wei wat al te fors is geweest, blijkt uit een advertentie in het 
Nieuwsblad voor den Boekhandel van 30 maart 1920. Hierin laat de Ver
eenigde Drukkerijen weten, dat met ingang van I april de abonnementsprijs 
van het Nieuw Aigemeen Effectenblad met f 5 per jaar wordt verlaagd. 

Nadat al deze veranderingen hun beslag hadden gekregen duurde het niet 
lang meer, of het Amsterdamsch Effectenblad en het Nieuw Aigemeen Effec
tenblad waren twee vrijwel identieke uitgaven geworden. Het enige verschil 
gold nog de advertenties. Dat was in ieder geval zo vanaf 1922, het vroegste 
jaar waarvan onderlinge vergelijking mogelijk was. Zoals hierna zal blijken 
werd merkwaardigerwijze eerst niet het Nieuw Aigemeen Effectenblad als 
"kopblad" beschouwd, maar juist het Amsterdamsch Effectenblad. 

In 1923 kocht de Vereenigde Drukkerijen de krant Het Nieuws van den 
Dag; het blad werd onmiddellijk overgedaan aan H.M.C. Holdert, de eige
naar van De Teiegraaf en het kopblad De Courant. Drie jaar later, toen het 
slecht ging met de Vereenigde Drukkerijen, werd tot opheffing van dit be
drijf besioten - Holdert had de grond aan de Nieuwezijds Voorburgwal ge
kocht en wilde er een nieuw gebouw voor De Telegraaf neerzetten. Per I juli 
1926 ging de Vereenigde Drukkerijen in liquidatie; de vennootschap werd op 
28 december 1929 opgeheven. 

De tijd van Appeldoorn 

Kort voordat de liquidatie van de Vereenigde Drukkerijen formeei een feit 
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was geworden, verscheen in het Amsterdamsch Effectenblad en het Nieuw 
Algemeen Effectenblad van 4 mei 1926 een mededeling onder de kop: "Ver
anderingen!", ondertekend door S.O. Appeldoorn. Salomon Oosen Appel
doorn (1880-1968) was zijn carriere als financieel journalist begonnen bij De 
Telegraaf. Vit het hierbedoelde artikeI bleek, dat hij al een aantal jaren een 
deel van de inhoud van de beide effectenbladen verzorgde, tot dan toe blijk
baar anoniem. Kern van het bericht was, dat Appeldoorn erin was geslaagd 
het recht van uitgave van deze bladen te verkrijgen. In het Nieuw Algemeen 
Effectenblad stond hij vanaf dat moment als uitgever-hoofdredacteur in de 
kop, met E.A.A. der Kinderen als redactrice. 

De door Appeldoorn aangekondigde veranderingen betroffen verder plan
nen tot uitbreiding van de bladen en een verhuizing naar de Oudezijds Voor
burgwal 89. Vanaf 4 oktober 1926 werd de frequentie van de beide bladen 
verhoogd van twee- naar driemaal per week, en wei op maandag, woensdag 
en vrijdag. De abonnementsprijs van beide bladen, die een omvang had den 
van circa 12 pagina's per nummer, bedroeg toen f 16 per half jaar. In deze 
periode stonden Appeldoorn en mej . Der Kinderen nog steeds niet in het Am
sterdamsch Effectenblad vermeld. Dit onder scheid ten gunste van het Nieuw 
Algemeen Effectenblad blijkt ook uit de naam van de op 1 juni 1926 door 
Appeldoorn opgerichte naamloze vennootschap; deze luidde aanvankelijk: 
"Nieuw Aigemeen Effectenblad" met bijblad "Amsterdamsch Effecten
blad". Pas op 9 maart 1932 werd de handelsnaam van deze vennootschap ge
wijzigd in het omgekeerde38

). 

Aan het einde van dat eerste jaar onder de nieuwe leiding, op 31 december 
1926, verscheen in het Amsterdamsch Effectenblad en het Nieuw Algemeen 
Effectenblad weer een mededeling aan de lezers. Hierin wordt gesproken 
over de buitengewone toename van het lezertal en een sterke uitbreiding van 
het aantal medewerkers. Dat laatste gold met name op het gebied van belas
tingzaken, scheepvaart en cultures. Wegens deze positieve ontwikkelingen 
werd de toekomst met vertrouwen tegemoet gezien. Treffend is het doel dat 
de bladen zich voor ogen stelden: "het materieel welzijn onzer lezers!". Hier
van getuigden rubrieken als "De strijd met den fiscus" en ook de correspon
dentierubriek, waar het z6 toeging: "Specu!antje". Heb met Russen geduld 
en grijp toe, zoo gauw u kans krijgt winst te maken; B. v.d. W. te O. Koop 
voor dit bed rag eens een gewoon aandeel Wilton. OJ. zult u daarvan op den 
duur weI genoegen beleven". 

De opgaande Iijn yond zijn bekroning in het besluit, van het Amsterdam
sch Effectenblad een dagblad te maken (met een frequentie van vijf keer per 
week). Het eerste nummer in deze vorm verscheen op 16 juni 1927. Appel
doorn staat vanaf die datum als hoofdredacteur in de krant vermeld. Het 
pleit was dus beslecht in het nadeeI van het Nieuw Aigemeen Effectenblad, 
dat daarna nog enkele jaren op een laag pitje werd voortgezet met de vermin
derde frequentie van tweemaal per week. In 1936 viel definitief het doek, 
toen het Nieuw Aigemeen Effectenblad op 2 juni van dat jaar werd opgeno
men in het Amsterdamsch Effectenblad. Daar zou zijn naam tot het einde 
van do'it blad toe in de ondertitel blijven staan. 
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Vanuit bibliografisch oogpunt bezien kent de start die het Amsterdamsch 
Effectenblad als dagblad maakte nog een curieus aspect. Deze belangrijke 
verandering kreeg uiteraard de nodige publiciteit. Zo werd onder andere een 
vouwblad uitgegevenl<l), waarin werd opgesomd wat het Amsterdamsch Ef
fectenblad, nu als dagblad, zijn lezers te bieden had. Er was een kaart bijge
voegd waarmee men zich als abonnee kon opgeven. Aan de buitenzijde van 
het vouwblad staan een paar illustraties, die een nadere beschouwing waard 
zijn. Ten eerste is dat een historische prent van de Beurs, die het onderschrift 
draagt: "De Amsterdamsche Effectenbeurs in 1794, bij de eerste verschijning 
van het Amsterdamsch Effectenblad". Dezelfde prent staat ook afgedrukt in 
het eerste nummer van het Amsterdamsch Effectenblad als dagblad, maar 
dan zonder dit onderschrift. Dat is nog niet alles. Op de buitenkant van het 
vouwblad zijn verder nog naast elkaar twee voorpagina's sterk verkleind af
gedrukt. De ene is het Amsterdamsch Effectenblad van donderdag 23 juni 
1927. Deze ilIustratie heeft het onderschrift: "sedert 1927 dagelijks 6 a 8 pagi
na's". De andere voorpagina is van de Prys-Courant der Effecten. Het on
derschrift bestaat hier uit het vetgedrukte jaartal 1794, met daaronder de tek
st: ,,1 x per week 1 pagina". Van dit alles klopt dus niets; noch het jaartal, 
noch de frequentie (die was tweemaal per week). 

Nog merkwaardiger wordt dit onderschrift, wanneer men die afgedrukte 
Prys-Courant der Effecten eens wat beter bekijkt. Het blad is namelijk ver
kleind tot het formaat van een fors uitgevallen postzegel, zo'n 2Y2 cm breed 
en 7 cm hoog. Hierdoor is de datum met het blote oog niet goed te ontcijfe
ren. Wie een vergrootglas ter hand neemt, ziet tot zijn verrassing de datum 
van 2 augustus 1796 verschijnen. De concIusie lijkt dan ook gewettigd, dat 
hier gebruik is gemaakt van het beroemde (of beruchte) facsimile van het eer
ste nummer van de Prys-Courant der Effecten. 

In het Amsterdamsch Effectenblad zelf werd bij de start als dagblad geen 
enkele toespeling op dat vermeende beginjaar 1794 gemaakt. Het blad no
teerde in 1927 de 133e jaargang, waarmee men dus op 1795 zou moeten uit
komen. Het jaartal1794 is te verklaren wanneer aangenomen wordt, dat ie
mand (Appeldoorn?) bij het terugrekenen een denkfout heeft gemaakt die 
wei vaker optreedt, als het gaat om de leeftijd van een zaak in plaats van om 
een persoon. De fout namelijk, dat het kalenderjaar is verminderd met de 
aangegeven jaargang uit het lopende jaar, in plaats van met de tot dan toe 
reeds verstreken jaargangen. 

Het Amsterdamsch Effectenblad is later nooit meer op die vermeende start 
in 1794 teruggekomen. Integendeel, bij het scheiden van de markt in 1943 
was Appeldoorn kennelijk toch achter de juiste datum gekomen. In zijn slot
artikel (dat straks nader aan de orde komt) gaat hij even op deze kwestie in. 
Appeldoorn schrijft onder andere: "Volgens het Gedenkboek der Vereeni
ging (voor den Effectenhandel), uitgegeven in 1926, verscheen de eerste prijs
courant in 1795, doch andere gegevens wijzen er op, dat het eerste exemplaar 
in 1796 verscheen"~. Appeldoorn verbindt daaraan niet direct de concIusie, 
dat het Amsterdamsch Effectenblad er met zijn jaargangnummering steeds 
een jaar heeft naastgezeten. Men kan hem dat nauwelijks kwalijk nemen; hij 
had in die dagen weI wat anders aan zijn hoofd. 
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IV WEEKBLAD VOOR OBLIGATIES 

Anderhalf jaar nadat het Nieuw Algemeen Effectenblad geheel was opge
gaan in het Amsterdamsch Effectenblad, werd daarin nog een ander blad op
genomen. Ditmaal echter geen concurrent uit het wereldje van de Amster
damse financiele pers, maar een soortgenoot uit het hoge noorden, waar men 
ook een zekere traditie op dit gebied kent. Per 1 januari 1938 hield het door 
Julius Oppenheim's Bank N.V. te Groningen uitgegeven Weekblad voor 
Provinciale-, Gemeente- en Waterschaps-Obligaties op te bestaan, en ging dit 
blad op in het Amsterdamsch Effectenblad. Hoewel er noch over de redenen 
van deze overname, noch over de gevolgen daarvan veel bijzonderheden be
kend zijn, dient hier toch kort bij de geschiedenis van dit Weekblad te wor
den stilgestaan. 

Die geschiedenis begon vermoedelijk in november 1884. Een exemplaar 
van het allereerste nummer van het Weekblad is helaas niet te achterhalen, 
zodat de juiste datum slechts bij benadering kan worden vastgesteld41

). De 
vermoedelijke datering is af te leiden uit de jaargangnummering en uit de om
standigheid, dat de abonnementsperiode steeds liep van 1 november tot 31 
oktober. De oudste jaargangen dragen de kop: "Weekblad voor Provinciale, 
Gemeente- en Waterschaps-Obligaties", met als ondertitel "Orgaan voor de 
financien van Provincies, Gemeenten en Waterschappen". Deze naam on
derging slechts eenmaal een kleine wijziging, toen in het tweede decennium 
van deze eeuw achter het woord "Provinciale" een koppeiteken werd inge
last. In de kop van de oudste jaargangen staat reeds vermeld, dat het blad 
verscheen onder redactie van Julius Oppenheim te Groningen (zonder nader 
adres). Aangenomen moet worden, dat deze bankier en commissionair in ef
fecten ook de oprichter van het Weekblad is geweest. De naam van de druk
ker wordt nergens in het blad vermeld. 

Vaste gegevens zijn het verschijnen op elke donderdag, de abonnements
prijs van f 3 per jaar franco per post en de prijs der advertenties: van 1-5 re
gels f 1,50 en elke regel meer f 0,30. De abonnementsprijs bleef tot het einde 
toe ongewijzigd, maar het advertentietarief was toen uiteindelijk verhoogd 
tot f 2,50 resp. f 0,50. Doorgaans telde het Weekblad vier pagina's, met 
soms een bijvoegsel. De inhoud laat zich het beste karakteriseren door de kop 
boven een der hoofdartikelen: Droog maar leerzaam. Die hoofdartikelen wa
ren soms van eigen hand, soms overgenomen uit andere bron en soms ook 
van vaste medewerkers. In 1903 stonden als vaste medewerkers vermeld: mr. 
LB. Cohen en mr. H. Blaupot ten Cate, directeuren van het Bureau voor 
Staats- en Administratiefrechtelijke adviezen te 's-Gravenhage, alsmede mr. 
C.W. Stheeman en mr. J.H. Labberton te Groningen. Uit sommige bijdra
gen blijkt, dat men de polemiek met figuren als de jurist prof. mr. Jacques 
Oppenheim (een broer van Julius 0.) of de journalist S.F. van Oss (de Nieu
we Financier en Kapitalist) niet uit de weg ging. Het Weekblad bevatte tevens 
"Sprokkelingen uit gemeenteverslagen" en vaste rubrieken zoals uitiotingen, 
vragen van lezers, te koop aangeboden waardepapieren, e.d. 

Daarnaast waren er steeds de prijsnoteringen der provinciale-, gemeente-, 
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waterschaps- en polderobligaties. Uitsluitend voor de koersinformatie werd 
naast het Weekblad ook een klein vouwblad uitgegeven, dat gratis aan be
langstellenden werd toegezonden onder de naam: "Weekblaadje voor Pro
vinciale, Gemeente- en Waterschapsobligaties van Julius Oppenheim te Gro
ningen42

). Uit de opzet van zowel het "Weekblaadje" als het gewone Week
blad kan men afieiden, dat deze publikaties niet in de laatste plaats ten doel 
hadden een vaste band te bevorderen met de ciil!nteie van de firma. 

Julius Oppenheim werd op 27 december 1845 te Groningen geboren als 
zoon van de koopman Urie Oppenheim en Betje de Jongh4). Als commissio
nair in effecten schijnt hij te zijn begonnen omstreeks 1870"'). In latere jaren 
was de zaak gevestigd in de Schoolstraat. Behalve uitgever Iredacteur van zijn 
eigen Weekblad, was Oppenheim bewindvoerder van de Provinciale Gronin
ger Courant, waarvoor hij ook van tijd tot tijd aan de redactie meewerkte. 
Tot aan zijn overlijden op 19 januari 1903 schreef hij daarin o.a. regelmatig 
de beursoverzichten, de zogeheten "Kijkjes"45). Het Weekblad zelve schonk 
aan Oppenheims overlijden geen enkele aandacht. Het enige wat er gebeurde 
was, dat het blad eenmaal een week oversloeg en daarna werd voortgezet 
door de/irma Julius Oppenheim. 

Aan het einde van 1903 werd de firma omgezet in een naamloze vennoot
schap: Julius Oppenheim's Bank. Deze N.V. werd opgericht bij akte van 31 
december 1903, waarvoor Koninklijke goedkeuring was verleend bij besluit 
van 15 december 1903, no. 3146

). Doel van de vennootschap was: de voortzet
ting der zaken, door de firma Julius Oppenheim te Groningen gedreven, 
mitsdien de uitoefening van het bankiersbedrijf, de handel in provincie-, ge
meente- en waterschapsobligaties, in coupons, wissels, fondsen, vreemde 
munt, het voeren van administraties en al wat daarmee in verband staat. De 
vennootschap had bij de aanvangeen maatschappelijk kapitaal van f 
500.000, verdeeld in 500 aandelen van f 1000, waarvan voorlopig 200 stuks 
werden uitgegeven. Hierin werd deelgenomen door de volgende personen: (a) 
Johannes Leopold, bankier te Groningen (35 aandelen); (b) Abraham Op
penheim, bankier te Den Haag (62 aandelen); (c) dr. Bernard Wilhelm Sie
mens, arts te Groningen (38 aandelen); (d) mr. Ary Jacques Oppenheim, 
bankier te Arnhem (25 aandelen); (e) mr. Ary J. Oppenheim, Liesbeth Selly 
Oppenheim te Ukkel (Belgil!), Rachel Mathilda Francisca Oppenheim te Gro
ningen en Francis Julius Oppenheim (zoon van Julius 0.) te Groningen (allen 
te zamen voor 40 aandelen). Tot directeur werd benoemd Johannes Leopold, 
en commissaris werden Abraham Oppenheim, dr. B.W. Siemens en mr. Ary 
J. Oppenheim. 

In 1907 werd een eigen bankgebouw gesticht op de hoek van de Kleine en 
Grote Pelsterstraat. In 1916 werd J .K. Siemens tot directeur benoemd. Julius 
Oppenheim's Bank werd in 1919 overgenomen door de Groninger Bank. De 
activiteiten werden enkele jaren later, in 1923, verplaatst naar de Groninger 
Bank aan de Munnekeholm en daar onder eigen naam voortgezet. In 1930 
werd de Groninger Bank overgenomen door de Twentsche Bank. Deze zou 
zich in 1964 verenigen met de Nederlandsche Handel-Maatschappij tot Alge
mene Bank Nederland. Die laatste ontwikkeling maakte het Weekblad echter 
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niet meer mee. Naar de redenen voor de overname per I januari 1938 door 
het Amsterdamsch Effectenblad kan men achteraf slechts gissen47

). 

Wellicht was het Weekblad langzamerhand toch een soort vreemde eend in 
de bijt geworden binnen de organisatie van de Twentsche Bank, waar ook an
dere publikaties voor zakenrelaties werden uitgegeven. Het redigeren van een 
apart blad (nog steeds op naam van Julius Oppenheim's Bank) zal op den 
duur mogelijk als een te grote belasting en strijdig met de uniformiteit zijn er
varen. Het belang voor het Amsterdamsch Effectenblad zal vooral hebben 
gelegen in de overname van het abonneebestand van het Weekblad, waarmee 
de eigen oplage vergroot kon worden. De koersinformatie waaraan het 
Weekblad zijn specialisme ontleende, stond ook v66r de overname al net zo 
in het Amsterdamsch Effectenblad, dat daarna vooralsnog op dezelfde voet 
werd voortgezet. 

V DE NEDERLANDSCHE FINANCIER 

De tweede zelfstandige worte! aan de stamboom van Het Financieele Dag
blad heeft een kortere historie dan het Amsterdamsch Effectenblad en is ook 
zonder verdere vertakkingen. Op 2 februari 1864, vijf jaar v66r de opheffing 
van het dagbladzegel, verscheen het eerste nummer van De Nederlandsche Fi
nancier, met als ondertitel "Beurs-, Bank- en Handelscourant" . Stichter van 
dit blad was de op 18 maart 1831 geboren boekdrukker en boekhandelaar 
Pieter Martinis van der Made. Deze was een broer van de in nijverheidskrin
gen bekende J .M. van der Made, directeur der Koninklijke Fabriek van 
Stoom- en andere Werktuigen, voorgangster van de N.V. Werkspoor48). 

P .M. van der Made was gevestigd in de Amsterdamse Stilsteeg G 88, waar 
later de Paleisstraat zou komen (het gedeelte tussen de Nieuwezijds Voor
burgwal en de Spuistraat). Uit zijn programma in het eerste nummer van De 
Nederlandsche Financier bleek, dat Van der Made zich in het bijzonder tot 
taak had gesteld: "aile vraagstukken, die betrekking hebben op financiele 
operatien en geldbeleggingen onafhankelijk van elke beurscoterie en partijbe
lang, op volstrekt onpartijdige wijze te bespreken" . 

Aanvankelijk verscheen De Nederlandsche Financier tweemaal per week, 
op dinsdag en vrijdag. De abonnementsprijs van het vier pagina' s omvatten
de blad bedroeg f 13 per jaar. Elk nummer werd met twee cent zegelrecht be
last. Van de afschaffing van die belastingmaatregel per 1 juli 1869 maakte 
Van der Made direct gebruik om zijn blad driemaal per week te doen uitko
men. Ruim drie jaar later reeds, met ingang van 16 oktober 1872, werd De 
Nederlandsche Financier een dagblad (met een frequentie van vijf maal per 
week). De enorme expansie van handel, nijverheid, spoorwegwezen, scheep
vaart, koloniale ondernemingen, en speciaal de steeds toenemende betekenis 
van de Amsterdamse Effectenbeurs, waren hiertoe de aanleiding geweest. De 
naam Dagelijksche Beurscourant werd echter pas in 1874 aan de titel toege
voegd. Daarbij werden de woorden "De Nederlandsche Financier" geredu
ceerd tot een klein bovenschrift bij het over de volle breedte gedrukte "Dage-
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lijksche Beurscourant", zodat deze nieuwe roepnaam zich gaandeweg tot 
hoofdtitel ontwikkelde. 

De periode Binger 

Kort na de uitbreiding tot dagblad overleed Van der Made. Op 24 februari 
1873 werd hij begraven. Zijn weduwe verkocht de uitgave aan H. en I.M. 
Binger, de firmanten van Gebroeders Binger, zoals deze in de Amsterdamse 
Warmoesstraat gevestigde drukkerij en uitgeverij heette, nadat de vader van 
de beide broers, Marcus Hijman Binger, uit het door hem opgerichte bedrijf 
was getreden. Tot verdere exploitatie van het blad stichtten H. en I.M. Bin
ger bij akte van 14 juni 1873 de naamloze vennootschap De Nederlandsche 
Financier, waarvan zij als directeuren optraden. Dit was een der eerste naam
loze vennootschappen in het Nederlandse dagbladwezen4'1). 

Op 1 juli 1873 verscheen het eerste nummer onder directie van de Gebroe
ders Binger. Tot en met 30 september 1873 werd het blad nog bij de firma 
Van der Made gedrukt; vanaf 1 oktober gebeurde dit in de drukkerij van de 
Bingers. Aanvankelijk bleef De Nederlandsche Financier/Dagelijksche 
Beurscourant op hetzelfde formaat verschijnen. In 1876 moest dit reeds wor
den vergroot. Enkele malen werden er bijvoegsels van twee bladzijden toege
voegd. Gaandeweg maakte vooral de uitbreiding der beursnotering het geven 
van meer bijvoegseis nodig, tot het blad kort na de eeuwwisseling geregeld 
met zes, veelal ook met acht pagina's uitkwam. Behalve de gebruikelijke 
maand- en jaarregisters op de inhoud van het blad, werden in de loop der ja
ren ook enkele periodieke uitgaven los daarvan begonnen, zoals het "Uitlo
tingsregister", de "Belastinggids" en, niet te vergeten, het Financieel Jaar
boek. Dit jaarboek was voortgekomen uit de reeds over het jaar 1872 ver
schenen jaarlijkse "Tabei der Laagste en Hoogste Koersen". Het Financieel 
Jaarboek verscheen voor het eerst in 1912; de laatste editie was die van 1944 
over het daaraan voorafgaande jaarSO

) . 

Tegelijk met de toevoeging van de naam Dagelijksche Beurscourant deed 
op 1 januari 1874 F.H.L. Tiedeman zijn intrede als hoofdredacteur van De 
Nederlandsche Financier. Op 12 juli 1877 was hij alweer van het toneei ver
dwenen. Een paar dagen later deelde de directie hierover mede, dat Tiedeman 
was ontslagen maar dat niettemin "voor de redactie van ons blad naar beho
ren wordt gezorgd" . Kort daarna dook Tiedeman op als correspondent van 
Het Nieuws van de Dag (en later van de N.R.C.) in LondenS' ) . Na die tijd 
werd er geen hoofdredacteur meer in de krant vermeld. Een bekende (welis
waar anonieme) medewerker was S.F. van Oss, de latere oprichter van het 
weekblad de Haagsche Post en Van Oss' Effectenboek. Toen Van Oss in de 
jaren 1891/92 als correspondent van het Algemeen Handelsblad door de Ver
enigde Staten reisde, schreef hij over de Amerikaanse spoorwegwaarden ook 
in de Dagelijksche BeurscourantS2

). Na zijn terugkomst in Nederland werd 
hij in 1902 benoemd tot hoofdredacteur van het weekblad de Nieuwe Finan
cier en Kapitalist, uitgegeven door P . Noordhoff te Groningen. 

In januari 1890 overleed de oudste van de Gebroeders Binger, de ook als 
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letterkundige bekend staande Hijman Binger. Zo werd diens tweede zoon 
Martinus Hijman, slechts weinig jaren nadat hij de Open bare Handelsschool 
te Amsterdam had doorlopen, geroepen de leiding van de krant en tevens van 
de drukkerij over te nemen. Twee jaar later overleed ook Isaac, de jongere 
van de broers. Het familiebedrijf van de Bingers, waar in die tijd een 70-tal 
mensen werkten, werd in 1890 voortgezet als de N. V. Boek-, Kunst- en Han
delsdrukkerij voorheen Gebroeders Binger, met M.H. Binger als directeur. 
In de kring der Nederlandse boekdrukkers-patroons maakte M.H. Binger 
naam met een door hem ontwikkeld systeem voor administratie en kostprijs
berekening, het zogeheten "systeem-Binger". Ook kreeg hij de bijnaam 
"Mister Linotype" , in verband met de Linotype-zetmachine die hij op 1 ok
tober 1894 als eerste op het vasteland van West-Europa bij De Nederlandsche 
Financier/ Dagelijksche Beurscourant introduceerde en waarvan hij tot 1904 
de Nederlandse vertegenwoordiger was53

) . 

Zoals reeds eerder is vermeld, kwam in 1919 de fusie tot stand tussen de 
firma Binger enerzijds en Roeloffzen-Hiibner en Van Santen anderzijds, on
der de naam Vereenigde Drukkerijen. Op dit samengaan bestaan twee, iets 
afwijkende visies . De eerste is die van dr. Scheffer54

), waaruit blijkt dat het 
ging om een pure overname van de firma Binger. Daarbij zou het initiatief 
zijn uitgegaan van A.G. Ruijgrok, lid van de Raad van Bestuur van de N.V. 
Boek- en Kunstdrukkerij voorheen Roeloffzen-Hiibner en Van Santen. J. 
van der Meer, procuratiehouder bij de Dagelijksche Beurscourant, legde in 
1937 een iets ander accent op dit samengaan. Toen door een gestadige uitbrei
ding van zaken naar meer ruimte moest worden omgezien werd Binger, bij 
het zoeken daarnaar, samensmelting aangeboden met Roeloffzen-Hiibner en 
Van Santen. Aldus Van der Meer in een artikeI ter gelegenheid van de zeven
tigste verjaardag van Binger, waarin misschien de zaken wat rooskleurig wor
den voorgesteld55

). 

H .A.H. Sijtho!! 

Toen de fusie tot stand was gekomen, bleef de Dagelijksche Beurscourant ei
gendom van Binger. De N. V. De Nederlandsche Financier was in 1918 omge
zet in een vennootschap onder firma van dezelfde naam, die de Dagelijksche 
Beurscourant uitgaf. De Vereenigde Drukkerijen, uitgeefster van het Am
sterdamsch Effectenblad en het Nieuw Algemeen Effectenblad, had als direc
teuren M.H. Binger, G. Roeloffzen en A.G. Ruijgrok. Tot het tijdstip dat de 
Vereenigde Drukkerijen in 1926 in liquidatie ging, had Bingers mede- direc
teurschap dus de extra dimensie, dat hij tevens eigenaar-directeur was van 
een rechtstreeks concurrerende uitgave. Of er toen al gespeculeerd werd over 
een daadwerkelijke fusie tussen het Amsterdamsch Effectenblad en de Dage
lijksche Beurscourant, is niet bekend. Natuurlijk kon niemand vermoeden 
dat zo'n fusie een twintigtal jaren later onder geheel andere omstandigheden 
realiteit zou worden. In elk geval vestigde Binger er in de jaren dertig via ad
vertenties nog graag de aandacht op, dat zijn Dagelijksche Beurscourant het 
oudste financiele dagb/ad was. 
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Kort na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog riep M.H. Binger de 
bemiddeling in van mr. W.G.J. Veenhoven, secretaris van De Nederlandsche 
Dagbladpers (toen nog een vereniging van directeuren), om de Dagelijksche 
Beurscourant aan een andere uitgever over te doen. Veenhoven nam contact 
op met de aan de Haagsche Courant verbonden Hendrik Albert Henri Sijt
hoff (geb. 1915), van wie hij wist dat deze belangstelling had voor een eigen 
krant. Naar kan worden aangenomen heeft een sarnenloop van verschillende 
factoren ertoe geleid, dat Binger juist toen tot het besluit was gekomen om 
zijn krant van de hand te doen. Binger was jood, en ongetwijfeld heeft de 
oorlogssituatie met de steeds verdergaande maatregelen van de bezetter tegen 
joodse Nederianders hierbij een belangrijke rol gespeeld. Daarbij kwam nog, 
dat Binger geen mannelijke nakomelingen had en al op gevorderde leeftijd 
was, terwijl hij bovendien de laatste jaren van zijn leven leed aan angina pec
toris. 

Het was toen overigens niet voor het eerst, dat er een zakelijke transactie 
tussen de drukkers- en uitgeversfamilies Binger en Sijthoff zou plaatsvinden. 
Dit precedent stamt uit de tweede helft van de negentiende eeuw, toen de 
Leidse uitgever A.W. Sijthoff (grootvader van H.A.H. Sijthoff) van de Ge
broeders Binger de restanten overnam van hun monumentale, 12-delige Von
del-uitgave. Deze in 1869 voltooide uitgave onder redactie van mr. J. van 
Lennep oogstte veellof, mede vanwege de typografische verzorging der tekst 
en de talrijke staalgravures, houtgravures, steendrukken en "glyphogra
fieen" (een door de vader van de Gebroeders Binger ontwikkeld drukproce
de). Vanwege de hoge prijs en een concurrerende volksuitgave (waartegen 
processen over het auteursrecht niet mochten baten), waren de Bingers met 
een deel van de oplage blijven zittenS6

) . 

Van die oude transactie tussen de firma's Binger en Sijthoff waren mis
schien nog wat sporen bij het nageslacht achtergebleven, die de wederzijdse 
toenadering konden bevorderen. Per 1 jan\lari 1941 kocht H.A.H. Sijthoff 
van M.H. Binger de vennootschap De Nederlandsche Financier, uitgeefster 
van de Dagelijksche Beurscourant. De koopsom bedroeg f 60.000; hierin wa
ren tevens aile nevenuitgaven begrepen, zoals de "Tabel der Laagste en 
Hoogste Koersen" en het "Uitlotingsregister"S7). Kort daarna, op 17 mei 
1941, overleed Binger, 74 jaar oud. In latere jaren heeft wei eens het verhaal 
de ronde gedaan dat hij - onder druk van de oorlogsomstandigheden - zelf 
een einde aan zijn leven zou hebben gemaakt. Dit wordt echter met klem te
gengesproken door zijn dochter, mevrouw L.H. Drijver-Binger. Zij was er 
zelf bij aanwezig toen haar vader aan de gevolgen van zijn ziekte overieed, zo 
heeft zij ons desgevraagd medegedeeldS8). 

Met ingang van 26 mei 1941 werd H.A.H. Sijthoff formeel benoemd tot 
Bingers opvolger als directeur van de vennootschap. Per 16 juni 1941 werd 
tot hoofdredacteur van de Dagelijksche Beurscourant benoemd B.H.A. 
Meijerink, voordien chef van de financiele en economische redactie van De 
Maasbode. Meijerink had daar al in 1930 naarn gemaakt met een drietal arti
kelen, waarin hij in vogelvlucht een beeld gaf van de stand der Nederiandse 
beleggingsfondsen uit die tijdS9

). 
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Bij de Dagelijksche Beurscourant was Meijerink de opvolger van dr. M. 
Vajda, die al in de jaren twintig artikelen over Nederlandse financieel-econo
mische kwesties schreef in het tijdschrift l'Economiste Fran~ais (onder ande
re betreffende activiteiten van De Nederlandsche Bank)60). Sinds wanneer 
Vajda fungeerde als hoofdredacteur van de Dagelijksche Beurscourant is niet 
precies vast te stellen. Hij wordt inieder geval als zodanig genoemd in de ju
bileum-uitgave ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Dagelijksche 
Beurscourant in 1939. De achtergrond van Vajda's vertrek bij de Dagelijk
sche Beurscourant is, dat hij evenals Binger jood was. Omstreeks diens over
lijden is Vajda ondergedoken; hoewel hierover geen bijzonderheden bekend 
zijn staat in ieder geval vast, dat hij de oorlog heeft overleefd. Na de bevrij
ding, toen hij op freelance-basis bij de toenmalige Rotterdamsche Bank 
werkte, leverde Vajda nog enige tijd als medewerker incidentele bijdragen 
aan Het Financieele Dagblad. Hij overleed op 15 april 197061

). 

VI DE FUSIE IN 1943 

De gebeurtenissen die uiteindelijk hebben geleid tot de gedwongen fusie tus
sen de twee financiele dagbladen die bij het uitbreken van de Tweede Wereld
oorlog nog bestonden, de Dagelijksche Beurscourant van H.A.H. Sijthoff en 
het Amsterdamsch Effectenblad van S.O. Appeldoorn, moeten worden ge
zien in het licht van de maatregelen, die door en namens de Duitse bezetter te
gen de Nederlandse pers werden genomen wegens het gebrek aan grondstof
fen voor de papierfabricage. Dit werd mede aangegrepen om een vastere 
greep op de pers te kunnen krijgen. 

Na een eerste reorganisatie van de pers in 1941 leidden deze maatregelen 
begin 1942 onder andere ertoe, dat een lijst van financiele periodieken werd 
opgesteld door de persafdelingen van het zgn. Rijkscommissariaat en van het 
toenmalige departement van Volksvoorlichting en Kunsten (de laatstbedoel
de afdeling onder leiding van Max Blokzijl, v66r de bezetting Berlijns corres
pondent van het Algemeen Handelsblad). Op deze lijst was aangegeven welke 
bladen werden opgeheven en welke konden blijven bestaan. Wat de twee fi
nanciele dagbladen betreft, zou het Amsterdamsch Effectenblad moeten ver
dwijnen, terwijl de Dagelijksche Beurscourant kon blijven bestaan. Erg zorg
vuldig was de lijst niet samengesteld, want achter De Nederlandsche Finan
cier stond: "opheffen", terwijl dit toch hetzelfde blad was als de Dagelijk
sche Beurscourant. 

C.F. Overhoff (1891-1960), voorzitter van de Vereeniging voor den Effec
tenhandel en tevens voorzitter van de door de bezetter ingestelde Bedrijfs
groep Effectenhandel, tikte Blokzijl voor dit foutje op de vingers in een brief, 
die hij op 21 januari 1942 schreef ter bevestiging van een die dag op het de
partement gevoerd onderhoud62

). Overhoff, die buiten het effectenvak actief 
was in het verzet -later als gewestelijk commandant van het strijdend gedeel
te der Binnenlandse Strijdkrachten te Amsterdam - had zich in zijn functie 
als voorzitter van de Bedrijfsgroep het lot der vakbladen aangetrokken en 
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poogde, zoals hij zelf aangaf, "eene oogenschijnlijk weinig gelukkige rege
ling indien mogelijk alsnog te redresseren" . Daarbij wees hij erop, "dat men 
in dit soort vakpers niet eenvoudig kan redeneeren: indien het eene blad er 
niet meer is, dan moet men het maar met het andere doen, want de belangen 
die hiermee gemoeid zijn gaan verder dan die van den oppervlakkigen lezer". 
Overhoff ging trouwens niet al te diep in op de meer technische bijzonderhe
den, waaruit de aanvullende functie kon blijken die de financiele bladen ten 
opzichte van elkaar vervulden. "Waar u mij zeide de betrokken bladen niet te 
kennen, zou dit toch weinig tot u spreken" aldus Overhoff, die zijn brief ter 
toelichting vergezeld deed gaan van een paar losse nummers van de betreffen
de bladen. 

Ten aanzien van de beide financiele dagbladen stelde Overhoff voor, daar
in het gedeelte met de Prijscourant te laten vervallen. Die werd immers ook al 
door de Vereeniging voor den Effectenhandel uitgegeven. Dit zou voor de 
beide dagbladen precies de helft in omvang schelen. Zodoende konden twee 
vliegen in een klap worden geslagen: er werd voldaan aan de eis van de bezet
ter tot papierbesparing, en tevens aan de in financiele kringen bestaande be
hoefte aan een zo pluriform mogelijke vakpers . Deze reactie van Overhoff 
impliceert dat er ondanks de censuur kennelijk op dit gebied nog een zodani
ge berichtgeving mogelijk was, dat het de moeite loonde om die zo goed mo
gelijk in stand te houden. 

Noch het oorspronkelijke opheffingsplan, noch het tegenvoorstel werden 
echter gerealiseerd. Daarentegen vaardigde de afdeling Perswezen van het de
partement een half jaar later een nieuwe maatregel uit, die erop neerkwam 
dat aile Nederlandse effectenbladen (dag- en week bladen) zouden worden 
opgeheven, ditmaal echter met uitzondering van het Amsterdamsch Effec
tenblad6J) . Vanwaar die ommezwaai ten gunste van dat aanvankelijk met op
heffing bedreigde Amsterdamsch Effectenblad? Mogelijk heeft Overhoff 
(onbewust) de betrokken instanties op het idee gebracht met zijn reeds ge
noemde brief naar aanleiding van het eerste reorganisatieplan. Hij wijst er 
daarin op, zonder iets ten nadele van de Dagelijksche Beurscourant te willen 
zeggen, dat het plan tot opheffing van "het oude, maar door de huidige 
redactie jong gehouden Amsterdamsch Effectenblad in breeden kring als on
billijk wordt aangevoeld. Niet aIleen om den aard harer beschouwingen, 
maar ook en in hoofdzaak om hare technische voorlichting". 

Naar aanleiding van de herziene plannen kwam Over hoff opnieuw in het 
geweer, ditmaal gesteund door mr. H.L. Woltersom, hoofddirecteur van de 
Rotterdamsche Bankvereniging en tevens voorzitter van de Hoofdgroep Ban
ken en de Bedrijfsgroep Handelsbanken. Op hun protesten liet de afdeling 
Perswezen weten, dat de maatregelen waren genomen met toestemming van 
de desbetreffende Duitse instanties en dat men zich daar dan maar moest ver
voegen. De Vereeniging voor den Effectenhandelliet het er niet bij zitten en 
bleef vasthouden aan het standpunt, dat de leden een behoorlijke voorlich
ting niet konden ontberen. Dit ondanks het snel vermeerderende aantal in
stanties dat zich met de zaak bemoeide, zoals behalve het bureau Persreorga
nisatie en het departement van Volksvoorlichting ook het departement van 
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Handel, het Presseamt, het Bureau voor de Grafische Industrie, de Wirt
schafsprtifstelle en de Beauftragte bij De Nederlandsche Bank, dr. A. Btih
ler64

) . 

Tot laatstgenoemde functionaris wend den Over hoff en Woltersom zich in 
september 1942 gezamenlijk met een nieuw voorstel. Dit hield onder andere 
in dat - ervan uitgaande dat een verdere inkrimping onvermijdelijk was - de 
Dagelijksche Beurscourant en het Amsterdamsch Effectenblad tezamen een 
financieel dagblad zouden uitgeven, en dat de zes wekelijks of veertiendaags 
verschijnende financiele bladen tot een soortgelijke overeenkomst zouden 
komen met betrekking tot het uitgeven van een financieel weekblad6

'). Deze 
bemiddeJingspoging had meer succes, waarbij als eerste een fusie tussen de fi
nanciele week bladen tot stand kwam. Per 6 november 1942 ontstond het blad 
De FinancieeJe Koerier uit een combinatie tussen de volgende periodieken: 
De Financier, D.W. Brand's Effectenblad voor minder courante en incou
rante fondsen, Finantieel Weekblad voor den Fondsenhandel, Humfeld's Fi
nancier, H.D. de Vos' Wekelijksche Uitlotingscourant en Weekblad van 
Broekman's Commissiebank voor Incourante Fondsen. De eindredactie 
kwam in handen van J. van der Meulen van het Finantieel Weekblad66

). 

De nadere uitwerking van de fusie tussen de beide financiele dagbladen 
nam meer tijd in beslag. De tijd begon wei te dringen, want inmiddels had de 
afdeling Perswezen allaten weten dat de beide dagbladen per I januari 1943 
zouden moeten ophouden te verschijnen. Dit dreigement werd echter niet ten 
uitvoer gebracht. WeI werden de omvang en de oplage van de beide bladen 
met de helft verminderd67

). De fusiebesprekingen, waarbij bemiddeling werd 
verleend door mr. W. Cnoop Koopmans, algemeen secretaris van de Vereeni
ging voor den Effectenhandel, betroffen onder andere de te kiezen drukker, 
de lopende contracten met adverteerders, de verplichtingen inzake de weder
zijdse advertentie-aquisiteurs en het samenvoegen van de twee redacties en 
administraties. Als men bedenkt dat Appeldoorn in feite de sterkste papieren 
had (althans bij de aanvang van de fusiebesprekingen, omdat zijn Amster
damsch Effectenblad toen nog niet met opheffing werd bedreigd), kan men 
zich afvragen hoe juist hij tegenover die fusie stond. 

Op deze vraag geeft Appeldoorn zeJf een antwoord in een getypte, ongeda
teerde en niet-ondertekende notitie, die gezien de inhoud zonder enige twijfel 
aan hem kan worden toegeschreven68

). De notitie draagt het opschrift: "Los
se gedachten over de combinatie van de Dagelijksche Beurscourant en het 
Amsterdamsch Effectenblad". De eerste zin geeft al direct een indruk van 
Appeldoorns stellingname: "Deze combinatie biedt mij geen voordelen, doch 
aangezien het mij om verschillende redenen aangenaam is, dat ik niet aileen 
overblijf, ben ik bereid mijne medewerking te verleenen". Op die redenen 
wordt verder niet ingegaan; mogelijk heeft het grote verschil in leeftijd tussen 
Appeldoorn (die de 60 al was gepasseerd) en Sijthoff (nog geen 30 jaar) hier
bij een rol gespeeJd. 

Uiteindelijk werd op 11 augustus 1943 een fusie tussen de beide uitgevers 
tot stand gebracht, aanvankelijk onder de naam: "Financieele Periodieken 
N.V. Lo.", gevestigd aan de Nieuwezijds Voorburgwal287 te Amsterdam. 
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Het doel van deze vennootschap werd als voigt omschreven: "Het uitgeven 
van dagbladen en/of periodieken op financieel gebied, in het bijzonder van 
een financieel dagblad als gecombineerde voortzetting van het Amsterdam
sch Effectenblad en de Dagelijksche Beurscourant, het deelnemen in en fi
nancieren van andere vennootschappen en/of ondernemingen, die een soort
gelijk doel beogen, alsmede in het algemeen het verrichten van al datgene, dat 
met het vorenstaande direct of indirect verband houdt"69). 

Het kapitaal der vennootschap bedroeg f 30.000, verdeeld in dertig aande
len, alle nominaal groot f 1000. Aile aandelen waren geplaatst en in contan
ten volgestort, terwijl daarin werd deelgenomen door S.G. Appeldoorn en 
H.A.H. Sijthoff, heiden met vijftien aandelen. De handelsnaam van de ven
nootschap werd bij akte van 30 november 1943 gewijzigd in Hendrik Sijt
hoff's Financieele Bladen N.V., dit op verlangen van het departement van 
lustitie ter verkrijging van een verklaring van geen bezwaar70

). 

Het Financieele Dagblad 

Voor de keuze van een naam voor de gecombineerde voortzetting van het 
Amsterdamsch Effectenblad en de Dagelijksche Beurscourant was, zeker na 
aile verwikkelingen van de laatste tijd, weinig fantasie meer nodig. Op 
woensdag 15 september 1943 verscheen het eerste nummer van de eerste jaar
gang") van Het Financieele Dagblad, met H.A.H. Sijthoff als directeur en 
S.G. Appeldoorn als hoofdredacteur. Dat eerste nummer van Het Financiee
Ie Dagblad (waarvan de spelling volgens de toen nog geldende regels van De 
Vries en Te Winkel later steeds gehandhaafd bleef) opende met een verkla
ring onder de kop: "Het begin" . Hieruit bleek, dat ondanks de benarde om
standigheden de toekomst met enig optimisme werd tegemoet gezien. Zo kan 
men lezen: "Op dit ogenblik zijn wij nog gebonden aan de beperkingen, die 
ons van hoogerhand zijn opgelegd; de toekomst echter zal hierin uiteraard 
geleidelijk verandering brengen en naarmate de banden van thans geslaakt 
zullen worden, zal onze werkkracht zich meer kunnen ontplooien en in den 
inhoud van ons blad tot uitdrukking komen". En even verder: "Niemand ter 
wereld kan voorspellen hoe na het beeindigen van den ooriog de kaarten in fi
nancieel en economisch opzicht geschud zullen zijn. Maar dit weten wij ze
ker: Het Financieele Dagblad zal als leidend financieel orgaan paraat zijn om 
zijn lezers door de vreemde en onbekende verhoudingen heen, den weg te 
doen vinden". 

In de laatste nummers van de Dagelijksche Beurscourant en het Amster
damsch Effectenblad hadden al aankondigingen over de op handen zijnde fu
sie gestaan, die wat meer in mineur waren getoonzet. Zo wees de Dagelijk
sche Beurscourant op " ... de stap voor stap verder gaande inkrimping van 
den omvang van ons blad, waardoor de voor de uitoefening van het bank- en 
effectenbedrijf noodzakelijke meest elementaire gegevens nog nauwelijks 
konden worden geboden en ten slotte het verbod van het publiceren van be
schouwingen, artikelen, commentaar, inclusief beursoverzichten". 

Soortgelijke bewoordingen bezigt ook Appeldoorn in zijn slotartikel uit 
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het Amsterdamsch Effectenblad van 14 september 1943, dat als titel draagt: 
"Afscheid; na anderhalve eeuw!" In dit artikel dook Appeldoorn, lOals in 
die dagen wei meer gebeurde, even in de vaderlandse geschiedenis: "Ons blad 
heeft aldus de Fransche Revolutie mee beleefd, het heeft de uitwassen die 
daaruit voor ons land voortvloeiden, aan den lijve ondervonden. Het leefde 
mee met de restauratie der rijksfinancien na de Napoleontische periode, het 
bevatte de eerste prociamaties, uitgegeven na het vertrek der Fransche bezet
ting, het zag het tijdelijk uitgeweken Oranje Huis in het Vader land terugkee
ren". 

Deze ontboezemingen werden Appeldoorn niet door iedereen in dank afge
nomen, wat ook later nog wei eens in de herinnering is gebracht. Zo spreekt 
De Telegraaf op 18 november 1950, ter gelegenheid van Appeldoorns 70e ver
jaardag, over diens beroemde artikel "Afscheid", dat hem wei "enige" last 
heeft bezorgd. Dat was inderdaad het geval. Op 14 oktober 1943, nog geen 
maand nadat Het Financieele Dagblad van start was gegaan, verscheen daar
in de mededeling dat Appeldoorn vanaf die datum als hoofdredacteur was af
getreden. Hiervoor werd geen verklaring gegeven; er stond aileen bij dat 
B.H.A. Meijerink - de voormalige hoofdredacteur van de Dagelijksche 
Beurscourant - voortaan als hoofdredacteur zou fungeren. 

De reden van Appeldoorns aftreden blijkt met zoveel woorden uit een 
kort, met de hand geschreven briefje dat hij aan het bestuur van de Vereeni
ging voor den Effectenhandel zond72

). Dit briefje is gedateerd 22 oktober 
1943, en in het voorgedrukte briefhoofd van Het Financieele Dagblad heeft 
Appeldoorn het onder zijn eigen naam staande woord "hoofdredacteur" met 
de pen doorgehaald. Hij schrijft: "Bijgaand heb ik de eer u te doen toekomen 
mijn bewijs van toegang tot de Beurs voor het loopende jaar. Aangezien de 
Duitsche autoriteiten mij gelast hebben mijne functie als hoofdredacteur van 
het Financieele Dagblad neer te leggen, kan ik, in mijne hoedanigheid van 
journalist de beurs zeer tot mijn spijt niet meer bezoeken". 

Zo eindigde Appeldoorns carriere in de geschreven journalistiek. Na de be
vrijding heeft hij zich geheel uit Het Financieele Dagblad teruggetrokken. 
Van 1947 tot 1952 was hij directeur en later adviseur van de Hollandsche 
Koopmansbank. Ook vervulde hij verschillende commissariaten, onder an
dere bij VRG-Papier en de N.V. Overzeese Handelscompagnie Marcatrans. 
Daarnaast verlOrgde Appeldoorn vele jaren - lOwel v66r als na de oorlog -
de wekelijkse economische rubriek van de Wereldomroep. Ook gaf hij na de 
oorlog financiele overzichten voor de A VRO-radio. Zijn laatste uitzending 
was op 27 maart 1952. Toen brak er een conflict uit, omdat het bestuur van 
de A VRO bezwaar maakte tegen anti-Amerikaanse uitlatingen in Appel
doorns overzichten, en daarom eigenmachtig in een bandopname van zijn 
causerie had geknipt. Toen Appeldoorn dit, luisterende naar zijn eigen uit
zending, bemerkte, weigerde hij zijn verdere medewerking73

). Hiermee ein
digden ook zijn activiteiten in de gesproken journalistiek, althans voor de 
AVRO-microfoon. Appeldoorn overleed op 26 augustus 1968; hij werd 87 
jaar74

). 

Het Financieele Dagblad heeft uiteraard in de eerste jaren, tot aan het ein-
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de van de oorlog, een moeizaam bestaan geleid. Uiteindelijk verscheen er nog 
maar eenmaal per week een blaadje van ongeveer A4-formaat. Maar het 
werd nooit een propaganda-orgaan voor de bezetter. Kennelijk met zijn spe
cialisme als argument wist het zelfs opmerkelijk veel economisch nieuws uit 
Amerika en Engeland te brengen, en te berichten over de plannen voor het 
naooriogse monetaire stelsel en de ideeen die Keynes daarover had. 

Niettemin kreeg de krant na de bevrijding een verschijningsverbod opge
legd in verband met de zuiveringsprocedure ingevolge het te Londen geno
men Tijdelijk Persbesluit 1944, en wei omdat Het Financieele Dagblad be
hoorde tot de groep bladen, die na 1 januari 1943 waren doorverschenen. Bij 
het Militair Oezag, dat van september 1944 tot augustus 1945 in afwachting 
van de nog te vormen Commissie voor de Perszuivering besliste, welke bla
den een verschijningsvergunning kregen, werd een verzoek ingediend om te 
mogen overgaan tot het (her)uitgeven van Het Financieele Dagblad. Op 5 
juni 1945 werd de gevraagde verklaring afgegeven door het Hoofd Sectie I 
van de Provinciale Militaire Commissaris in Noord-Holland. In de daartoe 
strekkende brief is de motivering van deze beslissing als voigt omschreven: 
"Wij zien zeer wei in, dat dit blad onmisbaar zal zijn voor de geheele finan
cieele wereld en zijn daarom bereid U toe te staan dit blad weer uit te ge
ven"7S). Alles bij elkaar was Het Financieele Dagblad door het verschijnings
verbod een maand niet verschenen; tussen nummer 19 van 11 mei en nummer 
20 van 12 juni 1945. 

Uit de ooriogsjaren zijn geen officiele oplagecijfers van Het Financieele 
Dagblad bekend. De heer Sijthoff, die tot hij in 1980 de pensioengerechtigde 
leeftijd bereikte, algemeen directeur van Het Financieele Dagblad is geweest, 
meent dat na de fusie in 1943 de totale oplage van de toen gevormde combi
natie heeft gelegen tussen de 800 en 1200 exemplaren. Eind 1945, het eerste 
jaar waarvoor er weer officiele cijfers zijn, bereikte de oplage de 4800 exem
plaren76). 

Hoe Het Financieele Dagblad zich gaandeweg heeft ontwikkeld van beurs
courant tot gespecialiseerd dagblad, valt buiten het kader van deze studie. 
Een der vroegste indicaties van deze ontwikkeling is de ondertitel van de 
krant: "voor handel, industrie, scheepvaart en cultures", die in 1947 werd 
geintroduceerd. Mede naar aanleiding van het onderzoek waarop dit artikel 
is gebaseerd, werd in de loop van 1984 de ondertitel gewijzigd in: "AI het gee
ne tot het financieele eenige betrekking heeft - sinds 1796". Een bewijs, dat 
de historische woorden van Nicolaas Cotray niets aan actualiteit hebben inge
boet. 

VII SAMENV A TTING 

Het Financieele Dagblad is ontstaan tijdens de Tweede Wereldooriog, als ge
volg van een onder druk van de bezettingssituatie tot stand gekomen fusie 
tussen het Amsterdamsch Effectenblad van S.O. Appeldoorn en de Dagelijk
sche Beurscourant van H.A.H. Sijthoff. Het eerste nummer verscheen op 15 
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september 1943. Aan de totstandkoming van deze fusie is een belangrijke bij
drage geleverd door C.F. Overhoff, voorzitter van de Vereeniging voor den 
Effectenhandel. Overhoff had zich het lot van de met opheffing en ink rim
ping bedreigde vakpers aangetrokken, waarbij het hem niet zozeer te doen 
was om het behoud van individuele bladen, als wei om een zo goed mogelijke 
continuering van de voorlichtende functie, die deze bladen voor de effecten
handel vervulden. 

De Dagelijksche Beurscourant, de jongste van de twee gefuseerde financie
Ie dagbladen, werd in 1864 opgericht door P.M. van der Made onder de 
naam De Nederlandsche Financier. Hiervan werd reeds in 1872 een dagblad 
gemaakt. De Nederlandsche Financier/Dagelijksche Beurscourant kwam 
daarna in handen van de drukkers- en uitgeversfirma Binger. Hier was het 
vooral de in technisch en administratief opzicht voorop lopende M.H. Bin
ger, die het blad verder tot ontwikkeling bracht. Vlak voor zijn overlijden in 
1941 verkocht Binger de Dagelijksche Beurscourant aan H.A.H. Sijthoff, 
eveneens een telg uit een drukkers- en uitgeversfamilie met een lange traditie. 

De oudste wortel aan de stamboom van Het Financieele Dagblad, het Am
sterdamsch Effectenblad, is de voorzetting van de Prys-Courant der Effec
ten. Deze eerste regeimatig verschijnende, zelfstandig gepubliceerde, officiele 
effectenprijscourant in Nederland werd in 1796 gesticht door de Amsterdam
se drukker, uitgever en boekhandelaar Nicolaa~ Cotray. Naar wordt aange
nomen gebeurde dit op instigatie van het Collegie tot Nut des Obligatiehan
dels. In de negentiende eeuw, rond 1869, is het Amsterdamsch Effectenblad 
met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid enige jaren in handen ge
weest van de Nederlandsche Credit- en Deposito-Bank. Deze bank, een 
schepping van dr. S. Sarphati waarbij ook de bankier en filantroop A.C. 
Wertheim nauw betrokken was, is vooral bekend geworden door de intro
ductie van talrijke buitenlandse fondsen aan de Amsterdamse Effectenbeurs. 
Minder bekend zijn de activiteiten die zich blijken te hebben afgespeeld rond 
het Amsterdamsch Effectenblad. Daarvan is nu in ieder geval komen vast te 
staan dat de bank er een royaal gebruik van heeft gemaakt als advertentie
medium, 66k in de redactiekolommen. 

Indirect waren de activiteiten van de Nederlandsche Credit- en Deposito
Bank (de voorloper van de huidige Banque Paribas Nederland N.V.) tevens 
de aanleiding tot de stichting van het Nieuw Algemeen Effectenblad. Aan dit 
uit 1869 daterende blad, dat oorspronkelijk was opgericht uit pure concur
rentie met het Amsterdamsch Effectenblad, is vooral de naam van de Der 
Kinderens verbonden. Naast directeur/ redacteur W.M. der Kinderen was dit 
zijn dochter E.A.A. der Kinderen, die hem na zijn overlijden opvolgde. 

In de concurrentieslag moest het Nieuw Aigemeen Effectenblad uiteinde
lijk het onder spit delven; het werd in 1936 geheel in het Amsterdamsch Effec
tenblad opgenomen. Beide bladen waren toen al enige jaren eigendom van 
S.G. Appeldoom, een man aan wiens journalistieke loopbaan tweemaal een 
abrupt einde kwam door de vrijmoedigheid waarmee hij zijn opinie gaf. In 
1938 werd opnieuw een blad in het Amsterdamsch Effectenblad opgenomen, 
ditmaal van Groningse origine. Op geruisloze wijze kwam de overname tot 
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stand van het Weekblad voor Provinciale, Gemeente- en Waterschaps-Obli
gaties, waarmee de Groningse bankier Julius Oppenheim in 1884 was begon
nen. 

Het Amsterdamsch Effectenblad is tot het einde van zijn bestaan toe blij
ven doortellen met een verkeerde jaargangnummering, waarmee het blad pas 
na diverse eigenaarswisselingen was begonnen. Deze fout is er vermoedelijk 
de oorzaak van, dat later sommige historici de komst van de Prys-Courant 
der Effecten hebben laten samenvallen met het begin van de Bataafse Repu
bliek in 1795. De verwarring rond het juiste aanvangstijdstip van de Prys
Courant der Effecten is nog vergroot door een later in omloop gebracht facsi
mile van het allereerste nummer. Tot nu toe is het niet gelukt een origineel, 
compleet, eerste nummer van de Prys-Courant der Effecten d.d. 2 augustus 
1796 te achterhalen. Mocht zo'n exemplaar ooit nog eens te voorschijn ko
men, dan zou dat een belangwekkende vondst zijn, waarmee de verbonden
heid tussen de geschiedenis van het beurs- en effectenwezen en de Nederland
se pershistorie kan worden onderstreept. 

NOTEN BI1 HOOFDSTUK 1 

') Gaarne spreek ik mijn dank uit voor adviezen verstrekt door C. Berendsen, 
hoofdredacteur van Het Financieele Dagblad, dr. H.1. Scheffer en Prof.dr. J.H. van 
Stuijvenberg. 

') Een samenvatting van het onderhavige artikel verscheen in Het Financieele Dag
blad, 17 en 19 september 1983, p. 17. Van de in dit artikel behandelde beurs- en effec
tenbladen bestaan geen bedrijfsarchieven meer. Voor vindplaatsen van deze periodie
ken zelve wordt (afgezien van de tekst met bijbehorende annotatie) verwezen naar de 
Centrale catalogus van dag-, nieuws- en week bladen van algemene inhoud in Neder
land verschenen (CCD), waarvan medio 1985 de eerste druk werd gepubliceerd. De 
CCD staat onder redactie van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage. De gebrui
ker van de CCD dient er echter op bedacht te zijn dat de eerste druk van dit naslag
werk de status heef! van een proeflijst, die nog verre van volledig is en die helaas op 
sommige plaatsen wordt ontsierd door fouten en slordigheden, zowel bij de bibliogra
fische annotatie aIs bij de opgave van bewaarplaatsen. Zo staat de bij Het Financieele 
Dagblad te Amsterdam aanwezige collectie niet altijd op correcte wijze aangegeven, en 
ontbreekt bijvoorbeeld een bewaarplaats als de Vereeniging voor den Effectenhandel 
te Amsterdam, waar zich een grote collectie bevindt met vroegere financii!le bladen. 
Het is de bedoeling dat over enkele jaren een nieuwe, herziene en sterk uitgebreide 
druk van de CCD zaI worden uitgebracht. 

2) Het aanvangsjaartal van de Prys-Courant der Effecten varieert nogal in de bron
nen: 1794/95 volgens het Amsterdamsch Effectenblad (1927); 1795 volgens het Am
sterdamsch Effectenblad (1869, 1895), dr. M.F.J . Smith (1919), prof.dr. N.J. Polak 
(1924), dr. A.W. de longh (1926), dr. J.G. van Dillen (1931), prof.dr. H. Brugmans/ 
prof.dr. 1.1. Brugmans (1973), prof.dr. Joh. de Vries (1976); 1795/96 volgens het Am
sterdamsch Effectenblad (1943); 1796 volgens de Amsterdamsche Courant (1796), J.J. 
Weeveringh (1852-55), mr. W.P. Sautijn Kluit (1865, 1896), dr. A.M. Ledeboer 
(1872), H.C. Diferee (1908), dr. I.H. van Eeghen (1967), dr. W.H. Berghuis (1967); 
1798 volgens de Prys-Courant der Effecten (1842). 

3) Joh. de Vries, Een eeuw vol effecten. Historische schets van de Vereniging voor 
de Effectenhandel en de Amsterdamse Effectenbeurs 1876-1976 (Amsterdam 1976) 
120, n. 117. Vgl. H.G.A. Vissink, Economic and financial reporting in England and 
the Netherlands. A comparative study over the period 1850-1914 (Assen 1985). 

4) De volledige tekst luidt: "Zedert primo Augustus wordt te Amsterdam by Nico-
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laas Cotray, op de Nieuwezyds Achterburgwal by de Brouwery de Hooiberg, twee
maal 's weeks uitgegeeven, te weeten Dingsdags en Vrydags morgens: PRYS-COU
RANT DER EFFECTEN, zo als dezelve ter Beurse deezer Stad zyn, en welk Blad on
der anderen is inhoudende de Advertentien weegens betaling der Interessen van de di
verse Negotiatien alhier te Lande gedaan; de Publieke Veilingen der Effecten alhier, en 
de Pryzen waar voor dezelve zijn verkogt (zullende in No.7 van heden gemeld worden 
de Pryzen der Effecten van vier Publieke Veilingen, welke op gisteren in het Oudezyds 
Heeren Logement zyn gedaan) a1s mede al het geene tot het Finantieele eenige betrek
king heeft, en welk Blad by bovengemelde als mede by de voomaamste Boekhande
laars zo in deeze Stad als andere Steden voor de Inteekenaaren a f 8 's laars wordt uit
gegeeven"; Amsterdamsche Courant 23/81796. 

s) H .C. Diferee, "De fondsenhandel tijdens de Republiek", in: Studien over de ge
schiedenis van den Nederlandschen handel (Amsterdam 1908) 79. 

6) A.W. de Iongh, Vereeniging voor den Effectenhandel. Gedenkboek 1876-1926 
(Amsterdam 1926) 33-38; N.J. Polak, "Het noteringsvraagstuk aan de Amsterdam
sche Effectenbeurs in de eerste helft der negentiende eeuw" , Economisch-Historisch 
laarboek 10 (1924) 198 e.v.; De Vries, Een eeuw, 19-20,45-46. 

7) 1 .M.H.I. Hemels, Op de bres voor de pers. De strijd voor de klassieke persvrij
heid (inc/usief Repertorium van de Nederlandse pers 1848-1890) (Assen 1969) 14-15; 
R. van der Meulen, De courant (Leiden 1883-1885) I, 82. 

8) Maandelijksche Nederlandsche Mercurius (sept. 1796) 430-433 . 
") 1.G. van Dillen, "Effectenkoersen aan de Amsterdamsche Beurs 1723-1794", 

Economisch-Historisch laarboek 17 (1931) 2-4; De longh, Vereeniging, 33-38; Polak, 
"Noteringsvraagstuk", 198-199; M.F.J. Smith, Tijd-affaires in effecten aan de Am
sterdamsche Beurs (,s-Gravenhage 1919) 110-111, 148-151; De Vries, Een eeuw, 18-21, 
40,45-46. Omdat uit de literatuur niet steeds duidelijk blijkt wat de herkomst is van de 
incidenteel gepubliceerde prijscouranten, voigt daarvan hier een overzicht. Ingeval een 
prijscourant meer vindplaatsen heeft, wordt daarvan slechts een genoemd. 

Datum 

25/ 91720 

9/101747 
6/11 1747 

30/ 9 1788 
3/ 41793 

1/ 5 1793 
10/ 7 1795 
21110 1795 
10/ 81796 
19/ 81796 

Drukker / uitgever 

anoniem 
(idem; een niet-ingevuld exemplaar) 
Comelis van Tongerlo, Amsterdam 
Comelis van Tongerlo, Amsterdam 
H. Diederiks, Amsterdam 
H. Diederiks, Amsterdam 
(idem; een identieke nadruk door A. en J. Honkoop, 
Leiden) 
Johannes Altheer, Utrecht 
Pieter Hendrik Dronsberg, Amsterdam 
Gerrit Post, Utrecht 
Lands Drukkerij, 's-Gravenhage 
Gerrit Post, Utrecht 

Vindplaats 

a 
b 
b 
b 
b 
b 

b 
c 
b 
b 
b 
b 

a = N.V. Maatschappij van Assurantie, Discontering en Beleening der Stad Rotter
dam Anno 1720 (inmiddels geen origineel exemplaar meer aanwezig); 

b = Gemeente-Archief Amsterdam (GAA): N 34.003 / .004; 
c = Economisch-Historische Bibliotheek, Amsterdam (EHB): Pf. Ned. 1793: 2. 

I~ Van Dillen, "Effectenkoersen", 1 e.v. 
II) W.P. Sautijn Kluit, De Amsterdamsche Beurs in 1763 en 1773 (Amsterdam 

1865) 75-76. De hoofdtitel van het blad luidde in deze tijd "Staatkundige Historie van 
Holland", waaraan was toegevoegd de "Maandelijksche Nederlandsche Mercurius", 
welke laatste de goederen- en effectennoteringen bevatte. De Mercurius maakte ip 
april 1792 een wat aarzelend begin met een kort Iijstje der aan de Amsterdamse Beurs 
genoteerde Engelse fondsen . In september 1792 was dat uitgegroeid tot een overzicht 
van een halve pagina. 
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12) GAA: N 34.003/ .004. 
Il ) De Vries, Een eeuw, 106, n. 1. Overigens werd het woord "Officii!le" eerst met 

ingang van 3/9 1952 aan de titel toegevoegd. 
14) I.H. van Eeghen, De Amsterdamsche boekhandel 1680-1725 (Amsterdam 1967) 

IV, 145-146. 
IS) I.H. van Eeghen, Inventarissen der archieven van de gilden en van het Brouwers

college (Amsterdam 1951) 10; C. Wiskerke. De afschaffing der gilden in Nederland 
(Amsterdam 1938) 221. 

16) H .G. Wijnman, Historische gids van Amsterdam (Amsterdam 1971) 287, 291-
292, 299,343 . 

17) GAA: N 34.003/ .004; Nederlands Persmuseum: map Prys-Courant der Effecten 
(1723); Vereeniging voor den Effectenhandel; Het Financieele Dagblad. 

18) EHB en Vereeniging voor den Effectenhandel. De collectie van de EHB begint 
met nummer 8 van 26/ 81796. In de collectie van de Vereeniging ontbreekt bij de inge
bonden eerste jaargang het ailereerste nummer, terwijl de volgende exemplaren aan de 
bovenkant zijn verminkt waardoor de datering ontbreekt. De eerste goed waarneem
bare nummers staan daar op de Prys-Courant der Effecten van 19/8 1796, nummer 6, 
gevolgd door 23/ 8 1796, nummer 7. 

I~ Volgens de opage van het GAA is deze microfilm indertijd opgenomen vanaf een 
verzameling originele jaargangen uit de collectie van de Vereeniging voor den Effec
tenhandel. Daar beschikt men echter niet (meer) over een origineel exemplaar van de 
allereerste Prys-Courant der Effecten. 
~ Prys-Courant der Effecten, 7/31814. 
21) Hemels, Op de bres, 31-32. 
22) W.P. Sautijn Kluit, Het Aigemeen Hande/sblad van 1828 tot 1865. Bijdragen tot 

de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel VII (Amsterdam 1896) 7; He
mels, Op de bres, 475 . 

2l) Smith, Tijd-affaires, 150. 
24) GAA: N 11.247.12. 
2l) C.G. van de Graft, Lotgevallen van een Amsterdams koopmanshuis 1749-1949, 

(Amsterdam 1949) 79. 
26) Sautijn Kluit, Het Aigemeen Hande/sblad, 12-13. 
27) Aan het einde van 1970 werd deze inhoudsopgave van Het Financieele Dagblad 

afteschaft. 
) Nederlands Persmuseum: map Amsterdamsch Effectenblad (90). 
~ Te beginnen met Smith in 1919. Hoe hij aan het jaartal 1795 is gekomen wordt 

niet duidelijk gemaakt. Wei blijkt hij te hebben kennisgenomen van de collectie der 
EHB, die aanvangt met het nummer van 26/ 8 1796. 

l~ Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels: dossier Ellerman 
& Hoitsema. 

l l) J .G. van Dillen, "Een eeuw economische en sociaie ontwikkeling van Amster
dam (1848-1948),,, : in: Mensen en achtergronden (Groningen 1964) 502-503; H.M. 
Hirschfeld, Het ontstaan van het moderne bankwezen in Nederland (Rotterdam 1922) 
22-24,30-35,47-49,64-65,88-90, 131-136; A .M. de Jong, Geschiedenis van de Neder
landsche Bank (Haarlem 1967') I, 450-458; A.S. Ryxman, A.C. Wertheim 1832-1897. 
Een bijdrage tot zijn levensgeschiedenis (Amsterdam 1961) 116-119, 303-304; Th. van 
Tijn, Twintig jaren Amsterdam. De maatschappelijke ontwikkeling van de hoofdstad, 
van de jaren '50 der vorige eeuw tot 1876 (Amsterdam 1965) 38-43, 215; M. de Vries, 
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"DEARLY WON AND CHEAPLY SOLD". THE PURCHASE AND 
SALE OF AGRICULTURAL LAND IN ZEELAND IN THE 

NINETEENTH CENTURY * 

by 

MICHAEL WINTLE 

Introduction 

During the course of the nineteenth century the province of Zeeland was fi
nally obliged to relinquish any claim to her old economic grandeur of Repu
blican days. This article sets out to isolate, describe, and explain one impor
tant factor which kept and retained the local economy at a low ebb during the 
last century: a factor which helped to prevent Zeeland from improving or 
even simply maintaining its relative economic position amongst the other 
provinces in the Netherlands. That factor can be summarized as the way in 
which transactions in agricultural land operated within the province. 

Zeeland's local economy in the nineteenth century was rather undistingui
shed, and was concentrated to an almost perilous degree in one sector, namely 
arable farming. All other departments of the local economy, with the possi
ble exception of a nascent service sector in the provincial capital Middelburg, 
were either underdeveloped, or in decline, whereas within the world of agri
culture itself, Zeeuwse dairy cattle were few in number and poor in quality'). 
Nonetheless the clay soil was very fertile , the farm units were of a reasonable 
size, there was a degree of technological innovation, and for centuries Zee
land's farmers had been fully integrated into the market economy of nor
thern Europe2). With all this in its favour, agriculture might have expected 
some considerable success. Indeed, in the golden years of the sixties and early 
seventies, farmers did fare very well . But they were unable to build up 
enough resources to withstand the onslaught of the crisis of the 1880s, and 
this had been the pattern throughout the successive crises of the nineteenth 
century. Why was the presumably considerable wealth accumulated by the 
province's farmers not more productive in assisting the province to a more 
stable economic position? Agriculture was the major industry in the provin
ce, and was at times very prosperous. Why, then, were the resulting earnings 
unable to help the local economy to gain a sounder footing? 

Farmers' earnings were diverted into various areas3
). They paid rents, they 

paid taxes to central, local and polder administrations, they spent certain 
sums on conspicuous consumption, and some money certainly was invested 
in improving the means of production. The contention here is that invest
ment by farmers of their accumulated capital in either their own business or 
in other economic sectors in the province was nonetheless severely limited by 
their strong propensity to lose very large sums of money on land transac-
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tions. In other words, the hard-earned profits of the principal economic sec
tor were, to a large extent, removed from the control of farmers and often 
from that of anyone in the province, because they were squandered on inju
dicious property deals. 

Now this assertion may clash with preconceived ideas of hard-bitten, hard
headed tillers of the land, who seldom allowed a groat to leave their grasp, 
and would never be rash enough to speculate. And those preconceived ideas 
on peasant or farmer mentality are by no means without foundation. In a 
very real sense, this article does not deal with individuals in their personal cir
cumstances, but rather with the fortunes of a collective group in society -
Zeeland's farmers - over the extended period of most of the nineteenth cen
tury. Only with the benefits of hindsight, and of a view of the entire century, 
is it possible to discern the pattern which lost farmers so much money. In
deed it would have been ludicrous to suggest to a farmer in the 1870s that, by 
buying land with the spoils of two golden decades, he was doing himself -
and ultimately his province - a gross disservice. Nonetheless, that is exactly 
the suggestion which will be made in this article. The object of the exercise is 
one of explanation and not of criticism. To attach blame to farmers for their 
part in the process would be tantamount to blaming them for being born in 
Zeeland. 

This approach to the economic problems of Zeeland assumes at least some 
capital deprivation there in the last century. To establish the precise bounds 
of the inequilibrium between supply and demand of working capital in Zee
land is beyond the scope of this article. But there were certainly constant ap
peals from all quarters in the province for capital. In a province where far
ming was the overwhelmingly dominant economic sector, and in which far
mers' profits were the principal source of capital accumulation, the diversion 
of those profits away from the development opportunities in the local econo
my could bring about what amounted to a situation of "retardation". 

* 
The "land hunger" of peasants and farmers is a generally accepted pheno
menon, and is well documented in the literature'). It affected all types of 
farmers, large and small; and as a criterion for social status, extent of 
landownership was often more weighty than size of income. This "instinct 
for possession"') was often manifested at moments when high land prices 
meant that purchase was a form of economic suicide: the newly bought land 
was often so heavily mortgaged that it hardly amounted to "possession" at 
all, and "food had to be plucked out of the mouth to pay the debts"6). 

The funds necessary for purchase of land by farmers, even with the assis
tance of heavy mortgaging, were only available in times of agricultural pros
perity. The indications are that cultivators bought more land when agricult
ure had been enjoying a favourable period for some years. For example, far
mers in Groningen are reported to have been increasing their holdings in fa
vourable periods'), and the same was true in the Alblasserwaard (Zuid-Hol-
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land) in the sixties and seventies8
). In Zeeland we hear similar reports, indica

ting heavy purchases of agricultural land by farmers in the first two decades 
of the nineteenth century, in the "golden years" from 1850 to 1878, and after 
19()()9). Conversely, farmers were obliged to sell land in times of poor yields 
and prices, especially in the catastrophic eighties . We read, for instance, of 
the "tragic" moment when the Wolfaartsdijk farm 't Hoi den Byster had to 
be sold to a "nouveau-riche oyster farmer" in the 1880s, after more than a 
century of ownership by tillers of the land'O

). On the other side of the coin, 
land ownership on the part of non-farmers increased at times of poor agricul
tural performance. This has been noticed of Zaanstreek merchants in the 
1820s and 1830s"), and as a general feature in the eighties and early nine
ties'2

). Verhasselt points to Belgian capitalists investing heavily in land during 
difficult times for farmers in Zeeuws-Vlaanderen, and De Vries reports that 
absentee landlords were on the increase in Friesland during the eighties and 
nineties, but on the wane in the agriculturally more prosperous first decade 
of this centuryl3). 

The pattern begins to emerge. In hypothetical terms, farmer ownership in
creased as soon as agricultural prosperity provided sufficient funds for pur
chase. When agriculture entered a depression, farmers began to find it neces
sary to resell the land; high mortgage payments were hard to maintain when 
farm product prices were falling, and when liquid capital was needed for in
tensification. In this way, the investors and capitalists bought much of the 
land back again at lower prices. A few examples will serve to illustrate the na
ture of the mechanism. In Zuid-Beveland, especially around Kruiningen, far
mers took advantage of the high prices and profits of the French period 
(1795-1814) to buy up tracts of land, despite the high cost. The slump of the 
1820s resulted in resale, and after the late forties, improving prices allowed 
re-purchase. The agricultural crisis of the eighties caused widespread sales of 
farm land, at low prices, to investors in the towns of Zeeland, of Holland, 
and indeed of Belgium"). The landlords' apologist, C.C. Klijnhout, relates 
how wealthy farmers bought land at inflated prices in the sixties and seven
ties, and then in the eighties were obliged to enlarge their liquid capital by sel
ling at rock-bottom rates to the waiting professionallandlords' l ). The invest
ment of Belgian capitalists in farmland in Zeeland illustrates the phenome
non perfectly: heavy buying characterized the twenties, with much-reduced 
activity thereafter until the late seventies; heavy purchasing again occurred 
during the agricultural crisis, and from 1895 onwards the buying once more 
declined '6). 

The hypothesis with which the data in this article will be examined is as fol
lows: the bulk of farmland transactions took place in such a way as to relieve 
Zeeland's farmers of a considerable proportion of the profits derived from 
agriculture in times of prosperity. By the mechanism - probably impercepti
ble to contemporaries - outlined above, non-farmer investors were reaping 
the periodic benefits of farming. Not all profits made by farmers went into 
land17

), and land sales were certainly not the only way in which agricultural 
profits were removed from farmers' control; but they were very direct and ef-
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fective in preventing capital accumulation. The hypothesis goes further in 
suggesting that this cycle of sale and purchase was directly related to the for
tunes of agriculture, and was indeed dependent upon agricultural prices -
most particularly the price of landIS). 

In terms of a yearly yield, land itself was a secure, but not particularly lu
crative investment for the non-farmer: mortgage investment, for instance, 
yielded a higher income on capital than rents on farmland didI9). The really 
large earnings were to be made by judicious sale and resale: the capital value 
rather than the interest yield of land has always been the profitable area for 
the investor20

). This situation was not confined to the Netherlands, but was 
common throughout northern Europe21

), and within the Netherlands the 
commercial sector had long known the attractions of investment in new pol
derland22). The work of C. Baars on the Beijerland villages shows certain Ca
tholic families selling at times of high land prices around 1800, and then re
purchasing the same properties at low rates some decades later23

). In Zeeuws
Vlaanderen, where the non-farmer landownership was principally Belgian, it 
was (according to Steigenga-Kouwe) "cheaply won and dearly sold"24). The 
constant reference to the fact that farmers bought at much higher prices than 
those at which they were forced to sell leads us to draw parallels between the 
movement of land transactions in Zeeland, and the cycle in the movement of 
land price indices. The hypothesis which will be tested here would posit that, 
as soon as land prices dropped below what was considered to be a reasonable 
or average level, non-farming investors would commence buying and would 
continue to do so until prices passed a nadir and had reached an above-aver
age level once more, whereupon they would sell to farmers, who, because of 
rising prices, were in a position to buy. It is the contention of this article that 
substantial sums of agricultural earnings, instead of being invested in impro
vements or intensification, such as land drainage, tithe redemption or new 
technological developments, were being channelled into the pockets of non
farming investors and capitalists by the mechanism of changing land owner
ship. 

The hypothesis will be tested in the following way. Firstly, a time series will 
be established for the ownership of farmland in Zeeland, but to do this it will 
be necessary to deal extensively with the various groups of landowners, and 
with the problem of whether or not changes in the size of farms in Zeeland di
rectly affected the structure of land ownership. Secondly, a time series for 
prices of farmland in Zeeland will be presented and discussed (together with 
the methodological problems involved). In conclusion, the relationship be
tween the two variables -land ownership and land price - will be analysed. 

I OWNERSHIP OF THE LAND 

The testing of our hypothesis for Zeeland requires considerable statistical 
material, and it is wise to admit from the start that lacunae and anomalies in 
the sources prevent, strictly speaking, a really exhaustive analysis. Having 
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said that, it is also true that the available information can provide som serv
iceable pointers. The first step in approaching the issue is to discover who 
owned the agricultural land at various stages during the last century. 

Sources are very scarce2l
), and indeed no systematic data are available until 

they are reported in the Verslag van den landbouw from the 1870s onwards. 
Zeeland, together with Friesland, had a very high proportion of tenant far
mers throughout the century, much of the land being owned by the inhabi
tants of the two Holland provinces. Groningen, Gelderland, Overijssel, 
Noord-Brabant and the Hollands were mainly owner-occupied26

) . Sticher van 
Bath notes a general move towards owner-occupancy throughout the century 
in Overijssel, based on rising agricultural prices27

). Baars' analysis for the 
Beijerlanden indicates a rapid decline in owner-occupancy from 1810 to 
1850, which was counteracted by an expansion in the holdings of the aristo
cracy and the middle class; thereafter both the farmers and the middle class 
expanded their holdings at the expense of the aristocrats and patricians28

). 

From these examples it is evident that there was considerable divergence be
tween the different provinces. 

P.J . Bouman's analysis of the landownership situation in Zeeland up to 
the 1870s is laconic and inconclusive, due to the lack of material on which he 
was able to draw29

). The confused and difficult data presented by Steigenga
Kouwe for Zeeuws-Vlaanderen represent the problems involved30

) : odd vill
ages may provide indications, but aggregates are needed to make conclusions 
worthwhile. Table 1 shows the levels of tenancy in each province in 1887. 

TABLE I 

Percentage amongst farmers of owner-occupiers and of tenants in 
1887 (farms 2: 1 HA) 

Province Owners 0J0 Tenants 0/0 

Groningen 82.0 18.0 
Friesland 37.7 62.3 
Drente 64.2 35.8 
Overijssel 69.2 30.8 
Gelderland 58.1 41.9 
Utrecht 46.6 53.4 
Noord-Holland 51.1 48 .9 
Zuid-Holland 44.5 55 .5 
Zeeland 35.8 64.7 
Noord-Brabant 65 .7 34.3 
Limburg 51.0 49.0 
Netherlands31

) 55.3 0J0 44.7 0J0 

Source: Jaarcijjers voor het koninkrijk der Nederlanden. Rijk in 
Europa (1895) 104-105. 

The figures show that Zeeland had the highest level of tenancy of any provin
ce, and that only Friesland was close to it. The national average of 55.3 070 
owner-occupancy was far above the Zeeland level. In 1903 Zeeland still had 
the lowest percentage of owner-occupancy - this time 33 .3 0J0 as opposed to a 
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national average of 54.5 070 32). This preponderance of tenancy had its own 
economic effects; in any case the implication is that matters concerning land
lordism were of even more importance to Zeeland (and to Friesland) than to 
other provinces, especially than, for instance, her rival on the sea-clay, Gro
ningen. 

The landowners: farmers, middle class, and aristocracy 

In his study of the Beijerland villages, Baars was able to identify three socio
economic groups within the landowning section of the population: the far
mers, the aristocracy and patriciate, and the middle c1ass33). For a prelimina
ry look at the ownership of Zeeland's farmland, it will be useful to employ 
Baars' framework. 

In the period from 1814 to 1821, which was remarkable for its exceptional
ly high prices for farm products, land transactions in the village of Aagteker
ke on Walcheren provide us with an example of changes in landownership at 
a time when many farmers had funds to invest. The Registers of Land Trans
fer in Aagtekerke deal with land changing hands (not total ownership), and 
record the profession of both the vendor and the purchaser34

). In the seven
year period, although farmers did not form the majority of buyers (43.4 %) 
they were a substantial group amongst them, as one might expect at the close 
of a period of exceptionally high prices and hence prosperity for farmers. 
This was quite a different situation to that at the end of the century when for 
the province of Zeeland it was reported that nearly all the farms changing 
hands were being bought by "capitalists"3l). This is possibly the difference 
between the end of an agricultural boom, and the start of one. 

Aagtekerke does provide a good example of what Baars would call "midd
le class" buying, which was responsible for at least thirteen of the 53 purcha
ses recorded between 1814 and 1821 (some of the eleven "unspecified" 
buyers may also have belonged to this group). This "middle class" is heard of 
throughout the century: the commercial interest regularly held stakes in land 
reclamation projects, and in Zeeland farmers were described in 1849 as 
"tools employed to ensure returns for rich capitalists on their money invested 
in land"36). Even in the sixties, times of agricultural prosperity, there were re
ports of industrialists from outside the province purchasing farms in Zeeland 
to ensure a regular supply of sugar beets for their factories37). 

Baars' group of "aristocrats and patricians" is much harder to pinpoint in 
the literature, in that it is difficult to differentiate between middle class, aris
tocrats, patricians, and other non-farmer owners. In the archives of Zee
land's leading families there are numerous references to large-scale landown
ership by certain individuals, such asjonkheer J .C. Schorer, who owned 102 
hectares of land on the island of Walcheren, as well as further properties on 
Zuid-Beveland38), and J.L. Sterne, who held 53 hectares around the town of 
Sluis a1onel9

). Both these families can be said to have belonged to the Zeeland 
"aristocracy" . In Zeeuws-Vlaanderen much of the land was owned by the 
descendants of the original magnates who financed the building of the dikes, 
and many of these descendants belonged to the ruling caste of Zeeland40

). 
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Absentee ownership 

The ownership of the "aristocracy" group, difficult as it is to quantify, is 
inextricably mingled with that of the absentee landlords: landowners who lived 
away from the municipality in which their property was situated, either in the 
larger towns of Zeeland, or outside the province altogether. It is not the case 
that all absentee landlords ate parasites, for they perform the important eco
nomic function of using accumulated capital from estates for the improve
ment of agricultural production"). But in the nineteenth century, absentee 
landlords were seen by Dutch public opinion as an unfavourable economic 
influence on the areas in which they owned property but did not live. The ow
ner of vast tracts of land was unlikely to be fully aware of the particular pro
blems of his numerous tenants42

), and receiving rents in money from one (ru
ral) area only to spend them in other (urban) areas was generally unpopu
larO). These views formed part of a wide body of opinion which arose princi
pally in response to the agricultural crisis of the eighties and nineties. 

A rural community in which most of the land was owned by wealthy absen
tees could indeed suffer as a result. The rural gemeente or council could find 
itself very short of funds when all its wealthy landowners were assessed for 
taxation elsewhere"). Furthermore, if land were locally. owned, rents might 
be spent or perhaps invested in the local community. When the landlord was 
absentee, the considerable sums of money paid by tenants were channelled 
directly out of the locality, in many cases out of the province, and in some ca
ses out of the country. The image in public opinion of the simple rural village 
paying for conspicuous consumption in the towns has more than a grain of 
truth in it. It is one more way in which the profits of agriculture were diverted 
away from the area from which they were reaped: part of the interregional 
movement of capital within a free economy. This situation was likely to oc
cur in any mainly agricultural area; but in Zeeland were to be found special 
circumstances which made the condition worse than it was in most other pro
vinces. 

Firstly, Zeeland and Friesland were the provinces with the least owner-oc
cupancy of land. On 17 November 1795 a decree was issued by the "Repre
sentatives of the Zeeland People" levying a property tax of six percent. By 
the start of 1797 twenty citizens had started payments through commissioners 
in The Hague: among these members of Zeeland's prominent families, nine
teen of the twenty were listed as resident in the capital city"). And at the end 
of the century, the lists of tithes drawn up in accordance with Article 49 of 
the Tithe Act of 1907 named the landowners of tithed land. The lists for the 
island of Walcheren show that many of these landlords lived outside the pro
vince46). H. de Vries' work has shown that from 1860 to the end of the centu
ry the wealthy men of the central provinces (Noord- and Zuid-Holland, 
Utrecht and Gelderland) owned extensive areas of land on the fertile sea
clays of Zeeland, Friesland and western Noord-Brabant47

), of which a good 
example are the large holdings of the House of Oranje-Nassau and of tqe 
Van Hogendorp family in Sint-Janssteen~. Assessment figures for property 
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tax around 1900 show the relatively low wealth levels of Zeeland (and Fries
land), indicating absenteeism in these sea-clay areas'9). 

Secondly, the local landowning aristocracy was slowly moving from out
lying areas to the central metropolis, and was taking its capital and rents with 
it. The large-scale landowner had always been concerned with land primarily 
as a social justification for his holding of local office, but the electoral re
forms of Thorbecke had done much to erode the prevalence of this class in 
office by the last quarter of the centurySO). This phenomenon - an exodus on 
the part of the landed rich from the periphery to the centre - has been recor
ded for FrieslandS

'), but is also noticeable in Zeeland. The demolition of nu
merous country residences was indicative of a migrating upper class, and the 
large country house at Westhove near Oost-Kapelle knew a succession of oc
cupants from the foremost ranks of Zeeland's social stock who left the re
gion for the central provinces, like mr. J.J. Slicher van Domburg in 1862, 
andjonkheermr. J .P . Boddaert in 188OS2

). 

Foreign ownership 

Thirdly, Zeeland's position on the southern borders of the nation made it one 
of the provinces in which foreign ownership of land was widespread. Bel
gians were large-scale owners of land as far north as the island of Schouwen 
in the 1880sB

), and in Zuid-Beveland during the nineteenth century both Bel
gians and Englishmen owned and controlled large land areas, many of which 
had originated in the draining of new polders by wealthy foreign men of capi
taP'). 

This problem was one that affected Zeeland more than any other province. 
Figures are available for the taxable yield of open land real estate, and for the 
percentage of that land owned by foreign residents. Although the national 
average was only 4.8 % in 1880, in the eighties and nineties approximately 
one quarter of Zeeland's land (in terms of its taxable value) was held by fo
reign residents. Only Limburg (with about thirteen per cent) was anywhere 
near Zeeland's level, and less than one per cent of the open land (non-built
up areas) in the other sea-clay provinces of Groningen and Friesland was in 
foreign handsSS). 

The main area of foreign ownership was of course concentrated in Zeeuws
Vlaanderen, and the particular case of this part of the province constitutes 
the fourth reason for Zeeland's unusual position with regard to absentee 
landlordism. Zeeuws-Vlaanderen had a unique situation with respect to ab
sentee owners, firstly in that prior to becoming a part of the United Kingdom 
of the Netherlands in 1814, it had held the dubious status of Generality Land, 
and later that of a French departement while most of the rest of the Nether
lands was still independent; and secondly by virtue of its being a border dis
trict. Both sets of circumstances had encouraged and facilitated purchase of 
land by wealthy foreign nationals. Considerable research was not able to pro
vide Mrs Steigenga-Kouwe with figures of any precision on the development 
of Belgian ownership levels for the nineteenth century until 1884, when a 
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government report showed that of the 13,977 owners of clear land in Zeeuws
Vlaanderen, 14.7 070 (1,922) lived outside the countryS6) . 

Most of the foreign ownership dates from the period of French occupa
tion, when the substantial holdings of the ecclesiastical institutions and of the 
Generality were sold off to men of capital with funds to investl7

). These 
Belgian investors in Dutch land were for the most part members of the bour
geoisie: industrialists from Ghent, merchants, professional men, rentiers, se
nators, and academicsl8

). At a large public auction in western Zeeuws-Vlaan
deren in December 1829, the Ghent capitalist Jean Baptiste Gheldholf spent 
more than 11,000 guilders on land in Dutch municipalities near the borderl9

). 

In 1872, in the face of Dutch attempts to exclude foreign landowners from ta
king part in the government of Zeeland's polders, an irate and highly distin
guished group of Belgians from the aristocracy and haute bourgeoisie formed 
a committee to protest against the threatened changes60

) . 

The attractions for foreign investors of this ownership of Zeeland's agri
cultural land were numerous: the contracts were arranged in such a way that 
the tenants were responsible for all repairs and upkeep of the property: the 
only responsibility of the foreign landlord was that of collecting his rent. And 
that rent in itself was favourable: whereas in Belgium the return on capital in
vested in land averaged out at about one per cent p.a., rents in Zeeuws
Vlaanderen brought in between two and three per cent p.a. As well as this, 
there were the obvious benefits of an income in foreign currency, and the fact 
that the purchasing price of polder-land in Zeeuws-Vlaanderen was about 
half that in Belgian F1anders61

). The competition of Dutch investors was less 
intense in Zeeuws-Vlaanderen than in other Dutch areas, because of its remo
teness, and the increasing lack in Zeeland itself of capitalists anxious to sink 
funds into land62

) . So for Belgians the prospect of becoming landlord of a 
Zeeland farm was an attractive one. Indeed, not only Belgians were involved, 
but Frenchmen and probably Germans as welI63

). 

The effect of this extensive foreign ownership - principally Belgian - on 
the economy of Zeeland was a mixed one, but generally in tune with the nega
tive views held in public opinion of absentee landlords. In a political and di
plomatic sense it created difficulties: at the start of the nineteenth century the 
Belgian vested interest in Zeeuws-Vlaanderen was one of the reasons for sou
thern demands that the left bank of the Schelde be incorporated into the 
Belgian state64

). Belgian ownership fostered the growth of both immigrant 
and Catholic communities, especially in the border municipalities, resulting 
literally in territory and power being lost to Dutch Calvinist stock6S

). More 
specifically on a local scale, the burden on tenant farmers to finance all im
provements to land and buildings could be fatal to attempts at technological 
changes, especially where polder taxes were high66

). Steigenga-Kouwe argues, 
perhaps confusingly, that the relative cheapness of leasing foreign-owned 
land in Zeeuws-Vlaanderen denied farmers the stimulation they needed to ef
fect innovations67

). 

The main objection to foreign ownership was of course the same as the 
principal objection to absenteeism in general. It removed considerable sums 
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of money, representative of the profits of agriculture, away from the area in 
which they were earned. The difference was that in this case the capital not 
only left the province, but the country to boot, and was not permitted to as
sist the Dutch economy at all, let alone that of Zeeland. One of the most elo
quent examples of public feeling on the subject of absenteeism arose around 
the sales of government land alongside the river Zwin, very close to the 
Belgian border, near Sluis in western Zeeuws-Vlaanderen. The concession to 
dike and drain the mud-flats along the Zwin had been awarded to General 
Van Damme by Napoleon in the early years of the century. General Count 
D.J. Van Damme had been the owner of considerable estates around Ghent, 
and after his return from banishment in North America he had lived near 
that city from 1824 until his death in 183()68). He and his heirs had been awar
ded the lease on the mud-flats for fifty-two years, which expired on 23 De
cember 1857, whereupon the property and all rights returned to the State. 
This was the occasion for a strongly worded petition to the Lower House in 
Parliament, signed by landowners and notable figures of the district, con
demning the effects of Belgian ownership for the preceding half-century, and 
suggesting how the State should dispose of the property when it regained pos
session6'l). The bitterness was apparent: "Most, if not all, of the farmwork 
was done by foreigners, while the rich produce of the soil was exported to 
Belgium without payment of duties"70). The main concern of the complai
nants for the future was that when the State came to sell the land at public 
auction, it should take all measures possible to maximize the chances of the 
local man against the foreign capitalists and companies who had the resour
ces to snap up large tracts which ordinary farmers could not afford. A similar 
plea went to the Minister of Finance, and in a follow-up letter (19 October 
1859) from the burgemeester of Sluis to the Commissaris des Konings in Zee
land, the invective against Belgian absentees was even more sharply depicted. 

At a sale of State land in the Sophiapolder shortly before in the same re
gion, 178 hectares had been sold, 80 Ofo of which went to Belgians. Even the 
32 hectares bought by Dutchmen were really coming under foreign control 
since all but three of the 32 had been bought by Belgians who had settled in 
the area before the secession of the southern provinces in 1830. These foreign 
landlords, it was claimed, "whose design is to crowd out Dutch agriculture", 
were trying to achieve by underhand purchase that which they had failed to 
achieve in the war: namely, the left bank of the Schelde river. The idea that a 
third of the Fourth District of Zeeland (western Zeeuws-Vlaanderen) was in 
the hands of foreign men of wealth was clearly very alarming, primarily on 
economic grounds, but by implication on strategic, political and even reli
gious ones as well"). In the twentieth century, the increase of the duty paya
ble by foreign residents on real estate transfer to six per cent plus 28 local op
centen, together with reform of the law on land leases and rents, has made 
Dutch land holdings less attractive for Belgian investors than before72

), but 
throughout the nineteenth century it remained a serious problem in real eco
nomic terms, and even more so in the minds of Zeelanders. 
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Domain ownership 

The example of the land sales in the Zwin area brings up the question of Sta
te-owned property in Zeeland, the fifth and last point in the discussion of 
Zeeland's particularly vulnerable position in regard to absentee ownership of 
land, namely, the mortmain holdings73

). The largest were those of the various 
"Domains": the State Domain (Staatsdomein), the Crown Domain (Kroon
domein), and the Domain belonging to Prince Frederik74). Aggregate figures 
on the Domains are not readily available: the State Domain income was no
ted annually in the national budget, but in the government year-books there 
appears no breakdown of contribution per province7S). An estimate for 1863 
suggests that one third of the State Domain's income came from Noord-Bra
bant, with Zeeland and Gelderland also furnishing large contributions (23 0/0 
and 18 %). However, the source is not wholly reliable, and needs corrobora
tion76). At the end of the period more accuracy and detail become available. 

In 1904 the annual report on the financial contribution of the Domains to 
the Treasury gives some idea of Zeeland's relative position at the end of the 
period in question. 

TABLE 2 

State domain income, 1904. Aggregate figures and share of Zeeland (to the nearest guilder) 

Share of 
Netherlands Zeeland Zeeland (070) 

Ordinary Domains 
Farms, land, woods 119,598 3,832 3.2 070 
Dunes 11,921 2,561 21.5 
Former fortifications 7,636 600 7.9 
Mud-flats 6,494 5,709 87.9 
Schelde, & Zeeland waters 405,124 (405,124) 100.0 
Beaches & shores 11,504 201 1.7 
Buildings 50,005 16,965 33.9 
Hunting rights 1,045 300 38.7 
Tithes 49,969 0 0 
Land rents, etc. 8,320 756 9.1 
Church goods 1,301 162 12.5 
Interest on domain sales 12,601 5,548 44.0 
Other items 384,575 0 0 

II War Domain 61,894 2,240 3.6 
III Highways 61,208 0 0 
IV Shipping, Ferries, Harbours 157,825 28,676 18.2 

Total Income 1,289,811 67,597 
Less rents paid, etc. 1,064 0 

Total Domain Income 1,288,747 67,597 5.2 070 

Source: Statistiek der domeinen over 1904 (The Hague 1905) 204, passim. 

Table 2 only covers the State Domain, which is why, for instance, Zeeland 
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contributed no tithe payments: her tithes were all held privately, or by the 
Crown Domain. Zeeland's share (5.2 lifo) in the total State Domain yield in 
1904 did not differ significantly from its proportion of the nation's land area 
(5.5 %) or of its population (4.2 070)1). But the itemized breakdown in Table 
2 shows that it was not its share of Domain-owned farmland which raised 
money in Zeeland: at 3.2 % it was only half its proportion of all Dutch farm
land in 1899 (6.3 %),8). The lion's share of its contribution was in the form of 
duties on its rivers, canals, dunes and mud-flats (item IV), which would sug
gest that the State Domain was certainly no more onerous an absentee mort
main landlord of farmland in Zeeland than in any other province. 

However, the figure of 44 % for Zeeland's share in the yields of interest 
for Domain lands that had been sold off conceals an important point. During 
the century much of the State Domain had been auctioned off to help reduce 
the National Debt. Zeeland's figures for State Domain sales show that at cer
tain times it suffered considerably under this form of absenteeism. 

TABLE 3 

Sales of land by the State Domain, 1864-1877. Aggregate figures, and Zeeland's share 
(to the guilder) 

Share of 
Netherlands Zeeland Zeeland (OJo) 

1864 445,681 178,470 40.0 OJo 
1865 631,782 543,395 86.0 
1866 502,30 15 0.0 
1867 637,230 567,804 89.1 
1868 189,269 7,937 4.2 
1869 462,603 337,323 72.9 
1870 289,405 120,026 41.5 
1871 912,134 616,565 67 .6 
1872 203,391 16,118 7.9 
1873 151,549 1,800 1.2 
1874 1,541,047 194,175 12.6 
1875 980,083 684,059 69.8 
1876 274,445 46,968 17.1 
1877 837,700 206,750 24.7 

1864-1877 7,606,549 3,521,405 46.3 OJo 

Source: Verslag van den landbouw in Nederland (1864-1877) 

Table 3 shows that between 1864 and 1877 - years of agricultural prosperity, 
when farmers would be likely to have funds available -large areas of Domain 
land were being purchased, and almost half of the land was in Zeeland'9). 

The implications as far as land ownership is concerned are as follows: firstly 
that the figure of 3.2 % for Zeeland's share of rents from State Domain land 
in 1904 is unlikely to be a good indication of its position throughout the cen
tury, for heavy sales in earlier years had considerably reduced the extent of 
the Domain, particularly in Zeeland. These Zeeland sales were predictably 
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large in the sixties and seventies. During the eighties and early nineties (years 
of agricultural crisis), they appear to have been minimal: in 1894 the Staats
domein received only 222 guilders of interest on previous purchases from 
Zeeland, which was only seven per cent of the national total80

). After the cri
sis had subsided, the high proportion of Zeeland's share in the national ag
gregate for 1904 interest payments on past sales probably means that sales 
had also been extensive towards the end of the century81). Secondly, large 
sums were being spent on purchasing land from an institution based outside 
the province - sums which might have been employed within Zeeland as the 
accumulated capital necessary for agricultural improvements or for other 
economic ventures within the province. Thirdly, the bulk of these State Do
main sales consisted of surplus plots alongside the new railway tracks and of 
newly enclosed polders82

). The railway land was in very small lots and was 
therefore within the reach of small farmers and even agricultural workers, 
which heavily inflated the price per hectare. Sale of newly reclaimed land was 
similarly lucrative if land prices were rising. Thus both these profitable ope
rations were performed exclusively by the State, while Zeeland merely paid 
for the land83

). 

Other examples support the view that the State was a significant absentee 
landlord in Zeeland. Paspoort announced in 1820 that large amounts of the 
Zeeland holdings were going to be sold to help reduce the National Debt in
curred from 1818 to l820S"), and the extent of new State Domain polders in 
Zeeuws-Vlaanderen has already been noticed. Until now only the State Do
main has been examined: the holdings of the Crown Domain were also sub
stantial in Zeeland8

'). No comprehensive figures for these holdings are avail
able, but the following two polders in Noord-Beveland may well be illustrati
ve of the situation in the province in general. Throughout the century in the 
Frederikspolder on that island, nearly half of the land was the property of the 
Crown Domain, which therefore paid nearly half of the dike rates, and con
trolled much of the deliberations on the polder's board of directors86

). The 
fact that the Crown Domain tended to appoint its representatives from the 
foremost families probably increased its local influence87

). A similar situa
tion, though with slightly less ownership of land by the Crown, was to be 
found in the SophiapolderBB). 

Apart from the State and Crown Domains, large areas of land were tied up 
in other forms of mortmain institutions, some of which functioned as absen
tee landlords. In 1859 approximately seventeen per cent ofthe Dutch surface 
area was held in mortmain, and that figure excludes the Domains89

). In that 
year the churches and charities alone owned more than 80,000 HA of farm
land in the Netherlands (valued at more than fl. 40 million) and government 
stock to the tune of nearly fl. 100 million90). In Hulst in Zeeuws-Vlaanderen 
the mortmain holdings had been constant at about 40 % throughout the eigh
teenth century91), and although nearly all the Church lands and much of the 
State properties were sold while Zeeuws-Vlaanderen was annexed to France, 
the manorial lords' holdings remained substantiai, often having originated 
from the rights of the builder of the dikes. In 1867 the lords of Zaamslag sold 
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off their lands in Zeeuws-Vlaanderen92), but there were many manorial lords 
who retained their lands, some living locally but many living outside the pro
vince or country. In the village of Kloetinge (Zuid-Beveland) in 1880s 13 .3 0/0 
of the agricultural land was owned by non-Domain institutions (the Refor
med Church, Poor Relief boards, the chaplaincy, and an orphanage)93). 

II FARM SIZE AND LAND OWNERSHIP 

Before pulling together all the threads of the separate hybrids of non-farmer 
ownership, it is appropriate to consider the effect of change in size of farms 
on farmland ownership patterns. 

The question turns on the likelihood that when farms decrease in size, 
more prospective buyers will enter the market because their relatively small 
capital can now be put to use, and as a result of increased competition the 
price of land will rise. The State Commission of 1906 reported that, in Zee
land, farmland suitable for smallholdings had risen in price more than other 
property94). With increased prosperity amongst the middle and lower classes 
after mid-century, the competition at the public auctioning of Church land 
tenancies in the village of Wemeldinge became intensely fierce, whereas it 
had previously stimulated hardly any bids9S). This would indicate that an in
crease in the wealth of certain groups of farmers could affect the price of 
smallholdings. Across the border in Belgian Flanders, the fact that at mid
century 85 % of farms were of less than five hectares in size resulted in very 
high land prices, because competition was so lively96). According to Bouman, 
in the years between the end of the agricultural crisis in about 1895 and the 
First World War, when farming was generally profitable and the working 
man was beginning to obtain a small share in increased prosperity, some 
farms were split up to hire and sell to lower-class farming people, all of which 
helped to increase the price of land in the province97

). This phenomenon had 
its roots in a variety of factors98), but it was not the only way in which the size 
of farming plots could affect the price of land and therefore the nature of 
landownership. In western Zeeuws-Vlaanderen in 1857 local people complai
ned that by selling land in huge lots the Domain was excluding small local 
men from the market: very wealthy foreign capitalists would purchase the 
bulk goods for a song, split them up and, being in a position of near-mono
poly, sell them for prices which they could dictate and therefore would infla
te~. 

It seems clear, then, that the size of farms had some effect on levels of te
nancy and ownership: the issue for the purposes of this discussion is whether 
that effect was regular or significant enough to distort or dominate any rela
tionship between land prices and land ownership. The period used to examine 
the theoretical side of this question will be right at the end of the nineteenth 
century: the first detailed and reliable figures, especially for small farms, 
were produced for 1910, and the figures for 1900 are of some use for compa
risonl~. 
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Numbers of farms 

The first issue to examine is that of the number of farms in the province. 
Many claims for considerable expansion of the number of farms in both Zee
land and in the Netherlands as a whole during the late nineties and the early 
years of this century have been made. Similarly it has been asserted that there 
was a strong tendency for many large farms to be split up into small lots, so 
that the average size of farms was substantially reduced'O'). The following 
three points indicate that these assertions, while to some extent true, must be 
dealt with carefully and should be seen as shifts of emphasis, rather than as 
major changes in structure. 

TABLE 4 

Numbers of farmers in each province, 1891-1898 (farms ~ 1 HA) 

1891 1894 1896 1898 

Abs. Index Abs. Index Abs. Index Abs. Index 

Groningen 9,324 100 9,429 lOLl 9,416 101.0 9,274 99.5 
Friesland 13,104 100 13,522 103.2 14,005 106.9 14,597 111.4 
Drente 9,410 100 9,526 101.2 9,873 104.9 10,074 107.1 
Overijssel 19,145 100 19,334 101.0 18,942 98.9 18,552 96.9 
Gelderland 29,904 100 30,033 100.4 29,769 99.5 30,144 100.8 
Utrecht 5,540 100 5,605 101.2 5,509 99.4 5,514 99.5 
Noord-Holland 13,813 100 13,916 100.7 14,165 102.5 14,194 102.8 
Zuid-Holland 12,573 100 12,579 100.0 12,652 100.6 12,731 101.3 
Noord-Brabant 29,083 100 29,207 100.4 29,145 100.2 29,486 101.4 
Limburg 17,964 100 18,037 100.4 18,215 101.4 18,396 102.4 

Zeeland 6,573 100 6,561 99.8 6,702 102.0 6,692 101.8 

Netherlands 166,433 100 167,749 100.8 168,393 101.2 169,654 101.9 

Source: Verslag landbouw (1898) I, 7. 

Firstly, as Table 4 shows, there was an increase in the number of farms of 
hardly two per cent during the nineties '02). Zeeland shared the average slow 
increase, and the only provinces with any remarkable growth in numbers 
were Friesland (11.4 070) and Drente (7 .1 %). This gradual growth rate seemed 
unperturbed by the change in agricultural fortunes around 1895 from depres
sion to accelerating boom. Secondly, the indisputable decline in both the 
mean and median size of Zeeland farms from 1880 to 1920 was very gradual 
and indicates no major change of pace around the turn of the century. And 
thirdly, the proportion of farms in Zeeland of less than five hectares was 39.1 
% in 1900; this figure had increased to 40.1 % by 1910, which is hardly a rad
ical shift over this period of supposedly major changeI03

). 
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Tenancy and farm size 

On the precise relation between farm size and the level of land ownership by 
farmers, it is very revealing to juxtapose the figures for Zeeland's several dis
tricts in 1910 (Figure 1)104). As might have been expected, the existence of lar
ge farms in a district tends in most cases to be associated with high levels of 
farm-tenancy. Alternatively, in Zeeland in 1910 the level of land ownership 
by farmers was in inverse proportion to the magnitude of farm sizes. This 
most tentative of hypotheses may provide a partial answer to the "open ques
tion" posed by Bouman as to why tenancy was most common in the regions 
where large holdings were the rule, ' like eastern Zeeuws-Vlaanderen and 
Noord-Beveland IOS

). That being said, the association between tenancy and 
farm size is far from regular, as the examples of Tholen and of eastern 
Zeeuws-Vlaanderen show: in the former an above-average percentage of te
nant farms is paired with a very small average size of farm, while in eastern 

FIGURE I 

Farm size and percentage of tenant farmers in Zeeland, 1910 . 

• Index of size of farm (~ I HA) per district; 100 = 15.54 HA = Zeeland average 

o Index of percentage of tenant farms (~ I HA) per district; 100 = 73.7 070 = Zee
land average 
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Zeeuws-Vlaanderen the largest average holdings in the province (21.29 HA) 
existed side by side with a very much less exceptional level of tenancy. From 
this "static" example of the breakdown of farm sizes in 1910, we move to the 
change over ten years between ownership patterns in 1900 and 1910, as 
shown in Figure 2. 

FIGURE 2 

Percentage of owner-occupants in each class of farm-size in Zeeland, 1900 and 1910. 
(farms ~ 1 HA) 
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Sources: Jaarcijfers (1901) 138-139; Vers!agen en mededelingen (1912) III, 66-67. 

At first sight it appears that significant change occurred in the structure of 
ownership according to farm size between 1900 and 1910. Except for the very 
largest farms l(6), all classes saw a decline in levels of owner-occupiers, but the 
steepness of that decline was not evenly distributed. The farms in the groups 
1-5, 20-30, and 50-75 hectares showed a drop on a par with the provincial 
average (24.9 070), but the groups 5-10, 10-20 and 75-100 hectares lost a large 
number of owner-occupiers. The group of farms between 30 and 50 hectares 
saw a relatively small decline. Nonetheless, apart from the exclusive class of 
farms over one hundred hectares, the profile of the histogram (Figure 2), re
presenting the structure of ownership in relation to farm size, did not under
go any really fundamental metamorphosis. The bulk of owner-occupancy oc
curred in the middle range, of farms from ten to forty hectares, both in 1900 
and in 1910. 

In conclusion then, although changes occurred in the size of farms in Zee
land, they could not have been, on their own, sufficient to explain the 25 per 
cent drop in owner-occupancy in the fIrst decade of this centuryl07). It is there
fore safe to assume that farm-size changes did not significantly affect the 
burden of this article: the relationship between land prices and owner-occu
pancy. 
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The question oj smallholdings 

These remarks on the size of holdings around the turn of the century might 
be objected to on the grounds that they exclude figures for the class of farms 
in which precisely the most dynamic changes in ownership and in land prices 
were occurring: farms of less than one hectare. The objection is irrefutable in 
the sense that complete figures are not available, even for 1910. The best that 
can be done is an examination of the land farmed by agricultural labourers in 
1910, for which reliable figures do exist, on plots of one twentieth of a hecta
re, and upwards IOS

). 

It is clear that of the smallholdings farmed by Zeeland's agriculturallabou
rers in 1910, a much lower percentage was owned by the cultivators (12.2 % 
on units of 0.05-5.00 HA) than was the case with the aggregate for the pro
vince's farmers in general (26.4 070 of units of 1-5 HA). This was, of course, 
to be expected, for labourers were relatively unlikely to have the capital ne
cessary for purchasing land. However, the general level of tenancy in Zeeland 
was so high that the small portion of the province's arable land represented 
by labourers' plots is unlikely to have affected the validity of the figures for 
farms greater than one hectare. 

From Figure 2 above it is clear that owners were no less numerous in the 
class of farms from one to five hectares than in several other classes, particu
larly those above 40 hectares. The level of owner-occupancy on very small 
holdings did not diverge significantly from the average level for all farms. 
Thus it can be concluded from the somewhat incomplete evidence available 
that although labourers' plots showed considerably less owner-occupancy 
than did small farms in general, there is little to suggest that figures for plots 
of less than one hectare, if they were available, would change or distort the 
impression of levels of ownership of land that can be derived from the infor
mation published in the various government yearbooks before 1910109

). 

In conclusion it is apparent that the falling size of farm holdings towards 
the end of the nineteenth century was associated with an increase in tenancy 
at certain times, but that in the first place the association was far from regu
lar, and secondly that the relationship between ownership levels and prices, 
over time, was not principally or even significantly the result of changes in 
the size of farms. 

III LEVELS OF OWNER-OCCUPANCY 

Having dealt with preliminary considerations, it is now possible to move to
wards establishing an index of land ownership in the province of Zeeland for 
the last quarter of the nineteenth century and the first decade of the twentieth. 

Source material is scarce, and it is necessary as well as expedient to settle 
for a relatively simple distinction between farmers and non-farming inves
tors: even this distinction is rendered marginally dubious because of the occa
sional use of bedrijjsboeren. Bedrijjsboeren or kasteleins were wage-earning 
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bailiffs or foremen, employed by the landowner: this was a form of ten~y. 
but was listed by the offICial! as owner-occupancy'"'). Sli£her van Bath's-ali
sertion that there are no sources at all for land ownership in the nineteenth 
centurylll) fortunately needs some qualification: information, in one form or 
another, on the number of owner-occupiers amongst farmers in each provin
ce, is available in the Verslag van den landbouw and in the Joarcijfers from 
1875 onwards. These data are not all we would wish: the accuracy of the figu
res is not always wholly reliable ll2

) . All farms of less than one hectare have to 
be excluded from the debate, and within the global provincial figures provi
ded below there was of course considerable regional variance ll3

). Were we 
dealing with a handful of local communities, as was Baars in his study of the 
Beijerlanden, it would perhaps have been possible to produce figures and 
graphs distinguishing between the aristocracy, the middle class, and farmers 
as landowning groups"4). In the case of Zeeland as a whole, such refinement 
is unobtainable for the nineteenth century. The crucial issue here, however, is 
the way in which landownership patterns contributed to the removal of sur
plus earnings in agriculture from the control of farmers; the important dis
tinction, then, is between farmers and investors, rather than between certain 
sorts of investors. 

The hypothesis being tested is that by selling land to investors at low prices 
in times of poor agricultural fortunes, and by buying back later when prices 
had risen, farmers in Zeeland in the nineteenth century were transferring a 
share of the profits of their work from their own pockets to those of inves
tors and capitalists, many of whom were not even resident in the province, let 
alone locally. This major dichotomy between landowners as investors and 
farmers as land-users was one recognized and emphasized by contemporary 
pamphleteers like E. Cremers, who insisted that a distinction should be made 
between the interests of farmers and of landowners, in his view two almost 
antagonistic groups as far as financial matters were concerned llS

). With the 
three groups that Baars identifies as owning land in the Beijerlanden, it is in
teresting that the "nobility and patriciate" held onto their land for very leng
thy periods, and as a result were to a large extent uninvolved in the exchange 
of land in times of crisis and prosperity. The "middle class" and the farmers 
were doing the majority of the buying and selling"6

). In the case of Zeeuws
Vlaanderen, where much of the land was owned by Belgians, the concerns 
were exclusively those of investment: the status of landowner was a relatively 
minor factor compared to the attractions of Zeeland soil as a safe home for 
funds"7

). The effects of serious agricultural crisis, forcing sale of land by far
mers, actually helped to create a new class of investors: in the 1840s farmers 
were obliged to offer land for sale at the lowest of prices"8

), and a similar 
phenomenon attracted non-farmer investors with extra capital in the eigh
ties"~. So the distinction between owner-occupiers and owner-investors 
would seem quite adequate for the purposes of this discussion. 
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Index 0/ owner-occupancy 

The figures, then, presented in Table 5 and Figure 3, which will be used in the 
ensuing analysis, show the numbers of farmers in Zeeland (with a percentage 
equivalent) who owned their land, . and the number who farmed it as te
nants'11l). Percentage figures for the whole country are provided, to add per
spective. Exaniining the percentage of owner-occupiers amongst Zeeland's 
farmers (column 3), a gradual but decisive decline of 35.1 OJo is apparent 
throughout the last quarter of the century (1880-1914), which was considera
bly steeper than the general Dutch decline of 20.9 % (column 6). It may be 
objected that th~ figures here deal in terms of farmers rather than of hecta
res. In the knowledge that there were many more farmers of small plots than 
of large ones, it is conceivable that the figures based on numbers of farmers 
may be disguising a quite different trend concerning the hectarage under cul
tivation. However, figures for ownership and tenancy of hectarage are also 
available in the yearbooks, and the data, at five-year intervals, in Table 6 
show a similar trend to that for Zeeland in Table 5: a gentle but firm decline 
in owner-occupancy until about 1910, and then a swift recovery by 1921'2'). 

TABLES 

Numbers and percentages of owner-occupiers amongst farmers in Zeeland and 
the Netherlands, 1875-1921 (farms ~ 1 HA) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
Zeeland farmers Zeeland farmers All Dutch farms Source 
Owner-occupiers Tenants Owner- Tenants 
Absolute Percentage Absolute Percentage occupiers Percentage 

Percentage 

1875 1833 50.0 1830 50.0 a 
1876 1886 48.5 2004 51.5 a 
1877 1899 48 .6 2009 51.4 a 
1878 1952 49.2 2016 50.8 a 
1879 1916 48.8 2002 51.1 a 
1880 1968 48.1 2126 51.9 68 .8 31.2 a 
1881 1796 44.4 2250 55.6 65.4 34.6 a 
1882 1681 42.8 2250 57 .2 60.4 39.6 a&g 
1883 1782 44.1 2257 55.9 60.2 39.8 a&e 
1884 2529 42 .2 3462 57.8 60.2 39.8 b 
1885 2529 42.3 3451 57.7 59.5 40.5 b 
1886 2616 41.4 3702 58.6 59.2 40.8 b 
1887 2704 41.7 3784 58.3 58.9 41.1 
1888 2676 40.9 3874 59.1 58 .5 41.5 
1889 2651 41.6 3721 58.4 58.7 41.3 c 
1890 2546 39.4 3920 60.6 58.0 42.0 d 
1891 2574 39.2 3999 60.8 57.9 42 .1 d 
1892 2566 39.0 4010 61.0 55.5 44.5 d 
1893 2561 38.8 4048 61.2 57.5 42 .5 d 
1894 2518 38.4 4043 61.6 57 .3 42.7 d 
1895 2559 38.5 4096 61.5 57.4 42.6 d 
1896 2476 36.9 4226 63.1 57.2 42 .8 d 
1897 2471 36.9 4228 63.1 56.9 43 . 1 d 
1898 2375 35 .5 4317 64.5 56.7 43 .3 d 
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(I) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
Zeeland farmers Zeeland farmers All Dutch farms Source 
Owner -occu piers Tenants Owner- Tenants 
Absolute Percentage Absolute Percentage occupiers Percentage 

Percentage 

1899 2375 35 .2 4380 64.8 56.4 43.6 d 
1900 2354 35.0 4379 65 .0 56.2 43.8 d 
1901 2364 34.6 4470 65.4 56.1 43.9 f 
1902 56.0 44.0 f 
1903 2282 31.1 5048 68.9 54.5 45.5 f 
1904 2294 31.2 5059 68.8 54.4 45.6 f 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 2473 26.3 6939 73.7 50.8 49.2 

1921 4359 40.8 6326 59.2 56.0 44.0 

Sources: 
a: Verslag landbouw (1875-1883). These figures refer to farms possessing one or more 

horses (ibid. (1877) 23). This distinction was a somewhat primitive forerunner of 
the exclusion of all farms of less than one HA. 

b: Ibid. (1884-1886). These figures, and all that follow, refer to farms of more than 
one hectare. Data for 1877 is corroborated by Uitkomsten, 1890, IV, "Verslag over 
de Uitkomsten", 20. 

c: Verslag landbouw (1887/1889) 211. 
d: Ibid. (1890/ 1891-1900). 
e: Jaarcijjers (1884) 92-93 give figures for all Dutch farms . 
f: Ibid. (1902-1904, 1911, 1922). 
g: Ibid. (1883) 13 gives figures for all Dutch farms . 

Because of a rather slower decline between 1882 and 1888, the figures for 
each year are given. The slight rise in farmer ownership in 1884 and 1885 did 
not affect the general steady course of the decline. Whether reckoned in hec
tares or in numbers of farmers, a reduction in the percentage of land-owning 
farmers had begun by 1877, reached a nadir around 1910, and had changed 
to a sharp rise by 1921. 

There are no statistics available for the province before 1875. Conceivably, 
use could be made of cadastral or polder archives for small areas; any at
tempt to compute figures for the province as a whole would present the most 
enormous and difficult task of research. Only a few unconfirmed estimates 
from contemporary literature are available. Thomas Radcliff reported in 
1819 that "most" of the farmers in western Zeeuws-Vlaanderen were owners 
of their land '23). 43.4 070 of the purchasers of farmland in the village of Aagte
kerke from 1814 to 1821 were farmers '24). By 1835 the farmland in Zeeland 
was said to be "unsaleable", meaning that there was little or no competition 
from farmers for land purchases '2S). These odd remarks can only indicate in 
the very vaguest way that after the end of the Napoleonic period, during a 
time of agricultural prosperity and of profits for farmers, the level of owner-
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FIGURE 3 

Percentages of owner-occupiers amongst farmers in (I) Zeeland and 
(2) The Netherlands, 1875-1921 (farms 2: 1 HA) 
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Percentage of farmland in Zeeland (hectarage) occupied 
by the owner, 1882-1921 (farms 2: 1 HA) 

Percentage Percentage 
area farmed area farmed 
by owners by tenants 

1882 35.0 65.0 
1883 35 .1 64.9 
1884 35 .3 64.7 
1885 36.1 63.9 
1886 36.0 64.0 
1887 35 .3 64.7 
1888 34.9 65.1 
1893 33.2 66.8 
1898 30.7 69.3 
1903 27 .9 72.1 

1910 26.9 73 .1 

1921 40.6 59.4 

Sources Ill): 
a: Jaarcijjers (1883-1888). 
b: Verslag landbouw (1930) 11, 98-99. 
c: Jaarcijjers (1911) 162-63 . 
d: Ibid. (1922) 186-87. 
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occupancy may well have been, as we might have expected, reasonably high. 
This supposition concurs entirely with the circumstantial evidence outlined in 
the formation of the hypothesis at the beginning of this article l26); namely, 
that farmers in Zeeland were buying land in times of agricultural prosperity 
(at the start of the nineteenth century as well as from 1850 to 1878, and right 
at the end of the century) and were selling it during the less fortunate inter
vals. The evidence as a whole supports this view: the figures available from 
1875 onwards, summarized in Table 5, provide firm statistical evidence, as 
far as that is available. 

Opposing views 

The hypothesis of a cyclical movement in the level of land ownership by far
mers in Zeeland clashes with the views of two distinguished historians of agri
culture in the Netherlands: P.J. Bouman and Hille de Vries. Some attempt 
must be made to analyse the reasons for discrepancy. 

Bouman asserts that tenancy in Zeeland was increasing between 1850 and 
1878127

), a time of unprecedented prosperity for Zeeland farmers, and one in 
which it would be expected, if the hypothesis of this article be followed, that 
cultivators would be trying to buy land with their extra earnings. Bouman 
mentions the considerable and costly improvements to the land taking place 
at the time; these necessitated liquid capital, which was often made available 
by releasing funds fixed in land and buildings. It sounds plausible. However, 
on closer analysis, there are flaws. Firstly, although improvements were un
doubtedly taking place in the sixties and early seventies, this was not on the 
scale of changes and innovations of the eighties and early nineties necessita
ted by the onslaught of the crisis in farming. In relative terms, rather less mo
ney than at other periods was being invested in technical improvements with 
the result that surplus earnings coming from rising prices were free to be 
channelled into other areas, for example into conspicuous consumption, or 
into fixed capital holdings such as land. Secondly, there are the many com
ments both from contemporaries and from more recent observers that during 
the sixties and early seventies Zeeland farmers were purchasing land at a high
er rate than usual. Apart from Polderman's explicit account, already mentio
ned l28

), there are the views of Venema, who made an extensive study of land 
prices and transactions in the second half of the nineteenth century. With re
gard to Zeeland, and talking of the sixties and early seventies, before the ge
neral crisis in agriculture, he remarks that, "the very intensive cultivation in 
Zeeland, conducted for years to considerable advantage, and with care, has 
without doubt made the Zeeland farmers and landowners far too willing to 
buy land, and thus has done them an ill-service"'29). In more general terms, 
Baars notes a sharp climb in purchasing by farmers in the Beijerlanden after 
1850130

), and J. Baert, in his investigation of the destination of farmers' gro
wing incomes after 1850, concludes that one of the major investments was 
farmland, in order to enlarge the holding or to purchase land which was al
ready held in tenancyl3l). 
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These reports seem wholly to confirm the likelihood (in conflict with Bou
man's assertion) that the relatively wealthy farmers in Zeeland in the fifties, 
sixties and early seventies were spending more than usual on land. 

Bouman then goes on to suggest an increase in tenancy in the period from 
1895 to 1914132

), a statement which clearly has some truth in it, in the sense 
that there must have been a "lag" between the turning of the cycle in the agri
cultural economy (c. 1895) and the time by which a significant number of far
mers had amassed or freed enough funds to make land purchasesI33). The 
analysis offered by the Commission on Agriculture of the situation in about 
1900 shows clearly what was happening: farms were still being bought predo
minantly by capitalists, while odd plots of land were beginning to be sold to 
farmers with a few prosperous years behind theml~). However, it is not pre
cisely clear from the figures available exactly when the tide turned. The hia
tus in the government statistics means that we can only conclude that somew
here between 1904 and 1921 farmers stopped selling land and began buying it 
againI3S). 

The issue is complicated by two factors: the First World War, and the in
crease in the number of farms. The war, in which the Netherlands stayed 
neutral, escalated the price of everything, agricultural products and farmland 
in particular, with the result that the period 1914-1918 became perhaps a ra
ther unnatural extension of the period of prosperity from 1895 to 1914136). 
This led to a land hunger, satiated at unprecedented price levels, which was 
to cost the farmers dear in the post-war slumpl37). While this integrates per
fectly with the hypothesis being discussed here, it demonstrates how forces 
such as a world war, and closer governmental interest in and control over the 
economy, were capable of disrupting the more natural and cyclical flow of 
the agricultural economy. Additionally, the number of farms in the province 
was itself undergoing a gradual increaseI38), which, together with the impro
vement of official information-gathering techniques I39), helps to justify Bou
man's assertion that owner-occupancy was declining from 1895 to 1914. 

Even with the reservations expressed, however, it must be admitted that, in 
the words of Bouman, "tenancy continued to increase in the whole provin
ce" from 1895 to 1914140). To reconcile this with the hypothesis under exami
nation it must suffice to say that the "lag" (between agricultural recovery 
and a significant level of land purchase by farmers) was increased after 1895 
by several factors, and that by the time a rise in owner-occupancy levels did 
occur (probably around 1914) a different set of economic circumstances had 
been brought to bear on Dutch agriculture in comparison with those that had 
governed it for most of the nineteenth century. 

Opposing views: H. de Vries 

A far more closely reasoned apparent contradiction of the hypothesis presen
ted here in these pages is the work of Hille de Vries in his article on absen
teeism in the Netherlands from 1850 to 1890141). The gist of his argument, as 
far as movements in the absentee ownership of land are concerned, can be 
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summarized as follows: the number of land parcels owned by residents of the 
"central" provinces (the two Hollands, Gelderland and Utrecht) rose sharply 
after 1860. The rise continued until 1880, when the number of absentees fell 
sharply. though the number of land parcels remained constant142

). So what 
De Vries is suggesting, on the grounds of research into the yearly lists prep
ared in the central provinces of candidates eligible for appointment to the 
First Chamber, is that the changing numbers of candidates taxed on absentee 
landownership (and the numbers of land parcels involved) show that wealthy 
men in the Netherlands bought land heavily in times of good agricultural pro
fits (1850 to 1880) and stopped doing so when farming became less viable 
(1880 to 1890). If this were so, it would mean that these prestigious land
owners were losing money on farmland transactions (by buying dear and sell
ing cheap), rather than the farmers, as this article would have it. 

Let us then disassemble De Vries' argument into its various constituent 
parts. First of all it is necessary to take note that this article deals with a very 
small part of land ownership. namely, a limited portion of the absentee ow
nership of a small group of leading citizens, wealthy (often in other sectors) 
and prestigious enough to be cited as candidates for the First Chamber of the 
Dutch parliament. This cannot be equated with the subject of the hypothesis 
of this chapter, which deals with the ownership of all land in Zeeland in 
farms above one hectare in size. His comments concern a small portion of the 
elite: not the investments of farmers or capitalists. His analysis is further re
moved from the general landownership situation by his exclusion of those as
sessed for a taxation sum of less than fl. 1023.47, so that he is dealing with 
"large" landlords, and not just absentee landlords l43

). 

De Vries is fully aware of these facts: he draws a distinction between an ab
senteeism which has social ramifications, and one which can be shown to be 
statistically significantl44

). But he moves too easily from the particular to the 
general in his conclusion when he remarks that the lists of the most highly 
assessed persons provide an invaluable source for "landownership ratios" in 
the second half of the nineteenth century145). Nevertheless, his conclusions on 
absenteeism in general, and the fact that about half the material used in his 
article is drawn from land in Zeeland, are in direct conflict with the argument 
presented above on absentee landlords to the effect that absentee-owned land 
was probably in tune with the rest of non-farmer ownership, and thus 
"bought cheaply and sold dear" 146). 

There are some statements and assertions by De Vries that need prelimina
ry comment to clear the way. Firstly, he reports that on Walcheren in the 
eighties there was actually a tendency towards purchasing by farmers l47

): this 
surprising statement may have been true of one village, or even of the whole 
island, but was quite definitely unrepresentative of the province as a whole. 
As can be seen from Table 5 the level of owner-occupancy was dropping stea
dily throughout the 1880s. Secondly, the exact truth of the statement quoted 
by De Vries from the Government Commission's report to the effect that in 
Zeeland around 1906 farmland was being purchased as an investment by 
non-farmers, was referred to in the discussion above on Bouman's view l48

): 
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the situation was one of flux, and in the twentieth century conditions had al
ready begun to alter. De Vries goes on to report (on the next page) that at the 
same time in Friesland, capitalists were selling out (at much improved prices) 
to the now prosperous farmers 149

). 

It is necessary to isolate Zeeland's concerns from the rest of De Vries' re
marks, and to see if what he has to say is really in conflict with the burden of 
this article. In order to do so we reproduce his Table 4, as our Table 7. 

TABLE 7 

Total assessments for landowners resident in the central provinces for land tax 
on their extra-provincial properties in the provinces of Zeeland, Noord-Holland, 

Friesland, and the "Westhoek of Noord-Brabant", 1850-1890. 

Landowner 1850 1860 1870 1880 1890 
resident 
in: 

Zeeland 
Zuid-Holland 150 1,350 3,450 5,750 12,950 
Noord-Holland 0 0 0 0 600 
Utrecht 0 0 2,600 0 2,050 
Gelderland 0 0 350 350 750 

Total 150 1,350 6,400 6,100 16,350 

Noord-Holland 
Total 5,450 3,400 4,450 3,300 2,800 

Friesland 
Zuid-Holland 0 0 850 10,700 9,500 
Noord-Holland 250 100 2,600 2,950 0 
Utrecht 1,200 1,200 4,650 3,550 5,050 
Gelderland 2,150 4,850 5,350 5,000 7,400 

Total 3,600 6,150 13,450 22,200 21,950 

Westhoek 
Total 0 2,800 3,100 4,200 1,750 
Total for all 
4 districts 9,200 13,700 27,400 35,800 42,850 

Source: H . de Vries, "Absentelsme van grootgrondbezitters in Nederland 1850-1890", 
Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek 38 (1975) 120, table 41~. 

The line in the table of main interest is the one giving the total amount of ~s
sessment on land in the province of Zeeland. There is a rise from virtually no 
abscrnteeism in 1850 (fl. 150) to a small amount in 1860 (fl. 1,350). In the six
ties there was a (surprisingly) substantial rise (to fl. 6,400), and then the inte
resting period commences. In the seventies, the period of most steeply rising 
agricultural prices, there is a slight drop recorded in the assessed amount for 
Zeeland (to fl. 6,100 in 1880) which can only partly be explained by the fact 
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that the agricultural economy "turned" two years before in 1878. And then 
in the eighties, a massive increase in holdings in Zeeland by the elite of the 
central provinces (to fl. 16,350) entirely supports the hypothesis presented 
here, and diametrically contradicts the general theory offered by De Vries. 
On examining the breakdown of holdings in Zeeland, it is clear that the do
minant position is held by residents of Zuid-Holland, and shows a rise from 
1850 to 1890, but with by far the steepest incline coming in the 1880s - which 
is the decade of heavy investment in Zeeland's farmland. An important 
amount of landownership is also represented by the assessment totals for 
Utrecht (fl. 2,600 in 1870). The drop in investments in Zeeland by the Utrecht 
elite in the seventies (to zero in 1880) conforms the hypothesis of sales of land 
by non-farmers when prices were at their highest. This drop more than com
pensates for the rise in the seventies in Zeeland holdings on the part of resi
dents of other central provinces. The holdings of the Gelderland and Noord
Holland elites were negligible, and can really only tell us that there was a rise 
in interest in Zeeland farmland in the eighties, when prices were low and get
ting lower. Thus De Vries' figures on Zeeland seem to offer little serious 
challenge to the hypothesis presented here. 

Progressing to De Vries' more general assertions, there are some discre
pancies between his analysis in the text, and the actual figures on which he 
bases his remarks. He asserts that there was a decline in large landowners' ab
senteeism from 1880 to 18901SI

). However, it is clear from the provincial figu
res he provides (his Table 3) that the only data showing a steady decline in the 
eighties are those for Noord-Holland. Gelderland experienced a staggered 
decline, the important province of Zuid-Holland saw a considerable rise at 
first, only declining after 1887, and the Utrecht figures show an overall in
crease, especially from 1883 to 1890'52) . With such divergent components as 
these, it is only questionably useful to produce an aggregate figure for purpo
ses of generalization. 

Turning back to De Vries' table (my Table 7) and the conclusions (apart 
from those on Zeeland) which he draws from it, once again the breakdown 
shows that the varying components of the table are so divergent that it is qui
te impossible to draw any firm conclusions on a general plane. The aggregate 
is dominated by the data for the investment of the Zuid-Holland elite in 
Friesland: a massive injection of funds in the seventies (from fl. 850 to fl. 
10,700) and a relative withdrawal in the eighties (down to fl . 9,500). Without 
weighting these figures, the impression is gained that a similar development 
occurred in all areas covered by De Vries' research, while in reality only one 
third of the data shows a rise in investment, one third a fall, and the rest a 
constant level. 

For the eighties, the aggregates also belie the actual situation in the varying 
areas. In a decade in which the total figures would suggest a gently conti
nuing climb of extra-provincial land purchasing by the elite in the metropole, 
two-thirds of the data display rises, with only a quarter (26.7 0/0) registering a 
decline. De Vries' conclusions are based on figures for Friesland and, per
haps because much of his research has been concerned with that province'S) 
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and certainly because of the relatively large amount of metropole-based ab
sentee ownership in Friesland, he has permitted the data for that province to 
distort tentative conclusions on a more general level. He recognizes regional . 
diversity, and posits as a possible explanation the migration of the elite, per
haps in some wandering meander from one country seat to anotherll.). In this 
context it is interesting to note the strength of the relationship between the 
landowners in Zuid-Holland and the land in Zeeland, in comparison to the 
relatively dispersed ownership of the land in Friesland. It seems likely that 
some of Zeeland's aristocracy, when their local role had been impaired by 
Thorbecke's reforms after 1850, moved to the Zuid-Holland cities, principal
ly The Hague, whereas their contacts with the more entrepreneurial town of 
Amsterdam seemed minimal Ill). But this would hardly account for the almost 
bewildering diversity of the make-up of the data. All that really remains to be 
concluded on a national level is that there were great differences between the 
regions. It is positively untrue to state that "Zeeland displays a picture of to
tal deviation"ll6): the situation in Zeeland was no more "deviant" than the 
special relationship between Zuid-Holland and Friesland. Conversely, the 
ownership patterns of Zuid-Holland's elite in both Friesland and Zeeland 
were equally "standard". In the crucial eighties, indeed, the data are based 
on 42,850 guilders of assessment, 38,300 of which came from Zeeland and 
Friesland. From the figures we might even be tempted to assert that there was 
no strong evidence of a decline in absenteeism - and that in one very impor
tant province (Zeeland) there was evidence of a massive rise. To state, then, 
that "the agricultural trend is very clearly reflected in the data"ll7) is not only 
overstating the case; it is misleading. 

In summary, the trend of absentee ownership of land in Zeeland suggested 
in De Vries' article does not necessarily conflict with the hypothesis of rising 
owner-occupancy in favourable agricultural times, falling again when the 
tide turned. The elite of the central provinces was probably not representat
ive of landlords in general, and some of De Vries' generalizations are not ful
ly borne out by his data, particularly those Qn Zeeland. 

IV THE PRICE OF LAND 

The foregoing remarks have assumed that prices of farmland followed a pa
rallel course to the cycle of agricultural fortunes, or conjunctuur, as repre
sented in broad terms by the grain price indices for the market in Middel
burg. It is now necessary to obtain a more exact impression of the movement 
of land prices in the province. 

There is clearly a relationship of some sort between the prices of agricultu
ral products and the price of land, because when the prices of products rise, 
the yearly money yield of the land increases, and because one of the principal 
purchasing groups - the farmers - is acquiring the funds which allow it to add 
to the competition on the land marketllS). This is supported by Slicher van 
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Bath's general conclusion to the effect that land prices, land rents, and grain 
prices followed an almost identical path IS9

). The description of land price 
movements by the Government Commission of 1906 on agriculture could 
equally well be outlining the development of wheat prices at Middelburg: "In 
1877 and 1878 the price of land in Zeeland had reached a zenith which up to 
that time was virtually unheard of. Then, as a result of various factors ... , 
purchase prices and rents too began to fall, the decline reaching its nadir in 
1893- 1895. After that, circumstances for farmers became more favourable, 
and prices and rents rose again"I60). 

That land prices generally follow agricultural product prices would seem to 
be accepted. However, the example of one of the few published series of land 
purchase prices for the first half of the century appears to cast doubt on the 
matter. Land prices for the Beemster in Noord-Holland have been recorded 
from 1796 to 1857 (Figure 4161

) and can be compared with the trend in grain 
prices. The two sets of figures do share a generally rising characteristic during 
the second quarter of the nineteenth century, but the extremely inflated food 
prices of the French period were not reflected in land values, at least not in 
De Beemster. It is therefore necessary to arrive at a more precise knowledge 
of land prices, for which aggregate figures are scarce. 

FIGURE 4 
Indices of (1) combined wheat, rye and barley prices at Middelburg, and 

(2) average prices of land in De Beemster (Noord-Holland) (9-year moving averages) 
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Source: See note 161. 

A time series of the available data on farmland rents in Zeeland will be pre
sented below, but before utilizing those data, the relationship between rents, 
and prices of land, must be established. As already noted, Slicher van Bath 
asserts that an index of rents and an index of land prices follow the same curve. 
H. de Vries remarks, in his study of Friesland in the nineteenth century, that 
there was a similar movement in farm rents and prices, with the important 
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qualification that the developments in rents displayed a "lag" behind those in 
prices l62

). Baars, in the Beijerlanden, comes to similar conclusions about the 
nineteenth centuryI63), and in his graphical representation of the development 
of rents and prices l64

) it can be clearly seen that although the "shape" of 
development is similar, there is a "lag" in rent changes of five to ten years. 
As Bouman points out for the case of Zeeland, when the trend was rising, te
nant farmers could profit from the relatively sluggish response of farm rents 
to the upward swing, the "lag" being of up to ten years' duration I6S

) . So land 
rents appear to reflect the trend of land prices quite accurately in 
the nineteenth century, but with a short delayl66). 

There are several sets of data on land rents in Zeeland in existence, for the 
most part researched by nineteenth-century scholars. None of them is method
ologically im!,eccable, but by reducing them to indices, and graphing the re
sults together, an indication of the general movement of agricultural land va
lues can be achieved (Figure 5)167). 

FIGURE 5 
Land rent indices in Zeeland in the nineteenth century 

(averages taken over periods of 5 and 7 years) 

(1) Farmland on Walcheren, owned by the Gasthuis in Middelburg, 7-year averages 
(1839/53 = 100, average = fl. 44,83 per HA p.a.) 

(2) All farmland (buildings included) in Zeeland, owned by Crown Domain, 5-year 
averages (1840/49 = 100, average = fl . 27,04 per HA p.a.) 
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The faults of the data with regard to statistical methodology are numerous: 
the Gasthuis plots (curve (1) in Figure 5) were mostly very small, while some 
allotments were in the hands of a particular family for generations, and yiel
ded only a nominal rent. The Domain figures (curve (2» were again only for 
small plots, and were all publicly auctioned to the highest bidder l68

). These 

1900 
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factors, together with the generally "rack-rent" spirit of the Domain admini
stration, make the prices unusually higb, over-sensitive to economic circum
stance, and probably explain the continuance of the rising trend after the 
Gasthuis rates had begun to fall. Both sets of figures give only a mean price 
for a five or seven year period. And, finally, they are, of course, figures for 
land rents rather than land prices. 

Nonetheless, the implication of the graph is clear. After a post-Napoleonic 
War boom prices fell until the thirties, after which they rose gently until the six
ties. By the end of the sixties growth was very rapid until a zenith was reached 
about 1880169

). Then a decline began which showed no signs of abating even 
at the end of the century. The farmland rent figures for Walcheren (curve (1» 
provide two more indications worth notice. Firstly, that the difference be
tween arable and pasture land is one of degree rather than of kind: grassland 
figures were fractionally higher than average - true throughout the Nether
lands - but the movement of the price trend throughout the century was al
most identical in shape to that of arable land 170) . And that shape is one of a 
cycle: the down-stroke finishing between the twenties and the mid-thirties, 
the gradual rise and fast acceleration to zenith-point at the start of the eigh
ties, followed by the steep, and then a slowly levelling downward stroke 
again. 

It is a pattern noticed by other historians: the author of "Statistiek der 
pacht- en koopwaarde" (1886) recorded development patterns of a similar 
format for Domain lands in other provinces171

) . Graphs drawn by Baars for 
land values in the Beijerianden follow exactly the same cyclical course for the 
nineteenth century172). Two Groningen farms sold on several occasions be
tween 1864 and 1913 reflect the cycle perfectly, the peaks occurring in the 
1870s and after 1910173

) . The land rent curve, in fact, makes the global lines 
of the fortunes of farmers in the nineteenth century very clear: prosperity un
til the slump of the late twenties, painful slow recovery during the late thir
ties, forties and early fifties, followed by unprecedented success until about 
1880, when the agricultural crisis set in. 

There are strong suggestions that the cyclical movement in land rents and 
prices extended back well beyond the 1820s. A rents series from around Bre
da shows a clear upswing from about 1750 for a half-century or so, turning 
into the downswing of the 1820s which we see in Zeeland174

) . Van der Wou
de's work on Noord-Holland shows the same rise in rents after 1750, prece
ded by a long downswing in the first half of the eighteenth century17S). 

A land price series for Zeeland 

More detailed figures, including some for land prices as well as rents, have 
been collected for the period surrounding the agricultural crisis of the eigh
ties. A. Venema's article176

) covers prices for the purchase and hire of farm
land, according to province and type of soil, from 1872 to 1893. His conclu
sions differ radically from those expressed in other contemporary publica
tions 117

), and much of his article is taken up with polemic. Irrespective of 
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whether or not his figures are more correct than those of his rivals and despi
te many valid points of observation and analysis, his data remain disappoin
ting because they are arranged in cumbersome groups of eight, five and nine 
years. The extreme drop in prices experienced by Zeeland in comparison to 
the rest of the country comes out of Venema's figures well, and the careful 
attention that he pays to the effect that the calamiteuse polders had on Zee
land's land prices is commendable178

). However, the fact that he does not 
provide figures for each year makes it impossible for us to make more than 
passing use of his data. 

The same is unfortunately true of the material assembled in "Overzicht 
van den loop der koop- en pachtprijzen" (1897). Although carefully sifted 
averages are provided for land prices according to soil and province for each 
year, the series is only a relatively short one of fifteen years179). The data are 
extracted from the Verslag van den landbouw, which is the best source avail
able without going to the village archives themselves. However, the author's 
strict methodological procedure sometimes robs the series of credibility: his 
figure of 464.20 guilders for a hectare of Zeeland's prime farmland in 1887 
can hardly be taken literally. The number signifies the arithmetic mean price 
of all plots sold publicly in Zeeland in that year: no more. The method of 
averaging used ISO) and the author's disdain for excluding freak parcels (like 
large areas of barren land or of dikes)181) means that one large but a-typical 
sale can distort the picture of the general trend in land prices. Nonetheless, 
this painstaking use of a reliable source is of service, not least that it can be 
used as a credibility check against our own figures later on. Furthermore, this 
set of figures again displays the very great difference between the price of 
pasture and of arable landI82). 

The series: averaging methods 

So to obtain a more exact picture of the apparently cyclical movement of 
land prices and rents in Zeeland in the nineteenth century, it is necessary to 
return to the sources. Table 8 is an attempt at a synthesis of estimates from 
various sources on land prices in Zeeland from 1800 to 1910, but with the 
principal emphasis on the years between the late seventies and the turn of the 
century: the period for which data are available concerning the ownership of 
land. Figure 6 presents those data in graphical form, for the second half of 
the nineteenth century. 

Some explanation of the major steps taken in assembling the series is called 
for I83). The main sources to have been used are the various year-books pub
lished by the government and by official bodies l84

). For figures covering years 
outside the main focus of the series (1850-1900), estimates are used which are 
intended as an indication of the trend, rather than as categorical statements 
of precise levels I8S). The figure for land hire in 1833 is a provincial average of 
local figures for the taxable earnings of real estate assembled for the cada
stral tables; as such it can only be an approximate indication of actual land 
rent. 
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TABLE 8 

Land prices and rents in Zeeland, 1800-1912. 
Purchase Price index Rent per Rent index Source 
price per HA 1881/90 HAp.a. 1882/90 
in = 100 in guilders = 100 
guilders (average = (average = 

fl . 942.70 fl . 52.20) 

1800 550 58 .3 flJo a 

1833 32 61 .3 flJo b 
1834 286 30.3 a 

1850 675 71.6 35 67 .0 c 
1851 
1852 
1853 669 71.0 42 80.5 c 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 798 84.7 43 82.4 d 
1859 [ 866J [ 91.9J [ 46J [ 88. 1J d 
1860 933 99.0 49 93 .9 d 
1861 964 102.3 54 103.4 d 
1862 862 91.4 55 105.4 d 
1863 [ 862] [ 91.4] [ 55J [105.4J d 
1864 893 94.7 49 93 .9 e 
1865 
1866 1115 118.3 61 116.9 f 
1867 1293 137.2 54 103.4 f 
1868 1372 145.5 f 
1869 1410 149.6 f 
1870 1140 120.9 f 
1871 1566 166.1 70 134.1 d 
1872 1841 195.3 58 110.2 d 
1873 1713 180.4 104 199.2 d 
1874 1554 164.8 113 216.5 d 
1875 1790 189.9 106 203 .1 d 
1876 1732 183 .7 100 191.6 d 
1877 1853 196.6 f 
1878 59 113.0 g 
1879 1347 142.9 f 
1880 1183 125.5 67 128.4 f 
1881 1341 142.3 f 
1882 1064 112.9 61 116.9 tb 
1883 1115 118.3 53 101.5 tb 
1884 1029 109.2 54 103.4 tb 
1885 698 74.0 54 103.4 tb 
1886 812 86.1 49 93.9 tb 
1887 644 68.3 48 92.0 tb 
1888 708 75 .1 50 95.8 tb 
1889 860 91.2 53 101.5 tb 
1890 1007 106.8 48 92.0 tb 
1891 930 98 .7 53 101.5 tb 
1892 868 92.1 56 107.2 tb 
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Purchase Price index 
price per HA 1881/90 
in = 100 
guilders (average = 

fl . 942.70 

1893 1009 107.0 
1894 1071 113.6 
1895 947 100.5 
18% 895 94.9 
1897 906 96.1 
1898 1105 117.2 
1899 989 104.9 
1900 949 100.7 

1905 1600 169.7 

1910 1750 185.6 

1912 1986 210.7 

Sources: 
a: Bouman, Geschiedenis, 138,251. 

Rent per 
HAp.a. 
in guilders 

55 
54 
48 
53 

68 

160 

80 

b : R .A.Z. Provinciaal Bestuur 1814-1850, no. 3186. 
c: Notulen Provinciale Staten (1850) 136; + (1853) 92. 
d: Verslag Gedeputeerde Staten (1858-1863, 1871-1876). 
e: Statistisch jaarboek (1868) II, 238. 
f: Verslag landbouw (1866-1900). 
g: Uitkomsten (1890) IV, Bijlage G, 7. 
h: Overzicht (1897) 64-65. 

Rent index 
1882/90 
= 100 
(average = 
fl . 52.20) 

105.4 
103.4 
92.0 

101.5 

129.6 

306.5 

153.3 

i: Verslagen en mededelingen landbouw (1915) I, 76-78, 91-93. 
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Prices of farmland in Zeeland, 1850-1900, with 5-year moving average 
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The figures for the years from 1850 to 1863 take on a more offical hue, being 
extracted from the annual reports of the provincial government of Zeeland'86). 
They range from being vague estimates, as in 1850'87), to detailed local re
ports from which it is possible to ascertain provincial averages. The two sets 
of figures in brackets ([1859] and [1863]) are extrapolations: no figures are gi
ven in the sources, but a comment appears to the effect that prices have risen 
steadily (1859), or that they have remained constant (1863). For 1866- 1870 
and from 1877 onwards the figures are computed from data collected accor
ding to various methods from the annual report Verslag van den landbouw. 
Despite hiatuses the information becomes increasingly reliable in the sense 
that lists of public land sales are provided from which the researcher can der
ive his own conclusions '88). 

The method of averaging used presents problems, and indeed must, strictly 
speaking, can into question the validity of the series as an exact list of prices. 
Most of the material from 1850 to 1866 is presented in the sources as a record 
of the highest and lowest price paid per district for one hectare of farmland, 
or for its tenancy for one year. The technique employed has been to add the 
maximum figures for each district, and find their mean; to do the same with 
the minimum figures; and finally to take the mean of these two results as the 
provincial average '89) . It may be argued that maximum and minimum figures 
should have been preserved in the table for greater precision, but the mean, 
arrived at in this manner, gives a good indication of the direction of price 
movements over the years, and indeed cancels out the more extreme quirks of 
local circumstance represented by the maximum and minimum figures in the 
sources. These figures, up to 1866, suffer from many statistical deficiencies, 
arising from the nature of the source material, and can only be used as a glo
bal indication of the movement of prices. The collection and processing of 
the original data by local government officials schooled in neither agriculture 
nor statistics must limit the precision of any picture the data give '90) . But in 
view of the lack of alternatives, and well informed of the shortfalls, there is 
no reason why limited use should not be made of these guidelines. 

With the data for the years from 1867 to 1900"'), the methodological pro
blems are more easily defined. Lists are given of land publicly sold, together 
with a brief description of each plot (including size and total selling price) . 
Here the question is one of selection, or of sampling. The basic method follow
ed has been to calculate the prices per hectare of each plot in the sample, and 
then to take their mean - rather than dividing the total price paid for the plots 
in the sample by the total hectarage. This has been done in order to minimize 
the effect on the average of one particular plot, especially if it is unusual in 
any way. After 1900, the figures for 1905 and 1912 are differently (but relia
bly) computed in the government's agricultural reports, and together with 
Bouman's estimate for 1910 point to ensuing developments '92). 

For three reasons only plots of ten hectares or more have been taken into 
account for the figures from 1867 onwards: firstly to minimize the effect, in 
relation to earlier figures, of increased competition for small plots of land, 
which set their prices disproportionately high; secondly, because it is a con-



DEARLY WON AND CHEAPLY SOLD 79 

venient way of reducing a vast mass of data to a reasonable sizeI93); and lastly 
because the compilers of the Verslag van den landbouw decided to omit all 
data for plots of less than ten hectares for the years 1887, 1888, and 1889. 
This use of only the larger plots means that, as a general rule, the price level is 
slightly lower than it might be for aI/land, and that prices are less susceptihle 
to economic fluctuations in the short term. By converting the figures to five
year moving averages, and juxtaposing them with the figures in Overzicht 
(1897) for plots with an area of Jive hectares and more, we can check the ef
fect and efficiency of using only larger plots. 

FIGURE 7 
Land prices in Zeeland for plots exceeding 5 HA (1) and 10 HA (2), 1882'-1896 

(5-year moving averages) 
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Sources: (1) Ovenicht, (1897) 62-65. 
(2) Table 8. 

1894 

It is apparent from Figure 7 that in these crucial years at the nadir of land pri
ces, the exclusion of plots of less than ten hectares has the expected effect of 
lowering the price level a little, without seriously distorting the direction of 
the trend l94

). 

Charges on land transactions, and soil types 

The next question is the difficult one of lasten, or the various charges, fees, 
and taxes which were sometimes included in the estimates of land prices, but 
often were not. Even when it is possible to ascertain whether these dues have 
been includedI95

), it is by no means certain at which rate they should be calcu
lated. The figure which has been taken as a standard is twelve per cent, which 
seemed to be agreed on as the general level of supplementary cost when farm-
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land changed hands'96). Despite the fact that the percentage of the costs differ
ed from plot to plot (often quite radically), twelve percent has been removed 
from all estimates where the sources state that fasten are included: precision 
cannot be claimed, but there seems to be no alternative. The years in which 
ambiguity reigns have been dealt with in the context of the source material it
self'97

). 

From 1867 onwards, only figures referring to clay soil have been taken into 
account. A very small proportion of Zeeland's farmland, on the southern ex
tremities of Zeeuws-Vlaanderen along the Belgian border, was of a sandy 
composition: there the cultivation pattern differed from the Zeeland Wheat 
Cultivation system that prevailed on the islands, and was more akin to 
Belgian Flanders farming practices·98

). The prices of sandy soil were in gene
ral somewhat lower - because of the risk of distortion in some years, but not 
in others when no sandy soil was sold, the sand has been excluded. This may 
lead to some slight discrepancy with other users of similar sources, but will 
only be very minor. In a similar attempt to guard against distortion arising 
from a single unusual component, some data have simply been omitted when 
the description in the source shows it to have been in some way quite a-typi
cal (usually when the land in question was not agricultural, but dike or mud
flats)'99). 

Rents 

The process followed for land rents for 1867 onwards is less painstaking, and 
the figures can only be seen as an auxiliary guide, in reserve of the land prices 
themselves. The figure for 1869 is the mean of a list of eight rent levels, with 
no regard for the size of the plot. From 1871 to 1876 the provincial govern
ment provided lists of selected tenancies, from which a mean has been calcu
lated~. The 1878 figure is not reliable, being based on the "averages" obser
ved in four villages which took part in the agricultural investigation of 1886-
189QW1). Figures for the public hiring of farmland appear in the Versfag van 
den fandbouw, as they do for public sales, but the amount of the data is enor
mous, and the methodological problems are endless. The authors of Over
zieht (1897) have attempted the task, and have come up with a series of avera
ge prices of land tenancy in Zeeland from 1882 to 1896, for plots of five hec
tares or more. These figures appear in Table 8, with their possible faults, to 
give an indication of rent movements202). The data after 1900 are intended to 
be no more than pointers to the radical changes in rent levels during the first 
decades of this century. The 1905 and 1912 figures are extrapolations calcula
ted from the 1890/97 base in the Table, with the help of coefficients of rent 
increases for Zeeland sea-clay computed for the period 1890-1914203

). The 
1910 figure is an estimate taken from Bouman2OC

). 

The trend apparent in land prices is confirmed by the data on rents. Apart 
from the unusually low rent for 1872 (fl. 58 per HA), the value of a hectare of 
land seems to be equivalent to approximately twentyfold its annual rent 
yield. In the fifties, early sixties, and especially during the late eighties, teJ;llls 
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of trade were in favour of rents rather than prices. However, it is doubtful 
that the precision of the rents data can really stand up to this particular ana
lysis. The data's support for the information on prices is the main concern. 

Additional circumstantial evidence 

There are many gaps and deficiencies in the series presented in Table 8, and 
with the help of corroborative information it may be possible to fill out the 
data that we already possess. At the start of the century agricultural prices in 
general had been high, and this favourable situation for farmers had pushed 
up land priceslO5). This is borne out by healthy levels of land prices and rents 
reported by Goldberg from his survey in 18()()206). In a report about Zeeland's 
agriculture in 1822, 1. W. Liebert of the Commissie van Landbouw informed 
a Mr. 1.1. de Cloet in Brussels that in the course of the last generation the 
land prices had halved""). Evidence from the village of Nieuw- en Sint 100s
land shows a steep decline in the cost of land tenancy between 1812 and 1819, 
from 67.30 to 26.70 guilders per hectare: average land values there in 1819 
were reckoned to be 280.30 guilders per hectare, which was very low for the 
normally highly prosperous village2(8). Similarly, a certain Antonie Butijn in 
Rilland (Zuid-Beveland) found in 1826 that his farmland fetched only 80 0/0 
of the price he had paid for it in 1805~. All this was quite in line with an 
image of prices falling rapidly after the short boom succeeding the close of 
the period of French domination. 

In 1838 a farm in Groede was sold for only fl. 214.75 per hectare, but fet
ched fl. 1,400 per hectare in 1875 (a 650 per cent increase in 37 yearsZ10). In 
the forties there were still reports of hard times, in terms of the value of 
farmland. P. Lindenbergh reported prior to 1850 that average prices in We
meldinge were below fl. 254.80 per hectareZIl). Even in the early fifties levels 
had not yet begun to climb steeply, as can be seen from a report on the condi
tion of Zierikzee in 1852, when the surrounding land was worth only fl. 520 
per hectare, and could be rented for fl. 42Z1Z

). Thereafter began the rise in pri
ces which is clearly documented in the data from the Verslag van den land
bouw and from the provincial government reports. Despite the scarcity of the 
figures for the fifties in Table 8, the reports reaching the compilers of the 
Vers/ag van den /andbouw indicate a steady rise throughout the decade2l3). 
Various explanations are given for the increase, centering around what is ter
med a "general hankering for landownership and for one's own farm"ZI4); 
other reasons offered are the high prices fetched by agricultural products, a 
shortage of the means of production (land), and the sale of land in small 
plots so that prosperous labourers could compete at auctionZI5). In 1873 pri
ces were still maintaining their high levelsZI6). In 1877, for the last time in Zee
land, a generally ascending movement in the price of land was recorded. In 
1878 the prices seemed to be hovering, and by 1879 the decline had irretrieva
bly set in. "Of no single province can be registered with more certainty a de
cline in the value of land"ZI7). This picture of steeply rising prices in the sixties 
and seventies is also seconded by data from sales of Domain land in Zeeuws-
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Vlaanderen, which rose from fl. 1,765 per hectare in 1857 to fl. 2,919 in 
1877218

). 

As for the eighties, the decline was rapid. In Zuid-Beveland it was reported 
that prices had fallen by 40 or 50 per cent in a few years21~. An Englishman 
reported in 1881 that "In South Beveland I was assured that the results of re
cent sales of lands, and of recent contracts of tenancy, whether made publi
cly or privately, showed that the value of land had diminished, both for sel
ling and letting, at least 20 per cent during the last three years"22O). Finally, 
there is a useful supplement to the figures already presented, in the form of 
data for the rent income from various lands belonging to Civil Poor Board in 
Goes, from 1853 to 1910. The average size of the plots was approximately 
one and a half hectares, which made the rent levels probably somewhat high. 
Yet the length and continuity of the series make it valuable. The trend in 
rents in Figure 8 is a fine portrayal of the cyclical nature in land prices which 
has been apparent in all the material considered221). 

FIGURE 8 

Rents paid to the Civil Poor Board of Goes, 1858-1913, index (1858/ 67 = 100, 
average = fl . 50.36) and 5-year moving averages 
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Source: Schetsen van het landbouwbedrijf in Nederland (The Hague 1912) 252-253 . 

Cyclical movement in land prices 

This cyclical nature would seem to be as marked in Zeeland as in any provin
ce. The drop in prices of land in the eighties and early nineties was more ex
treme in Zeeland than anywhere else222

). The reasons for this hypersensitivity 
are complex. A high level of tithing no doubt inflated prices in the first pla
celli). Later in the century the success of the cultivation and processing of su
garbeets caused the prices and rents of land in certain areas to rise and fall 
dramatically with the fortunes of the factories224

). The soil was some of the 
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most fertile in the country, and competition for its ownership was stiff. Ve
nema's explanation for Zeeland's exaggerated situation is convincing: the 
fact that such a low proportion of the farmland in the province was pasture 
meant that when prices of arable farm products crashed - as in 1878 - it spelt 
catastrophe for the Zeelanders and the value of their landlli). This, together 
with the compulsive land hunger of the Zeeland farmers, explains the higher 
level to which prices rose in Zeeland than in western Noord-Brabant, where 
the soil was almost identical. 

So although Zeeland is not unique in the cyclical movement of its farmland 
prices, the troughs and peaks of the curve are more pronounced than in most 
other areas because of factors peculiar to Zeeland alone. It seems clear that 
the moving force behind the cycle of land prices was demand. Now demand 
could come from several quarters: in the turbulent years of the French domi
nation around 1800 demand for land as an investment (for funds made re
dundant by the slump in trade) forced prices Up226); and, similarly, in the thir
ties of this century in Zeeuws-Vlaanderen, foreign demand for land squeezed 
the purchase price up to 3,000 guilders per hectare227

). But as the analysis has 
shown, for most of the nineteenth century the increased demand which was 
associated with a rise in prices came from the farmers. As a result, the per
iods of pressure on the land market coincided with the years of high agricul
tural prices and farmers' prosperity. Similarly, periods of low agricultural 
fortune can be associated with times of glut on the land market, with farmers 
forced to sell reluctantly at depressed prices. In the crisis of the eighties and 
early nineties the question arises of the rate of land sales in certain years. Du
ring the years around 1890, for example, far fewer lots came up for public 
auction than in the period immediately before or afterwards228

). What can ex
plain this slump in transactions around 1890? It is probably correct to assume 
with Venema that in the early period of the crisis, before 1886, most of the 
borderline farms, where existence was precarious, came onto the market and 
were sold. Thereafter, a lull in transactions occurred, until the later years of 
the crisis when many of the better quality farms were put up for sale by far
mers who could no longer afford not to enlarge their liquid capital at the ex
pense of their fixed funds22<). 

V CONCLUSION 

The cyclical nature of the movement of levels of owner-occupancy in Zeeland 
has been established, and a cyclical motif has also been found to characterize 
the land price index. The hypothesis has already been posed, and the analysis 
has provided many answers to opening questions. It now remains to draw the 
final threads together. 

The shape of movement of land prices in Zeeland is similar to that of the 
owner-occupancy index, as far as the evidence has allowed us to be precise. 
In the case of both variables, the healthy levels at the start of the century were 
followed by a slump during the late twenties and thirties, slow recovery in the 
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forties and fifties with the indices climbing rapidly by the sixties and seven
ties. By the year 1880 the tide had turned, in phase with the general agricultu
ral crisis, after which both land prices and owner-occupancy began to rise 
again. Only for the 1870s and later is there precise evidence available to con
firm these trends, and the data for the period after 1860 are portrayed in Fi
gure 4)230). The incidental and circumstantial information makes a good case 
for seeing the cycles as extending throughout the nineteenth century. 

FIGURE 9 

Farmland prices and levels of owner-occupancy in Zeeland, 1860-1921 

(I) Index of farmland prices, 5-year moving averages (1881190 mean = 1(0) 

(2) Index of percentage of owner-occupiers amongst farmers, squared (189211901 
mean = 1(0) 
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Source: Tables 5 and 8. 

The causality of the similarity does not in any way affect the veracity of the 
hypothesis of this article. The mere juxtaposition of the two cycles - what
ever their precise relationship - was enough to mean that, in general, farmers 
as a group in Zeeland in the nineteenth century lost money on land transac
tions. However, if only for interest's sake, the main factors involved in the 
interdependence seem to be the following. The land hunger of Zeeland far
mers led them to invest much of their available surplus, in times of prosperi
ty, in purchasing land, often at punishingly high prices and heavy mortgage 
rates. When agricultural fortunes waned, prices and profits receded, and far
mers in need of liquid capital would be obliged to sell to non-farming inves
tors at low prices. This general theory has particular application to Zeeland 
because of the unusually high level of tenancy, a particular craving for land 
among Zeeland farmers, the possible effect of high taxes in the calamiteuse 
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polders23I
), and the one-sided specialization in arable farming. The soil itself 

played a role: because on the fertile sea-clays the boom of the sixties and se
venties had been so prosperous, when the crash came in 1878 the fall was 
more severe than on the less fertile soils, where the farmers had not mort
gaged themselves so rashly232). This is well illustrated by Figure 1 ()233). The 
sea-clay provinces were the sufferers, and especially those specializing in ara
ble farming, but the real plight of Zeeland is highlighted in comparison to 
other provinces, with a disproportionate drop in the value of its most pre
cious asset: its farmland. 

FIGURE 10 

Total value of farmland per province, 1872-1893 (indices) 
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There is, however, a significant difference in the performance of the trend 
of land prices, and the trend of owner-occupancy, in that the latter lags be
hind the former. Whereas as the nadir in the price curve is reached by 1890, 
owner-occupancy continues to decline until about 1910. This is explicable in 
terms of the interim needed, after prices begin to rise, before farmers have 
amassed enough funds and confidence to purchase land once more. Similar
ly, non-farming investors would be keen to wait until prices had risen sub
stantially before selling their investment234

). Looking at the end of the first 
major agricultural depression of the nineteenth century, De Meere adds the 
following reasons for the lag between improvement in the agricultural econo
my, and a surge in land purchase by farmers: they needed to payoff their 
debts incurred in the depression, and were justifiably cautious that the up
swing would only be a temporary one23S

). 

But once again, the causality is beside the point236
): the very fact that far

mers, as has been shown, were purchasing land at high prices and selling at 
low ones throughout the nineteenth century, means that in this very impor
tant way, Zeeland's farmers were prevented (or prevented themselves) from 
accumulating considerable capital which might have been used to further the 
local economy, both in the agricultural and in other sectors. Not only was 
growth in the agricultural sector a general condition for growth in the econo
my as a whole237

), but in the last century agriculture in Zeeland was the only 
really reliable sector in the local economy. If savings did not come from suc
cessful farmers, they were unlikely to come from elsewhere. Substantial 
amounts of capital were leaving the locality, the province, and often even the 
country. The high level of tenancy and of absentee landlordism was an effec
tive channel for funds out of the area of production, as was realized by con
temporaries. But the truly significant drain of surplus capital occurred in 
another way: the pattern of land transactions in Zeeland, through which the 
province's farmers sold land cheaply in depressions: the same land for which 
they had paid dearly in the preceeding boom. 

NOTES TO CHAPTER II 
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2) P.J . Bouman, Geschiedenis van den Zeeuwschen landbouw in de negentiende en 
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were on a very large scale after 1825, to pay for the activities of the Amortisatie Syndi
caat; H . Riemens, Het Amortisatie-Syndicaat: een studie over de staatsjinancii?n on
der Willem I (Amsterdam 1935) 167-168. 

8l) In 1910 the Crown Domain still had "important possessions" in Zeeland; Versla
gen en mededelingen van de Directie van den Landbouw (The Hague 1901-) (1912) III , 
162. 

86) Waterschap Noord-Beveland, Kortgene (WNB). Frederikspolder, nos 3, 4 & 34. 
87) Among the representatives of the Crown Domain in the Frederikspolder from 

1818 to 1898 were the following : 
W. van Citters (1774-1837) wealthy landowner and tither, and member of one of Zee
land's most prominent regent families (RAZ. Successierechten (Goes), F . Nagtglas, 
Levensberichten van Zeeuwen (Middelburg 1890-1893) 126). 
A.A. Mooijart: local man, not of great means; died in New York in 1855 (RAZ. Suc
cessierechten (Kortgene». 
J . van Renterghem de Fouw: wealthy rentier, member of prominent Zuid-Beveland fa
mily; died 1879 (ibid. (Colijnsplaat». 
G.J. van de Linde: wealthy local farmer, part-owner of madder mills and pioneer of 
new methods of cattle-farming in the thirties; died 1873 (ibid. (Kortgene), and Voor
stellen (1841), Bijlagen, 5-6). 
P .H . van Lis : a wealthy senior official ("administrateur"), of a legal family; died in 
Kortgene 1898 (RAZ. Burgerlijke Stand (Kortgene overlijden), 1898, no. 2). 
J .L.H . Pompe van Meerdervoort : ambachtsheer of Kapelle, member of a prominent 
family in law and politics; died 1871 (RAZ. Successierechten (Goes». 
W.R. baron Mackay: member of the political family which included Aeneas baron 
Mackay, leader of the coalition government in 1888. 
C .D. Tilenius Kruijthoff: no personal details available, but the family was one of emi
nent scholars, ministe.rs, and senior colonial officials (Biografisch Woordenboek der 
Nederlanden (Amsterdam 1969». 
H . Schimmelpenninck van der Oeije: member of the distinguished politicial family. 
This collection of aristocratic officials is likely to have overawed many of the local far
mers , even on the island of Noord-Beveland, where the landowning farmers were par
ticularly wealthy. WNB. Frederikspolder , nos 3 & 4. 

88) WNB. Sophiapolder, nos 2 & 9. 
8~ TSS 26 (1866) 161: 506,445 HA. Only a quarter of the tax paid for these hol-

di~s was on built-up real estate: the rest was on open land. 
"") SSJB (1859) 357. 
91) Steigenga-Kouwe, Zeeuws- Vlaanderen (1950) 99-100. 
92) Ibid., 105 . 
93) Vitkomsten (1890) III, verslag 71, p. 5, bijlage C. Kloetinge mayor may not 

have been typical in this respect; it was chosen by the Commissioners on Agriculture in 
1886 as the most representative village possible on the Bevelanden; ibid., IV, bijlage 
D). 

94) Schetsen, 208. It was the same on the clays of western Noord-Brabant; ibid., 
260. 

9l) P . Lindenbergh, "Herinneringen", Provinciale Zeeuwsche Middelburgsche 
Courant (1933) no. 30. 

96) G . Jacquemyns, Histoire de la crise economique des F1andres (1845-1850) (Brus
sels 1928) 231-232. 

97) Bouman, Geschiedenis, 251, 286. 
98) E .g. new crops, increased seasonal work, artificial fertilizer, transport improve

ment, and the expansion of horticulture. 
~ RAZ. Provinciaal Bestuur 1851-1910, 1857 Relatieven, vol. 689, doc. 9778. 

Whether this assertion, made by the burgemeester of Sluis in a letter to the Commissa
ris des Konings (19 October 1857), was entirely accurate, is open to some doubt: the 
office of the Minister for Finance replied in forceful terms to the effect that in one of 
the auctions in question the Belgians had bought more small lots than the Dutch had 
(ibid., 1857 Relatieven, vol. 696, document 12191). 
1~ Bouman, Geschiedenis, 282. 
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101) See, for example, ibid. , 251, 282; 1.1. Brugmans, Paardenkracht en mensen
macht: Sociaal-economische geschiedenis van Nederland 1795-1940 (The Hague 1969) 
305; H. de Vries, "Absentelsme", 113. 

102) After 1898 horticultural enterprises were included in these statistics: the expan
sion of market gardening on small plots of land in the early twentieth century adds to 
the impression of a rapidly increasing number of farms ; Frost, Die Hol/tJndische, 81. 

103) Again the figures exclude farms of less than 1 HA. 
104) The figures on which this graph is based are printed in Bouman, Geschiedenis, 

282-283, and therefore not reproduced here. However, some of Bouman's figures on 
farm size and land ownership appear without source citation, like the first set on p. 
282, which indeed conflicts with other figures on the very same page. E .g., in the first 
table on p. 282 Bouman's figure for owner-occupants in Zeeland in 1910 with farms of 
5-10 HA is 867; in the second table on the same page, it has inexplicably dropped to 
349. As a result of this, quotations here will be made from the original source material 
wherever possible. 

105) Ibid., 285 . 
1(6) The swing from tenancy to ownership in farms above 100 HA is deceptive: the 

total number of those farms in 1910 was only 35. 
107) From 35 .0 0,10 to 26.3 0,10 of farms larger than 1 HA. 
lOS) Verslagen (1912) III, 84-87 . 
I~ Figures are also available for smallholdings (larger than 0.05 HA) used for hor

ticulture. Although this branch of agriculture was of relatively little importance in 
Zeeland in the nineteenth century, the figures show that of the 242 market gardeners in 
the province (with plots of less than 5 HA) 26.9 0,10 were owners of their land. The dif
ference above and below the one hectare mark was negligible: respectively 27.70,10 and 
25 .5 0,10 owner-occupants; Verslagen (1912) III, 78-79. 
"~ H.l.E. Gerlach, Landhuishoudkundige beschrijving van Walcheren c.a. (Haar

lem 1885) 24. There is also the problem of parents leasing farms to their children. 
Some adjustment could be made to the 1910 figures, but we remain in the dark about 
the nineteenth century. The margin of error for bedrijjsboeren is probably less than 3 
0,10 (Verslagen (1912) III, 21-23). 

III) Slicher van Bath, Een samenleving, 611. His comment, strictly taken, applies to 
Overijssel. 

112) E .g., Jaarcijjers (1883) 13 gives a figure of 42.90,10 of Zeeland farms being ow
ner-occupied in 1882; the Verslag landbouw (1882) 122 gives 42.8 0,10 instead. 

Ill) On regional variance see above, Figure 2; Uitkomsten , IV, Bijlage E, 10-11 , and 
Bijlage F, 7. 

114) Baars, De geschiedenis, 108. However, Baars' figures for the nineteenth and 
twentieth centuries are only estimates at fifty-year intervals, which severely reduces 
their usefulness (p. 107). 

115) E.l.l .B. Cremers, De economische werking der grondbelasting op de onge
bouwde eigendommen (The Hague 1892) 40-41 . 

116) Baars, De geschiedenis, 121. 
117) Verhasselt, "Frontiere" , 103-104; Steigenga-Kouwe, Zeeuws- Vlaanderen , 

(1950) 114. 
118) An example from Zuid-Beveland: Lindenbergh, "Herinneringen" , article VIII 

in no. 25. 
"~ Z.W. Sneller, Geschiedenis van den Nederfandschen landbouw 1790-1940 (Gro

ningen 1943) 89. 
1~ Many farmers, of course, owned some land, and rented the rest. Farmers are ca

tegorized by the standing of the majority of their hectarage. See Verslag landbouw 
(1912) III , 19. 

121) For the reason for recovery, see below, note 135. 
122) The figures are arrived at as follows. Columns 1,3 and 5 are provided in the 

year-books; 2, 4, and 6 are calculated. Calculation of level of owner-occupancy on 
Zeeland Farms ~ 1 HA, example of the year 1903: 



DEARLY WON AND CHEAPLY SOLD 93 

Class of Mid-point Number Estimated Percentage Estimated 
farm size of class of farms HAper of farms HA per class 
HA HA class user-owned user-owned 

1- < 5 3 3030 9090 30.4 2763.4 
5- < 10 7.5 1055 7912.5 32.1 2539.9 

10-< 20 15 1105 16575 37.5 6215.6 
20-< 50 35 1504 52640 32.6 7160.6 
50-< 100 75 594 44550 17.5 77%.3 
~100 150 42 6300 28.6 1801.8 

Total 7330 137067.5 38277.6 
= 27 .93 0/0 

Source: Verslag landbouw (1903) II, 98-99. 

The fact that the hectarage per class of farm size is calculated by using numbers of 
farms means that the figures have only a dubious claim to accuracy. Nonetheless, they 
provide a useful auxiliary to the main table. Note that although the classes here are 
somewhat large (implying that the midpoints have to cover a wide area over which the 
distribution is only assumed to be even), the more detailed figures from the Verslag 
landbouw (1903) II , 92-93 produce exactly the same percentage of hectares (27.93 %) 
farmed by their owners. Thus the midpoints of the classes can be taken as being ade
quately representative, signifying that the "spread" is acceptably even. 

12l) T. Radcliff, Report on the agriculture oj Eastern and Western Flanders (Lon
don 1819) 203 . 

124) See above, ch. I. 
12') P . Pous, Gedachten over den landbouw en hoe de landman in ons vader/and bij 

de lage prijzen der tarwe kan blijven bestaan (Middelburg 1835) 3, n. 1. Pous himself 
disagreed with this allegation. He claimed that at public auctions, prices (as far as he 
knew) were very healthy indeed, to the point that the purchaser "can hardly count 
upon 2Vz % interest" return on his capital. This is interesting: public auctions were the 
places where investors - especially those not resident locally - would seek to buy land, 
whereas farmers dealt more quietly and in private, at which level the land in Zeeland 
was " unsaleable" . Secondly, Pous' emphasis on return on capital shows clearly that 
he has non-farming investors, rather than cultivators, in mind. All this, of course, tal
lies with the fact that agriculture in Zeeland was in a very poor state in the mid-thirties. 

126) See above, Introduction. 
127) Bouman, Geschiedenis, 192. He did not state his source for this assertion. Much 

of the book, however, is based on evidence from the archives of the Zeeuwsche Land
bouw Maatschappij. 

128) See above, Introduction. 
I~ "De zeer intensieve teelt in de provincie Zeeland, sinds jaren met aanzienlijke 

voordeelen en met zorg gedreven, heeft van de Zeeuwsche boeren en landeigenaren 
zonder twijfel al te grage koopers van grond gemaakt en hun zoodoende een booze 
part gespeeld"; Venema "Proeve" (1897) 817 . 
I~ Baars, De geschiedenis, 107-108. 
Ill) Baert, "De geldomzet", 601. 
132) Bouman, Geschiedenis, 252. 
Ill) From a study of taxation figures, De longe concludes that although prices took 

an upward turn about 1895, farmers' incomes only began to rise significantly towards 
the end of the first decade of this century; l.A. de longe, De industrialisatie in Neder
land tussen 1850 en 1914 (Amsterdam 1968) 349. 

134) Schetsen, 207. 
1lS) The date was probably about 1914. The reasons for the return swing to owner

occupancy were farmers' war profits, and the eagerness of non-farmers to possess the 
stable, neutral Dutch currency during the war, particularly on the-part of the German 
and Belgian landlords. Frost, Die Hol/tindische, 82-83 . 
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136) Bouman, Geschiedenis, 309. 
137) Ibid., 309-310. 
138) See above (II Farm size and land ownership) and Bouman, Geschiedenis, 252: in 

18946,561 farms, and in 1910 9,412 (farms larger than 1 HA). 
139) E.g. from 18% onwards, government statistics on land matters were thoroughly 

revised with the help of the new tax survey of real-estate, completed in 1890. Jaarcij
Jers (1900) 125. 

I~ Bouman, Geschiedenis, 252. Indeed, there was an average 9 070 fall in the per
centage of farms in Zeeland that were owner-occupied between 1898 and 1910; Versla
gen (1912) III, 34. 

141) H. de Vries, "Absenteisme" . 
142) Ibid., 118. 
143) Ibid., 117, n.!. 
144) Ibid., 114. 
145) Ibid., 122. 
146) Steigenga-Kouwe, Zeeuws- Vlaanderen (1950) 109. 
(47) H . de Vries, "Absenteisme", 113. This comment is actually for the village of 

Serooskerke, and is taken from Uitkomsten, III, Verslag 72,5. As an indication of its 
a-typical nature, the report from Hontenisse in the same publication relates that most 
of the farmers were tenants, and that tenancy was increasing apace (ibid., III, Verslag 
74,6). 

148) H. de Vries, "Absenteisme", 113. The reference is from Schetsen, 207. In wes
tern Noord-Brabant, right next to Zeeland and on identical clay soils , the situation in 
the first decade of this century was very similar: in this time of flux, the buyers of land 
included both capitalists seeking investments and farmers looking to expand their hol
dings . In this 1912 report about the first decade of the century, we see the watershed 
period caught in a static picture (ibid., 261) . 

14~ H. de Vries, "Absenteisme", 114. 
I~ Only the assessed amounts in guilders have been reproduced here, not the num

bers of the properties. See below, note 152. 
151) H . de Vries, "Absenteisme", 118. 
152) The numbers of properties in the assessments (included by De Vries at ibid., 

119) show the same provincial divergences, emphasizing in particular the considerable 
increase of absentee holdings of residents of Zuid-Holland between 1880 (173) and 
1887 (203). and the very slight decline from 1887 to 1890 (down to 199). 

153) E.g. his doctoral dissertation: H. de Vries, Landbouw. 
154) H. de Vries, "Absenteisme", 119-120. 
155) No Zeeland property at all is registered for Noord-Holland on Table 7 until 

1890. 
1S6) H . de Vries, "Absenteisme", 121. 
1S7) Ibid., 119. 
158) Slicher van Bath noticed that when grain prices attain high levels, farmers enter 

the land market in a significant proportion; Slicher van Bath, Een samenleving, 748 . 
IS~ That is, in comparison to dairy, industrial and labour prices. Grain prices have 

been used because of Zeeland's pre-eminence as a wheat producer, and because of 
Brugmans' assertion that wheat prices are usually the best of agricultural price yard
sticks. He also concluded that, after 1850, wheat prices were a fair indication of the 
cyclical path of the Dutch economy in general; I.J. Brugmans, "Economic fluctua
tions in the Netherlands in the nineteenth century", in: F. Crouzet, et. al., ed., Essays 
in European economic history 1789-1914 (London 1969) 128-154, in particular 150-151. 
I~ Schetsen, 206-207. 
161) SSJB 10 (1858) 367; H. Blink, Geschiedenis van den boerenstand en den land

bouw in Nederland (Groningen 1902-04) II, 315 . Of the several grain price series avail
able, a convenient one for Middelburg is to be found in: Overzicht van marktprijzen 
van granen te Middelburg, pachtprijzen van landerijen en polderlasten in den polder 
Walcheren in de jaren 1801-1900, (Bijdragen tot de statistiek van Nederland, Nieuwe 
reeks 46) (The Hague 1904) 31-33. 

162) H. de Vries, Landbouw, 87-88. 
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163) Baars, De geschiedenis, 112, 114. 
164) Ibid., 123. 
16l) Bouman, Geschiedenis, 161-162. 
166) Tenancy in nineteenth century Zeeland was for seven years at a time, but it was 

usual to have the term extended or renewed several times, except on the very smallest 
plots. 

167) Source. for Figure 5 are: Overzicht (1904) 34-40 (for the Middelburg Gasthuis), 
and "Statistiek der pacht- en koopwaarde van den grond", Bijdragen van het Statis
tisch Instituut 2 (1886) 3, p. 55-79, in particular 66 (for the Crown Domain). 

168) Overzicht (1904) 20, 35-40. "Statistiek", 57. The law of 29 August 1848 (Staats
blad 39) made compulsory the existing practice of publicly auctioning all Domain 
goods that were to be sold; Nederlandsche Landbouw (1914) 72. Public auction or lea
sing was generally reckoned to be inflationary compared to private transactions, as W. 
de Vries has observed for northern Brabant; W. de Vries, 150jaar wetstand: de Maat
schappij tot bevordering van wetstand voornamelijk onder landlieden 1822-1972 (Til
bu~~ 1972) 315. Cf. Venema, "Proeve" (1897) 906. 

I""} These rises were not confined to Zeeland, but were the norm. S. van Houten 
reckoned that Dutch real estate had risen in value by fl. 1,000 million between 1852 
and 1872; Algemene Geschiedenis der Nederlanden (AGN) (Utrecht 1949-58) X, 290. 

17~ Overzicht (1904) 35-40. 
171) "Statistiek", 58-59, 64-65. 
17~ Baars, De geschiedenis, 112, 123. See also the shape of development in Gronin

gen land prices, described in P.F. Tammens .. ,Schommelingen in de landprijzen", 
Landbouwkundig tijdschrijt 44 (1932) 34. The motif is identical. 

173) D.R. Mansholt, "Landprijzen", De Economist 64 (1915) 783-788. 
174) P.M.M. Klep, Groeidynamiek en stagnatie in een agrarisch grensgebied: de eco

nomische ontwikkeling in de Noordantwerpse Kempen en de Baronie van Breda 1750-
1850 (Tilburg 1973) 201. 

17S) A.M. van der Woude, Het Noorderkwartier: een regionaal-historisch onder
zoek in de demograflSche en economische geschiedenis van westelijk Nederland van de 
late middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw (Wageningen 1972) 5~ 8-536, 
827. 

176) Venema, "Proeve" (1897). 
177) E.g. Overzicht van den loop der koop- en pachtprijzen van landerijen in de ja

ren 1882 tot en met 1896, Bijdragen tot de statistiek van Nederland 6 (The Hague 
1897). 

178) Venema, "Proeve" (1897) 817. "Calamiteuse" polders are those which are una
ble to support the cost of maintaining their own dikes, and have had to ask for assis
tance from the provincial and national governments. The special land taxes in these 
polders were capable of affecting land prices and rents. 

17~ A review of Overzicht (1897) appears at "Koop- en pachtprijzen van landerij
en", De Economist 46 (1897) 724-726, and the figures are partly reproduced at Blink, 
Geschiedenis, II, 316-317. 
I~ I.e. dividing the total money paid by the number of hectares sold, rather than 

finding the mean of the prices per HA of each plot. 
181) Overzicht, (1897) VI. See the critique by Venema, "Proeve" (1897) 829. 
182) Overzicht, (1897) 78: the average price for Zeeland land from 1892 to 1896 per 

HA was: pasture fl. 1302.91 
arable 692.42 

The same phenomenon occurs with land rents (ibid., 79). 
183) The considerable methodological difficulties encountered in making up land 

price series are recorded by Van der Woude, Het Noorderkwartier, 528. 
184) Notulen van de Provinciale Staten van Zeeland 1814- (Middelburg 1901-); Ver

slag van Gedeputeerde Staten aan de Staten der provincie Zeeland 1837- 1901 (Middel
burg 1838-1901); Statistischjaarboek; Verslag landbouw. The notarial and polder ar
chives might yield data for before the mid-century, but an investigation into these 
sources for the whole province throughout the entire century would present an impos
sible task of research, even with the use of sampling techniques. 
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18~) For 1800, 1834 and 1910, the estimates in Bouman, Geschiedenis, are used. 
Bouman does not cite his source for 1800, but it is probably taken from J. Goldberg, 
"Journaal der reize van den agent van nationale oeconomie der Bataafsche Republiek 
(ao 1800)", TSS 18 (1859) 244, which gives the price of land in Zuid-Beveland as fl. 
220-240 per gemet (or fl. 541 per HA). For 1834 (p. 138) Bouman cites the sale of va
rious farms, again in Zuid-Beveland. His figure for 1910 (p. 251) is no more than an 
informed guess. 

186) Notulen and Verslag Gedeputeerde. 
181) It is reported that land prices fluctuated between fl. 200 and fl. 1,150 per HA; 

rents between fl. 16 and fl. 54 per year. 
188) The data are claimed to be "completely trustworthy" after 1882; Overzicht 

(1897) V. 
I~ The method followed, as described in the text, is in fact a more complicated way 

of arriving at a straightforward mean of all the maxima and minima given in the source 
each year. But it does help to show how the calculated "average" has at least some jus
tification in being representative of the entire province. 

To make the "average" more correct it would of course be desirable to weight the 
constituent parts - according to, for instance, the size of the different districts of Zee
land. But here, as elsewhere, weighting has been avoided: there are so many incalcula
ble factors which might slightly affect or distort the figures in anyone year (e.g. quali
ty of soil, level of polder taxes, state of drainage system, level of fertilizing, standard 
of past management) that to try and correct for one is merely to complicate the issue. 
I~ See J. van Wijk, "Geschiedenis van de landbouwstatistiek in Nederland in de 

1ge eeuw", Landbouwkundig tijdschrift 62 (1950) 11-24, in particular 19-22 for an as
sessment of the limitations of statistical material in Verslag landbouw. As Venema re
marks, the price of land can be affected by so many indeterminates (e.g. proximity to 
towns, soil suitability to certain crops, polder tax levels, type of lease), that an "avera
ge" price is often a doubtful concept; A. Venema, "Proeve eener berekening van de 
koopwaarde van den Nederlandschen bodem bij den landbouw in gebruik", De Eco
nomist 34 (1885) 273-280, in particular 273-274. 

191) The lists appear in the Verslag landbouw for 1867-70, and for 1880-1900. The 
data for 1871-76 are found in similar but less precise and careful form in the reports of 
the provincial government. The years 1877-79 in the Verslag landbouw pose their own 
problems. In 1877 (pp. 32-33) only four examples of land sales are provided; hardly 
enough to construct a proper average. However, these are the only figures available. 
In 1878 no figures are provided at all. In 1879 the compilers come up with "averages", 
unexplained, for different grades of land (p. 20), the mean of which is taken here as 
the grovincial average. 

I ) See Verslagen (1915) III, 91-93; Bouman, Geschiedenis, 25l. 
193) The number of plots used to calculate average prices per HA from 1867 on

wards never drops below ten (except for 1870 and 1877-79), and is usually more than 
twenty. 

194) In actual fact, the two sets of figures are not ideally comparable, because of dif
ficulty over soil types. 

19~) On this knotty methodological point, see Van der Woude, Het Noorderkwar
tier, 526, 527. Prior to 1866 the estimates are assumed to be free of extra costs. From 
then on, the sources (Verslag landbouw and Verslag Gedeputeerde) state that in the 
years 1866, 1871-76, 1880, and 1882-84, the data given are exclusive of the various las
ten; and that in 1868, 1869, 1881 and 1888-93, the figures include the extra costs. (In 
Overzicht (1897) V, the implication is that from 1882 onwards the data are given in 
standardized duty-inclusive form: this is in-fact not the case.) From 1894 until the end 
of the century,lasten are included except fohhe accessoiren. Apart from these catego
rical statements, we are left with years 1867, 1870, 1877 and 1879, for which we have 
data, but no indication as to whether the lasten are taken into account. 

196) Every year from 1871 to 1876 the provincial report stated that the costs avera
ged out at 12010 (Verslag Gedeputeerde (1871-76». In 1877 the Verslag landbouw sta
ted that in Zuid-Holland the average extra rate was 12 010 «1877) 32). In 1880 the com
pilers listed the percentage of the selling price that would have to be paid in costs: be-
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tween 10 070 and 13 070 (ibid. (1880) 42-43). In the nineties, the same source shows that 
the accessoiren amount to something in the region of7-8 070, while other lasten come to 
another 5 070, totalling about 12 070 or 13 070 (ibid. (1894/95) II, 124-125 and (1896/97) 
III, 56-57). 

197) For 1867 the source states for each individual plot whether the lasten are inclu
ded; in 1868 the text strongly suggests that the data are costs-inclusive (ibid. (1867) 46 
and (1868) 29-30). For 1870 the data are very sparse indeed, and the lasten are assumed 
to be included in the price (ibid. (1870) II, 148). For 1877 one of the sales mentioned 
includes costs at 12 070: it has been assumed that all prices were inclusive (ibid. (1877) 
33). In 1879 the compilers of the Verslag landbouw have calculated provincial avera
ges, and these are likely to be net (ibid. (1879) 20). 

198) Overzicht (1897) 1-6( 
I~ The list of data excluded from the samples is as follows (all from Verslag land

bouw): 
1877: Polder/and in the Lijdenspolder (fl. 2784 per HA) - this was almost certainly 
sold with a crop of rape seed on it; 
1879: Sandy soils; 
1881: 51.95 HA mud-flats and water in Terneuzen; 
1882: 37.03 HA mud-flats and water in Rilland-Bath; 
1883: 15.01 HA woods and dunes in Renesse; 
1885: 11.46 HA woods and dunes in Renesse; 
1887: 243.97 HA mud-flats and water in Arnemuiden; 
1889: 72.26 HA woods and dunes in Haamstede; 
1891: 11.47 HA woods and dunes in Biggekerke; 
1894: 254.79 HA dikes, ditch and road in Biervliet; 
1897: 11.98 HA mud-flats in Yerseke; 
1897: 54.87 HA dunes in Renesse; 
1899: 14.30 HA land of very low quality in Boschkapelle. 
In 1892 (Verslag landbouw (1892/93) 1,41) some prices are given in francs: they have 
been converted to guilders at a rate of 1 franc to fl. 0.47; Almanak ZLM (1878) 84. 

2CC) Verslag landbouw (1869) I, 25; Verslag Gedeputeerde (1871-76). 
WI) Uitkomsten (1890) IV, Bijlage G, 7. 
202) Overzicht (1897) 64-65. These rent figures do include very small numbers of san

dy soil farms in Zeeuws-Vlaanderen. 
203) Verslagen (1915) I, 76-78. According to these very conscientious calculations, 

sea-clay rents in Zeeland increased by 29 070 between 1890/99 and 1900/09, and by 52 
0J'0 between 1890/99 and 1910/14. The mean of the six years 1890-96 in Table 8 (1897 
and 1899 are missing) is fl. 52.43. 

204) Bouman, Geschiedenis, 251. 
201) L. van Nierop, "Een enquete in 1800: eene bijdrage tot de economische geschie

denis der Bataafsche republiek", De Gids 77 (1913) III, 71-106, 293-323, in particular 
101. 

206) In Noord-Beveland the rent was fl. 34.40 per HA, in Zuid-Beveland fl. 47.10, 
and in Tholen fl. 34.40, where the average purchase price was fl. 541 per HA; Gold
berg, "Journaal" 213, 242, 244. 

207) Letter of 13 February 1823, in: RAZ. Commissie van Landbouw, no. 12. 
208) A. Walraven & F.P. Polderdijk, Geschiedenis en plaatsbeschrijving van de ge

meenle Nieuw- en Sint-Joosland (Middelburg 1896) 80. 
~ J. Ackersdijk, "Stukken uit eene reize door het koninkrijk der Nederlanden", 

Vriend des vaderlands 2 (1828) 120-136, in particular 127. 
21~ Verslag Gedeputeerde (1876), ch. XIII, 5. 
211) Lindenbergh, "Herinneringen", article VIII in no. 25. Here, as elsewhere, ge

meten are converted to hectares at the rate of 1 blooische gemet = 0.3924 HA. 
212) Verslag van den toestand der gemeente Zierikzee 1852-1920 (Zierikzee 1853-

1921) (1852) 19. 
213) Verslag landbouw (1852) 56; (1855) 20; (1856) 29. 
214) Verslag landbouw (1866) 41. 
215) Ibid. (1868) 30 and (1869) 25. See also Verslag Gedeputeerde (1874), ch. XII, 4: 
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"the strong competition amongst the class of small farmers and labourers drives the 
rents up to an often untenable level". 

216) Vers/ag /andbouw (1873) 32. 
217) Ibid. (1879) 20. 
218) Bij/agen (1857-1858), 734; Vers/ag /andbouw (1877) 99. In 1865 the price was fl. 

2,284, in 1869 fl. 2,917, in 1871 fl. 1,937 (ibid. (1866), 116; (1869), II, 11; (1871) 91). 
These prices cannot be directly compared with others, for in Zeeuws-Vlaanderen the 
sales by the Domain were invariably newly enclosed polders. This virgin sea-clay, in
tensely fertile, not needing any fertilizers for several years, and sown with rape-seed 
before auction, was guaranteed to fetch higher prices than ordinary farmland . The low 
price for 1871 (fl. 1,937) may be the result of a clerical error, or perhaps the sale of a 
large area of less valuable land. 

21~ Uitkomsten (1890) III, Verslag 71, 8. 
22<) H.M. Jenkins, "Report on the agriculture of the Kingdom of the Netherlands", 

Parliamentary Papers, Reports from Commissioners, Inspectors and Others (1881) 
XVI , 638-713, in particular 66l. 

221) The apparent levelling out of the downstroke after 1890 (rather than a few years 
later) need not cast our hypothesis into serious doubt. The rents take a decisive up
ward turn only after 1900; and the small size of the plots implies that those few far
mers who had not been completely devastated by the crisis could enter the property 
-market at a relatively early stage. 

222) In Venema, "Proeve" (1897) Table III (p. 845), giving price indices for the dif
ferent agricultural systems (ten in total) in the Netherlands from 1872 to 1893, shows 
that the most extreme falls in the eighties were borne by Zeeuwsche tarweteelt (Zee
land wheat cultivation) and V/aamsche bouwerij (Flemish farming), both of which sys
tems were dominated by Zeeland, and which were the only ones to affect Zeeland. 

22l ) "Wederlegging der gronden, aangevoerd bij het antwoord op de bedenkingen 
nopens de vraag 'Zijn de tienden wezenlijk een hinderpaal?''', De Tijdgenoot 4 (1844) 
185-191, in particular 188, note. 

22<) Bouman, Geschiedenis, 26l. 
225) Venema, "Proeve" (1897) 817. 
226) Blink, Geschiedenis, II, 285. The perfect example of such investment was the re

clamation of the Wilhelmina polder. 
227) Steigenga-Kouwe, Zeeuws- Vlaanderen (1948) 29. 
228) Ove17.icht (1897) 62-63. The figures are for plots of more than five HA. The 

five-year averages make the necessary point, but the yearly figures, also provided by 
Overzicht, 1897, show the slump to have lasted, in actual fact, from 1887 to 1893. 
Once again, the peaks and troughs of Zeeland's prices show unusually extreme move
ments. 
~ Venema, "Proeve" (1897) 835. He suggests this as an explanation for the slight 

revival in prices in the mid-nineties. 
~ In order to present the two graphs on one set of axes, the data have of necessity 

been rearranged by various statistical devices. The emerging picture of the two cycles 
in tandem is quite clear. 

231) Venema, "Proeve" (1897) 835. 
232) Blink, Geschiedenis, II, 297. 
23l) The "total value" is calculated in this source by multiplying the hectarage of the 

province by the average price of land per HA. The rise in value in Drente is explained 
by the advent of artificial fertilizer, which made reclamation of Drente's heaths profi
table; Venema, "Proeve" (1897) 810-813. 

Interestingly, the findings of the Centrale Commissie voor de Statistiek would seem 
to suggest that the drop was more extreme for farmers on the sand than on the clay; 
"Koop- en pachtprijzen", 726. This is probably explained by the sale of different gra
des of land at various stages in the crisis, and by the relatively early recovery of land 
prices on the sand; Ove17.icht (1897) VIII; Venema, "Proeve" (1897) 829-836. 

234) E.g. it was reported in Zeeland as late as 1869 that there was a "desire for land
ownership as investment, by foreigners too"; Verslag landbouw (1869) I, 25. 

23S) De Meere, Economische, 12-13. 
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236) Sticher van Bath rightly points out that land ownership data need not be a very 
effective insight into rural society, and that it is erroneous to equate landownership 
with prosperity; B.H. Sticher van Bath, De agrarische 'geschiedenis van West-Europa 
500-1850 (Utrecht/ Antwerpen 1960) 340-342. But again this reservation does not af
fect the burden of this article: purely the mechanism of sale and resale was detrimental 
enough to farmers' fortunes . 

237) A.S. Milward & S.B. Saul, The development of the economies of Continental 
Europe 1850-1914 (London 1977) 528-534; P. Maitra, The mainspring of economic de
velopment (London 1980) 14. 



III 

HET ARBEIDSETHOS IN DE VROEGE NEDERLANDSE 
ARBEIDERSBEWEGING, 1868 - 1885 

door 

R. E. M. VAN VUURDE 

Deze stu die behandelt het den ken over arbeid en de beleving van het arbei
der-zijn in de verschillende stromingen van de vroege Nederlandse arbeiders
beweging. In de geschiedschrijving van socialisme en arbeidersbeweging heb
ben kwesties als ontstaan en groei, sociale samenstelling, organisatievormen 
en activiteiten over het algemeen de meeste aandacht gekregen. Nog altijd is 
het uit 1938 daterende artikel van A.J .C. RUter, "Hoofdtrekken der Neder
landse arbeidersbeweging in de jaren 1876 tot 1886", de belangrijkste compa
ratieve verhandeling over het denken in de onderscheiden stromingen') . In 
zekere zin beoogt dit artikel een nadere uitwerking van RUters studie te zijn, 
zij het vanuit een specifieke invalshoek. 

Centraal staat de vraag hoe in de verschillende organisaties gedacht werd 
over de plaats die de arbeid in de samenleving en in het menselijk leven dien
de in te nemen. Om wille van de leesbaarheid gebruik ik het begrip arbeid 
vaak zonder nadere precisering, zoals meestal ook in de bronnen gebeurde. 
Het arbeidsbeeld van de werklieden was natuurlijk in sterke mate gebaseerd 
op hun eigen, overwegend fysieke ambachtelijke en industriele arbeid . Ook 
als zij over "de" arbeid schreven, bedoelden zij vaak die arbeidsvorm die zij 
andere keren expliciet met "voortbrengende arbeid" aanduidden en die wel
licht het beste omschreven kan worden als arbeid die rechtstreeks aan de 
maatschappelijke produktie bijdraagt. 

Tevens maak ik een onder scheid tussen absoluut en instrumenteel arbeids
ethos. De menselijke arbeid is vermoedelijk altijd gekenmerkt geweest door 
twee tegenstrijdige componenten: het spel- en het dwangelement; het mense
lijk genot in de arbeid en het gevoel dat de arbeid een last is2). Zowel vanuit 
het spelelement als vanuit het dwangelement kan de mens komen tot een gro
tere arbeidsinspanning dan strikt genomen nodig zou zijn om i!l leven te blij
yen. In het eerste geval kies ik voor de term absoluut arbeidsethos. De mens 
zoekt de zin van zijn arbeid primair in de arbeid zelf, omdat deze hem vreug
de verschaft en hem in staat stelt zijn meesterschap over de natuur te bewij
zen - omdat hij daarin zijn kwaliteiten tot uitdrukking kan brengen3

). 

In het tweede geval spreek ik van instrumenteel arbeidsethos. De mens ziet 
in de arbeid een middel om een buiten de arbeid gelegen doel te bereiken. Hij 
is genegen een deel van zijn vrijheid af te staan om bijvoorbeeld hogere mate
riele levensvoorwaarden of een hogere sociale status te realiseren of hij werkt 
vanuit een religieus of moreel plichtsbesef: hij draagt zijn arbeid op aan God 
of stelt hem in dienst van zijn medemens, de gemeenschap waarin hij leeft. 
We zullen zien dat beide vormen van arbeidsethos niet duidelijk van elkaar te 
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scheiden zijn. Arbeid kan tegelijk als offer en aIs bron van levensvreugde er
varen worden. Zo kan het vooruitzicht van het doel waarvoor men werkt 
vreugde geven in de arbeid zelf. Niettemin wil ik proberen vast te stellen op 
welk aspect de nadruk ligt. 

Het verschijnen van het eerste algemene werkliedenblad in 1868 markeert 
het beginjaar van het onderhavige onderzoek. Voor het eerst zetten arbeiders 
- in dit gevaI voornamelijk handwerkslieden - enigszins frequent hun opvat
tingen over arbeid op papier. Vanzelfsprekend was het een kleine groep die 
aan het woord kwam. Giele schat dat in de jaren zeventig nog geen 10 % van 
de handwerkslieden lid was van een vakvereniging4

) en van hen traden aIleen 
de meest ontwikkelden en sociaaI vaardigen op de voorgrond. Zekerheid dat 
de denkbeelden van deze voorhoede de denkwereld van de zwijgende meer
derheid weerspiegelden hebben we derhalve niet. We moeten er zelfs rekening 
mee houden dat hun talrijke positieve uitingen over arbeid ten dele hun oor
sprong vonden in een streven negatieve arbeidsopvattingen bij andere werk
lieden te bestrijden. Het was een ethos dat nog veel "prediking" van node 
had binnen de arbeidersklasse. 

Eerst worden de socialistische Eerste Internationale en het liberale 
A.N.W.V. met elkaar vergeleken. Het accent Iigt op de jaren 1869-1872, een 
periode van gunstige economische conjunctuur en bruisende activiteiten van 
de jonge vakverenigingen. Daarna zullen de socialistische S.D.B. en het pro
testantse Patrimonium centraal staan. In die tijd van economische malaise en 
aftakeling van de vakverenigingen gingen niet-werklieden voor het eerst een 
leidende rol spelen en zij beInvloedden sterker dan voorheen de arbeidsopvat
tingen der werklieden. 

Het crisisjaar 1885 is niet helemaal willekeurig gekozen als afsluiting van 
de onderzoeksperiode. In de daarop volgende jaren zouden naast handwerks
lieden ook ongeschoolde fabrieksarbeiders zich gaan organiseren. De Parle
mentaire en Staatsenquetes van 1887 en 1890, die in ons land de rechtstreekse 
ondervraging van arbeiders introduceerden, legden voor het eerst op grote 
schaal vast hoe deze categorie arbeiders dacht over hun werk en hun positie 
aIs arbeider. Bovendien kwamen in deze enquetes veel arbeiders uit het ka
tholieke zuiden aan het woord, tot op dat moment eveneens een "overstem
de" groep5). Zo kan men voor de periode na 1885 nieuwe dimensies aan het 
onderwerp toevoegen, die een vervolgonderzoek zeker rechtvaardigen. 

I DE EERSTE INTERNATIONALE EN HET A.N.W.V. (1868-1876) 

De ontwikkeling naar een industrieel-kapitalistische samenleving voltrok zich 
in Nederland betrekkelijk laat en langzaam. Van een industriele revolutie zo
als in andere Westeuropese landen leek geen sprake te zijn; hoogstens kunnen 
we een "versnelling in de ontwikkeling" constateren gedurende de twee de
cennia voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Het is in die periode 
dat we de doorbraak van de "moderne" samenleving moeten plaatsen. Aldus 
Wieringa in 1965, waarmee hij zich in een reeds lang lopende discussie meng
de6) . 
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De conceptie van een zeer geleidelijk en cumulatief proces, waarvan niet 
het preciese begin is vast te stellen - Wieringa spreekt zelf van 1860170 -, 
heeft sindsdien bij zowel historici als economen veel bijval gekregen7). Af
hankelijk van de gehanteerde criteria bleef men weliswaar schuiven met het 
tijdstip van de definitieve doorbraak, maar niemand ging zover dat hij weer 
uitkwam bij de oude opvatting van Brugmans, dat er tussen 1850 en 1870 een 
industriele revolutie plaatsvond8

). 

Het beeld van een geleidelijke ontwikkeling is overtuigend, maar bergt het 
gevaar in zich dat men de maatschappelijke veranderingen en de doorwerking 
daarvan in de ervaringswereld van de tijdgenoten gemakkelijk onderschat. 
Juist de eerste veranderingen, hoe klein ook vergeleken met die van later, de
den zich in de traditionele en statisehe samenleving van toen seherp voeien, 
en de eersteversnelling in het proees zou, ook al zette ze niet door, zeifs een 
hevige sehok teweeg brengen. Dat nu was het geval rond 1870. 

De korte hausse van 1869-'72 maakte dat voor het eerst een vrij omvangrij
ke bevolkingsgroep zich bewust werd van de al eerder op gang gekomen eco
nomische en maatschappelijke ontwikkeling. Ret vooruitgangsgeloof, gebo
ren uit de Verlichting, hechtte zich vanaf die jaren vaster in de Nederlandse 
samenleving. Mensen uit de "hogere stand", vooruitstrevende liberalen en 
vrijdenkers, die er voor ijverden hun hooggestemde toekomstverwaehtingen 
aan de wer~eden over te dragen, vonden nu gehoor. Doorslaggevend was 
dat werklieden in hun dageiijks leven allerlei aspeeten van de vooruitgang zelf 
konden waarnemen: toenemende economische aktiviteiten met daaraan ge
paard afname van de structurele werkloosheid, expansie van de grote steden 
en groeiende rijkdom bij sommige groepen in de samenleving. De associatie 
van maatsehappelijke vooruitgang met een stijgende vraag naar arbeid lag 
voor de hand. Daarmee verloor de idee terrein dat arbeid een aalmoes was. 
Werklieden gingen meer dan voorheen de vraag naar de maatsehappelijke 
waarde van hun arbeid stellen. 

Het was eehter niet aIleen, of zelfs in de eerste plaats, het besef van maat
sehappelijke vooruitgang dat tot nieuwe opvattingen over een reehtvaardiger 
ordening van de samenleving leidde. Hoe geleidelijk de eeonomisehe ontwik
keling ook was, ze veroorzaakte ingrijpende veranderingen in de arbeids- en 
leefomstandigheden van de werklieden die in veel opzichten een aehteruit
gang voor hen betekenden. Vooral de werklieden in de ambaehtelijke be
drijfstakken werden door het oprukkende kapitalisme getroffen. Zij werden 
geeonfronteerd met veranderende persoonlijke verhoudingen binnen de on
dernemingen en veranderingen in het produktieproces die het karakter van 
hun arbeid aantastten. Zij hadden het vooral moeilijk met de versehuiving 
van kwaliteit naar kwantiteit in de produktie en met het verlies van soeiaal 
aanzien dat daarvan soms het gevolg was. Aan het einde van de jaren zestig 
kwam daarbij tijdelijk de dreiging van een ernstige versleehtering van de ma
teriele levensomstandigheden. De eonjuneturele opleving ging namelijk ver
gezeld van prijsstijgingen, ook van de eerste levensbehoeften, die aanvanke
lijk niet geeompenseerd werden door loonsverhogingen9

). 

De handwerkslieden zagen zich in hun maatsehappelijke positie bedreigd. 
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Vanouds hadden de negentiende eeuwers binnen de arbeidersklasse scherp 
onderscheid gemaakt tussen wat zij weI noemden de "fatsoenlijke volksklas
se" en de "geringe volksklasse". Tot de eerste groep rekenden zij vooral de 
handwerkslieden met min of meer geregeld werk, hetzij in werkplaatsen, als 
thuiswerkers dan wei als geschoolde arbeiders in fabrieken. Deze werklieden 
onderscheidden zich van de tweede groep, bestaande uit ongeschoolde fa
brieksarbeiders, los-vaste arbeidskrachten, sjouwers en landarbeiders, zowel 
wat betreft hun materiele levensomstandigheden en geestelijk ontwikkelings
niveau, als wat betreft hun maatschappij-opvattingen en levenshouding. In al 
die opzichten stonden zij dichter bij de kleine burgerij dan bij de rest van de 
arbeidersklasselll). Gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw zou 
dat onderscheid geleidelijk vervagen. Ook de omvang van de groep hand
werkslieden nam relatief af. GieIe en Van Oenen schatten dat zij omstreeks 
1850 nog ongeveer twee-derde van de stedelijke arbeidersbevolking uitmaak
ten. Dat percentage daalde gestaag en vermoedelijk vormden de handwerks
lieden in de jaren zeventig reeds een minderheid binnen de arbeidersklasse ll

). 

Het contrast tussen enerzijds een ontIuikend maatschappeIijk vooruit
gangsgeloof en anderzijds de ervaring van eigen relatieve - en in bepaalde op
zichten - absolute achteruitgang deed een deel der handwerkslieden wakker 
schrikken. Allereerst in de grote steden, waar omvangrijke concentraties van 
ambachtelijke handwerkslieden waren en waar men het duidelijkst de teke
nen van maatschappelijke vooruitgang kon waarnemen. Het was in eerste 
aanleg een defensieve reactie, gericht tegen een verder afglijden, die hen er 
toe bracht vakverenigingen op te richten en looneisen te stellen. Maar al spoe
dig groeide daar een offensieve eis uit: het recht deel te hebben aan de voor
uitgang. 

De typografen, die in 1861 als eersten een vakvereniging hadden opgericht, 
beschouwden het als hun roeping, als meest ontwikkeld deel der werklieden, 
leiding te geven aan de emancipatie van de "vertrapte en miskende" am
bachtsstand12) . In 1868 verzorgden zij de uitgave van het maandblad met de 
veelzeggende naam Bijdragen voor Arbeid en Kunst, dat een jaar later omge
doopt werd tot De Werkman - Orgaan voor Arbeidersvereenigingen. Spoe
dig wekelijks verschijnend zou het tot 1875 hoofdzakelijk drijven op de sub
sidies en werkkracht van de leden van de Typografenbond. In 1878 werd deze 
belangrijke spreekbuis van de jonge vakverenigingen omgedoopt tot De 
Werkmansbode. Aan het einde van de jaren zestig kreeg het voorbeeld van de 
typografen op grote schaal navolging. Volgens Hudig telde Amsterdam in 
1870 achttien vakverenigingen, terwijl ook andere grote steden er meerdere 
bezaten13). Een krachtige stoot ging uit van de eerste twee georganiseerde en 
"aanvallende" stakingen in ons land. In 1869 kwamen in Amsterdam binnen 
enkele maanden eerst de scheepstimmerlieden en vervolgens de typografen in 
actie. Deze stakingen vormden de aanleiding tot de oprichting van een Neder
landse afdeling van de Internationale Arbeidersassociatie, later bekend als de 
Eerste InternationaleI4

). Initiatiefnemers waren de typografen C.P. Michon, 
H. Wollring en 1. van den Berg en de werkloos geworden stakingsleider van 
de scheepstimmerlieden, 1. Assenbroek. Al snel voegden zich bij hen enkele 
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werklieden die lid waren van de Vrijdenkersbeweging De Dageraad, de kleer
maker H. Gerhard en de smeden W. Ansing en W. Maagdenberg. 

Het doe! van de Eerste Internationale was de overkoepelende federatieve 
organisatie van aile bestaande en nog op te rich ten vakverenigingen te wor
den. Zo ver is het echter nooit gekomen. Gebrek aan informatie over wat de 
Internationale was en wilde - ook de voormannen van de Nederlandse afde
ling hadden daar niet meer dan vage, vaak onjuiste noties over - en het feit 
dat aansluiting de leden van vakverenigingen extra contributie kostte, waren 
de belangrijkste redenen voor het geringe succes. Vermoedelijk heeft het le
dental nooit meer dan een paar honderd bedragen. 

De Internationale heeft steIlig een belangrijke rol vervuld in het bewust
wordingsproces van de Nederlandse arbeiders. Heel nadrukkelijk wees zij de 
arbeiders er op dat zij op eigen benen moesten staan en dat elke helpende 
hand van de kant van de "heren" onvermijdelijk bevoogding inhield. Artikel 
2 van de Statuten luidde: " ' " als [eden kunnen tot deze vereeniging toetreden 
zij, die door handen-arbeid in hunne behoeften voorzien"'S). Een nadeel was 
het gebrek aan theoretische kennis. Bekendheid met de werken van Marx 
ontbrak te enenmale. Het bleef bij vage, veelal zelfgeconstrueerde utopisch
socialistische denkbeelden. Vooral Gerhard kon beeldend verhalen over de 
toekomstige socialistische heilstaat. Over de weg er naar toe had ook hij uit
gesproken naieve ideeen. Toch heeft de Internationale de voedingsbodem ge
legd waarin het marxisme kon worte!schieten. Zij bracht als eerste het begrip 
klassenstrijd in praktijk. De aanleg van weerstandskassen, waarvoor ze niet 
naliet te pleiten, beschouwden de tijdgenoten als haar meest kenmerkende 
onderscheid ten opzichte van de overige arbeidersbeweging. Voorts zouden 
enkele leiders van de Internationale, die reeds in 1873 feitelijk ophield te be
staan,in 1878 aan de wieg staan van de Sociaal-Democratische Vereeniging te 
Amsterdam, de tweede stap in de richting van een marxistische socialistische 
beweging. 

* In 1871 was in de Nederlandse pers een hetze gestart tegen de Internationa-
Ie vanwege haar vermeende aandeel in de bloedbaden van de Parijse Commu
ne. Ook de Nederlandse afdeling moest het ontgelden, hoewel ze zich van het 
gebeurde gedistantieerd had. Vooral in protestants-christelijke kring trok 
men fel van leer. Een bijkomende factor was dat de leden van de Internatio
nale, die zich aanvankelijk bewust van godsdienstige zaken onthouden had
den, in de loop van 1871 steeds meer kritiek op de kerk gingen leveren. Tegen 
deze achtergrond moeten we de oprichting zien van het Algemeen Nederlandsch 
Werklieden-Verbond (A.N.W.V.) in oktober 1871. Het was een rivaliserende 
poging tot overkoepeling van de vakverenigingen, die met succes zou worden 
bekroond. De behoudende positief-christelijke vleugel, geleid door J.F. 
Spliethoff die optrad namens de Rotterdamse bestuurdersbond, pleitte bij de 
oprichting voor uitsluiting van Internationalisten, terwijl hij als naam Natio
naal Werkliedenverbond voorstelde om het anti-Internationale karakter be
ter te doen uitkomen. Maar de meer liberaal georienteerde vleugel, met de 
Arnsterdammers B.H. Heldt (meubelmaker) en A. Post (schilder) a1s woord
voerders, wees dat van de hand'6). 
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Het A.N.W.V. telde medio 1872 ruim 3400 leden, gespreid over zestien af
delingenI7). Het gematigde karakter sloeg blijkbaar aan bij de werklieden. 
Het verbond verwierp principieel de klassenstrijd en achtte staking aileen ge
rechtvaardigd als defensieve actie. Het aanleggeen van weerstandskassen 
oordeelde het overbodig. In feite trok het A.N. W. V. de lijn door die de ka
theder-socialisten hadden uitgezet I8). Het streefde samenwerking na tussen de 
standen op voet van gelijkwaardigheid. Met de patroons moesten de vakver
enigingen over direkte lotsverbetering voor hun leden onderhandelen. De sa
menwerking met de "heren" mocht evenwel niet binnen een organisatie 
plaatsvinden: niet-werklieden konden dan ook geen lid worden van het 
A.N.W.V. De vrees voor bevoogding deelde het met de Internationale, ter
wijl ook de katheder-socialisten het "zelfhulp" -principe op de voorgrond 
plaatsten. Naast materiele belangenbehartiging via de vakverenigingen 
beoogde het A.N.W.V. een duurzame verheffing van de arbeidende stand 
door volksontwikkeling, bevordering van aigemeen vormend en vakonder
wijs en de oprichting van co()peraties. Vooral na 1872, toen de conjunctuur 
omsloeg en loonsverhogingen onhaalbaar bleken, richtte het verbond zich 
steeds meer op deze lange termijn-oplossingen, waarbij na 1875 nog het neo
malthusianisme en het algemeen kiesrecht kwamen. 

De strijd tegen de maatschappelijke minachting 

Vermoedelijk tot ver in de negentiende eeuw kende men in de burgerij aan ar
beid slechts geringe maatschappelijke waarde toe. Dezelfde norm die de bur
gers ten opzichte van elkaar hanteerden, namelijk de levenswijze die men zich 
kon permitteren, pasten zij toe op de arbeidende stand. Zij beoordeelden de 
arbeider niet als producent, maar op diens falen als consument. De afkeer 
richtte zich in de eerste plaats tegen de ongeschoolde arbeiders, die vaak bij 
de armenkassen moesten aankloppen om zichzelf en hun gezin in leven te 
houden. De negatieve oordelen over hen waren talrijk: men constateerde 
traagheid en zorgeloosheid, drank- en snoepzucht; de arbeiders waren onbe
kwaam, onontwikkeld en ongodsdienstig en leidden veelal een zedeloos le
yen. Voor velen was daarmee tevens de oorzaak van hun armoede aangege- _ 
yen. Volgens Giele, schrijvend over het midden van de eeuw, richtte deze 
emotionele afkeer zich niet tegen de handwerkslieden, die beschouwd werden 
als oppassend en deugdzaam en die veelal in staat waren zich in hun levenson
derhoud te voorzienl~. Maar naarmate de scheidslijn tussen de "fatsoenlij
ke" en "geringe volksklasse" vervaagde ten gevolge van veranderingen in het 
produktieproces, nam in het oordeel van de "hogere stand" over de arbeiders 
dit onderscheidingsvermogen af. Uit het blad De Werkman blijkt dat de 
handwerkslieden in de jaren zeventig een algemene maatschappelijke min
achting jegens handenarbeid ervoeren die zich richtte tegen aile lagen van de 
arbeidersklasse. 

Toch had zich in de tweede helft van de negentiende eeuw onder het opper
vlak van de heersende maatschappelijke waarden een tegenstroom in bewe
ging gezet. Enkele liberale economen, vooruitstrevende ondernemers en ge-
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neesheren gingen de arbeiders ook als producent zien2O). Daarmee deed het 
vraagstuk van de lonen en de maatschappelijke waarde van de arbeid zijn in
trede in Nederland. In de jaren zestig en zeventig wezen progressieve libera
len en katheder-sociaIisten op de belangrijke bijdrage van de arbeiders aan de 
groeiende materiele rijkdom. Maar ook zij meenden dat de geringe waarde
ring in de samenleving voor handenarbeid en de lage sociale status van de 
werklieden in de eerste plaats te wijten waren aan tekort schietende vakbe
kwaarnheid en een zedeloze levenswijze. Volksvoordrachten, leesinrichtingen 
en vooral (vak)onderwijs prezen zij aan als middelen om de arbeiders maat
schappelijk te verheffen. Daarnaast propageerden zij het belang van zelfstan
dige werkliedenorganisaties, zowel vakverenigingen als coOperaties, omdat 
daarin de arbeiders hun gevoel van eigenwaarde konden versterken en hun 
gemeenschappelijke belangen leren verdedigen21

). 

Ret negatieve oordeel van de "heren" konden de leiders van de jonge vak
verenigingen niet zonder meer naast zich neerleggen. Enerzijds erkenden zij 
dat veel verwijten niet geheel ongegrond waren en spanden zij zich in het ima
go van de werklieden te verbeteren22

). De strijd tegen drankmisbruik, de na
druk op een beschaafde levenswijze en het belang van meer aIgemene ontwik
keling treffen we aan in zowel de socialistische aIs liberaaI georienteerde vak
verenigingen. Ze hadden allemaal in navolging van de Typografenbond een 
artikel in hun statuten opgenomen waarin stond dat aIleen zij, die van vol
doende zedelijk gedrag en een kundig werkman waren, lid konden worden2l). 

Ret verbeteren van de vakbekwaamheid, het aankweken van liefde voor het 
yak, het verwerven van kennis van nieuwe technieken schreven de verenigin
gen hoog in het vaandel. 

Anderzijds keerden zij zich fel tegen de aIgemene minachting jegens han
denarbeid die zij achter veel kritiek meenden waar te nemen. Zij beluisterden 
deze vooral in twee opvattingen die in die tijd in brede lagen van de bevolking 
leefden. De eerste noemde arbeid een koopwaar en was gebaseerd op de eco
nomische theorie dat de prijs van arbeid evenals die van een waar werd be
paald door vraag en aanbod. De tweede noemde arbeid een straf van God en 
hing samen met de conceptie van het aardse tranendaI en de belofte van een 
beter leven na de dood. 

De klassieke loonfondstheorie had ook in ons land nog veel aanhangers. 
De theorie ging ervan uit dat er in elke samenleving een vast bedrag bestond 
voor de som van aile lonen. Afhanke1ijk van vraag en aanbod op de arbeids
markt zou het gemiddelde loon rond het bestaansminimum blijven schorn me
len. Duurzame stijging van het reele loon was niet mogelijk omdat loonsver
hoging tot bevolkingsgroei en dus een groter aanbod van arbeidskrachten zou 
leiden. Nog in de jaren zestig had de socialist Ferdinand Lassalle de reputatie 
van onaantastbaarheid van deze theorie versterkt door te spreken van een "ij
zeren loonwet". In ons land zochten vooruitstrevende liberaien en katheder
socialisten naar wegen om de werking van die wet te verzachten'. Naar hun 
mening kon de vorming van sterke vakverenigingen de arbeiders tot een ge
lijkwaardige onderhandelingspartner van de bezitters van het kapitaal ma
ken, waardoor het loon wei boven het minimum zou kunnen uitstijgen24

). 
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De werklieden zagen in de bewering dat arbeid een koopwaar was niet aI
leen een theoretisch obstakel in hun loonstrijd, maar vooral een zeer vernede
rende kwalificatie die sterk bijdroeg tot de geringe maatschappelijke waarde
ring van hun arbeid. Het A.N. W. V. volgde in grote lijnen de opvattingen van 
de katheder-socialisten. Loonvorming volgens het marktmechanisme hoefde 
niet vernederend te zijn indien de onderhandelingspartners elkaar maar als 
gelijkwaardigen erkenden. Dat moesten de arbeiders van de patroons af
dwingen door zich te verenigen, ontwikkelen en beschaven, en vooral zich te 
bekwamen in het yak. De liberale werklieden konden de doktrine niet princi
pieel afwijzen omdat ze dan de zedelijke waarde van het kapitalistische stelsel 
ter diskussie zouden stellen. Slechts een zeer kleine groep binnen het ver
bond, met de Amsterdamse meubelmaker F. W. Menkhof als woordvoerder, 
pleitte er voor het kapitalistische stelsel te vervangen door een corporatief 
stelsel, in wezen de oprichting van een nieuw soort gilden. In 1870 schreef 
Menkhof in De Werkman een artikel over de achteruitgang van de ambach
ten, dat, afgezien van de oplossing die hij aanbeval, de gevoeligheid van de 
werklieden in deze kwestie treffend onder woorden bracht: 

" ... in onzen tijd, waarin de onbeperkte, vrije concurrentie de zucht tot 
knoeien en bedriegen opwekt, de mensch ter nederdrukt en hem als een 
koopwaar onderwerpt aan vraag en aanbod: in onzen tijd, waarin men
schelijke deugd en bekwaamheid niet wordt op prijs gesteld, maar aileen 
wordt geteld, hoeveel GELD iemand bezit? Wat vordert nu onzen tijd? 
Dit: Elk yak, ieder ambacht moet eene vereeniging, eene maatschappij 
worden, om zoowel de kunstenaar te redden uit den moeras van slavernij 
en armoede, als de kunst zelven uit haar afdalende toestand en beiden op te 
heffen en te brengen tot veredeling en welvaart!"ZS) 

In kringen van de Internationale keerde men zich niet specifiek tegen de "ij
zeren loonwet". Men beschouwde de wet als een logisch onderdeel van het 
kapitalistische stelsel, waaraan niet afzonderlijk te sleutelen vie!. Enkele lei
ders toonden zich pessimistisch met betrekking tot het afdwingen van blijven
de reele loonsverhogingen. In de succesjaren 1870-'72 waarschuwden ze dat 
de loonsverhogingen onvermijdelijk door prijsstijgingen ongedaan gemaakt 
zouden wordenU

). De Internationalisten richtten hun aanvallen op de zedelij
ke waarde van het kapitalistische stelsel in zijn totaliteit. Hun verontwaardi
ging gold in de eerste plaats de scheiding tussen kapitaal en arbeid, waardoor 
er een samenleving was ontstaan waarin mensen niet hoefden te werken om 
toch volop van de maatschappelijke voortbrenging te genieten. 

De opvatting dat arbeid een straf was die God de mensen na de zondeval 
had opgelegd, had in brede kring ingang gevonden en kreeg vermoedelijk ook 
ondersteuning vanaf de kansels. In De Werkman keerde men zich uiterst fel 
tegen deze opvatting, hetgeen doet vermoeden dat ze ook onder werklieden 
leefde. Deze aanvallen waren des te opmerkelijker omdat het verboden was 
in het blad over godsdienstige zaken te schrijven. Kort na zijn benoeming als 
hoofdredacteur in 1869 waarschuwde de Internationalist H. Wollring zijn le
zers voor deze vernederende bijbelinterpretatie: 
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"Immers, geen uwer zal toch de verbleekte meening willen vasthouden, als 
ware de arbeid een vloek voor de menschheid. Neen, gij gelooft immers 
met ons, dat de arbeid is een zegen van God, een geschenk van God, iets 
goddelijks: want immers de groote Meester zelve heeft gewerkt en werkt 
nog heden en altijd"27). 

Dit citaat toont hoe behoedzaam de leiders van de Internationale aanvanke
lijk de heersende sociale opvattingen van de kerken benaderden. Sommigen 
van hen waren geschoold in de Vrijdenkersbeweging28); velen hadden het 
christelijk geloof afgelegd. Toch poogden ze door hoog op te geven van de 
"ware" christelijke zedeleer de Internationale open te houden voor gelovige 
werklieden. Een uitzondering vormde Gerhard, die de christelijke zedeleer 
principieei verwierp, omdat deze uitging van het door hem verfoeide straf- en 
beloningsbeginseJ29) . 

Naarmate de kansen afnamen dat de Internationale de overkoepelende or
ganisatie van vakverenigingen zou worden, verminderde de bereidheid zich in 
godsdienstige kwesties terughoudend op te stellen. De idee won veld dat voor 
de emancipatie van de arbeiders losmaking van het christelijk geloof een ab
solute voorwaarde was. De Internationalisten gingen het geloofin het hierna
maals steeds openlijker voorstellen als een zoethoudertje voor het yolk. De 
godsdienst, zo zeiden ze, werd misbruikt door de "grote heren", die zelf weI 
beter wisten, maar de waarheid verdraaiden om de arbeiders onderdanig en 
tevreden te houden. De geestelijkheid was slechts een satelliet van het kapi
taal. Daarom werd het yolk van kindsaf voorgehouden dat arbeid een straf 
was en dat God de armen gewild heefeO). 

De leden van het A.N.W.V. stonden aanvankelijk niet unaniem afwijzend 
tegenover de bewering dat arbeid een straf van God was. Op de constitueren
de vergadering in oktober 1871 ontspon zich een discussie over dit onder
werp, waarvan het de moeite waard is het verslag op de voet te volgen. Aan
leiding vormde artikel 2 van de concept-statuten, waarin arbeid de tweede 
bron van 's-mensen bestaan werd genoemd. Dit riep de vraag op wat dan als 
eerste bron gezien werd. Volgens Spliethoff was dat God. De Amsterdammer 
Heldt zei eerder de natuUf als hoofdbron te beschouwen, maar over deze 
kwestie niet te willen twisten. Het artikel beoogde, zo legde hij uit, het eervol
Ie van de arbeid tot uitdrukking te brengen, aangezien maar al te dikwijls de 
werklieden de arbeid als een straf beschouwden. Deze opmerking viel bij de 
Rotterdamse smid P. Pieterse in verkeerde aarde en hij vroeg het woord "om 
op grond van het Bijbelverhaal aan te toonen, dat arbeid weI degelijk een 
straf is, den mensch opgelegd als gevolg van de zonden van Adam en Eva". 
Het verslag vermeldt nu de tussenkomst van de voorzitter, de Amsterdamse 
schilder A. Post, die stelde dat godsdienstige kwesties in de vergadering niet 
thuishoorden. "De een kon dit, de andere wat anders verzekeren: maar we 
waren er in den oorsprong niet bij, en weten het alzoo niet te beoordelen. 
Men moest zich bepalen tot de zaak die aan de orde is, anders worden de 
hoofden heet en de harten koud. Of arbeid straf is of geen straf, ieder is ver
pligt te werken; niemand mag er zich aan onttrekken. Het waarom late men 
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ter onderzoek over aan de Mannen der wetenschap, die er trouwens ook niet 
bij zijn geweest en over wier uitspraken alzoo ieder eveneens het zijne kan 
denken". De discussie voerde uiteindelijk tot een compromis; in de statuten 
kwam te staan dat arbeid "een der hoofdbronnen" van het menselijk bestaan 
wasll). 

Deze niet onaardige discussie illustreert treffend het omzichtige beleid van 
de leiders van het A.N.W.V. die rekening moesten houden met een behou
dende protestantse vleugel. Maar de idee dat arbeid een straf was, wensten ze 
toch niet te ontzien, zoals bij lezing van De Werkman herhaaldelijk blijkt. 
Overigens zou ook het A.N. W. V. de politiek van godsdienstonthouding niet 
lang volhouden. In de loop van 1874 begon het de kerk in even felle.bewoor
dingen aan te vallen als de Internationale eerder had gedaan. Dat was moge
lijk doordat de behoudende vleugel van ortodoxe protestanten zich steeds 
Minder als zodanig profileerde. De kleine groep van werklieden rond Klaas 
Kater, de latere oprichter van Patrimonium, die in het verbond voornamelijk 
een instrument voor de strijd tegen de Internationale had gezien, was al in 
1873 uitgetreden. De meer gematigden, zoals de Amsterdammer D. Engel
breche2

) en de reeds genoemde Rotterdamse groep onder aanvoering van 
I.F. Spliethoff, bleven het werkliedenverbond trouw en stelden zich allengs 
plooibaarder op, ook toen het A.N.W.V. steeds sterker ging ijveren voor 
openbaar onderwijs. Zo kon O. Rommerts op de algemene vergadering van 
Kerstmis 1875 kortweg vaststellen dat er in het verbond geen plaats meer was 
voor "die walgelijk flauwe en lauwe, afgrijselijk bedaarde, voorzichtige, ge
moedelijke, brave, christelijke huisvaders"ll). 

Ret vooruitgangsge/ooJ onder de werklieden 

Vit de defensieve strijd tegen de maatschappelijke minachting werd het of
fensief geboren waarin de arbeiders hun rechten gingen formuleren. Aan de 
basis van beide reacties lag het besef dat men leefde in een tijd van snelle eco
nomische en maatschappelijke ontwikkeling. Dat krachtige vooruitgangsge
loof bleek een onmisbare voorwaarde voor de emancipatie van de arbei
dersklasse. Het stelde de leiders van de jonge vakverenigingen in staat de gro
te maatschappelijke waarde van de arbeid te verheerlijken en hun medewerk
lieden aan te sporen de beloning voor hun bijdrage aan de vooruitgang op te 
eisen. Het ethos van de voortbrengende arbeid en een opmerkelijk positieve 
houding tegenover de toenemende mechanisering vloeiden er rechtstreeks uit 
voort. 

In de Internationale had het denken over de snelle ontwikkeling van de 
maatschappij een sterke neiging te culmineren in droombeelden over de vol
maakte communistische samenleving, die men reeds zeer nabij waande. "Wij 
staan als Mozes op den berg en aanschouwen het beloofde land", riep C.P. 
Michon pathetisch uitl4). Hoewel Gerhard er van uitging dat historische wet
ten de evolutie bepaalden, beklemtoonde hij dat het in de Macht van de mens 
lag de toekomst "te bevorderen, te helpen voorbereiden"lS). Het was de taak 
van de Internationale te ijveren voor geleidelijke afschaffing van het particu-
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lier eigendom, wat hij mogelijk achtte door jaarlijks de successierechten met 
1 of 2 % te verhogen. De eigendomloze maatschappij zou dan binnen hon
derd, respectievelijk vijftig jaar tot stand komenl6

). In het collectieve eigen
dom zag hij de grondvoorwaarde voor het ontstaan van de volmaakte samen
leving. Wanneer men het beloningsbeginsel wegnam en de zedelijke plicht tot 
arbeid tot basis maakte van de nieuwe maatschappij, zo betoogde hij, zouden 
de belangrijkste maatschappelijke instellingen die het karakter van de mens 
bedierven, verdwijnenl 7

). 

In het A.N.W.V. was voor dromen over een toekomstige heilstaat geen 
plaats. Zeker in de beginjaren niet, toen de protestantse vleugel niet toeliet 
dat een aardse heilsverwachting in de plaats zou komen van de hemelse belof
teo Dat zij van Utopia geen mobilisatiewapen smeedden, wil niet zeggen dat 
de voormannen van het A.N.W.V. niet geloofden in een maatschappelijke 
evolutie die naar een volmaakte samenleving voerde. In een door de belang
rijkste leiders ondertekend artikel schetsten ze de opgaande lijn als voIgt. AI
lereerst constateerden zij dat tot dan achtereenvolgens de "krachtregeering", 
de "geboorteregeering" en de "geldregeering" hadden geheerst. Deze laatste 
zou spoedig vervangen worden door de "verstandsregeering", namelijk wan
neer het hele yolk onderwijs zou genieten en het algemeen kiesrecht zou zijn 
ingevoerd. Dat zou een belangrijke stap vooruit betekenen, maar haar vol
tooiing zou de evolutie pas krijgen in de "regeering van de deugd" , wanneer 
"het volstrekt onstoffelijke meester zal zijn van de wereld . Het verstand toch 
heeft nog stoffelijke hulpmiddelen, de deugd niet»l8). 

We vinden in het A.N.W.V. heel duidelijk het klassiek-liberale geloof in de 
individuele ontplooiing van de mens door onderwijs, wetenschap en opvoe
ding als basis van de maatschappelijke vooruitgang. Maar zoals het liberalis
me in het laatste kwart van de eeuw een kentering onderging, zo groeiden bij 
deze liberale werklieden de twijfels over het naderbijkomen van de heilstaat. 
In het crisisjaar 1885 zou Heldt zijn onzekerheid uiten door te verklaren dat 
de voltooiing wellicht nog wei een paar duizend jaar kon durenl9

). 

Tussen het A.N.W.V. en de Internationale heerste verschil van mening 
over de vraag hoe men de rol van respectievelijk arbeid en machine in het 
vooruitgangsproces diende te waarderen. In de Internationale overheerste de 
gedachte dat de arbeider, als voortbrenger van aIle aardse goederen, inclusief 
de machine, de belangrijkste en in wezen enige motor van de vooruitgang was 
en dat men derhalve de vooruitgang het krachtigst bevorderde wanneer men 
iedereen bij de voortbrengende arbeid betrok. We komen in de volgende pa
ragraaf hierop terug. 

Het A.N.W.V. beoordeelde de rol van de arbeid aanvankelijk niet anders. 
Begin 1872 bracht P. Werthweijn, voormalig lid van de Internationale, toen 
bestuurslid van het A.N.W.V., het zo onder woorden: 

"Zonder dien vervormenden en voortbrengenden arbeid zou de aarde zijn 
woest en genotledig; door den arbeid alleen is zij wat zij is! In den arbeid 
ligt dus feitelijk het begin of het einde van aile aardschen rijkdom. Is het 
nu onbillijk te noemen, wanneer de arbeiders van het door hunnen arbeid 
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voortgebrachte kapitaal, dat op zoo schrikbarende wijze ongelijkmatig 
verdeeld is, hun rechtmatig aandeel (niet een evengroot aandeel) ei
schen .. . ? "40) 

Werthweijn stelde dat het kapitaal door de arbeid was voortgebracht - dat 
was het onvoorwaardelijke standpunt van de Internationale - maar in het 
A.N.W.V. gingen ook stemmen op die het tegendeel beweerden4') . De be
hoefte groeide om zich te distantit!ren van de absolute centraalstelling van de 
arbeid door de Internationale. Uiteindelijk luidde de meest gangbare opvat
ting in het werkliedenverbond dat harmonieuze samenwerking tussen kapi
taal en arbeid de vooruitgang het beste diende. In de praktijk ging het 
A.N. W. V. steeds meer het belang van onderwijs en wetenschap propageren 
en stelde het de machine voor als een tweede motor van de vooruitgang. 

Het A.N.W.V. spande zich in een eventuele negatieve houding bij werklie
den ten aanzien van de invoering van machines te bestrijden. Telkens wan
neer de mechanisering ter sprake kwam, liet de leiding zich er in positieve zin 
over uit. In een adres aan de koning betreffende de regeling van kinderarbeid 
in 1873 voerde het verbond als argument onder meer aan "dat de toepassing 
van vele nuttige uitvindingen wordt teruggehouden, omdat zuiver mechanisch 
arbeidsvermogen meer kost dan menschelijk arbeidsvermogen, geleverd door 
kinderen"42). Dat dit geen gelegenheidsargument was, moge blijken uit arti
kel 1 van het programma van het A.N.W.V. uit 1878, dat als voIgt begon: 
"Overwegende: dat in de laatste honderd jaren de voortbrenging grootelijks 
is toegenomen, tengevolge van een reeks uitvindingen, en in het bijzonder 
door de toepassing der stoomkracht en de aanwending van meerdere machi
neriet!n ... " 0). Naast vergroting van de maatschappelijke produktie verwacht
te men in het A.N.W.V. een veraangenaming van het werk doordat de ma
chines de zware lichamelijke arbeid van de mens zouden overnemen. Als 
voorwaarde gold weI dat de arbeider zijn vakkennis zou aanpassen aan de 
veranderde omstandigheden. Het zou immers zijn taak zijn de machine te lei
den, zodat hij "aan de bewerkt wordende stof hooger waarde schenkt, door 
zijn kennis, zijn oordeel, zijn schoonheidsgevoel""). 

Ook in kringen van de Internationale toonde men zich positief over de rol 
van de machine, zelfs tot op zekere hoogte binnen de kapitalistische produk
tieverhoudingen. Men deelde met het A.N. W. V. de opvatting dat mechanise
ring in principe het karakter van de arbeid niet schaadde maar in tegendeel de 
werkman kon verlossen van zware fysieke taken en zijn arbeidstijd kon be
perken. De trots waarmee de leden van de Internationale beschreven hoe het 
kapitaal, de machines, de technische constructies, door de "voortbrenger" 
waren "daargesteld", wijst allerminst op een negatieve houding; maar ook 
nu moet daarbij opgemerkt worden dat de zware klemtonen die zij dat stand
punt meegaven, suggereren dat zij die negatieve houding bij een deel van de 
werklieden weI veronderstelden4l). 

Het valt moeilijk te beoordeien in hoeverre de positieve benadering van de 
technoiogische ontwikkeling door de voormannen van de arbeidersbeweging 
uit henzelf voortkwam - via een persoonlijke verwerking van de veranderin-
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gen in het produktieproces - dan weI een weerspiegeling vormde van denk
beelden die hen vanuit de "hogere stand" werden aangereikt. Zeker moeten 
we de invloed van enkele liberale "heren" op dit punt niet onderschatten. De 
oprichting van het blad Bijdragen voor Arbeid en Kunst was voor een belang
rijk deel te danken aan de activiteiten van de Vereeniging voor Oeconomi
schen en Technischen Vooruitgang die zich tot doel stelde de geestelijke en 
zedelijke ontwikkeling van de werkman, vooral ten aanzien van technische en 
economische zaken, te bevorderen..s). Beschrijvingen van uitvindingen en hun 
toepassingen kregen aanvankelijk veel ruimte in dit blad en in zijn opvolger 
De Werkman . Onder het redacteurschap van Wollring veranderde dat echter 
omdat hij aan de propaganda voor de vakv~renigingen voorrang wenste te 
verlenen47). 

Het ethos van de voortbrengende arbeid 

"Wij hebben allen gelijke rechten op de genietingen des levens, onder eene 
voorwaarde, en die is: arbeid. Hij die zich daaraan onttrekt, verkracht de 
wetten der natuur en schendt de rechten van zijn naasten! .. . Hieruit voIgt, 
dat alleen hij, die door zijnen arbeid den' algemeenen voorraad helpt daar
stellen en vermeerderen, ook het recht heeft daaruit weder te nemen wat 
hem tot zijn onderhoud en veraangenaming des levens noodig is. In een 
woord: hij heeft helpen voortbrengen, hij mag ook verbruiken; terwijl de 
man, die verbruikt en niet aan de voortbrenging medewerkt, een dief is." 

Aldus draaiden de werklieden, hier in de woorden van de Internationalist 
Gerhard4l

), de kritiek van de "heren" om en stelden de plicht tot arbeid als 
hoogste zedewet. De verheerlijking van de voortbrengende arbeid beluisteren 
we in alle werkliedenverenigingen, of ze nu aan de Internationale dan weI aan 
het A.N.W.V. gelieerd waren. Het was de meest inspirerende wekrQep tot 
emancipatie. De leiders der vakverenigingen wezen hun leden, veelal in ge
zwollen taal, op het eervolle en nuttige van hun werk. In een Friese werklie
denvereniging heet het: "Gij werklieden zijt het lichaam, waardoor de gehee
Ie aarde zich in beweging stelt! Gij zijt de kracht die alles voortbrengt!"49). 
En op een vergadering van een Rotterdamse meubelmakersvereniging roem
de de voorzitter de arbeidersstand als "de kern der maatschappij", die "het 
meest nuttige, edelste, onontbeerlijkste en bovenal vredelievendste element is 
der samenleving"SO). 

Het ethos van de voortbrengende arbeid ontstond uit het besef van maat
schappelijke vooruitgang, maar was tegelijk een reactie op de toenemende 
sociale differentiatie, in het bijzonder de groei van de middenstand. De werk
lieden neigden ertoe het feit dat ze niet deelden in de maatschappelijke voor
uitgang te verklaren uit de opkomst van talrijke "inproduktieve" beroepen. 
De Internationalisten eisten de afschaffing van dit soort beroepen opdat zo
veel mogelijk mensen aan de voortbrenging en dus de vooruitgang konden 
bijdragen. Zover wilde het A.N.W.V. niet gaan. Aangezien deze liberale ar
beiders het kapitalistische stelsel in zijn grondtrekken aanvaardden, moesten 
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ze wei erkennen dat ook mensen die in de handel of het geldwezen werkten 
een sociaal nuttige functie vervulden. 

Alvorens in te gaan op de arbeidsfilosofie van de Internationale is het 
waard de blik te richten op een markant figuur, die in ons land het begrip 
voortbrengende arbeid het eerst inhoud heeft gegeven. Het gaat om Evert 
Hartman, een voormalig loodgieter die sinds ongeveer 1850 een koffiehuis 
aan de Prins Hendrikkade in Amsterdam exploiteerde. In 1861 richtte hij de 
Maatschappij tot Nut van den Arbeidsstand op, een co<>peratieve vereniging 
van werklieden en ambachtsbazen, die een blaadje uitgaf, De Werkman. De 
leden kwamen geregeld bijeen in Hartmans koffiehuis, waar deze dan meest
al zelf als spreker optrad. Volgens Bymholt waren er onder de bezoekers nog
al wat Dageraders en vooral Henry Timmer zou veel kontakt met Hartman 
gehad hebben'I). Hartman was zelf een actief lid van De Dageraad tot 1867, 
in welk jaar hij zich voegde bij het afgescheiden genootschap De Humaniteit, 
waarvan hij secretaris werd. Bij zijn overgang zal de voorkeur voor een klei
nere vereniging, waarop hij gemakkelijker zijn stempel kon drukken, weI een 
rol gespeeld hebben. Het was dan ook Hartman die de statu ten ontwierp en 
veelvuldig voordrachten hield, tot hij in oktober 1869 vermoedelijk om ge
zondheidsredenen moest afhaken'2). 

Hartmans maatschappijbeeld vertoonde enkele liberale trek ken - hij hield 
vast aan het particulier eigendom als prikkel in het economisch leven en stel
de veel vertrouwen in de ontwikkeling van wetenschap en techniek _H) die 
echter doorkruist werden door een sterk verlangen naar het pre-kapitalisti
sche ambachtelijke verleden. Zijn leven lang heeft hij geageerd tegen het pa
tentrecht, het geld als ruilrniddel en de tendens dat steeds meer "onnutte stan
den" zich plaatsten tussen voortbrenging en consumptie"). Hartman was, 
voor zover bekend, de eerste die in kringen van de Nederlandse werklieden de 
stelling verdedigde dat ieder aan de maatschappelijke voortbrenging moest 
bijdragen in de mate waarin hij ervan genoot. En hij verbond hieraan de con
clusie dat, waar in werkelijkheid eerder het tegengestelde het geval was, de 
arbeidende stand recht had op de eerste rang in de maatschappij"). 

Voor Hartman was de plicht tot voortbrengende arbeid een natuurwet die 
de essentie van de oplossing van de sociale kwestie bevatte. De samenleving 
moest weer "het beeld der natuur weerspiegelen" en om dat te bereiken wilde 
hij dat bij aile leden onderzocht werd in hoeverre zij bijdragen leverden aan 
de voortbrenging. Hij meende dat daarvoor objectieve normen waren vast te 
stellen. In de door hem ontworpen statuten van De Humaniteit, die de overi
ge leden unaniem goedkeurden, kunnen we lezen hoe hij zijn ideaal wenste na 
te streven: 

(a) de handelingen der mensen, hun beroepen, moeten onderzocht wor
den of ze "waarlijk produktief" zijn; 

(b) daartoe dienen lijsten opgesteld te worden, vermeldende welke arbeid 
"direct of indirect produktief" is, welke arbeid vermeerderd, welke 
verminderd en welke afgeschaft dient te worden; 

(c) dit moet de mensen bekend gemaakt worden opdat ze hun kinderen 
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aansporen zich tot de meest produktieve arbeid te bekwamen; 
(d) de mensen moeten liefde en verdraagzaamheid kweken, opdat ze even

tuele vermaningen ten aanzien van hun handelingen accepteren: het 
goede voorbeeld stellen is het beste middel om de mensen tot produk
tieve arbeid over te halenS6). 

Het zal geen verbazing wekken dat het nooit tot een uitgewerkte inventarisa
tie van beroepen is gekomen. Wei staat vast dat Hartman vooral dacht aan 
die beroepen die voortvloeiden uit de steeds overheersender rol van het geld 
in de maatschappij: het groeiend aantal werkgevers dat niet rechtstreeks bij 
de produktie betrokken was, de "witte boorden" die zo op de werkman neer
keken, en de zich uitdijende handelsklasse. Een van de mogelijkheden om de 
vermaledijde geldeconomie terug te dringen was volgens hem de oprichting 
van coOperatieve winkels of "overdekte markten" waar de producenten hun 
goederen zelf konden verkopen of, liever nog, ruilenS7). Het waren denkbeel
den die in die tijd gemakkelijk ingang vonden bij de werklieden. 

In hoeverre Hartman het den ken over arbeid in de Internationale heeft 
beinvloed is moeilijk exact te meten. Nooit is er sprake geweest van verwij
zing naar hem. Vast staan slechts de persoonlijke kontakten via de Vrijden
kersbeweging en de opmerkelijke overeenkomsten in denkbeelden. De be
langrijkste "theoreticus" in de Nederlandse afdeling van de Internationale, 
H . Gerhard, heeft Hartmans conceptie van de voortbrengende arbeid uitge
werkt. Hij maakte onderscheid tussen produktieve arbeid en maatschappe
lijk nuttige arbeid. Niet-produktieve arbeid kon wei nuttig zijn als hij indirect 
tot de maatschappelijke produktie bijdroeg. In de bestaande maatschappij 
was de verhouding tussen produktieve en niet-produktieve arbeid echter vol
komen scheef gegroeid. Het ging er om "het getal der niet-productieven tot 
de wezenlijke behoefte terug te brengen, terwijl wij er nu duizenden bij dui
zenden te vee! hebben"S8). Gerhard noemde met name renteniers, advokaten, 
notarissen, ambtenaren en de hele handelsstandS9). De oorzaak van de snelle 
toename van het aantal niet-produktieven zag hij in het particulier eigendom 
en de loonarbeid. Er moest een stelsel van produktieve associaties komen, 
opdat ieder zijn eigen arbeid zou exploiteren. Pas dan zou het geld kunnen 
verdwijnen en de handelsstand overbodig worden. In de woorden van H. 
Wollring: "men zal arbeid tegen arbeid, voortbrengselen tegen voortbrengse
len ruilen, en zoo zal de collectieve maatschappij geboren worden .. . "~ . Ger
hard verwachtte van de inschakeling van de "inproductieven" een verminde
ring van de individuele arbeidstijd en een grotere welvaart voor iedereen, zo
danig dat uiteindelijk ieder overeenkomstig zijn behoeften in de gemeen
schappelijke voortbrenging zou delen61 ). 

In de tegenstelling tussen produktieven en inproduktieven zagen de voor
mannen van de Nederlandse afdeling van de Internationale de kern van de so
ciale kwestie. Hun denkbeelden droegen het kenmerk van de overgangsfase 
naar het industriele kapitalisme, waarin de klassentegenstellingen nog niet 
duidelijk uitgekristalliseerd waren. Frappant is de overeenkomst met de ar
beidsopvattingen van de Franse utopist Charles Fourier uit de eerste helft der 
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negentiende eeuw. Deze zag eveneens in handel en vrije concurrentie de be
langrijkste oorzaken van de aanwezigheid van grote aantallen inproduktieve 
mensen in de samenleving. Hij schatte de verhouding produktieven : inpro
duktieven in zijn tijd op 1 : 3 (vrouwen en kinderen meegerekend) en hij heeft 
uitvoerig opgesomd welke soorten beroepen geheel of gedeeltelijk overbodig 
werden wanneer zijn stelsel van phalansteres zou zijn ingevoerd. Zo kon vol
gens hem de handelsstand tot een-tiende worden ingekrompen omdat men 
kon volstaan met een warenhuis per phalanstere. Een enorme stijging van de 
welvaart zou het gevolg zijn van de inschakeling der inproduktieven in het 
produktieproces, zo meende ook Fourier62). 

Het is niet uitgesloten dat Gerhard, die in zijn jonge jaren langdurig in 
Frankrijk had verbleven, door de denkbeelden van Fourier geinspireerd was 
geraakt. Hoever die eventuele invloed reikte, valt moeilijk te meten omdat 
Gerhard in zijn geschriften niet expliciet naar hem verwezen heeft. Overigens 
is het goed ook op de verschillen tussen beider opvattingen te letten. Fouriers 
utopia was niet de egalitaire samenleving die Gerhard voor ogen stond. Het 
arbeidsbeeld van Fourier was eerder dat van de agrarische werker dan van de 
ambachtsman en zijn curieuze opvattingen over beloningscriteria voor arbeid 
en de geschiktheid van kinderen voor onaantrekkelijke arbeid vinden we bij 
Gerhard niet terug. 

Aanvankelijk leek het A.N.W.V. eveneens een centrale plaats voor de 
voortbrengende arbeid op te eisen. Maar naarmate de tegenstellingen tussen 
de socialistische en liberale organisaties zich toespitsten, ging het A.N. W. V. 
zich ook op dit punt van de Internationale distantieren. Eind 1872 opende het 
behoudende bestuurslid Engelbrecht de aanval. Hij waarschuwde de arbei
ders zich toch vooral niet te beschouwen als "de God der eeuw"63). Hij kreeg 
spoedig bijval van andere vooraanstaande personen in het verbond. In De 
Werkman gingen zij de arbeidersklasse aanduiden als "mede de kern der 
maatschappij", waarbij de streep onder mede diende om het verschil met de 
socialistische opvatting te accentueren. Tenslotte kwam de kwestie ter sprake 
op het belangrijke Pinkstercongres van 1878, waar enkele voormalige Inter
nationalisten een laatste poging deden het A.N.W.V. in socialistische rich
ting om te buigen. In verband met uitspraken van Willem Ansing legde het lid 
van de Algemene Raad, W.F. Jos, een verklaring af, waarin hij de bewering 
dat de arbeiders de kern der natie vormden, met kracht van de hand wees64

). 

Daarmee was voor het A.N.W.V. de zaak definitief beslecht. Het bleef de 
voortbrengende arbeid prijzen, zijnde even nuttig als welke andere vorm van 
arbeid. De mate van produktiviteit of maatschappelijk nut van de verschil
lende beroepen wenste men niet ter discussie te stellen. Wei bleef men zich fel 
keren tegen mensen die niet werkten, in het bijzonder de "couponknip
pers"6S). Enig ongenoegen over de als maar groeiende middenstand bleef 
eveneens bestaan, niet aIleen omdat men er een verklaring voor de hoge prij
zen in zag, maar ook wei uit wrevel over de neiging in die kringen zich boven 
de arbeidende stand verheven te voelen66

). 

Het ethos van de voortbrengende arbeid heeft, in zijn verschillende grada
ties, een belangrijke functie vervuld in de bewustmaking van de arbei-



116 HET ARBEIDSETHOS 

dersklasse. De handwerkslieden uitten aldus hun solidariteit met de overige 
arbeiders. Zij zetten zich niet af tegen de ongeschoolde fabrieksarbeiders en 
de losse arbeidskrachten, hoewel hun slechte imago ook op henzelf afstraal
de. Het samen voortbrenger zijn verbond hen en schiep tegelijk een klooftus
sen hen en de kleine burgerij. Maar het ethos van de voortbrengende arbeid 
smeedde in de eerste plaats een eenheid binnen de groep van handwerkslie
den; het schiep een nieuwe gemeenschappelijke identiteit tussen de werklie
den in de verschillende ambachtelijke vakken. Ais zodanig moest het "rivali
seren" met het oude vakethos dat de trots van de handwerksman in zijn spe
cifieke beroep tot uitdrukking bracht. Van wrijving tussen beide blijkt wei
nig. De vraag rijst hoe sterk het oude vakethos nog leefde bij deze hand
werkslieden. 

Vakethos en de kwaliteit van de arbeid 

Het leven van de laat-negentiende eeuwse werklieden werd vrijwel volledig 
beheerst door hun arbeid. Een zesdaagse werkweek van 80, soms meer dan 
100 uur, was de maatschappelijk aanvaarde arbeidsduur voor een werkman 
die een gezin moest onderhouden. Mogelijkheden tot ontspanning of geeste
lijke ontwikke1ing waren er nauwelijks. Elke verandering in het produktie
proces trof hen dan ook in het wezen van hun existentie en het is begrijpelijk 
dat ze in De Werkman veel schreven over de aard en de omstandigheden van 
hun werk. Zeker, de eerste gedachten gingen uit naar hoger loon en korter 
werken, maar daarnaast weerklonk herhaaldelijk de klacht over de achteruit
gang van de kwaliteit van de arbeid. Welke ontwikkelingen lagen daaraan ten 
grondslag? 

We hebben reeds bij de bespreking van hun vooruitgangsgeloof geconsta
teerd dat de werklieden, althans de leiders der vakverenigingen, zich niet 
keerden tegen de mechanisatie als zodanig. Voor zover het de introductie van 
stoomkracht betrof, juichten ze haar zelfs toe, omdat ze daarvan een verlich
ting van de fysieke arbeidsinspanning verwachtten. De late industrialisatie in 
ons land had er voor gezorgd dat andere aspecten van technologische ver
nieuwing nog niet zo op de voorgrond traden. De werklieden hadden nog 
nauwe1ijks ondervinding met mechanisatie ten behoeve van standaardisatie 
en arbeidsdeling. Ontscholing van het werk yond wei plaats, maar deze 
brachten zij in de eerste plaats in verband met de exploitatie van vrouwen- en 
kinderarbeid . 

Vanzelfsprekend waren er verschillen tussen de vakken. In de bouw zou de 
standaardisatie, het fabriekmatig vervaardigen van onderdelen als deuren en 
kozijnen, pas tegen het einde van de eeuw goed op gang komen67

) en ook de 
scheepsbouw en -reparatie behielden de hele negentiende eeuw door haar am
bachtelijk karakter68). Daarentegen klaagde in 1872 de meubelmakersbond in 
een brochure over de toenemende praktijk van patroons om jongens in dienst 
te nemen die steeds eenzelfde soort meubel moesten maken, waar weinig leer
tijd voor nodig was~. De metaalnijverheid beleefde de opkomst van fabrie
ken die zich in een bepaald produkt specialiseerden (spijkers, spelden, ka-
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chels, blikwaren), maar daarnaast was er nog volop ruimte voor het ambach
telijk klein- of eenmansbedrijf dat zich toelegde op de vervaardiging van al
lerhande huisgerei, gereedschappen en lichte landbouwwerktuigen70

) . In het 
kleermakersvak overheerste nog de huisnijverheid. In de loop van de jaren 
zeventig en tachtig ontstonden echter ook grote bedrijven die confectiekle
ding vervaardigden. Amsterdam liep daarbij voorop. In hoeverre al eerder de 
introductie van de naaimachine veranderingen in het arbeidsproces had ver
oorzaakt, valt moeilijk te beoordelen. De staking van 1865 in Amsterdam 
was vermoedelijk vooral gericht geweest tegen de loonsverlaging die daaruit 
was voortgekomen71

). In het sigarenmakersvak was van mechanisatie vrijwel 
geen sprake. Weliswaar voerden de patroons in de jaren zeventig het zoge
naamde blokbosje in, maar dat nam voornamelijk het ongeschoolde, voorbe
reidende werk over dat reeds door jongens werd gedaan72). In de grafische 
nijverheid, tenslotte, was de mechanisatie weI reeds belangrijk voortgeschre
den: veel typografen beschouwden de invoering van snelpersen en cilinder
persen, in combinatie met de aanstelling van ongeschoolde jongens, als een 
bedreiging voor hun positie. Maar ook zij keerden zich uitsluitend tegen de 
kinderarbeid en niet tegen de mechanisatie als zodanig. Ze zagen zichzelf ver
nederd tot "stalbezems van een hoop jongens", zoals een hunner het uitdruk
te7l

). 

De typografen, die van alle werklieden de meeste beroepstrots be~ten, 
raakten meer en meer gefrustreerd door wat ze als een algemene tendens van 
hun tijd beschouwden, namelijk dat de kwaliteit van de arbeidsprestatie niet 
meer telde. 

"De kunst van het typografenvak, wat raakt den lezer de kunst, als hij 
slechts kan lezen wat er staat en hij het nieuws maar zo spoedig en goed
koop mogelijk ontvangt, is 't hem voldoende. Arme drukkunst! »74) 

Als hoofdoorzaak wezen de werklieden unaniem de steeds scherper worden
de concurrentie aan. Dat is begrijpelijk wanneer we beseffen dat in deze fase 
de strijd van de ambachtelijke nijverheid tegen de opkomst van de fabriek
matige produktie vooral uitgevochten werd over de ruggen van de traditione
Ie handwerkslieden. Vooral door overschakeling op stukloon konden veel 
ambachtspatroons de concurrentie nog tamelijk goed volhouden. Het bete
kende dat de hoeveelheid van de produktie bepalend werd voor het te ontvan
gen loon. De neiging om langer te gaan werken en, in het geval van huisnij
verheid, om gezinsleden in te schakelen, nam sterk toe en werd nog in de 
hand gewerkt door de invoering van kunstlicht. 

De afkeer van de werklieden tegen het systeem van uitbesteding van werk 
in combinatie met stukloon was vrijwel algemeen. Dat is begrijpelijk want 
harder en langer werken leverde in de praktijk zelden hogere inkomsten op, 
daar de patroons de tarieven eenzijdig konden bijstellen. Toch richtte de kri
tiek in De Werkman zich niet aIleen, zelfs niet in de eerste plaats, tegen de 
willekeurige toepassing van het systeem. Het systeem als zodanig veraf
schuwden de werklieden omdat het niet uitging van hun vakbekwaamheid of, 
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nauwkeuriger gezegd, omdat het vakbekwaamheid gelijk stelde aan snel en 
goedkoop werken. De verbittering daarover was groot, zoals we bijvoorbeeld 
kunnen proeven uit de woorden van L.J. Jansen, voorzitter van de Amster
damse timmerliedenvereniging Concordia Inter Nos, die zei het noodzakelijk 
te achten "dat bij de heeren werkgevers meer kunstzin komt" opdat voor be
kwame werklieden "als uitoefenaars van een kunstvak, ook sprake kome van 
kunstbetaling"1S) . 

We beluisteren hier de trots van de ambachtsman die zich in zijn waardig
heid gekrenkt voelde. Het roept herinneringen op aan het vakethos uit de gil
dentijd toen het ambacht en de kunst nog zo dicht bij elkaar stonden. Dat in 
de jaren zeventig van de negentiende eeuw typografen, timmerlieden, meu
belmakers en steenhouwers hun yak nog altijd als kunst beschouwden, is een 
eerste aanwijzing dat in hun denken de mythe van het gildenverleden nog een 
belangrijke plaats innam. Restanten van oude tradities en waarden vinden we 
ook bij de Amsterdamse smeden, die het geloof in de goddelijke herkomst 
van kunsten en vaardigheden, zo kenmerkend voor de gilden, opnieuw ge
stalte gaven in de keuze van hun naam, Tubal KaYn, volgens de bijbel de eer
ste smid op aarde76

) . Bij de Amsterdamse scheepstimmerlieden, de "bijltjes", 
die in 1869 de eerste georganiseerde staking in ons land uitriepen, valt het 
hoog ontwikkelde gemeenschapsgevoel ten dele te herleiden tot hun roem
ruchte gildenverleden. Tot in het begin van de negentiende eeuw waren ze een 
belangrijke politieke machtsfactor in de hoofdstad geweest die in 1748, 17871 
88 en 1813 zijn gewicht in de schaal had gelegd77

). 

Veel werklieden zagen in de opheffing van de gilden een belangrijke oor
zaak van het verlies aan maatschappelijk aanzien en de geringe vakbekwaam
heid van de handwerksman. De cultus rond de gilden, met hun trotse gilden
huizen, jaarfeesten, processies en andere manifestaties, had getuigd van een 
verheven vaktrots met zelfs pseudo-religieuze trekken. De gilden hadden er
voor zorg gedragen dat de leden leefden in overeenstemming met de stijl die 
bij het yak paste. Materit!le nood en zedelijke ontsporingen werden naar ver
mogen bestreden. Maar bovenal hadden de gilden gewaakt over de kwaliteit 
van het produkt. De gildenkeuren hadden bepalingen bevat betreffende de 
maximale bedrijfsgrootte, het aantal gezellen en leerlingen, de werktijden, de 
te gebruiken gereedschappen en technieken, de prijzen en de loontarieven. 
Dat laatste aspect stond duidelijk centraal in de gildenmythe zoals die leefde 
bij veel handwerkslieden in de vroege Nederlandse arbeidsbeweging. De op
heffing van de gilden had de ambachten onderworpen aan de vrije concurren
tie met als gevolg, zo constateerden ze, dat het kwaliteitsbeginsel van secun
dair belang was geworden in het produktieproces. De vakopleidingen in de 
bedrijven waren in verval geraakt. Pas in 1861 werd de eerste ambachts
school geopend. Vakbekwaamheid gold niet langer als criterium voor het be
ginnen van een zelfstandig bedrijr. Iemand die geen verstand van een yak 
had, maar weI voldoende geld om de jaarlijkse patentbelasting te betalen, 
kon een meesterknecht aanstellen voor de bedrijfsvoering, terwijl hij zelf zijn 
tijd kon wijden aan de bezigheden die pasten bij de levensstijl van de hogere 
stand: bestuur, cultuur en liefdadigheid78

). 
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Hoewel men zich in de jonge arbeidersbeweging ernstig zorgen maakte 
over het statusverlies van de handwerksman en de achteruitgang van de kwa
Iiteit van het vak - en meer dan eens verwees men in dat verband naar de gil
dentijd - zagen de leiders van de vakverenigingen in het algemeen geen heil in 
herinvoering van de gilden in enigerlei vorm79

). De vakverenigingen wilden 
zelf de bevordering van de vakbekwaamheid en het aankweken van liefde 
voor het vak ter hand nemen. Sommige hielden wedstrijden in het vervaardi
gen van het fraaiste werkstuk. De actieve timmerlieden van Concordia Inter 
Nos stichtten zelfs een eigen tekenschoolSO). HerhaaIdelijk pleitte men voor 
de oprichting van ambachtsscholen of vakopleidingen in de bedrijven. 

Herstel van het kwaliteitsbeginsel hoopte men ook te bevorderen door het 
loon meer in overeenstemming te brengen met de verschillen in bekwaamheid 
tussen de werklieden. Dat betekende grote differentiatie binnen de vakken. 
Enkele vakverenigingen wilden dat hun leden in meerdere loonklassen wer
den ingedeeldS') . In het A.N.W.V. geloofde men heilig in het grote belang 
van de verbetering van vakbekwaamheid en uitbreiding van onderwijs. Over
eenkomstig de lessen van hun liberale leermeesters meende men dat arbeiders 
zo konden opklimmen tot een hogere rang binnen de arbeidersklasse of zelfs 
zich daar uit konden verheffen. In die visie was geen plaats voor een statisch 
gildenstelsel. In kringen van de InternationaIe geloofde men niet erg dat ver
betering van de vakbekwaamheid de arbeiders materieel voordeel zou opleve
reno Slechts de patroons zouden ervan profiteren, zo meende men. Minder 
duidelijk is of de Internationalisten beloning naar bekwaamheid principieel 
afwezenS2

) . 

Opvallend was het optimisme van veel handwerkslieden omtrent de moge
lijkheden om de kwaliteit van de arbeid te verbeteren. De werklieden stelden 
veel vertrouwen in de technologische vooruitgang. Ze onderkenden onvol
doende de economische ontwikkeling naar massaproduktie via steeds verder
gaande arbeidsdeling. Hun verdediging van het kwaIiteitsbeginsel ging in we
zen tegen de stroom van de tijd in. Aan de basis van hun optimisme stond de 
gedachte dat de menselijke behoeften beperkt waren en dat er dus ook een 
grens was voor de noodzakelijke maatschappelijke arbeid. Bij de Internatio
nalisten verklaart dat hun dromen over het nabije Utopia. Mechanisatie en 
inschakeling van de inproduktieven zouden de noodzakelijke maatschappe
lijke arbeidstijd drastisch beperken, waardoor de werkman weer aandacht 
aan de kwaliteit van zijn produkt kon schenken. Tegen de achtergrond van 
datzelfde optimisme moeten we ook hun denken over de plaats van de arbeid 
in het menselijk leven bezien. 

Een absoluut arbeidsethos 

Tot augustus 18711uidde het motto boven De Werkman "Arbeid Adelt" . In 
het eerste nummer Iichtte de redactie haar keuze toe. Het doel van het nieuwe 
blad was "de eeuwigdurende waarde van den arbeid in het Iicht te stellen en te 
doen hoogachten". Arbeid was immers de algemene wet der mensheid, dat
gene wat de wonden heelt, zo hield ze de lezers voor. En ze vervolgde: 
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"Men vindt in verschillende godsdienststelsels het idee, alsof de arbeid de 
straf zou zijn, die God den mensch heeft opgelegd, omdat hij tegen Zijne 
wet in opstand kwam; maar zonder den oorsprong van dat idee na te gaan, 
moeten wij toch erkennen, dat, als de arbeid een gevolg van onzen opstand 
is, de straf dan toch niet door een gestreng regter werd opgelegd, want in 
dien arbeid vinden wij een zoo uitstekend middel om onze hoogste en beste 
eigenschappen te ontwikkelen, dat wij inderdaad dien regter dan wei in de 
hoogste mate liefderijk en genadig mogen roemen, want wat Hij den mensch 
als straf oplegde, is hem onmisbaar en eene rijke bron van genot. Streng 
ware Hij geweest, als Hij den mensch tot eeuwigdurende lediggang hadde 
veroordeeld. Kortom, de arbeid adelt de mensch .. . "83) . 

Vit dit citaat spreekt duidelijk een absoluut arbeidsethos. De schrijver zag in 
de arbeid, los van het doel waarvoor men werkte een rijke bron van levens
vreugde en een uitstekend middel tot menselijke zelfontplooiing. 

Komt deze constatering als een verrassing? Ten dele niet. De zorg over de 
kwaliteit van de arbeid en de uitingen van een voortlevend vakethos wezen er 
reeds op dat de werklieden in hun arbeid meer wensten te zien dan alleen 
maar een middel om in leven te blijven. Bovendien vervulde het absoluut ar
beidsethos een belangrijke rol in het streven naar maatschappelijke emanci
patie. Zoals de werklieden reageerden op de minachting van de samenleving 
door een lofzang aan te heffen op de grote maatschappelijke waarde van hun 
voortbrengerschap, zo keerden ze zich tegen de overheersende opvatting dat 
arbeid een noodzakelijk kwaad was in het leven van de mens. Het nieuwe ge
voel van eigenwaarde in de vakverenigingen, stoelde op de gedachte dat de 
arbeiders zich juist door hun arbeid in positieve zin onderscheidden van de 
overige groepen in de samenleving. De "niet-werkzame lieden, die een arm
zalig en dor bestaan voortslepen", hielden zij het hoge goed van een arbeid
zaam leven voor84

). Het is alsof het oude vakethos en het nieuwe ethos van de 
voortbrengende arbeid elkaar versterkten tot een intens beleden absoluut ar
beidsethos. 

Anderzijds is deze positieve waardering voor het verschijnsel arbeid in 
zoverre verrassend, dat ze ontstond in een situatie van veelal mensonwaardi
ge arbeidsvoorwaarden. Het is dan ook zo dat wanneer de werklieden zich 
uitspraken over de betekenis van arbeid voor de mens, zij, veelal impliciet, 
abstraheerden van hun eigen arbeids- en levensvoorwaarden. Wanneer ze ar
beid een zegen voor de mens noemden, hadden ze die arbeid eerst in gedach
ten ontdaan van zijn negatieve aspecten. Vandaar dat de mythe van het am
bachtelijk verleden en de optimistische toekomstverwachting een beslissende 
rol speelden in hun "filosoferen" over het verschijnsel arbeid. Dat verklaart 
waarom we bij leden van het A.N.W.V. vrijwel geen uitlatingen tegenkomen 
die iets zeggen over de motivering van hun in het algemeen positieve waarde
ring van arbeid. Hun nuchterheid en geconcentreerd-zijn op eigentijdse pro
blemen weerhielden hen ervan te dromen over de ideale samenleving en de 
functie van de arbeid daarin. Meer inzicht in hun arbeidsethos verschaffen 
ons de utopisch-socialistische woordvoerders van de Internationale. Mall! 
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ook bij hen is het aantal relevante uitspraken gering en terughoudendheid bij 
het maken van conclusies is geboden. 

Vreugde die uit het werk zelf voortkomt, kan versterkt worden door het 
vooruitzicht voor wie of wat men werkt. Iemand die zegt met plezier te 
werken, doet dat wellicht omdat het doel, waar hij voor werkt, de op zich 
nare arbeid veraangenaamt. In elk absoluut arbeidsethos spelen elementen 
van een instrumenteel ethos mee. In hoeverre was dat ook bij de werklieden 
van de Internationale het geval? Laten we het volgende citaat uit De Werk
man eens nader bekijken. 

"Eindelijk, ziet den arbeider zeIven. Aanschouwt daar een arbeider, een 
man in de kracht van zijn leven. Hij werkt en zwoegt, maar toch doet hij 
het met lust, want in dat werken ligt pot!zie. Terwijl hij ten gerieve van an
deren ieder oogenblik met de ruwe stof in gemeenschap komt, komen lief
lijke beelden hem voor den geest. Hij ziet zijne zorgvuldige, liefderijke 
huisvrouw, en daaromheen een gezonde en bloeiende kinderschaar. Zie, 
dat is pot!zie. En wanneer straks zijne armen mochten verslappen, dan 
geeft dat beeld hem weer nieuwe kracht"S5). 

Het taalgebruik in dit hoofdartikel dat de titel droeg "De pot!zie van de ar
beid" is zodanig dat we zeker mogen concluderen dat de schrijver werken al
lerminst als een last, een offer, beschouwde. Vit zijn woorden spreekt trots 
over de kracht van de arbeider, de gezonde lichamelijke inspanning en het di
recte contact met de natuur. Anderzijds bracht hij "de pot!zie van de arbeid" 
expliciet in verband met het doel waarvoor de arbeider werkt: zijn gezin. 

Een ander aspect van een instrumentaal arbeidsethos, dat bij socialisten 
onvermijdelijk om de hoek komt kijken, is het besef te werken voor de ge
meenschap. Volgens Gerhard had de mens een natuurlijke geneigdheid tot 
werken die gevoed werd uit de vreugde die de arbeid de mens gaf en het besef 
dat hij die arbeid in dienst van de gemeenschap verrichtte. Het loonsysteem 
dat de kapitalistische maatschappij kenmerkte, had de mens echter tot een 
slaaf van zijn arbeid gemaakt en bij velen een negatieve waardering van ar
beid als zodanig opgeroepen. Gerhard keerde zich fel tegen het principe 
"werken voor geld" dat hij in verband bracht met de christelijke zedeleer die 
beloning en straf tot leidraad van het menselijk handelen maakte. De maat
schappelijke misstanden die daarvan het gevolg waren, hadden het menselijk 
karakter misvormd, waardoor bijvoorbeeld ook de neiging tot luiheid was 
komen bovendrijven. Slechts door de opheffing van het particulier eigendom 
zou men daaraan volgens hem een einde kunnen maken86). 

Meende Gerhard derhalve dat de mens pas in de socialistische samenleving 
zijn roeping kon volgen en in zijn arbeid tot volledige ontplooiing van zijn 
menszijn komen, anderzijds stelde hij dat in een dergelijke samenleving het 
besef voor de gemeenschap te werken de arbeidsvreugde nog aanzienlijk zou 
verhogen. Het is opmerkelijk - en weinig konsekwent gezien zijn kritiek op 
de christelijke zedeleer - dat waar Gerhard materit!le beloning principieel van 
de hand wees, hij wei immaterit!le prikkels aanbeval als middel om het ge-
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meenschapsbesef in de arbeid te versterken. Hij dacht bijvoorbeeld aan 
volksfeesten waarop de samenleving de heIden van de arbeid kon huldigen. 

"Zelfs den invloed die het vrouwelijk geslacht ten allen tijde op den man 
uitoefent, zal hierbij te stade komen. Daar, waar de arbeid als de hechtste 
grondzuil der maatschappij in eere wordt gehouden, zal ook de man die 
hierin uitmunt, voor haar de held van den dag zijn, evenals het in de bloe
dige middeneeuwen de zwaar geharnaste ridder was, die zijne tegenpartij
ders in het zand had doen buitelen"B7). 

Hier lijkt opnieuw de stem van Fourier bij Gerhard door te klinken. Fourier 
zag in arbeid eveneens een der belangrijkste bronnen van menselijk geluk en 
hij heeft in zijn werken uitvoerig geschetst op welke wijze volgens hem arbeid 
aangenamer gemaakt kon worden. Zeer belangrijk achtte hij afwisseling van 
werk; maar ook rivaliteit tussen groepen arbeiders kon volgens hem zowel de 
produktiviteit als het plezier in het werk sterk vermeerderen. 

" ... elle sera une espece de tournois industriel, ou chaque athlete ira faire 
ses preuves de vigueur et dexterite, s'en faire valoir devant les belles, qui 
viendront clore Ia seance en appartant Ie dejeune ou Ie gofite"88). 

Bij Gerhard en enkele andere werklieden in de Internationale zien we een 
uitgesproken positieve waardering van het verschijnsel arbeid J;log versterkt 
worden door aspecten van een instrumenteel ethos. Zij weigerden nadrukke
lijk hun arbeid op te vatten als aIleen maar een noodzakelijk middel in dienst 
van een buiten de arbeid gelegen doe!. Voorop stond het hoge goed van de ar
beid als zodanig. Overigens vonden ze niet dat de mens geheel in zijn werk 
moest opgaan. Gerhard stelde als voorwaarde voor vOIledige menswording 
dat de mens zich ook buiten zijn arbeid kon ontplooien, in zijn gezin, door 
geestelijke ontwikkeling en ontspanning89). Meerdere leden van de Interna
tionale pleitten voor verkorting van de arbeidstijd tot acht uur of minder per 
dag. Niettemin gaf arbeid in hun ogen in hoge mate zin aan het leven en die 
opvatting contrasteerde scherp met het instrumenteel arbeidsethos dat we in 
de hierna te bespreken periode aantreffen. 

II PATRIMONIUM EN S.D.B. (1876 - 1885) 

De conjunctuur herstelde zich na de omslag in 1873 voorlopig niet. In een 
aanzienlijk trager tempo dan voorheen zette de economische groei door. De 
werkloosheid nam toe; prijzen en lonen vertoonden tendensen tot dalen. Een 
van de gevolgen was dat de jonge vakbeweging geleidelijk in de versukkeling 
geraakte. De Nederlandse afdeling van de Internationale had reeds in 1872 de 
laatste bij haar aangesloten vakvereniging verloren. Enkele van haar leiders 
weken uit naar het buitenland omdat ze hier geen werk meer konden krijgen; 
anderen traden toe tot het A.N.W.V. Maar ook het ledenbestand van het 
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A.N.W.V. liep geleidelijk terug van ca. 5500 eind 1876 via ca. 4000 in 1880 
naar ca. 3500 in 1883~. Een malaisestemming maakte zich van het verbond 
meester: vergaderingen werden slecht bezocht en kenmerkten zich door een 
zekere lauwheid91) . Het geloof in acties voor loonsverhoging taande en nood
gedwongen richtte de propaganda zich op verder gelegen doelstellingen, in 
het bijzonder het algemeen kiesrecht. 

In dezelfde tijd zag het A .N.W.V. twee nieuwe, deels rivaliserende organi
saties ontstaan: de socialistische Sociaal-Democratische Bond (S.D.B.) en het 
protestantse Patrimonium. Argwaan en tegenwerking zouden de relaties tus
sen de drie groeperingen van meet af aan beheersen. Waar S.D.B. en 
A.N.W.V. emancipatie van de arbeidersklasse nastreefden en als zodanig el
kaars concurrenten werden, maakte de oprichting van Patrimonium deel uit 
van het organisatiestreven van het calvinistisch volksdeel, dat zich door libe
ralisme en socialisme bedreigd voelde en zich in al haar geledingen daartegen 
wenste af te schermen, de minst weerbaren (kinderen en arbeiders) het eerst. 

Op 26 mei 1878 richtte een groep ex-Internationalisten in Amsterdam de 
Sociaal-Democratische Vereeniging (S.D.V.) op. Dat feit markeerde het be
gin van de tweede fase in de ontwikkeling van het socialisme in Nederland. 
Dat ex-Internationalisten aanvankelijk een belangrijke rol in de nieuwe orga
nisatie vervulden, suggereert een grotere continuiteit dan in werkelijkheid het 
geval was92

). De ervaringen in het begin van de jaren zeventig opgedaan en de 
sterkere orientatie op Duitsland - de Internationale had vooral banden met 
de Belgische socialisten onderhouden - leidden tot een nieuwe strategie. De 
sociaal-democraten verlieten het terrein van de vakorganisatie en kozen voor 
politieke actie. Dat impliceerde dat ze zich niet meer uitsluitend richtten op 
arbeiders, maar wilden proberen een brede volksbeweging te mobiliseren. 

Deze herorientatie was al in 1871 een keer beproefd toen binnen de Inter
nationale de Gemengde Vereeniging was opgericht; het gemengde karakter 
bestond er uit dat ook niet-werklieden lid konden worden . Ze had zich ge
richt op politieke agitatie, zoals de strijd voor het algemeen kiesrecht en pro
testmanifestaties tegen het Amsterdamse gemeentebestuur in verband met 
prijs- en huurverhogingen91). Het was een nieuw initiatief, geboren uit de te
leurstelling over het falen van de Internationale als vakorganisatie. Maar ook 
deze vereniging was na enkele jaren in de algemene malaise ten onder gegaan 
en de meeste werklieden-Ieden waren toegetreden tot het A.N.W.V. Toen 
deze groep onder aanvoering van Willem Ansing in 1877 het plan opvatte 
binnen het A.N.W.V. een Gemengde Vereeniging op te richten, stuitte dat op 
verzet. Het Centraal Bestuur zei vast te willen houden aan het "steeds voor
opgezette beginsel, dat het werkliedenverbond moest zijn een werkliedenele
ment dat door werklieden wordt beheerd en geleid"94). Voor Ansing was dat 
aanleiding om de S.D.V. op te richten. Zijn motivering dat het A .N.W.V. 
"te uitsluitend de belangen der ambachtslieden op het oog heeft, en zich niet 
genoeg op staatkundig gebied beweegt"9') toont dat men niet alleen met het 
A .N.W.V. maar ook met de oorspronkelijke strategie van de Internationale 
wenste te breken. In navolging van de Duitse sociaal-democraten stemde de 
nieuwe vereniging haar strategie af op de verovering van de staatsmacht via 
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het algemeen kiesrecht. Lassalle's ideeen over de geleidelijke opbouw van de 
socialistische maatschappij - door de instelling van produktieve associaties, 
opklimmend successierecht en sociale wetgeving - sloten goed aan bij met 
name Gerhards utopisme. Maar ook de theorie van Karl Marx lOU spoedig 
bekendheid krijgen, vooral door toedoen van Domela Nieuwenhuis, die in 
1881 een Nederlandse bewerking van dee I I van Das Kapital deed verschij
nen . Elementen uit zijn theorie vonden hun plaats naast die van zijn grote te
genvoeter, Lassalle. 

De verrijking van de theoretische kennis, hoe diffuus ook, vormde samen 
met de nieuwe strategie het be!angrijkste verschil met de eerste fase van het 
Nederlandse socialisme. Een van de gevolgen was dat niet-werklieden, uit 
binnen- en buitenland, meer dan voorheen hun stempel gingen drukken op 
het socialistisch denken over arbeid. 

De Amsterdamse S.D.V. kreeg in 1880 zusterverenigingen in Haarlem en 
Den Haag en in februari 1881 kwam het tot de oprichting van een landelijke 
Sociaal-Democratische Bond. Deze telde eind 1883 twaalf afdelingen met ca. 
700 leden en twee jaar later 21 afdelingen met ongeveer 2450 leden96

). Niet
werklieden waren sterk vertegenwoordigd in het leidinggevende kader, naast 
de kern van ambachtslieden die gehard en geschoold was in de Internationa
Ie. Voorzitter van de S.D.B. was aanvankelijk Gerhard, die na een ernstige 
ziekte zijn kleermakersvak had moeten opgeven en met financiele steun van 
Domela Nieuwenhuis een kleine boek- en papierwinke! was begonnen. Ais 
voorman van de beweging werd hij echter vrijwel vanaf het begin overvleu
geld door de dominerende persoonlijkheid van Domela Nieuwenhuis. Deze 
voormalige lutherse predikant was in 1879 toegetreden tot de S.D. V., waarna 
hij het door hem opgerichte weekblad Recht voor Allen tot het lijfblad van de 
sociaal-demokraten maakte. 

De aanhang van de S.D.B. bestond ondanks de belangrijke rol van enkele 
"heren" en leden van de kleine burgerij toch voor het merendeel uit werklie
den, in het bijzonder uit de ambachtelijke vakken91

). Hun algemene ontwik
keling en kennis van het socialisme waren gering en het lag voor de hand dat 
de activiteiten van de S.D.B. zich in deze peri ode vooral concentreerden op 
de verbreiding van de socialistische denkbeelden. Dat gebeurde door artike
len in Recht voor Allen en het houden van talrijke open bare vergaderingen en 
spreekbeurten, waar vooral Domela honderden toehoorders trok. Langzaam 
raakten grotere groepen arbeiders vertrouwd met de socialistische begrippen, 
waarbij een zeker opschuiven van Lassalle naar Marx vie! waar te nemen. Te
gelijk groeide Domela Nieuwenhuis uit tot de grote charismatische leider van 
de Nederlandse beweging. Het was een ontwikkeling die in sommige kringen 
al enige jaren met vrees werd gadegeslagen. 

* De lOrg over de groeiende ontevredenheid onder de werklieden en de angstige 
weerzin jegens het oprukkende socialisme vormden het belangrijkste motief 
voor de oprichting van Patrimonium op 1 oktober 187698

). Reeds vijf jaar 
eerder, in 1871, het jaar van de Parijse commune, hadden enkele "heren" uit 
anti-revolutionaire kring besloten het blad De Werkmansvriend op te rich-
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ten, als alternatief voor De Werkman dat toen de spreekbuis van de Neder
landse afdeling van de Internationale was. Hoofdredacteur en drijvende 
kracht was de voormalige schilderspatroon Julien Wolbers99). Het zich anti
revolutionair noemende blad had in de eerste jaren bij her haling gepleit voor 
de oprichting van gemengde verenigingen van patroons en knechts op posi
tief-christelijke grondslag. Pogingen daartoe ondernomen door de Amster
damse metselaar Klaas Kater faalden totdat hij begin 1876 de steun kreeg van 
vier anti-revolutionaire heren, onder wie Wolbers: de geboorte van Patrimo
nium als een plaatselijke Amsterdamse vereniging was een feit. Op 12 maart 
1880 constitueerden de toen bestaande zes verenigingen zich tot een landelijk 
verbond dat ongeveer lOOO leden telde. De groei zette door: 21 afdelingen 
met 20421eden in 1883 en twee jaar later 34 afdelingen met 38651eden'OO). De 
onbetwiste leider was Klaas Kater, met als tweede man zijn boezemvriend 
Bart Poesiat, een timmerman. Patrimonium was nadrukkelijk niet aan een 
bepaalde kerkelijke groepering verbonden. Op de afdelingsavonden hie1den 
zowel hervormdee als christelijk-gereformeerde predikanten voordrach
tenIOI). Kater en Poesiat waren beiden lid van de Nederlands Hervormde Kerk 
maar zouden in 1886 meegaan met de doleantie. In 1883 karakteriseerde Ka
ter Patrimonium als een vereniging die onvoorwaardelijk de anti-revolutio
naire beginselen aanhing102). 

De oprichting van Patrimonium heeft het A.N.W.V. vermoedelijk weinig 
leden gekostI03

). We constateerden reeds dat behoudende protestantse voor
mannen als Spliethoff en Engelbrecht zich actief bleven inzetten voor het ver
bond. Tussen hun sociale opvattingen en die van Patrimonium gaapte nog 
een brede kloof. Het ging derhalve om de organisatie van een nieuw segment 
van de arbeidersklasse dat principieel de aansluiting bij een neutrale vereni
ging van de hand wees. Een belangrijk verschil met het A.N.W.V. was dat 
Patrimonium zich nadrukkelijk openstelde voor niet-werklieden. Van enige 
vrees voor overheersing door de "heren" was geen sprake. Integendeel, zij 
vervulden een belangrijke rol zowel bij de oprichting als bij de verdere orga
nisatie en propaganda, zij het dat zij er op toezagen dat de educatieve waarde 
van zelfontplooiing in een eigen verenigingsleven zoveel mogelijk bij de werk
lieden tot haar recht kwam. Men maakte in Patrimonium onder scheid tussen 
"gewone leden" (= "werklieden, om het even of zij handen- dan weI geestes
arbeid verrichten") en "buitengewone leden" (= "fabrieksheeren, werkba
zen, neringdoenden en hooger geplaatsten in de maatschappij"). AIleen ge
wone leden konden deel uitmaken van het bestuur, dat bijgestaan werd door 
een commissie van advies, samengesteld uit de buitengewone leden'04). 

De toelating van nie!-werklieden en in het bijzonder van werkgevers was 
een principiele zaak die de kern raakte van de anti-revolutionaire visie op de 
sociale kwestie. Daarin stond niet de materiele nood van de werklieden cen
traal - het was geen "maagkwestie", zoals men het zelf uitdrukte - maar het 
verloren gaan van de zedelijke band tussen werkgever en werknemer als on
derdeel van een algemeen zedelijk en godsdienstig verval sinds de Franse Re
volutie. De sociale kwestie, omschreven als de ontmenselijkte verhouding 
tussen de patroon en zijn werklieden, kende volgens het anti-revolutionaire 
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denken in Patrimonium twee kanten. Enerzijds was daar de onchristelijke 
houding van de patroon die zijn taak als beschermer (de letterlijke betekenis 
van het woord patroon) steeds meer veronachtzaamde door zijn personeel 
niet als mensen maar als kostenfactor te behandelen. Anderzijds was daar de 
ontevredenheid van de werklieden, die in plaats van een christelijk roepings
besef en trouwe plichtsbetrachting het eigenbelang en het werken voor geld 
op de voorgrond stelden. Ais oorzaak van deze ontwikkeling zag men niet de 
veranderingen in de produktieverhoudingen en de maatschappelijke instellin
gen, maar de wijze waarop de mens daarin opereerde. In de visie van Patri
monium zou aIleen terugkeer tot God en de christelijke levenswandel de har
monie in het bedrijfsleven kunnen herstellen en de sociale kwestie uit de we
reId helpen. Het streven van Patrimonium verschilde dan ook fundamenteel 
van dat van het A.N. W. V. Het wees de vorming van een werkliedenfront te
genover de werkgevers teneinde een gelijkwaardiger onderhandelingspositie 
in te nemen principieel van de hand. De werklieden hadden niet het recht een
zijdig eisen te formuleren, laat staan met staking te dreigen. 

Patrimonium was in de jaren zeventig en tachtig stellig de meest behouden
de stroming in de nog zo kieine georganiseerde arbeiderswereid. Zijn be
staansrecht ontleende het eerder aan een streven de emancipatie van de arbei
ders als klasse tegen te gaan dan te bevorderen. Niet de bewustmaking van ge
meenschappelijke grieven maar de bestrijding van de ontevredenheid bij de 
werklieden stond centraal. De naam Patrimonium - die letterlijk "Vaderlijk 
Erfdeel" betekende en als een verwijzing naar het hiernamaals kon worden 
opgevat l05

) - en het gekozen devies - "In het zweet Uws aanschijns zult gij 
Uw brood eten" - symboliseerden precies datgene waartegen de overige ar
beidersbeweging in het geweer kwam. 

Lezing van De Werkmansvriend, waarin opgenomen verslagen van afde
lingsvergaderingen, roept de suggestie op dat Patrimonium veel weg had van 
een catechisatiec1ub voor arbeiders lO6

) . Veel van de toespraken, gehouden 
door hetzij Kater of Poesiat, dan weI door predikanten of A.R.-kamerleden 
en -hoogieraren, droegen meer het karakter van uitleg van de Heilige Schrift 
dan van een verhandeling over de sociale kwestie. In De Werkmansvriend 
kwamen, afgezien van de beide grote leiders, maar weinig werklieden aan het 
woord. 

Het achteruitgangsbese! in Patrimonium 

De anti-revolutionairen gingen er van uit dat God de menselijke samenleving 
als een levend organisme heeft gewild. De verschillende delen dienden in har
monie hun taken te vervuIlen, in het besef van hun grote verantwoordelijk
heid. Enerzijds omdat ze door God zelf daartoe geroepen waren, anderzijds 
omdat het slecht functioneren van een deel de goede werking van het geheel 
verstoordeI07

). Wat waren concreet die maatschappelijke delen? Allereerst de 
standen waarin God de mensen geplaatst heeft. Meestal onderscheidde men 
in De Werkmansvriend twee standen: rijken stonden tegenover armen, of 
ook weI vrijen tegenover dienstbaren, baas tegenover knecht. Nadrukkelijk 
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wees men er op dat geluk en levensvreugde in elke stand gelijkelijk te vinden 
waren, mits men niet naar de materiele aspecten keek, maar besefte een God
delijke roeping te vervullen108). Beide standen waren door een brede kloof van 
elkaar gescheiden. Men keerde zich fel tegen het streven, dat men ook wei bij 
"Godvrezende ouders" constateerde, de eigen kinderen te doen opklimmen 
naar hogere maatschappelijke rangen. Onderwijs gericht op verstandelijke 
ontwikkeling, dat wil zeggen op meer kennis dan nodig was voor het goed uit
oefenen van een yak, leidde tot hoogmoed, grotere materiele behoeften en 
onvrede met het eigen lot. Vooral voor de Hogere Burgerscholen, die in die 
tijd hun intrede deden, had men geen goed woord over109). Maar men keerde 
zich ook tegen plannen van het A.N.W.V. om cooperaties op te richten, om
dat dan de arbeiders zich tot zelfstandige ondernemers lOuden verheffen. 
Abraham Kuyper had reeds gewaarschuwd dat de arbeidende stand op die 
manier van haar "natuurlijke hoofden" beroofd zou worden, wat haar goed 
functioneren in het groter geheel zou schaden"0). 

Deze opvatting van een statische organische maatschappij is door Kuyper 
aangevuld met de theorie van de souvereiniteit in eigen kring. Onder kringen 
verstond hij organische delen die elk een zelfstandige levenskracht bezaten, 
maar tevens functioneerden in wisselwerking met elkaar en het gehee!. Zij 
stonden rechtstreeks onder "Goddelijke lastbrief"; dit betekende dat het ge
zag van de overheid de souvereiniteit binnen eigen kring niet mocht aantas
ten. Voorbeelden van dit soort kringen waren: het huisgezin, de farp.ilie, de 
woonplaats, de provincie, de kerk, de wetenschap, de kunst, het bedrijf"1). 
In De Werkmansvriend besteedde men vooral veel aandacht aan twee van 
deze kringen: het huisgezin en het bedrijf. 

Het huisgezin was het fundament waarop de maatschappij rustte. "Neem 
het huisgezin weg en de gansche kunstige machinerie, die men 'Staat' heet, 
stort ineen als een kaartenhuis""2). Daarom was het belangrijk dat man en 
vrouw lOveel mogelijk hun tijd thuis doorbrachten. Patrimonium was tegen 
vrouwenarbeid, bestreed cafebezoek en prostitutie en pleitte voor de bouw 
van arbeiderswoningen"3

). Wolbers ging zelfs zover de werklieden te waar
schuwen niet teveel te vergaderen"4

). Vanze1fsprekend ondersteunde Patri
monium het streven van de A.R. naar huismanskiesrecht, dat inhield dat al
leen gehuwde mannen zouden mogen stemmen" l ). 

De patriarchale gezagsverhoudingen in het gezin stonden in de zienswijze 
van Patrimonium model voor de ideale organisatie van het bedrijf. De pa
troon was de vaderfiguur, door God belast met de zorg over zijn werklieden. 
Hij was de souvereine macht in deze kring: de werklieden mochten hun wen
sen aan hem kenbaar maken, als kinderen aan hun vader"6

) . Een zeker 
nostalgisch terugverlangen naar de gildentijd spee1de hierbij een ro!. Kuypers 
vage plan uit 1874, een "Wetboek van de Arbeid" op te stellen, waarin de we
derzijdse plichten en rechten van patroons en werklieden moesten worden ge
codificeerd, had veel weg van een aangepast nieuw gildenreglement voor de 
arbeidende stand117

) . 

De theorie van de souvereiniteit in eigen kring impliceerde een zeer beperk
te rol van de centrale overheid in het maatschappelijk leven. Patrimonium 
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aanvaardde volledig de konsekwenties daarvan met betrekking tot de sociale 
kwestie. Het wilde niets weten van een wettelijke regeling van de arbeidstijd 
(de tienurenwet) of de instelling van een staatspensioenfonds"8

). Aileen met 
betrekking tot arbeidsinspectie ter voorkoming van bedrijfsongevallen en be
strijding van zondagsarbeid zag men een taak voor de overheid weggelegd I19

). 

De meningen waren verdeeld over het vraagstuk van vrouwen- en kinderar
beid. Het A.R.-kamerlid A.F. de Savornin Lohman zette op een vergadering 
van Patrimonium uiteen dat de vaders niet meer zoals vroeger een volledig 
gezag over hun gezin uitoefenden. Sinds zij zich meer en meer van Gods 
Woord afkeerden en hun rechten en plichten verzaakten, diende de overheid 
beschermend in te grijpen om mishandeling van vrouwen en kinderen te 
voorkomen1lO

). Ook Wolbers deelde deze opvatting en pleitte voor uitbrei
ding van de wet van 1874121

). Dat werd echter niet het officiele standpunt van 
Patrimonium. Toen het A.N.W.V. in 1882 verzocht mee te doen aan een 
ad res voor uitbreiding van de kinderwet van Van Houten reageerden Kater 
en Poesiat namens het hoofdbestuur negatief, erop wijzend dat kinderarbeid 
onder de bevoegdheden der ouders viel, waar de staat niet in mocht treden l22

). 

Zo stelde Patrimonium de oplossing van de sociale kwestie afhankelijk van 
het herstel van de zedelijke banden binnen de maatschappelijke kringen, het
geen het slechts mogelijk achtte als de mens terugkeerde tot zijn christelijke 
levenswandel. Het was een verwachtingspatroon dat haaks stond op de maat
schappelijke ontwikkeling van die tijd. Het oprukkende kapitalisme ver
scherpte de belangentegenstellingen tussen individuen en groepen; sociale en 
geografische mobiliteit ontwrichtten traditionele gemeenschapsvormen; de 
complexer wordende samenleving drong de overheid steeds meer taken op; 
en het belangrijkste: de ontkerkelijking nam hand over hand toe. In Patrimo
nium geloofde men overigens niet dat in deze wereld de sociale kwestie echt 
zou kunnen worden opgelost. Hoogstens was een "voorspel" mogelijk op de 
definitieve oplossing in het hemelse leruzalem123

). 

Vanuit hun visie dat de christelijke organische samenleving in ontbinding 
was geraakt, kwamen de anti-revolutionairen tot een zeer sombere toekomst
verwachting. Hun achteruitgangsbesef werd gekleurd met zware ondergangs
stemrningen. Sinds de commune van Parijs richtte het anti-revolutionair-zijn 
zich tegen twee revoluties: een in het verleden en een in de toekomst. De Iaat
ste zag men als de konsekwentie van de eerste en men vreesde dat ze zou lei
den tot een nog vollediger afbreking van de Goddelijke instellingen: de orga
nische maatschappij, de kerk, het particulier eigendom, het huwelijk en aile 
zedelijke waarden van 2000 jaar christendom. Op oudejaarsdag 1871 had 
Abraham Kuyper reeds aile registers van zijn redenaarskunst opengetrokken 
toen hij profeteerde: 

"We gaan terug: elk ziet het. We glijden af: bij elken voetstap kan het ge
toond! En toch zingt men luchthartig het liedeke der gerusten en jubelt 
luidkeels, als wachtte het einde van allen jammer, de verhooring aller bede, 
de vervulling aller wenschen ons in de naaste toekomst op. Van waar ook 
bezien, nergens kan de werkelijkheid de vuurproef der kritiek doorstaan. 
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Aan de feiten getoetst, blijkt geheel het organisme van staat en maatschap
pij en kerk onhoudbaar, krank ten doode te zijn, ... Is het wonder, dat bij 
die algemeene ontreddering ook ons Vaderland zichtbaar teruggaat en aan 
zichzelf ontzinkt ... Wie ducht niet integendeel de weeen van nadrende ont
binding, die op elk gebied des volkslevens zich vertoonen?"I24). 

Ook in Patrimonium, dat in belangrijke mate zijn bestaan aan deze onder
gangsstemmingen te danken had, heerste het besef van zedelijk en maat
schappelijk verval. Een terugverlangen naar het ancien regime nam de plaats 
in waar bij liberalen en socialisteneen overtuigd geloof in de vooruitgang 
leefde. Zo lezen we in De Werkmansvriend: 

"Vooruit! Dat is de alles bezielende leus onzer dagen; dat het streven van 
de baanbrekers dezer eeuw. 't Is niet overbodig, om te midden v·an dien 
voortdringenden drom van mannen des vooruitgangs ook eens de kreet: 
'Terug!' aan te heffen. Terug tot uw vroegeren eenvoud van zeden. Terug 
tot uw vroegere huiselijkheid en burgerdeugd"12S). 

Overigens ontaardde het achteruitgangsbesef niet in een reactionaire houding 
die elke vernieuwing in de samenleving afwees. Juist omdat men de oorzaak 
van de sociale kwestie in de verandering van zedelijke waarden zocht, was het 
mogelijk veel gevolgen van de industrialisatie positief te beoordelen. Evenals 
in de liberale en socialistische werkliedenverenigingen keerden de leiders van 
Patrimonium zich tegen eventuele onlustgevoelens bij de leden over de invoe
ring van machines. Klaas Kater noemde de machines weldaden van God die 
de mensen het genie gaf om ze uit te vinden en A. Rienks, voorzitter van de 
Rotterdamse afdeling, wees er op dat de machines eerder meer dan minder 
werk verschaften. Niet de mechanisatie had de sociale kwestie in het leven ge
roepen, maar de geest van de tijd die er toe leidde dat men de werklieden als 
machines behandeldeI26). En evenals De Werkman startte "De Werkmans
vriend" een rubriek over de werking van stoommachines om de werklieden, 
die daar steeds meer mee in aanraking kwamen, te leren op de juiste wijze er 
mee om te gaan I27). 

Patrimoniums visie op de plaats van de arbeid 

Het motto van Patrimonium luidde "Rijken en armen ontmoeten elkander, 
de Here heeft hen allen gemaakt". Daarmee gaf het niet aileen aan dat verzet 
tegen materiele armoede verwerpelijk was, maar ook dat rijken en armen el
kaar gelijk zijn voor Gods aangezicht. Patrimonium vroeg de erkenning van 
de arbeiders als volwaardig mens en nuttig element in de samenleving. Han
denarbeid was niet minder eervol dan andere arbeid, zo stelde men, want ie
der was door God zelf in zijn beroep geplaatst. Hoe zou de ene Goddelijke 
opdracht minder eervol kunnen zijn dan de andere? Het ging er niet om 
waar, maar in welke mate de mens zijn ijver en talenten gebruikte. Zo kon 
een bekwaam ambachtsman hoger geacht worden dan half geschoolde kler-
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ken en kantoorbedienden, die zo neerkeken op de handwerksman, aldus 
Wolbers 128

). Evenals de liberale en socialistisehe werkliedenorganisaties ver
zette Patrimonium zich tegen het minderwaardigheidscomplex dat de werk
lieden zich lieten aanpraten. Anderzijds wilde men in Patrimonium niets we
ten van de verheerlijking van de voortbrenger, zoals die in de Internationale 
en in mindere mate het A.N.W.V. viel te beluisteren. Wolbers dreef de spot 
met de zijns inziens vage kreten van de socialisten die de uitroeping van een 
"handwerkersrepubliek" nastreefden, waarin ieder gedwongen werd zich tot 
arbeider om te vormenl29

). En Kater vertelde hoe hij zich in 1872 verzet had 
tegen de bewering van de Internationale dat aileen werklieden "het volk" 
zouden zijn'lO). 

Evenals het A.N. W. V. keerde Patrimonium zich tegen de bewering dat ar
beid een koopwaar was die door vraag en aanbod zijn prijs kreeg. Door zo te 
redeneren verlaagde men de arbeider "beneden het peil van het redeloze 
dier" en maakte men de waarde der werklieden gelijk aan die van "vee en 
groente", aldus een verontwaardigde Kater '31 ). Ais alternatief voor de be
staande praktijk daeht men aan regelingen die herinneringen opriepen aan 
een statisehe en eorporatieve samenleving: een vast loon, onafhankelijk van 
de eoneurrentieverhoudingen en voldoende voor een passend levensonder
houd1l2

). 

Ook de idee dat arbeid een straf van God was liet Patrimonium niet onbe
roerd. Het verwierp de kritiek van de liberale en socialistische werkliedenver
enigingen dat de kerk dit de arbeiders voorhield om ze te doen berusten in 
hun lot. Niet de arbeid zelf was het gevolg van de zondeval; reeds in het para
dijs moest Adam werken. Arbeiden op zich was gehoorzamen aan Gods ge
bod en dus geen sehande maar een eer. Eehter na de zondeval wijzigden zieh 
de omstandigheden waaronder de mens en moesten werken: "in het zweet 
uws aansehijns zuIt gij uw brood eten"IJJ). Ais arbeid tot een vloek was ge
worden, dan heeft de zondige mens zieh dat zelf aangedaan. Kijk maar naar 
de gilden, toen de mens de arbeid nog niet misbruikte voor materieel gewin, 
sehreef Wolbers in een serie artikelen over de gesehiedenis van de arbeid. 
Vooral bij de jeugd eonstateerde hij een afkeer van arbeid die voortvloeide 
uit een zueht naar materi/He rijkdom. Door zo hun roeping te verzaken droe
gen de werklieden zelf bij tot de afnemende aehting voor de hand
werksman I34

). Anders gezegd, de werklieden waren volgens hem mede sehul
dig aan bet ontstaan van de soeiale kwestie door hun onehristelijk arbeidse
thos. Zeer ver ging ook J .A. Smedes, bestuurslid van de afdeling Groningen 
van Patrimonium, die het loon sleehts een bijkomende omstandigheid noem
de: 

"Waar bijna wordt gehoord: Ik werk niet om loon, maar omdat God wil 
dat ik werken zal, om door mijn werk God te verheerlijken? Waar bijna 
vindt men een werkman, die zijn werk verricht omdat hij in des Heeren 
dienst is, die werkt omdat God het hem bevolen heeft, om ter ere zijns 
Seheppers werkzaam te zijn? .. Zo de werkman werkte om Gods wil, kon 
hij eiscben ook naar Gods wil uitbetaald te worden, om datgene te ontvan-
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gen wat hij en de zijnen behoeven om te bestaan. De werkman eischt loon, 
en nu betaalt de werkgever dat loon, als loon, en ook niet omdat God het 
wiJ. Zie daar den vloek der maatschappij, het begin der sociale kwes
tie"'ll). 

In Patrimonium beleed men een instrumenteel arbeidsethos: de werkman 
verrichtte zijn werk in dienst en ter ere van God. Dat te beseffen verschafte 
vreugde en geluk in het werk. Als zodanig vatte men arbeid op als een zegen, 
een Goddelijk geschenk. Maar heel nadrukkelijk vermaande Wolbers de 
werklieden dat het werk geen overheersende plaats in hun leven moest gaan 
innemen. Het mocht geen doel op zichzelf gaan lijken, waar al het menselijk 
geluk van afhankelijk werd gemaakt. Hij citeerde in dat verband prof. Wag
ner, de vice-voorzitter van de Duitse Christelijk-Sociale Partij, waar deze 
pleitte voor beperking van de arbeidsdag tot tien Ii elf uur: 

"Wij achten den arbeid hoog, en ook hij strekt ter bevordering van 't geluk 
des menschen, doch wij bidden ook, dat de arbeid niet het eerste en hoog
ste levensgeluk zij; het leven moet daarin niet opgaan"1l6). 

Met deze en andere vermaningen wilde Wolbers waarschuwen tegen het ar
beidsethos van de liberate en socialistische werklieden. Overigens besefte men 
ook in Patrimonium dat de bestaande arbeidsverhoudingen weinig aanleidirig 
gaven tot verheven bespiegelingen over arbeidsvreugde. Zowel bij de "he
ren" als de werklieden realiseerde men zich dat de kwaliteit van de arbeid 
sterk achteruitging. De klacht over zwaar en geestdodend werk deed zelfs 
even de (retorische) vraag rijzen of men zodanige arbeid nog wei aan God 
kon opdragen. Vooral het toenemen van stukwerk maakte het de werkman 
moeilijk te beseffen dat hij niet voor geld maar voor God werkte. Wolbers 
achtte dat een gevaarlijke gedachte. Hij zei niet te begrijpen wat de werklie
den toch tegen stukloon hadden. Was het niet de eerlijkste vorm van belo
ning, die de bekwaamste en ijverigste arbeider het rijkst bedeelde?'l7) Op het 
eerste gezicht een merkwaardige reactie, die slecht te rijmen viel met Patri
moniums visie op het ontstaan van de sociale kwestie. Niet ten onrechte wees 
een werkman Wolbers er op dat de invoering van stukloon een belangrijke 
rol speelde bij het losser worden van de zedelijke band tussen de patroon en 
zijn knechts'l8). 

Wolbers' standpunt kan alleen maar begrepen worden uit de pessimistische 
en tweeslachtige houding die de anti-revolutionairen met betrekking tot de 
sociale kwestie aannamen. Eigenlijk geloofden ze niet dat in hun ontwrichte 
samenleving een oplossing realiseerbaar was en in ieder geval wilden ze niet 
meewerken aan oplossingen waarbij ze zouden moeten inspelen op het verzet 
van werklieden tegen bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen. In feite 
maakte Wolbers met zijn uitspraak de oplossing van de sociale kwestie, zoals 
Patrimonium die voorstond, ondergeschikt aan het belangrijkste doel, de be
strijding van de ontevredenheid bij de werklieden. Dat verklaart waarom Pa
trimonium met betrekking tot de achteruitgang van de kwaliteit van de arbeid 
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al evenzeer berusting predikte als ten aanzien van de materiele noden van de 
arbeiders. 

"Toch kan men ook bij het geringste, bij het eentonigste zijn plicht vervul
len en zal de fabrieksarbeider die zijn best doet, vooral zoo hij dit doet ge
trouw en vlijtig als in den dienst van God, genot en zegen smaken. In den 
regei zal getrouwe plichtsbetrachting ook door den patroon worden opge
merkt en niet onbeloond blijven, doch ook waar dit niet het geval is, zal de 
overtuiging: zijn plicht te hebben betracht, als discipel des Heeren, vrede 
en vergenoegdheid schenken"139). 

Het was niet bepaald een dynamisch arbeidsethos dat het ortodox-calvinis
tische volksdeel zijn werklieden voorhield. Van de protestantse ethiek, die 
Max Weber in verband bracht met het ontstaan van een kapitalistische geest 
bij de stedelijke burgerij, vinden we weinig terugl<lD). Dat contrast is te opval
lend om geheel aan voorbij te gaan, ook al hebben we te maken met een an
der tijdperk en een andere sociale groep. Bovendien doet het de vraag rijzen 
welk ander theoretisch erfgoed ten grondslag gelegen kan hebben aan de ar
beidsopvattingen van deze groep negentiende-eeuwse werklieden. 

Het kernbegrip in de protestantse sociale ethiek, zoals Weber haar inter
preteerde, was de "roeping", oorspronkelijk door Luther geformuleerd, 
maar door de calvinisten van een veel dynamischer inhoud voorzien I41). De 
mens was door God geroepen tot de arbeid om daarin de heerlijkheid van zijn 
Schepper tot uitdrukkking te brengen. Hij mocht zijn arbeid afstemmen op 
stoffelijke belangen, op het verwerven van aardse rijkdom, mits hij dat niet 
deed om er zelf van te genieten, maar ter ere van God. Economisch en maat
schappelijk succes waren een teken van Gods genade en Zijn uitverkiezing. 
Sociale mobiliteit werd niet afgewezen, integendeel, wanneer iemand zich in 
een ander beroep beter kon inzetten voor de verheerlijking van God - dat wil 
zeggen: zich produktiever kon maken of meer winst kon vergaren - dan 
mocht hij die gelegenheid niet voorbij laten gaan l

•
2
) . Deze calvinistische 

ethiek, met als belangrijkste deugden: toewijding aan het werk, onderne
mingsgeest, spaarzaamheid en soberheid, had volgens Weber de stedelijke 
bourgeoisie gemaakt tot de dynamische sociale kracht van het opkomende 
handelskapitalisme. 

Het is hier niet de plaats uitvoerig in te gaan op de discussie rond de We
ber-these'•3). Haar toepasbaarheid op de Nederlandse omstandigheden aan 
het einde van de negentiende eeuw, bij de opkomst van het industriele kapita
lisme, is slechts gering. Weber zelf meende dat de calvinistische ethiek, en in 
het bijzonder de ascetische aspecten, in Holland minder sterk het dagelijks le
yen doordrongen hadden dan bijvoorbeeld in Engeiand of de Engelse kolo
nien in Noord-Amerika'44) . Belangrijker is even wei dat we niet weten in hoe
verre het door Weber omschreven arbeidsethos ingang yond in de statische 
wereld van de ambachtelijke nijverheid. Studies over bijvoorbeeld pre ken 
van dominees in buurten waar veel ambachtslieden en handwerkers woonden 
zijn er niet. Weber suggereerde zelf dat het calvinisme deze sociale groepen 
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een arbeidsethos voorhield dat de zekerheid van de uitverkiezing niet zocht in 
economisch en maatschappelijk succes, maar in gedisciplineerde, plichtsge
trouwe en ijverige uitoefening van het werkI4l

). Het heeft de schijn van een 
dubbele moraal, waarin het streven naar maatschappelijke verheffing aan be
paalde groepen werd onthouden. Bovenal toont het hoe diffuus de protes
tantse sociale ethiek was; ook in "calvinistische landen" bleven lutheranisme 
en pietisme op dit punt belangrijke invloed uitoefenen l46

). 

We hebben gezien dat de conceptie van arbeid als roeping weliswaar nog 
sterk leefde, maar ontdaan was van dynamische aspecten. Wat we beluisteren 
was in wezen het oorspronkelijke roepingsbesef van Luther I47

). Hij had zich 
gekeerd tegen elk streven naar gelde1ijk gewin. Calvijns rechtvaardiging 
daarvan vanuit de predestinatiegedachte vinden we bij hem niet terug. Arbeid 
als zodanig, als uitvoering van de Goddelijke opdracht, was een eerbetoon 
aan God, ongeacht het karakter van die arbeid en de beloning. Luther be
klemtoonde juist de zware last die de arbeid voor de mensen betekende; de 
offers die God van hen vroeg bij het uitoefenen van hun "Beruf". De mens 
mocht zich daaraan niet onttrekken door naar een hogere stand te willen op
klimmen. 

Deze zelfde geluiden van berusting en gehoorzame aanvaarding weerklon
ken ook in Patrimonium. De ontwikkeling van het kapitalisme was in een 
nieuwe stroomversnelling geraakt en evenals Luther drie en een halve eeuw 
eerder, probeerden de ortodox-calvinisten een dam op te werpen tegen het 
toenemende materialisme en de gevaren van een sociale revolutie. Het luthe
raanse roepingsbesef functioneerde opnieuw als een fundament voor de be
vestiging van de bestaande orde. 

De S.D.B. en de arbeidsJilosoJie van Domela Nieuwenhuis 

Voor de strijd om algemeen kiesrecht, waar de S.D.B. zijn strategie op af
stemde, was een zo groot mogelijke bundeling van krachten nodig. De socia
listen richtten hun propaganda niet meer uitsluitend op de arbeiders, maar ze 
trachtten aIle zich verdrukt en ontrecht voelende bevolkingsgroepen te mobi
liseren. Domela Nieuwenhuis toonde zelfs een zekere voorkeur voor de toe
treding van niet-arbeiders. In 1881 klaagde hij over het geringe aantal ont
wikkelde leden en hij schreef dat toe aan het feit dat de werklieden nog zo 
sterk in de meerderheid waren l48

). Zich richtend tot de middenstand sprak hij 
van die "nijvere tusschenstand, die altijd geacht is de kern van de natie" te 
zijn I49

). Zulke woorden moeten de ex-Internationalisten vreemd in de oren 
geklonken hebben. Wat restte er nog van hun ethos van de voortbrengende 
arbeid? Recht voor Allen, waarin werklieden en vakverenigingen relatief wei
nig aan het woord kwamen, verschaft ons daarover geen uitsluitsel. Wei staat 
vast dat tenminste Ansing en Gerhard vasthielden aan hun conceptie van de 
voortbrengende arbeid, die in hun ogen ook als mobilisatiewapen in de nieu
we strategie kon functioneren. Ietwat naief probeerden ze niet-werklieden be
wust te maken van hun inproduktief en daardoor zinloos bestaan en ze hoop
ten hen te kunnen winnen met het vooruitzicht dat zij in de socialistische sa-
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menleving eveneens voortbrengers zouden mogen zijn. Uitvoeriger nog dan 
voorheen somde Gerhard de "onnutte" beroepen op waarvoor in die toe
komstige maatschappij geen plaats meer zou zijn en treffend beschreef hij de 
zinloze bezigheden van een winkelier, ongetwijfeld puttend uit zijn eigen re
cente ervaring 'SO). 

Het is niet duidelijk of er in de S.D.B. een scheidslijn liep tussen de ar
beidsopvattingen van werklieden en niet-werklieden of tussen de ex-Interna
tionalisten en de nieuwe garde van socialisten. Van de niet-werklieden leren 
we aIleen de arbeidsfilosofie van Domela Nieuwenhuis nader kennen . 

Domela deelde de klacht van veel werklieden dat de kwaliteit van hun ar
beid achteruitging en dat het werk steeds minder bevrediging gaf. Volgens 
hem waren daarvoor twee verklaringen: het loonstelsel en de voortschrijden
de arbeidsdeling. Hij citeerde Charles Fourier om aan te geven dat de mens 
van nature arbeidzaam was, maar dat zijn liefde voor de arbeid omsloeg in 
een zucht naar luiheid, als uiting van protest, wanneer de arbeid tot een 
dwang werd '51 ) . Het loonstelselleidde, vooral in combinatie met vrije concur
rentieverhoudingen, tot langere arbeidstijden, eentonig werk, slechte belo
ning en lage sociale waardering '52). Geheel in de lijn van Gerhard en diens il
lustere voorganger Fourier meende Domela dat de inrichting van produktieve 
associaties het mogelijk zou maken de dwangelementen in de arbeid groten
deels weg te nemen. Het besef te werken in dienst van de gemeenschap zou de 
mensen veel meer bevrediging in hun arbeid geven en hij was het met Fourier 
eens dat veel onaangenaam werk aantrekkelijker gemaakt kon worden, bij
voorbeeld door gebruikmaking van nieuwe uitvindingen en door het zo te or
ganiseren dat onaantrekkelijk en prettig werk elkaar afwisselden 153

). Hemzelf 
stond een harmonische combinatie van hoofd- en handenarbeid als ideaal 
voor ogen. De wetenschapper diende zijn werk af te wisselen met handenar
beid en de arbeider moest zich ook op het geestelijk vlak bewegen ' 54). 

Tot zover lijken Domela's arbeidsopvattingen niet wezenlijk af te wijken 
van die van Gerhard en Fourier. Niettemin hing Domela een fundamenteel 
andere arbeidsfilosofie aan. Zijn visie op de gevolgen van de technologische 
ontwikkeling voor het karakter van de arbeid maakte het hem onmogelijk het 
absoluut arbeidsethos van de beide anderen te delen . Weliswaar erkende hij , 
zoals gezegd, dat nieuwe machines bepaalde taken van de mens konden ver
lichten of zelfs overnemen, maar de negatieve effecten van de arbeidsdeIing 
stonden bij hem toch voorop. De arbeidsdeling op zich wees hij niet af; hij 
achtte haar integendeel noodzakelijk voor verhoging van de maatschappelij
ke welvaart. Maar hij onder ken de de logische konsekwentie dat ook in geso
cialiseerde produktieverhoudingen veel arbeid, zuiver inhoudelijk bezien, on
aangename trekken zou behouden . Wat had het socialisme de arbeiders op 
dat punt dan te bieden? Het antwoord van Domela luidde: arbeidstijdverkor
ting. 

Waar de handwerkslieden het accent legden op verbetering van de kwaliteit 
van de arbeid, stelde Domela terugdringing van de kwantiteit van de arbeid 
op de voorgrond. In verbetering van de vakbekwaamheid zag hij geen oplos
sing: de moderne industrie vroeg nu eenmaal steeds meer mechanische pro-
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duktie van de arbeiders. Zij deden er daarom beter aan hun kennis buiten 
hun vakgebied te vergroten. De arbeider moest een denkend wezen worden. 
Hij moest onderwijs volgen, niet om het yak beter te leren uitoefenen, maar 
om zichzelf geestelijk te ontplooien. Terugdringing van de arbeidstijd zou de 
arbeiders hiertoe in staat stellen, want pas buiten hun arbeid zouden zij "zich 
menschen kunnen gevoelen, aIs menschen kunnen leven en leren zich te ver
heugen in hun menschenwaarde"15S). 

Aan deze zienswijze lag een in wezen negatieve waardering van handenar
beid ten grondslag, die verwante trekken vertoonde aan de maatschappelijke 
vooroordelen waar de werkliedenverenigingen in de jaren zeventig zich zo fel 
tegen verzet hadden. Geen wonder dat bij Domela de verheerlijking van het 
voortbrengerschap ontbrak, evenals het onderscheid tussen produktieve en 
inproduktieve arbeid. Denkend vanuit een geheel ander sociaal milieu, be
greep Domela weinig van de verknochtheid van veel werklieden aan hun yak. 
Hij onderkende onvoldoende dat hun verzet zich niet tegen het werk als zo
danig richtte, maar tegen de omstandigheden waaronder het moest plaatsvin
den. 

Domela Nieuwenhuis introduceerde in het Nederlandse socialisme een in
strumenteel arbeidsethos met duidelijk herkenbare negatieve waarderingsas
pecten: de arbeid opgevat aIs behorend tot het terrein van de noodzakelijk
heid, slechts ten dele veraangenaamd door het besef van de arbeider de ge
meenschap te dienen. 

Zoekend naar mogelijke invloeden op Domela's arbeidsfilosofie ligt het 
voor de hand het eerst de blik te richten op de twee grote antipoden in die 
tijd, Lassalle en Marx, van wie de eerste in de jaren zeventig nog als de meest 
gezaghebbende gold in Nederland. In Recht voor Allen komen we echter 
geen citaten of verwijzingen tegen die een rechtstreekse invloed van een van 
beiden op dit gebied aanduiden. Van een uitgewerkte arbeidsfilosofie was 
trouwens bij Lassalle geen sprake. De enkele keren dat hij zich over het ver
schijnsel arbeid uitliet, bijvoorbeeld in zijn "Industriebrief", toonde hij een 
veel positievere waardering dan Domela'56). 

Een zekere verwantschap bestond wei met de denkbeelden over vervreem
ding die Marx in zijn vroege geschriften ontvouwde, maar invloed kunnen 
deze niet uitgeoefend hebben, omdat ze pas veellater gepubliceerd werden. 
De Marx zoals Domela hem kende stond veel ambivalenter tegenover de 
vraag naar de zedelijke waarde van de arbeid. In zijn "Kritik des Gothaer 
Programms" tendeerde hij naar een absoluut arbeidsethos. Hij stelde daar 
dat in een sociaIistische samenleving "de knechtende onderwerping van de in
dividuen aan de arbeidsdeling en daarmee ook de tegenstelling tussen geeste
lijke en lichamelijke arbeid verdwenen is" en dat dan de arbeid niet meer ai
leen middel tot leven is, maar zelf "de eerste levensbehoefte"'57). Maar in de 
notities die Marx naIiet en die Engels bewerkte tot het derde deel van "Das 
Kapital" lezen we: "Het rijk van de vrijheid begint in werkelijkheid pas daar, 
waar het werken, dat door nood en uiterlijke doelmatigheid bepaald is, op
houdt; het ligt dus uit de aard der zaak buiten de sfeer der materiele produk
tie". En hij noemde verkorting van de arbeidsdag de grondvoorwaarde voor 
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het "opbloeien" van het rijk van de vrijheid 158
). Deze opvatting kwamen we 

reeds bij Domela tegen maar in hoeverre Domela hier door Marx werd bein
vloed valt niet te zeggen. 

Uit bestudering van Recht voor Allen blijkt echter een andere mogelijke in
vloed. Op 5 augustus 1882 introduceerde Domela in zijn blad de denkbee1den 
van de Franse socialist (en schoonzoon van Karl Marx) Paul Lafargue, geba
seerd op een artikel van hem in Citoyen. Daarin beweerde Lafargue dat in de 
oude beschavingen arbeid weinig achting had genoten en hij voorspelde dat 
een communistisch beheer over de produktiekrachten de arbeid tot een mini
mum zou beperken. Bijna twee jaar later, op 1 maart 1884, verscheen in 
Recht voor Allen het eerste deel van een feuilleton in tien afleveringen van de 
brochure die Lafargue beroemd gemaakt heeft: "Le droit it la paresse" , door 
Domela vertaald in "Het recht op lediggang" lS9). 

We weten niet wanneer Domela voor het eerst kennis maakte met de denk
beelden van Lafargue. Het is moeilijk hun preciese invloed vast te stellen om
dat Domela reeds v66r bovengenoemde publikaties in Recht voor Allen 
ervan blijk gaf in een zelfde richting te denken. Overigens was Lafargue ook 
toen al geen onbekende meer in de Nederlandse socialistische beweging. In 
1872 had hij het congres van de Eerste Internationale in Den Haag bijge
woond en na afloop gesproken op een open bare vergadering in Amsterdam, 
georganiseerd door de Nederlandse afdeling l60

). 

"Le droit it la paresse" droeg de ondertitel "Refutation du droit au travail 
de 1848" en was bedoeld als een aanval op de centraalstelling van de arbeid 
door de socialistische beweging sinds 1848. Lafargue wilde de arb eiders doen 
beseffen dat christendom en kapitalisme hen vergiftigd hadden met een ver
werpelijk arbeidsethos . Zij moesten bovenal aan de strijd om arbeidstijdver
korting voorrang geven. Zoals meer socialisten in die tijd meende hij dat de 
materiele behoeften van de mens statisch en beperkt waren en hij achtte im
materiele behoeften, zoals vrijheid, vermaak, sport en kunst veel belangrij
ker. De onbegrensde produktiviteit van de machine, de verlosser der mens
heid, zou de noodzakelijke arbeidsduur drastisch terugdringen. Het proleta
riaat heeft de taak, aldus Lafargue, een "ijzeren wet te maken, die den mensch 
verbood langer dan drie uren daags te arbeiden, dan zou de aarde, de oude 
aarde, trillende van vreugde opspringen". 

Hoewel het voor de lezer vaak moeilijk is ernst en satire van elkaar te schei
den, is de grondtoon van de brochure onmiskenbaar: een negatieve waarde
ring van arbeid als deel van het menselijk leven - niet aileen binnen de kapita
listische verhoudingen, neen, de mens heeft sinds de oudste beschavingen een 
natuurlijke afkeer van werken gehad. 

Domela Nieuwenhuis heeft zich niet openlijk uitgesproken over Lafargue's 
brochure161

), maar gezien zijn eigen opvattingen lijkt het aannemelijk dat de 
inhoud hem bekoorde. Lafargue was de exponent van een stroming in het ne
gentiende-eeuwse socialisme die het nieuwe arbeidsethos van de arb eiders -
opgekomen in reactie op hun onderliggende positie in de maatschappij en ge
bruikt als wapen in de strijd tegen de apathie - verwierp omdat het de kapita
listen in de kaart zou spelen. In Nederland vertegenwoordigde Domela Nieu-
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wenhuis deze stroming. Ook hij keerde zich in soms onbarmhartige bewoor
dingen tegen de centraalstelIing van de arbeid door de voormannen van de 
jonge arbeidersbeweging. Dat het niet tot een conflict kwam is niet zo ver
wonderlijk: beide stromingen vonden elkaar in het praktische beleid. Beide 
wilden immers in de eerste plaats het kapitalistische misbruik van de arbeid 
bestrijden. 

SLOTBESCHOUWING 

Negatieve opvattingen over handenarbeid domineerden in de bovenlagen van 
de Nederlandse samenleving rond 1870. Dat althans kunnen we indirect aflei
den uit de verontwaardiging waarmee werklieden in de eerste vakverenigin
gen reageerden op de vooroordelen die zij bij de burgerij constateerden. Bo
vendien treffen we een afspiegeling van die heersende arbeidsmoraal aan, zij 
het in ongeseculariseerde vorm, bij het protestantse Patrimonium. De ziens
wijze dat arbeid een doem was die op (een deel van) de mensheid rustte, viel 
in die jaren nog in verschillende toonaarden te beluisteren, soms beredeneerd 
vanuit de leer van de erfzonde, soms, schijnbaar rationeler, vanuit economi
sche "natuurwetten". 

Tegen die achtergrond van maatschappelijke minachting kwam de emanci
patie van de arbeidersklasse op gang. In deze fase betrof dat nog vrijwel aI
leen ambachtelijke handwerkslieden. Een deel van hen raakte in de greep van 
het vooruitgangsgeloof en zij ontwikkelden daaruit een nieuw arbeidsethos 
dat hun antwoord was op de vernederingen die zij ondervonden. Het vertrou
wen in een opgaande ontwikkeling van de maatschappij versterke bij hen de 
idee dat hun arbeid wei degelijk grote sociale waarde bezat. Zij hieven lofzan
gen aan op wat zij de voortbrengende arbeid noemden en sommigen - vooral 
socialisten - gingen zelfs zover deelname aan de voortbrengende arbeid tot 
een zedelijke plicht voor iedereen uit te roepen. Geen wonder dat zij de oor
sprong van de sociale kwestie niet in de eerste plaats zochten in de tegenstel
ling tussen kapitaal en arbeid, maar in die tussen produktieven en niet-pro
duktieven. 

Deze handwerkslieden combineerden hun nieuw verworven vooruitgangs
geloof met een overwegend pre-kapitalistisch beeld van de maatschappij en 
het produktieproces. Bij velen - opnieuw vooral de socialisten - richtte de op
timistische toekomstverwachting zich in wezen op een herstel en vervolma
king van het verloren gegane verleden. Centraal daarin stond een arbeids
beeld dat ontleend was aan de ambachtelijke nijverheid. Dat verklaart hun 
grote zorg over de achteruitgang van de kwaliteit van de arbeid. Eveneens 
vanuit dat arbeidsbeeld verwoordden enkelen een absoluut arbeidsethos: de 
wens dat het werk, los van het doel waarvoor het werd verricht, een bron van 
vreugde en een middel tot zelfontplooiing zou zijn. 

De beide hoofdkenmerken van het arbeidsethos in de eerste fase van de ar
beidersemancipatie - de verheerlijking van de voortbrengende arbeid en het 
streven naar humanisering van de arbeid - zouden in de arbeidersbeweging 
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niet die centrale plaats blijven innemen. Reeds v66r 1885, het eindjaar van dit 
onderzoek, zagen we tegengestelde tendenties op gang komen, die hun be
langrijkste oorsprong vonden in de groeiende invloed van niet-wp.rklieden in 
de beweging. De invloed van de ambachtelijke handwerkslieden werd gelei
delijk teruggedrongen en dat had tot gevolg dat een nieuw arbeidsbeeld , dat 
van de ongeschoolde fabrieksarbeid, het denken sterker ging bepalen. Expo
nent van die stroming in de socialistische beweging was Domela Nieuwen
huis, die, mogelijk be"invloed door Paul Lafargue, een zuiver instrumenteel 
arbeidsethos beleed, waarin arbeid als een noodzakelijk kwaad werd voorge
steld, als een offer aan de gemeenschap. Hij gaf aan drastische beperking van 
de arbeidsduur voorrang boven het streven de kwaliteit van de arbeid te ver
beteren. Ook het ethos van de voortbrengende arbeid yond bij Domela geen 
weerklank. 

In de latere ontwikkeling van de vakbeweging is het enge arbeidsbegrip de
finitief losgelaten: ook aan "hoofdarbeiders" werd een onderdak geboden. 
Toch zou de trots van het voortbrengerschap in arbeiderskringen niet hele
maal verdwijnen. Er bleef een neiging bestaan het werk in de blauwe kiel af te 
zetten tegen de, naar men meende, betrekkelijk onnutte kantoorbezigheden 
van de " witte boorden" , terwijl men ook de maatschappelijke, distribueren
de functie van de middenstand hardnekkig bleef onderwaarderen I62

) . 

De zorg om de kwaliteit van de arbeid is in de Nederlandse socialistische 
arbeidersbeweging lange tijd naar het tweede plan verschoven geweest. De 
eerste twee decennia van deze eeuw richtte zij zich vooral op het verkrijgen 
van de achturige werkdag. Discussies over de zedelijke waarde van de arbeid, 
bijvoorbeeld naar aanleiding van de introductie van het Taylorstelsel, vonden 
in die jaren eerder in de confessionele vakbeweging plaats ' 6l). Rationalisatie 
van de produktie ten behoeve van een zo groot mogelijke maatschappelijke 
welvaart leek na de Eerste Wereldoorlog de belangrijkste socialistische doel
stelling, waarbij men grotendeels voorbijging aan de gevolgen voor de kwali
teit van de arbeid. Het Socialisatierapport uit 1920 deed in het bijzonder een 
zwaar beroep op het "gemeenschapsgevoel" van de arbeiders ' 64). 

Aan het einde van de jaren twintig, toen de rationalisatiebeweging in de in
dustrie een hoogtepunt bereikt had, leek de tijd rijp voor een discussie over 
de verscqillende aspecten van humanisering van de arbeid. De Belgische so
cialist Hendrik de Man gaf daar ook een eerste aanzet toe I65

). De economi
sche crisis en werkloosheid in de jaren dertig zouden even wei om andere prio
riteiten vragen. Na de oorlog, toen de veranderende normen met betrekking 
tot welvaart en welzijn zich ook in de arbeidssfeer deden gelden, bepaalde de 
vakbeweging zich voornamelijk tot kwesties van arbeidsvoorwaarden en me
dezeggenschap. Aan verbetering van de arbeidsinhoud, bevordering van de 
ontplooiingsmogelijkheden van de mens in zijn werk, is door de vakbeweging 
tot nu toe nauwelijks meer dan theoretische belangstelling gewijd l66

) . 
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15) De Werkman, 29 januari 1870. 
16) De Werkman, II en 25 november 1871. Voor de geschiedenis van het A.N .W. V. 

zijn we nog steeds grotendeels aangewezen op het gedenkboek Aigemeen Nederlandsch 
Werklieden- Verbond 1871-1896 (Leeuwarden 1896). 

" ) Aigemeen Nederlandsch Werklieden- Verbond, 5. 
18) Idem, 33, 34, verslag van de algemene vergadering van 1878 waar Heldt zich uit

sprak over de politieke kleur van het verbond. 
'~ Giele, " Arbeidersbestaan", 89. Giele geeft in dat artikel talrijke voorbeelden van 

negatieve oordelen over arbeiders; zie ook A.C.l . de Vrankrijker, Een groeiende ge
dachte; ontwikkeling der meningen over de sociale kwestie in de 1ge eeuw in Neder
land (Assen 1959) 45 e. v. 

2!) 1.1. Brugmans, De arbeidende klasse in Nederland in de 1ge eeuw (1813-1870) 
(1925 ' , Utrecht 19677

) 206-208. 
21) E.L.J . van den Abeelen, Geschiedenis van de verbruiksco6peratie in Nederland 

tussen de jaren 1860-1880 (Amsterdam 1947) 46, 53, 54 eiteert in dit verband b.v. O. 
van Rees, J . de Witt Hamer en N.G. Pierson. 

22) Over dit streven b.v. O. Rommerts van het A.N.W.V. in De Werkman, 28 febr. 
1874, art. "lets over werkliedenvereenigingen" . 

23) Hudig, De vakbeweging, 12. De Werkman, 4 sept. 1869 toont de c1ausule in het 
concept-reglement van de Internationale. . 

24) N.G. Pierson en 1. de Witt Hamer in De Economist (1866) 213 e.v.; D.O. Enge
len in De Economist (1873) 321 e.v. ; B.H. Pekelharing in Vragen des Tijds (1875) 1-21; 
P. Crok in Vragen des Tijds (1876) 217 e.v. ; De Werkman, 10 april 1875, waarin een 
verslag van een vergadering van de Vereeniging voor Statistiek. 

2~) De Werkman, 22 januari 1870. In 1877 diende Menkhof op de algemene verga
dering van het A.N.W.V. de volgende resolutie in: "De vergadering dringt bij den 
Staat aan dat de patentwet worde vervangen door een wet die bepaalt, dat elk yak 
moet worden een vereeniging, die zich verbindt plichten te vervullen en rechten te ei
schen". Deze resolutie werd met 42 tegen 4 stemmen verworpen . Zie: Aigemeen Ne
derlandsch Werklieden- Verbond, 10 bijlage A. 

26) B.v. H . Timmer in De Werkman, 19 aug. 1871, 12 okt. 1872 en 23 nov. 1872; H. 
Gerhard in De Werkman , 14 dec. 1872; zie ook Hudig, De vakbeweging, 209 over Ger
hards opvattingen. Daarentegen noemde Srebeil (= Bruno Liebers) in een bespreking 
van de denkbeelden van de Duitse katheder-socialist Von Brentano hogere lonen ook 
voordelig voor de ondernemers, De Werkman, 2 nov. 1872, terwijl H . Wollring van 
arbeidstijdverkorting een opwaartse druk op de lonen verwachtte, De Werkman , 30 
april 1870. 

27) De Werkman, 2okt. 1869, redactioneel artikel getiteld "De poezie van den ar
beid". 

28) Op een vergadering van De Dageraad in 1867 sprak ene Van Loon over het on
derwerp " In het zweet Uws aanschijns zult gij Uw brood eten". Daarin stelde hij dat 
arbeid geen vloek was maar voortvloeide uit "eeuwige onvergankelijkp. wetten der na
tuur" . Hij kreeg veel bijval van onder meer de latere Internationalisten Huisman, Ger
hard en Kettman, die arbeid "de uiting van de natuurwil" en "het leven zelve" noem
den, zie: Archief De Dageraad. Notulen vergadering van 21 juli 1867. 
~ Voor Gerhards opvattingen over religie leze men zijn voordracht "Ziel en On

sterfelijkheid" die hij in 1870 hield op een vergadering van De Dageraad. De tekst is 
afgedrukt in H. Gerhard, Verzamelde en nagelaten opstellen. Met een voorwoord van 
F. Domela Nieuwenhuis (Amsterdam 1887) 161-184. 
~ De Werkman, 30 sept. 1871, bestuur smedenvereniging Recht voor Allen: "Zou

den die Tubal KaIns zonen begrijpen, dat men hen de hemet belooft , terwijl de ande-
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ren de aarde voor zich behouden"; andere voorbee1den: Van den Berg in De Werk
man, 27 mei 1871; Srebeil in De Werkman, 15 april 1871; Assenbroek in De Werkman, 
5 aug. 1871 en het verslag van het Paascongres in Gent, De Werkman, 27 mei 1871. 

3') De Werkman, 11 nov. 1871. 
31 D. Engelbrecht was voorzitter van de schuitenvoerdersvereniging, een van de 

weinige verenigingen in het A.N.W.V. waarvan ook patroons lid waren. Hij was van 
1871-1878 en 1888-1892 bestuurslid van het A.N.W.V., Hudig, De vakbeweging, 103 
en De Werkman, 21 febr. 1874 en 21 aug. 1875. 

33) Algemeen Nederlandsch Werklieden- Verbond, 59 bijlage D. 
34) De Werkman, 13 nov. 1869. 
3l) Gerhard, Verzamelde opstellen, 183. 
36) Idem, 13 en 19. Zie ook H. Gerhard, De Internationale en hare beoordeelaars 

(Gent 1876) 59. Het is mogelijk dat Gerhard dit denkbeeld heeft ontleend aan een ver
gadering van De Dageraad waar het onderwerp van discussie was. Archlef De Dage
raad. Notulen vergadering 2 dec. 1866 en 9 dec. 1866. 

37) Gerhard, De Internationale, 32-39. 
38) De Werkman, 22 mei 1875. 
3'1 B.H. Heldt, Wat onderscheidt de Sociaal-Democratische Beweging van die, wel

ke zich openbaart in het Algemeen Nederlandsch Werklieden- Verbond? (Amsterdam 
1885) 20, 21. 

'"') De Werkman, 13 januari 1872. 
4') In het bijzonder bij H. Rommerts, vanaf 1873 redacteur en administrateur van 

De Werkman en van eind 1873 tot 1875 bestuurslid van het A.N.W.V., zie De Werk
man, II okt. 1873 en II maart 1876. 

42) Algemeen Nederlandsch Werklieden- Verbond, 58 bijlage C. 
43) Idem, 34, alsmede 14 bijlage A, verslag van de algemene vergadering van het 

A.N.W.V. in 1881. 
44) Uitspraak van ene H . in De Werkman, 26 febr. 1876. 
4l) B.v. C.P. Michon in De Werkman, II dec. 1869 en Gerhard, De Internationale, 

40, waar hij overigens ook waarschuwt tegen het misbruik dat de kapitalisten van de 
machlne maken. 

46) Zie het eerste nummer van het blad, verschenen in maart 1868. De ondertitel 
luidde: "Berigten van de vereeniging voor oeconomischen en technischen vooruit
gang". 

47) De Werkman, april 1869 en 23 okt. 1869. 
48) De Werkman, 8 januari 1870, eerste aflevering van de artikelenserie "De Toe

komst", die ook is opgenomen in Gerhard, Verzamelde opstellen, 1-32. 
4'1 De Werkman, 28 dec. 1872, verslag van een vergadering in Sneek. 
~ De Werkman 29 okt. 1870, verslag van een vergadering van de meubelmakers

vereniging De Toekomst. Andere voorbeelden: P.J. Lieftinck in De Werkman, 22 ja
nuari 1870; P. Werthweijn in De Werkman, 6 januari 1872; J. Fijlstra in De Werk
man, 13 januari 1872; zij waren allen lid van het A.N.W.V. 

l') B. Bymholt, Geschiedenis der arbeidersbeweging in Nederland (Amsterdam 
1894) 16. Hartman zou Timmer in 1868 introduceren op een vergadering van De Hu
maniteit, waarvan hlj overigens geen lid werd. Archief de Dageraad. Nr. 2.6.4, notu
len van De Humaniteit, vergadering van 13 sept. 1868. 

l2) Op de vergadering van I april 1873 werd zijn overlijden medegedeeld. Archlef 
De Dageraad. Nr. 2.6.4, notulen De Humaniteit. 

l3) Hij verweet het communisme luiheid in de hand te werken. Zie E.H. Hartman, 
Protest tegen de bewering dat de Nederlandsche werklieden niet in staat of nog te wei
nig beschaafd zouden zijn, om met goed gevolg Arbeiders-vereenigingen op te richten 
(Amsterdam 1866) 161-166. 

l4) Idem, III, IV, V, 60, 80, 152 en Archlef De Dageraad. Nr. 2.6.4, notulen De Hu
maniteit, vergadering van 14 maart 1869. Om zelfstandig een yak uit te oefenen moest 
men jaarlijks een bepaald bedrag betalen, de patentbelasting. 

ll) Hartman, Protest, 20; overigens rekende hij ook patroons tot de arbeidende 
stand, voorzover zij meewerkten in het bedrijf. 
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S6) Archlef De Dageraad. Nr. 2.6.4, notulen De Humaniteit, vergadering van 28 
maart 1869. 

H) Idem, vergaderingen van 14 maart 1869, 26 sept. 1869 en 10 okt. 1869; zie ook 
Hartman, Protest, 152, 153, ISS. Op een tegenwerping dat dit ten koste zou gaan van 
de tijd beschikbaar voor de produktie, antwoordde Hartman dat wanneer ieder ver
plicht werd mee te doen aan de voortbrenging er veel minder arbeidsuren per man no
dig zouden zijn. 

S8) De Werkman, 26 maart 1870. 
s") Gerhard, Verzamelde opste//en, 14, 15; zie ook Timmer in De Werkman, 13 jan. 

1872. 
~ De Werkman, 30 april 1870, art. over vrouwenarbeid; zie ook Gerhard, Verza

melde opstellen, 93 over de afschaffing van geld en Timmer in De Werkman, 19 aug. 
1871, die pleitte voor vervanging van de winkels door enkele grote "centraalhallen". 

61) Gerhard, Verzamelde opstellen, p. 93. 
62) Zie voor de arbeidsopvattingen van Fourier, b.v. F. Armand en R. Maublanc, 

ed., Fourier (Parijs 1937,2 vols) I, 9-24 en II, 116-120. 
63) De Werkman, 23 nov. 1872. 
64) Aigemeen Nederlandsch Werklieden- Verbond, 30. 
6S) B.v. Hemmo Rommerts (pseud.: Hein Zondervan) in De Werkman, 11 okt. 1873 

en 11 maart 1876. 
66) B.v. de typograaf J.G. Dohe, tweede secretaris van het A.N.W.V. van 1874 tot 

1884 en van 1892 tot 1894, in De Werkman, 90kt. 1875. 
67) De Jonge, De industrialisatie, 204 . 
. 68) Idem, 131; Brugmans, Paardenkracht, 318. 
6") De brochure "Mededelingen van de Nederlandsche Meubelmakersbond" aange

haald door Hudig, De vakbeweging, 98, 99. Kenmerkend is dat de bond zich in dezelf
de brochure positief opstelde tegenover de invoering van machines. 

7'1 De Jonge, De industrialisatie, 160, 161, 178, 186. 
71) Brugmans, Paardenkracht, 326; Naaisters in Amsterdam, 1870-1914. Een onder

zoeksverslag (Amsterdam 1979); J. Giele, "Het ontstaan van de typografen-vakorga
nisatie in Nederland (1837-1869)", Mededelingenblad, orgaan van de Nederlandse 
Vereniging tot beoefening van de Sociale Geschiedenis 42 (1972) 28. 

72) Zie F. Neuman in De Werkman, 26 juli 1873, 30 aug. 1873 en 18 okt. 1873. Ove
rigens had de introductie van het blokbosje de patroons in staat gesteld de grote siga
renmakersstaking van 1873 te breken. 

73) Citaat uit De Werkman, 14 sept. 1872; zie voor de ontwikkeling van het vak: De 
Jonge, De industrialisatie, 224. 

7.) De Werkman, 21 sept. 1872, get. "Uw vriend en kunstbroeder, H ." 
") De Werkman, 12 febr . 1876; zie ook De Kleine in De Werkman , 18 dec. 1875; de 

smid "Vulcanus" in De Werkman, 70kt. 1876; en P.W. in Bijdragen voor Arbeid en 
Kunst, 29 aug. 1868. 

76) Willem Ansing schreef zelf soms onder het pseudoniem Tubal KaIn. De smeden 
spraken elkaar in De Werkman wei aan als Tubal Kainszonen. 

77) Meer gegevens over de "bijltjes" in: A.J . Deurloo, "Bijltjes en Klouwers. Een 
bijdrage tot de geschiedenis der Amsterdamse scheepsbouw, in het bijzonder in de 
tweede heIft der achttiende eeuw", Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek 34 
(1971) 4-71; Jaap Haag, "Kerend tij. Het ontstaan van klassebewustzijn op de Ooste
Iijke Eilanden", in: Werken rondom het IJ. Vakbondsstrijd in vijf Amsterdamse be
drijlstakken, 1870-1940 (Amsterdam 1981). 

7) De Werkman stond vol klachten over het ~atent en de willekeur van de meester
knechts. In 1876 maakte het blad melding van een "grondwettige beweging ter af
schaffing der patentbelasting", De Werkman, I jl'li 1876. Vooral het A.N.W.V. ijver
de voor de intrekking van de patentwet, zie Aigen'een Nederlandsch Werklieden-Ver
bond, 35, bijlage A, II en 13. Pas in 1893 werd he~ patent opgeheven. 

7") We zagen reeds dat in het A.N.W.V. Menkhd nauwelijks bijval kreeg voor zijn 
corporatistische denkbeelden. In kringen van Patrin.onium zullen we de gedachten om 
een aangepast gildenstelsel in te voeren vaker tegenkomen . 

8C) Hudig, De vakbeweging, 193 . 



HET ARBEIDSETHOS 143 

81) B.v. de Rotterdamse timmerlieden, de Amsterdamse bakkersknechts en ook on
der typografen leefde de gedachte, resp. De Werkman, 120kt. 1872,25 mei 1872 en 4 
okt. 1875. 

82) Aangesloten vakverenigingen gingen bij het formuleren van looneisen wei uit 
van vakbekwaamheid. Anderzijds zou in een op te richten cO(jperatieve broodfabriek 
gelijke bezoidiging voor aile werknemers gelden, De Werkman, 19 okt. 1872, Hudig, 
De vakbeweging, 108. 

83) De Werkman, december 1868. 
84) Idem. 
8S) De Werkman, 20kt. 1869. 
86) Gerhard, De Internationale, 47. 
87) Idem, 46. 
88) Zie het fragment uit "Traite de I'association domestique-agricole" (1822), opge-

nomen in de bloemiezing van F. Armand en R. Maublanc, Fourier, 11,169. 
~ Gerhard, Verzamelde opstellen, 14; ook Wollring, De Werkman, 19 febr. 1870. 
~ Aigemeen Nederlandsch Werklieden- Verbond, 23, 41, 50. 
91) Idem, 52. 
92) In het bijzonder Giele beklemtoont de overeenkomsten tussen de Internationale 

en de Amsterdamse S.D. V., waarbij hij deze laatste uitsluitend vergelijkt met de Ge
mengde Vereeniging van de Internationale. Giele, De Eerste Internationale, 256, 257; 
zie ook J. Giele, "Willem Ansing en de oprichting van de Sociaal-Demokratische Ver
eeniging in 1878", laarboek voor de Geschiedenis van Socia/isme en Arbeidersbewe
ginf, in Nederland 1976, 180-199. 

9) Giele, De Eerste 1nternationa/e, 140, 180 e.v. 
94) A/gemeen Neder/andsch Werklieden- Verbond, 24. 
9S) De Werkmansbode, 24 juli 1878. 
96) Van Horssen en Rietveld, "De Sociaal-Democratische Bond", 58. 
97) Idem, bijlagen 4 en 5, 59-66. 
98) Klaas Kater zou later onomwonden toegeven dat de strijd tegen Iiberalisme en 

socialisme tot de belangrijkste beweegredenen voor de oprichting behoorde, De Werk
mansvriend, 15 dec. 1879,9 juli 1880 en 16 juli 1880. Typerend was de oproep van ene 
A. te Ruurloo om ook in de dorpen afdelingen van Patrimonium op te gaan richten 
teneinde het oprukken van de sociaal-democratie naar het platteland tegen te gaan; De 
Werkmansvriend, 22 dec. 1882. 
~ Op 30 april 1880 schreef Wolbers in De Werkmansvriend dat de bestrijding van 

de Internationale een van de belangrijkste motieven was geweest voor de oprichting 
van het blad. Wolbers was in protestantse kring een sociaal geengageerd man. In de ja
ren zestig had hij twee boekjes geschreven waarin hij pleitte voor afschaffing van de 
dwangarbeid in Nederlands-Indie en de slavernij in Suriname. Voorts was hij actief in 
de sociale begeleiding van militairen. In 1880 werd hij erelid van Patrimonium, zie R. 
Hagoort, Patrimonium (Vader/ijk Erfdeel). Gedenkboek bij het gouden jubi/eum 
(Kampen 1927) 74, 306, 307. 

101) R. Hagoort, De christelijk-sociale beweging (1933, Franeker, 19552) 74, 75. 
101) Het verbond noemde zich "algemeen christelijk"; zie ook Kater in De Werk

mansvriend, 25 aug. 1882. 
102) De Werkmansvriend, 7 sept. 1883. 
103) Wieringa, "Arbeid", 19 spreekt ten onrechte van een "uittocht van de ortodox

protestantse arbeiders". Het is niet duidelijk waarop hij die interpretatie baseert. 
104) Zie resp. art. 4 en 6 van de statuten, De Werkmansvriend, 23 juli 1880 (extra 

nummer) en 20 aug. 1880. 
lOS) Aldus b.v. Schenk in een openbare voordracht van de afdeling Usselmonde, De 

Werkmansvriend, 11 januari 1884. Kater interpreteerde de naam Patrimonium alge
mener als "Gods Woord", zie Hagoort, Patrimonium, 189, 191, 192. 

1(6) Bij de oprichting heeft de vraag gespeeld of Patrimonium mede een evangelisa
tie-genootschap moest worden. Kater gaf toe dat de Kerk tekort schoot wat haar 
geestelijke zorg voor de arbeiders betrof, maar vond toch dat men deze taak niet van 
haar mocht overnemen, De Werkmansvriend, 16 juli 1880 en Hagoort, De Christe/ijk
Socia/e, 69. 
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107) Wolbers in De Werkmansvriend, 24 aug. 1883 en J . Witmond (vaste medewer
ker van het blad) in De Werkmansvriend, 17 sept. 1880. 

108) Kater in De Werkmansvriend, 27 dec. 1878. 
I~ Zie de volgende verslagen van voordrachten op vergaderingen van Patrimonium 

in De Werkmansvriend: ds. L. Lindeboom, 4 en 18 maart 1881; prof.dr. J.W. Gun
ning, 17 dec. 1880; ds . W.H. Gispen, 3 dec. 1880; ds . S.A. van Hoorn, 26 aug. 1881; 
voorts artikelen van Wolbers en Kater in De Werkmansvriend, 24 nov. 1882 en 27 ja
nuari 1882. 
"~ Vragen des Tijds (1875) I, 253, waar J .D. Veegens op dit punt A. Kuyper ci

teert . Voor eenzelfde standpunt van Kater: De Werkmansvriend, 20 sept. 1878. 
Ill) J . van Weringh, Het maatschappijbeeld van Abraham Kuyper (Assen 1967) 

114, 115 . 
112) J.S. uit I1sselmonde in De Werkmansvriend, 8 sept. 1882; men leze ook in De 

Werkmansvriend: Poesiat, 30 mei 1879; Wolbers , 6 dec. 1878; ds. A. Brummelkamp, 
4 maart 1881; en Kater, 26 juni 1885. 

113) Wolbers in De Werkmansvriend, 13 sept. 1871,29 nov . 1878, 17 januari 1879 en 
7 maart 1879. 

114) De Werkmansvriend, 2 febr. 1883. 
lIS) Wolbers in De Werkmansvriend, 22 nov. 1878 en 6 dec. 1878; Kater in De 

Werkmansvriend, 14 febr . 1879, 31 dec. 1880 en 26 juni 1885; ds . A. Brummelkamp in 
De Werkmansvriend, 4 maart 1881. 

116) Poesiat in een serie artikelen getiteld "De oplossing der sociale kwestie", De 
Werkmansvriend, II en 18 april 1879. Ook Wolbers in De Werkmansvriend, 18 juni 
1880 en M. Borgardijn (voorzitter van de afdeling Arnhem) in De Werkmansvriend, 9 
april 1880. Model voor de ideale patroon stonden b.v. W. Hovy, bij wie o.a. Kater en 
Poesiat werkten, en J .C. van Marken, wiens boekje Wolbers in De Werkmansvriend 
van 24 maart 1882 besprak. 

117) A. Kuyper, Ons Program (18791
, Amsterdam, z.j., 4e druk) 374-381 . 

11 8) Kater in De Werkmansvriend, 30 mei 1879 en 13 januari 1882; Wolbers in De 
Werkmansvriend, 12 en 19 nov . 1880. 
"~ Kater in De Werkmansvriend, II april 1879; Wolbers, idem, 19 nov . 1880. 
I~ Verslag van een vergadering van de afdeling Amsterdam, De Werkmansvriend, 

2 nov. 1883 . 
121) De Werkmansvriend, 18 mei 1877; eveneens 5 en 12 nov. 1880. 
122) De Werkmansvriend, 30 juni 1882. 
123) Poesiat in De Werkmansvriend, 28 maart 1879 ev., de serie "De oplossing der 

sociale kwestie", alsmede 30 mei 1879; Kater, idem, II juni 1880; ds. L. Lindeboom, 
idem, 4 maart 1881. 

124) A. Kuyper, Bekeert U, want het Koninkrijk Gods is nabij - Ieerrede op den laat
sten dag van 1871 gehouden (Amsterdam 1872) 19. Kossman en Von der Dunk zien in 
Kuyper allerminst een onheilsprofeet, maar eerder iemand die deelde in het liberale 
vooruitgangsoptimisme. Voor de jaren zeventig Iijkt die karakterisering niet op te 
gaan. Zie E. Kossmann, "De groei van de anti-revolutionaire partij", in: Algemene 
Geschiedenis der Nederlanden XI (Zeist 1956) 7, 8 en H.W. von der Dunk, "Conser
vatisme in vooroorlogs Nederland", in: Vaderlands verleden in veelvoud (Den Haag 
1980) II , 264. 

m) J.S. uit I1sselmonde in De Werkmansvriend, 15 sept. 1882. 
126) De Werkmansvriend, II juni 1880 en 10 okt. 1879. 
127) Zie de opening van de rubriek in De Werkmansvriend, 28 januari 1881. 
128) De Werkmansvriend, II juni 1882, art. "Degelijke en bekwame arbeiders" en 

23 juni 1882, art . "Eere aan het handwerk" . 
I~ De Werkmansvriend, 3 januari 1879. 
I~ De Werkmansvriend, 20januari 1882. 
Ill) Kater op afdelingsvergaderingen in Franeker en Amsterdam, De Werkmans

vriend, II juni 1880 en 13 januari 1882. Zie ook Hudig, De vakbeweging, 174 over de 
ontwerp-statuten van de door Kater opgerichte gemengde metselaarsvereniging. 

132) Wolbers in De Werkmansvriend, 17 nov . 1882. Hij verwierp Lassalle's "ijzeren 
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loonwet", verwijzend naar de ontwikkelingen in Engeland, De Werkmansvriend, 12 
juni 1885. 

133) Os. Langhout op een openbare vergadering van de afdeling Dokkum, De Werk
mansvriend, 2 januari 1885; Schenk op een openbare vergadering van de afdeling IJs
selmonde, De Werkmansvriend, II januari 1884. 

134) Zie de serie "Arbeid en arbeiders" van Wolbers in De Werkmansvriend, 9 sept. 
1881 - 14 okt. 1881. Een soortgelijke historische schets van A. Rienks in een voor
dracht voor de afdeling Rotterdam, De Werkmansvriend, 10 okt. 1879 en nogmaals 
Wolbers in een artikel "Christendom, beschaving en arbeid", De Werkmansvriend, 24 
febr. 1882. 

"') De Werkmansvriend, 1 sept. 1882; zie ook het verslag van een openbare volks
voordracht van de afdeling Amsterdam door ds. L. Lindeboom, getiteld: "Dienen om 
loon of om Gods wil - het hart der arbeiderskwestie", De Werkmansvriend, 3 en 10 
febr. 1882. 

136) De Werkmansvriend, 10 febr. 1882, art. "De machine en de arbeider". 
137) De Werkmansvriend, 22 sept. 1882. 
138) De Werkmansvriend, 13 okt. 1882. 
13,,) De Werkmansvriend, 21 juli 1882, art. "Aile slecht werk is leugen". 
1'"1 M. Weber, "Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus", Archiv 

jur Sozialwissenschajt und Sozialpolitik, 20, 21 (1904, 1905). Een herziene versie, 
waarin Weber ook op kritiek ingaat, verscheen in 1920 als dee1 I van zijn Gesammelte 
Aujsatze zur Religionssoziologie (Tiibingen 1920-1921). 

141) Over de vraag of Luthers conceptie van "roeping" nieuw was ten opzichte van 
eerdere bijbelexegese is een uitgebreide discussie ontstaan; zie b.v. L. Brentano, Die 
Anjlinge des moderne Kapitalismus (Munchen 1916) en Webers reactie in de eerste 
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IV 

VRUCHTBAARHEID IN HET MAL THUSIAANSE TIJDPERK: 
NEDERLANDS-LIMBURG, 1879 - 1889· 

door 

TH. L. M. ENGELEN 

Het is niet verwonderlijk dat de laatste fase van de zogenaamde demografi
sche transitie, de vruchtbaarheidsdaling, in historisch en sociaal-wetenschap
pelijk onderzoek veel aandacht krijgt. Een zo diepgaande, grenzen over
schrijdende gedragsverandering binnen een zo beperkte periode (ruwweg 
1850-1940) biedt ongekende mogelijkheden om onderzoek te verrichten naar 
de beweegredenen achter tradities en - vooral - verbreking van die gegroeide 
gewoonten. Dit temeer daar in de huidige ontwikkelingslanden net die crucia
Ie derde fase van de demografische transitie op zich laat wachten, met beken
de gevolgen. Europa in de periode van zijn industrialisering zou dan moeten 
fungeren als laboratorium om oplossingen te suggereren ten einde een nieuwe 
malthusiaanse ramp te voorkomen. Hoewel hierdoor een legitieme basis is 
gevormd voor veel, inventief en vaak indrukwekkend onderzoek, kan men 
niet spreken van een doorbraak naar een alomvattende verklaring. 

A. Coale, geestelijk vader van het bij de Princeton University lopende Eu
ropean Fertility Project l

), constateerde in 1969 dat er een vijftal redenen aan 
te geven zijn voor de daling van de vruchtbaarheid in Europa: de afname van 
de kindersterfte, het verminderde economisch nut van kinderen, een ver
hoogde status van vrouwen, religieuze verschuivingen en verschillen, alsmede 
het aannemen van een rationele, geseculariseerde levenshouding. In diverse 
studies is het belang van al deze oorzaken in meer of mindere mate bevestigd. 
Niettegenstaande dat zijn er zoveel uitzonderingen dat er niet van een samen
hangend, consistent model gesproken kan worden. Noch voor het aangeven 
van het beginpunt, noch voor de spreiding van de daling is er een algemene 
verklaring2

). Ch. Tilly meent te moeten constateren dat dit mede te wijten is 
aan het karakter van het historisch bevolkingsonderzoek tot nu toe. Dat on
derzoek zou te descriptief en te inductief van aard zijn. Men verzamelt vee! 
materiaal en houdt zich uitvoerig bezig met meetproblemen, onder het motto 
dat de feiten vastgesteld moeten worden alvorens een verklaring mogelijk is. 
Toch is theorie volgens Tilly onrnisbaar om te weten welke feiten bekend 
moeten worden. Kortom, de tijd is rijp voor de overgang van descriptie naar 
analyse aan de hand van modellen3

). Tilly is in deze op zijn wenken bediend 
door de studies van Coale c.s ., maar de onduidelijkheid is gebleven. 

Op basis van de bijdragen in de door hem geredigeerde bundel gaat Tilly 
zelf een van de weinige vrij algemeen aanvaarde theorieen over de fertiliteits
transitie te lijf, te weten het vaak impliciet geaccepteerde idee dat er een fun
damentele breuk bestaat tussen het voortplantingspatroon van de pre-indus
triele rurale samenleving en dat van de getlrbaniseerde en geindustrialiseerde 
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maatschappij. In eerstgenoemde samenleving is dan het door J. HajnaI be
schreven West-Europese huwelijkspatroon het voornaamste reguIeringsme
chanisme. Het kindertaI wordt beperkt door uitsteI of geheeI afzien van het 
huwelijk. Voor de moderne tijd wordt die rol overgenomen door de bewuste 
geboortenbeperking binnen het huwelijk. In de ogen van Tilly wordt deze dis
continu'iteit ten onrechte benadrukt. 

Voor verleden en heden geIdt daarentegen dat er sprake is van naar het ma
ximum aantaI kinderen strevende gezinnen conform een vrij uniforme set van 
benodigdheden, maar met beperkingen die varieren van popuIatie tot popuIa
tie en van tijd tot tijd. De doeIstellingen van de handeIende personen blijft ge
lijk ook al verandert de waar te nemen fertiliteit. Ais voorbeeld moge de ver
andering in mortaliteit gelden; dalende sterfte vergt een aanpassing van de 
vruchtbaarheid ten einde hetze/fde kindertal te verzekeren. Evenzo leidt een 
veranderende vraag op de arbeidsmarkt tot een reactie aan de aanbodzijde, 
aangezien men de traditionele Ievensstandaard wi! handhaven4

). 

Deze visie brengt een accentverschuiving van beIang met zich. De vraag die 
gesteId moet worden Iuidt dan niet meer: Wanneer streven mensen andere za
ken na?, maar: Hoe kunnen ze dezelfde doelstellingen bereiken onder voI
gens eigen dynamiek (industrialisatie) en externe invloeden (mortaliteit) ver
anderende omstandigheden? Daarmee krijgt men een conceptuee1 kader in 
handen om een ordening aan te brengen in de factoren die de vruchtbaarheid 
determineren. Secularisatie of wei het verwerven van een "moderne" levens
houding is dan sIechts een filter die de druk van de veranderende objectieve 
omstandigheden Iangzamer of sneller tot het bewustzijn Iaat doordringen en 
niet de eerste oorzaak voor verandering. Een dergelijke constatering staat 
diametraal tegenover R. Lesthaeghe's conclusie voor Belgie, dat secularisatie 
de voornaamste contextuele variabele is, waardoor het zoe ken naar sociaal
economische verandering aIs predictor voor fertiliteitsverandering tot een pas 
in tweede instantie belangrijke exercitie wordtS

). 

Voor de methode van onderzoek heeft dit alles beIangrijke consequenties. 
De comparatief-statische benadering - het "HajnaI"-patroon versus het mo
derne - dient vervangen door een meer dynamische. Hiermee komt een kern
begrip van de malthusiaanse periode, namelijk de natuurlijke vruchtbaar
heid, op de tocht te staan. Van natuurlijke vruchtbaarheid zou sprake zijn 
wanneer de (huwelijks)vruchtbaarheid niet gecontroleerd wordt door bewus
te anti-conceptie, maar slechts door biologische en sociaIe factoren aIs on
vruchtbaarheid, coltusfrequentie en gewoonten inzake Iactatie6

). In deze si
tuatie wordt het even wicht tussen bevoIking en bestaansmiddeIen in stand ge
houden door de huwelijksleeftijd en het aantaI ce1ibatairen. Voor wie uitgaat 
van een continu proces lijkt een abrupte overgang van deze - qua vruchtbaar
heid nagenoeg statische - situatie naar een gecontroleerde fertiliteit onaccep
tabel. Uit verricht onderzoek blijkt deze scepsis over een natuurlijke vrucht
baarheid v66r de grote overgang gerechtvaardigd. Er bestaan tussen de diver
se streken en tijden aanzienlijke verschillen wat betreft de binnen het huwe
lijk gerealiseerde vruchtbaarheid7

). 

VeeI auteurs doen die verschiIIen af met een verwijzing naar de grote varia-
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tie die mogelijk is binnen een situatie van natuurlijke vruchtbaarheid. R. Les
thaeghe steide vast dat uitgaande van een standaardfertiliteit, die van de starn 
der Hutterieten, van 1,0 de spreiding theoretisch gesproken kan liggen tussen 
0,670 en 1,9288

) . In zijn studie over de vruchtbaarheidsdaling in Duitsland 
besteedt J .E. Knodel enige aandacht aan het probleem in kwestie. Hij consta
teert grote regionale verschillen v66r de grote daling, citeert studies waarin 
borstvoeding ais verklaring hiervoor wegvaIt en haalt tensiotte de visie aan 
van auteurs die weI geloven in bewuste geboortenregulatie gedurende het 
maIthusiaanse tijdperk . Knodel argumenteert dat aan deze theorie van vroege 
geboortenbeperking problemen kleven en gaat vervolgens over naar de "ech
te" daling9). Denkt men dus in een dichotomie agrarisch-ongecontroleerde 
fertiliteit tegenover industrieel-gecontroleerde vruchtbaarheid, dan kan men 
kenne1ijk volstaan met een verwijzing naar biologische en sociale invloeden 
om de verschillen in het eerste tijdperk te verklaren. Natuurlijke vruchtbaar
heid kan dan van verklaring tot een barriere voor verklaring worden! 

De ideeen van nog een viertal auteurs over deze zaak zijn interessant. E.A. 
Wrigley is een van de bestrijders van de gedachte dat er tijdens de demografi
sche transitie een overgang plaatsvond van ongecontroleerde naar gecontro
leerde fertiliteit. Wat er volgens hem wei is gebeurd, is een overgang van con
trole via sociale instituties in pre-industriele samenievingen - dat verklaart de 
grote verschillen in natuurlijke fertiliteit - naar controle via prive-beslissin
gen van individuele paren. Voor de malthusiaanse peri ode schrijft hij over 
een onbewuste rationaliteit die moet leiden tot een mannelijke erfgenaam in 
het gezin'l). Steun voor deze opvatting is te vinden bij M.O. Shapiro die voor 
23 noordelijke staten in de Verenigde Staten tussen 1760 en 1860 in de be
schikbaarheid van land een betrouwbare predictor vindt voor de region ale 
variaties in vruchtbaarheid"). 

Ook M.R. Haines komt tot de conc\usie dat er in de peasant-economy 
meer rationaliteit is dan malthusiaanse stellingen doen vermoeden. Hij leidt 
dit af uit de grote regionale verschillen in fertiliteit die voor het achttiende- en 
negentiende-eeuws West-Europa geconstateerd worden en ziet die indruk 
versterkt door twee studies over Japan in de pre-industrieIe tijd'2). Illustratief 
voor het hier beschreven probleem zijn zeker de bevindingen van de vierde 
auteur, P. Demeny in Oostenrijk-Hongarije rond 1880. Voor de diverse pro
vincies ligt de variatie in vruchtbaarheid tussen 0,46 en 0,90 op de "Hutterie
ten-schaal" . Demeny constateert dat de reproduktie wei degelijk aan bewust 
ingrijpen onderhevig is en ook hij wijst op de consequentie: de grootscheepse 
gedragsverandering die de klassieke transitietheorie veronderste1t, wordt 
daardoor aanzienlijk gerelativeerd ll

). 

Deze overwegingen leiden bij het hier beschreven onderzoek tot een vraag
stelling die zich meer dan het overgrote deel der studies naar de vruchtbaar
heidsdaling bezighoudt met de toestand v66r er sprake was van de bekende 
grote daling. Richt men zich in bedoelde studies op vragen als: Wanneer be
gint de vruchtbaarheid te dalen?, Welke factoren zijn daarvoor verantwoor
delijk en hoe zijn regionale verschillen in deze?, hier wordt ervan uitgegaan 
dat voor het meten van verandering kennis nodig is van een vast - aIthans be-
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kend - uitgangspunt. De kernvraag zal zijn: in hoeverre is er een rationaliteit 
achter vastgestelde vruchtbaarheidsverschillen in het malthusiaanse tijdperk? 
Overwegingen daarbij zijn dat aangezien moderne, betrouwbare geboorten
beperkende middelen ontbraken, ongetwijfeld het huwelijkspatroon dan het 
belangrijkste reguleringsmechanisme is. Niettemin zijn er bewijzen gevonden 
van bewuste geboortenbeperking reeds lang voor 185014

). Het betreft dan 
vaak op individueel niveau onbetrouwbare methoden als coitus interruptus 
die echter geaggregeerd wei degelijk effect hebben. Zijn die methoden niet 
toegepast als aanvulling op de traditionele middelen (huwelijksbeperking) of 
als correctie bij het loslaten van die middelen? Dit temeer omdat niet morele, 
maar technische belemmeringen grootscheepse vruchtbaarheidsbeperking in 
de weg staan in de visie van het continulteitsdenken. In wezen zoekt men naar 
dezelfde verklaringen die gehanteerd worden voor verschillen tussen regio's 
en plaatsen tijdens de overgang naar lage fertiliteit. Het is immers beter pas 
dan van ongecontroleerde fluctuaties in natuurlijke vruchtbaarheid te spre
ken indien andere verklaringen geen bevredigend resultaat opleveren. Komt 
men wei tot een rationele verklaring voor de verschillen, dan is daarmee een 
belangrijk uitgangspunt gevonden voor de bestudering van de grootscheepse 
fertiliteitsdaling die in de tweede helft van de negentiende eeuw voigt en die 
vooralsnog de meeste aandacht heeft gekregen. 

Fertiliteitsontwikkeling 

In het navolgende zal naar een antwoord op deze vragen gezocht worden aan 
de hand van het voorbeeld van de provincie Nederlands Limburg. E. W. Hof
stee heeft op basis van geaggregeerde data vastgesteld dat de provincie in 
kwestie tot het begin van deze eeuw de typische trek ken vertoonde van het 
"oude" patroon: geboortenbeperking door huwelijksbeperking l l ) . In hoever
re deze generalisatie recht doet aan mogelijke verschillen binnen de provincie 
zal hier nader bestudeerd worden. Bij de beantwoording van de vraag in hoe
verre natuurlijke vruchtbaarheid werkelijk "natuurlijk" is , moet er sprake 
zijn van een gebied waarbinnen eventuele determinerende factoren voor be
wuste beperking van geboorten voorhanden zijn . Verschillen in denominatie 
kunnen in deze provincie niet meetellen: het overgrote deel der bevolking was 
rooms-katholiek I6

). De ene variabele - geloof - vervalt in de discussie over de 
voomaamste bepalende factoren voor vruchtbaarheidsverschillen. Wei is er 
sprake van grote verschillen in economische ontwikkeling: naast traditionele 
landbouwgebieden zien we in Limburg de oude industriestad Maastricht en 
enkele kleinere industrit!le plaatsen zoals Venlo-Tegelen. 

We gaan in het navolgende uit van de veronderstelling dat er geen signifi
cant verschil in geloofsbe/eving tussen de diverse plaatsen binnen de provin
cie zal zijn. Een tweede aanname betreft de biologische en sociale oorzaken 
voor verschillen in natuurlijke vruchtbaarheid. Daarvan wordt aangenomen 
dat binnen de provincie gewoontes inzake lactatie, alsmede de algemene fe
cunditeit niet veel uiteenlopen. Beide hypothesen zullen wellicht alleen voor 
de grotere steden bijgesteld moeten worden. Er resteren dan slechts de so-
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ciaal-economische verschillen tussen de gemeenten. Kan men op basis 
daarvan de fertiliteitsverschillen verklaren, dan worden daarmee indirect de 
hypothesen bevestigd en de eerder geformuleerde kernvraag beantwoord. Zo 
niet dan kan voor de onderhavige provincie met recht geconstateerd worden 
dat verschillen in vruchtbaarheid tussen de gemeenten inderdaad aan varia
ties in natuurlijke vruchtbaarheid toegeschreven dienen te worden. Dit zou 
de eerste stap moeten zijn voor elk onderzoek naar de fertiliteitsdaling. 

Het is zaak eerst het globale karakter aan te geven van de vruchtbaarheid 
in Limburg. Beziet men hiertoe Figuur 1, dan valt voor de provincie een hu
welijksvruchtbaarheid op, die tot ± 1900 toenam en aanzienlijk hoger lag 
dan het landelijk gemiddelde. Dit laatste daalde al vanaf de jaren zeventig. 
Op geaggregeerd niveau kan men constateren dat er in Limburg geen sprake 
was van fertiliteitsdaling v66r de twintigste eeuw. Daarin vormde de provin
cie niet aileen in Nederland een uitzondering. Coale yond voor 1870 in heel 
Europa zes regio's met een zeer hoge vruchtbaarheid en in 1900 nog zeven. In 
beide gevallen hoort Nederlands Limburg bij deze groepI7). Dat er van een 
malthusiaanse situatie gesproken kan worden blijkt ook uit het percentage 
gehuwden in de leeftijd van 25-29 jaar (Figuur 2). De huwelijksbeperking 
bleef, althans in vergelijking met Nederland als geheel, nog volop van kracht 
tot ± 1890, na welk jaar ook Limburgse mannen en vrouwen eerder gingen 
trouwen. 

FIGUUR 1 

Huwelijksvruchtbaarheid (15-44 jaren) in Limburg en Nederland (1849/50 = 100) 
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FIGUUR2 

Percentage gehuwden in leeftijdsgroep 25-29 
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Bron: E.W. Hofstee, Korte demografische geschiedenis van Nederland van 1800 tot 
heden (Haarlem 1981). 

Een onderzoek naar de fertiliteitsontwikkeling in Nederland wordt be
moeilijkt door het ontbreken van adequaat bronnenmateriaal betreffende de 
negentiende eeuw. Alleen voor 1879 en 1889 beschikken we over volkstellin
gen die op gemeentelijk niveau gegevens verstrekken over leeftijd en huwe
lijkse staat in combinatie met elkaar. Voor een goede analyse zijn deze data 
nodig om meer verfijnde metingen te kunnen verrichten. Hier zal daartoe ge
bruik gemaakt worden van de door Coale ontwikkelde maten voor huwelijks
vruchtbaarheid en nuptialiteit, te weten Ig en 1m. Voor beide maten geldt dat 
ze verstorende invloeden van leeftijdsopbouw, sex-ratio en huwelijksleeftijd 
uitschakelen. 

De vruchtbaarheid wordt gerelateerd aan de hoogste vruchtbaarheid die 
vastgesteld werd, namelijk die der eerder genoemde Hutterieten, een religieu
ze sekte die alle vruchtbaarheidsbeperking op godsdienstige gronden ver
wierpI8). Een Ig van 1,0 betekent dan dat de onderzochte bevolking een huwe
lijksvruchtbaarheid heeft gelijk aan de "natuurlijke" vruchtbaarheid der 
Hutterieten. 

Het is duidelijk dat deze maat verreweg de voorkeur verdient boven het 
vaak gehanteerde geboortenpromillage (waarbij immers een celibataire 
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kloostergemeenschap, een scheve sex-ratio of een verschil in nuptialiteit ver
tekenend werkt) en zelfs boven het huwelijksvruchtbaarheidscijfer, waarin 
het aantal geboorten per 1000 gehuwde vrouwen tussen 15 en 45 (of 49) jaar 
wordt weergegeven. Bij deze laatste maat worden weliswaar aileen de gehuw
de vrouwen in de vruchtbare leeftijd betrokken, maar niet de leeftijdsverde
ling binnen die groep. Hoe voorzichtig men moet zijn bij het hanteren van 
deze ruwere maten moge blijken uit Tabel 1. Het geboortepromillage ver
klaart slechts 17 % (1879) respectievelijk 4 % (1889) van de kwalitatief betere 
maat Ig, en zelfs de huwelijksvruchtbaarheid - hier voor de leeftijd 15-49, 
aangezien die leeftijd ook voor de Ig geldt - haalt maximaal 62 % verklaar
de variatie. Aangezien het in Nederland vaak niet mogelijk is andere dan de 
ruwe vruchtbaarheidsmaten te gebruiken, loopt men het gevaar verklaringen 
te zoeken niet zozeer voor werkelijke verschillen in fertiliteit, maar voor arte
facten van onbetrouwbare maten. 

TABEL I 

Enkelvoudige correlatie tussen de vruchtbaarheidsmaten l!) 

1879 (N = 124) 1889 (N = 123) 

geboorte- huw- Ig geboorte- huw- Ig 
cijfer vr. cijfer vr. 

Geboortecijfer 0,613 0,409 0,653 0,205 
Huwelijks-
vruchtbaarheid 0,613 0,790 0,653 0,715 

Bron: Geboorten: Provinciale Verslagen 
Bevo1king/gehuwde vrouwen: Vo1kstelling 1879 en 1889. 

TABEL2 

Ig voor Nederlands-Limburg en omliggende provinciesll) 

regio jaar Ig 

Ned. Limburg 1879 0,936 
idem 1889 0,959 
Nederland 1879 0,831 
idem 1889 0,808 
Be1gisch Limb. 188O 0,881 
idem 1890 0,872 
Belgisch Luik 1880 0,704 
idem 1890 0,598 
Aachen 188O 0,915 
idem 1890 0,918 
DUsseldorf 188O 0,841 
idem 1890 0,802 

We zagen reeds dat de jaren 1879 en 1889 voor Limburg nog volledig malthu
siaans genoemd mogen worden. De gemiddelde Ig lag dan ook ver boven de 
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door LesthaegheW) en Coale21
) - resp. 0,7 en 0,6 - aangehouden vrij arbitraire 

grenzen waarboven nog van ongecontroleerde fertiliteit sprake is. In vergelij
king met Nederland in totaal en met omliggende Duitse en Belgische provin
cies, blijkt Limburg een hogere vruchtbaarheid te hebben vertoond (TabeI2). 
Het is dit beeld dat door Hofstee gegeven is van de toestand in de hier onder
zochte provincie. 
Voor de eerder geformuleerde vraagstelling is het echter van groter belang 
om binnen de provincie op gemeentelijk niveau de spreiding van de waarden 
van Ig na te gaan. Aangezien er dan met vaak kleine plaatsen gewerkt wordt, 
is als het aantal geboorten genomen een zevenjaarlijks gemiddelde rond het 
volkstellingsjaar om toevallige schommelingen zo veel mogelijk uit te schake
len. Een eerste inzicht in de binnen-provinciale variatie geven de spreidings
maten (Tabel 3). 

TABEL 3 

Gemiddelde Ig en spreidingsmaten voor Nederlands-Limburg 

(I) (2) (3) (4) (5) (6) = 
gem. Ig stand. dey. min. waarde max. waarde (5)-(4) 

1879 0,936 0,071 0,758 1,125 0,367 
1889 0,959 0,076 0,772 1,227 0,455 

De spreiding rond het gemiddelde is statistisch gesproken normaal. Niette
min kan men vaststellen dat er grote verschillen mogelijk zijn tussen de diver
se gemeenten, te weten maximaal 0,350, respectievelijk 0,450 volgens de Hut
terietenstandaard. De vraag is nu in hoeverre deze verschillen te verklaren 
zijn als een gevolg van toevallige schommelingen en variatie in natuurlijke 
vruchtbaarheid. 

Demograjische verklaringen 

Allereerst zal nu getracht worden een verklaring te vinden binnen het demo
grafisch systeem zelf. Hiertoe zullen de invloeden gemeten worden van de in 
Tabel4 weergegeven variabelen, alsmede de zuigelingensterfte. De variatie in 
Ig 1879 en Ig 1889 blijkt geen samenhang te vertonen. Daaruit kan men twee 
mogelijke conclusies trekken: of wei de spreiding in beide jaren is volledig 
toevallig, of wei de optredende verschillen tussen die jaren zijn wei systematisch, 
maar staan los van de beginsituatie. In elk geval zou men uit het ontbreken 
van correlatie kunnen afleiden dat er kennelijk geen vaste verhouding tussen 
de fertiliteit van de diverse gemeenten bestaat die bepaald wordt door biolo
gische of sociale invloeden. Het verband tussen nuptialiteit en fertiliteit is een 
axiom a in de klassieke transitietheorie. Bij een gegeven hoeveelheid bestaans
middelen zou het huwelijkspatroon zich, als bewust te hanteren instrument, 
aanpassen aan de willekeurige, binnen "natuurlijke" grenzen fluctuerende 
vruchtbaarheid. Welnu, bezien we de samenhangen tussen - veranderingen in 
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- fertiliteit (~Ig) en - veranderingen in - nuptialiteit (~Im), dan bieden zij 
weinig aanknopingspunten. Er bestaat weliswaar de te verwachten negatieve 
relatie - een hoge vruchtbaarheid gaat gepaard met lage nuptialiteit -, maar 
dit verband is zo zwak dat daaraan geen verklarende waarde gegeven mag 
worden. Die constatering gaat nog sterker op voor een vergelijking van het 
verband tussen de ontwikkeling van de Ig en de ontwikkeling van de 1m. De 
spreiding in vruchtbaarheid kan gezien de in de tabel gepresenteerde cijfers 
niet toegeschreven worden aan een poging om een slecht werkende huwelijks
regulatie bij te sturen. 

TABEL4 

Enkelvoudige correia ties tussen fertiliteit en nuptialiteit 

Ig1879 Ig 1889 1m 1879 1m 1889 ~Ig ~Im 

Ig1879 0,099 -0,164 -0,093 -0,638 0,062 
Ig1889 0,099 1 -0,218 -0,187 0,703 0,024 
1m 1879 -0,164 -0,218 1 0,602 -0,058 -0,402 
1m 1889 -0,093 -0,187 0,602 1 -0,078 0,489 
~Ig -0,638 0,703 -0,058 -0,078 1 -0,026 
~Im 0,062 0,024 -0,402 0,489 -0,026 1 

~lg = 19 1889 minus 19 1879; ~lm = 1m 1889 minus 1m 1879 

Het verband tussen de spreiding van de vruchtbaarheidswaarden in 1879 en 
1889 met het verschil in fertiliteit tussen die jaren is vrij hoog. In Figuur 3 en 

FIGUUR 3 

Samenhang tussen 19 in 1879 en het Ig-verschil1879/89 

19 in 1879 

1,1 

1,0 

0,9 

0,8 

0,7 
19-verschil 1879/89 

-0,3 -0,1 0,1 0,3 
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4 waarin de diverse waarden ten opzichte van elkaar geplot zijn, worden deze 
verbanden ook visueel duidelijk . Beziet men nu Figuur 3 dan lijkt de conc1u
sie: hoe hoger de huwelijksvruchtbaarheid in 1879, hoe meer die gedaald is. 
In eerste instantie lijkt dit te wijzen op een bewuste actie; de noodzaak om 
het kindertal te beperken zal immers het eerst gevoeld worden daar waar de 
vruchtbaarheid het hoogst is. Te den ken geeft echter het tweede deel van de
zelfde figuur. Indien de vruchtbaarheid in 1879 relatief laag was, dan is ze 
tussen 1879 en 1889 gestegen. Dit laatste nu leidt tot de interpretatie dat de 
hoge en lage waarden van Ig 1879 uitschieters zijn die daarom logischerwijze 
het meest zullen dalen, respectievelijk stijgen, namelijk naar de gemiddelde 
waarden toe. Van een bewuste geboortenbeperking zou slechts gesproken 
kunnen worden indien er weinig of geen gemeenten aangetroffen zouden 
worden waar de vruchtbaarheid steeg tussen de twee volkstellingsjaren. 

FIGUUR4 

Sarnenhang tussen Ig in 1889 en het Ig-verschil 1879/89 

Ig in 1889 

1,3 

1,2 

1,1 

1,0 

0,9 

0,8 

0.7 Ig-verschil 1879/89 

- 0,3 -0,1 0,1 0,3 

Grotere problemen levert de interpretatie van Figuur 4 op. Men kan hieruit 
immers opmaken dat de spreiding zoals die in 1889 wordt aangetroffen voor 
de helft verklaard wordt door de ontwikkeling sinds 1879. Er is een tendens 
waar te nemen dat de hoge Ig's uit 1879 niet slechts naar het gemiddelde ge
daald zijn, maar meteen naar de lagere waarden. Evenzo vindt men gemeen
ten, die in 1879 een Ig onder de 0,8 vertoonden, nu bij de groep met de hoog
ste Ig. Onmiskenbaar is de vruchtbaarheid het laagst in plaatsen waar zij het 
meest gedaald is en andersom. Bepalend voor de spreiding in 1889 is dus niet 
de situatie in 1879, maar de veranderingen sindsdien. Moet men hieruit aflei-
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den dat er na 1879 sprake was van een beweging naar een bewust gekozen fer
tiliteitsniveau? Tegen positieve beantwoording van deze vraag pleit het feit 
dat het overgrote deel der gemeenten een Ig heeft tussen 0,9 en 1,1. Bedenkt 
men daarbij dat Pearsons R een grote gevoeligheid heeft voor uiterste waar
den, dan kan het verband gegenereerd worden door een statistisch artefact. 
Een duidelijker inzicht in deze zal verschaft worden door het invoeren van de 
sociaal-economische variabelen. Daaruit zal immers blijken of de variatie in 
1889 als logisch gevolg gezien kan worden van de veranderingen in economi
sche ontwikkeling; of er met andere woorden een rationaliteit school achter 
de beweging na 1879. 

De nuptialiteit blijkt, gezien de correlatie van 0,602 (TabeI4) in de hier be
streken periode een grotere consistentie te vertonen. De variatie in 1879 is een 
belangrijke verklarende factor voor de spreiding in 1889. Voor deze tijd was 
de beslissing om te huwen meer bewust dan die tot het krijgen van een kind. 
Het is zo gezien logisch hier een groter verband te verwachten. Hierboven 
werd al geconstateerd dat de nuptialiteit niet bepaald lijkt te worden door de 
fertiliteit. Wellicht moet men hieruit constateren dat de ontwikkelingen in de 
Ig willekeurig zijn. Althans, het tegendeel zou beter te verdedigen zijn indien 
Ig en 1m zich in (omgekeerde!) relatie tot elkaar zouden ontwikkelen. 

Gedeeltelijk binnen en gedeeltelijk buiten het demografisch systeem staat 
de zuigelingensterfte. Deze variabele komt veelvuldig voor in modellen ter 
verklaring van historische en regionale vruchtbaarheidsverschillen. Dit is een 
logische gedachtenlijn. Het aantal kinderen waarmee ouders hebben te reke
nen wordt niet alleen bepaald door het aantal geboorten, maar zeker ook 
door de omvang van de zuigelingensterfte. Is er nu tussen de diverse gemeen
ten een groot verschil in de ervaren zuigelingensterfte, dan zou dit van in
vloed kunnen zijn op het toepassen van bewuste geboortenbeperking binnen 
het huwelijk - terug te vinden in Ig - danwel buiten het huwelijk - terug te 
vinden in 1m. In de Sterjte-atlas van Nederland over 1860-74 zijn per gemeen
te de gegevens over mortaliteit opgenomen, die omgewerkt kunnen worden 
tot het aantal sterftes onder de een jaar per 1000 levendgeborenen23

) . Er blij
ken grote verschillen te bestaan tussen de diverse plaatsen; gemiddeld ligt de 
zuigelingensterfte in Limburg op 149 (standaard-deviatie 36,5), maar de ui
terste waarden zijn 72 en 287. Met als uitgangspunt dat de zuigelingensterfte 
van 1860-74 niet drastisch veranderde in het erop volgende decennium24

) en 
bovendien dat eventuele weI optredende veranderingen slechts na een bepaal
de tijd in aangepast gedrag teruggevonden kunnen worden, zijn de waarden 
voor deze variabele gecorreleerd met de Ig en 1m in 1879. De spreiding in de 
huwelijkse fertiliteit blijkt maar voor ± 5 070 (R = 0,219) verklaard te worden 
door de sterfte onder de een jaar en de nuptialiteit kent een nog lagere corre
latie met de zuigelingensterfte, te weten 0,028. Gezien de ervaringen elders 
wekt een en ander geen verbazing: voor Belgil! ligt de samenhang tussen deze 
sterfte en de Ig voor de oilderhavige periode tussen de 0,085 en 0,273 en voor 
Duitsland iets hoger, namelijk tussen de 0,234 en 0,40625

). Voor onze vraag
stelling geldt nu dat hoewel de spreiding in de zuigelingensterfte zeker aanlei
ding daartoe had kunnen geven, deze factor niet aanwijsbaar geleid heeft tot 
een ingrijpen in fertiliteit en nuptialiteit. 
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Economische verklaringen 

Zeer belangrijk bij de verklaring van verschillen in fertiliteit kan de stand zijn 
van de economische ontwikkeling ter plaatse. Het is dan ook op dit terrein 
dat nog gezocht wordt naar een ratione1e achtergrond voor de spreiding in 
vruchtbaarheid. Een groot probleem daarbij is het ontbreken van adequaat 
en betrouwbaar bronnenmateriaal, waaruit gegevens te distilleren zijn over 
o.m. het aandeel van de primaire sector in de beroepsstructuur, de verhou
ding tussen loonafhankelijken en zelfstandigen. V66r 1909 geven de beroeps
tellingen geen uitsluitsel over de situatie op gemeentelijk niveau (behalve voor 
plaatsen met meer dan 5000 inwoners). 

Als voorbeeld van inadequaat negentiende-eeuws materiaal op gemeente
lijk niveau moge dienen de Statistiek van deJabrieks- en ambachtsnijverheid 
in Nederland, verschenen in 187426

). Er kleven aan deze bron grote bezwaren; 
ze is gebaseerd op de in de gemeenteverslagen gedane mededelingen. Deze 
verslagen nu zijn notoir onvolledige overzichten. De Statistiek in kwestie laat 
die gebreken duidelijk zien: worden er in vele plaatsen precieze aantallen fa
brieken en daarin werkzame arbeiders opgegeven, in andere plaatsen ont
breekt deze nauwgezetheid. Het is dus slechts met de grootste omzichtigheid 
dat we van deze bron gebruik zouden kunnen maken. Hiervan is afgezien, 
mede omdat er n6g een methodisch probleem aan de statistiek opvalt. Per ge
meente worden de fabrieken en werkplaatsen opgegeven met een overzicht 
van de daar werkende arbeiders. Er is echter geen mogelijkheid om vast te 
stellen of deze arbeiders ook werkelijk in de plaats zelf woonden. Zo niet, 
dan zal hun vruchtbaarheid niet terug te vinden zijn in de hier gehanteerde 
vruchtbaarheidscijfers. 

Ten einde toch een toetsing van verbanden tussen de economische en de 
fertiliteitssituatie te kunnen doorvoeren, zal men zijn toevlucht moeten ne
men tot zgn. proxies, benaderingen van de eigenlijk gezochte gegevens. In 
overwegend agrarische streken is de beschikbaarheid van grond een essentiele 
factor bij de gezinsvorming. Een te groot kindertal kan leiden tot een margi
nalisering van de boerderijen. Schaarste aan grond zou kunnen leiden tot een 
beperking van het kindertal, maar uit de historiografie is eerder af te leiden 
dat in de streken door Wrigley en Shapiro onderzocht, het West-Europese 
huwelijkspatroon het langst en meest stringent werd toegepast. Een prudent 
huwelijksbeleid stond in eerste instantie borg voor een tegengaan van ver
snippering der boerenbedrijven. Plaatsen daarentegen waar alternatieve be
staansmogelijkheden het stichten van nieuwe gezinnen mogelijk maken en 
v66r de invoering van de kinderwetten zelfs kinderrijkdom stimuleren, zullen 
een "proletariseringsbeeld" geven: men trouwt jonger en meer en realiseert 
dus een hogere 1m en Ig. 

Als benaderingen voor de graad van economische ontwikkeling zijn geno
men: de oppervlakte in hectaren per inwoner en vervolgens het percentage 
mannen dat in een plaats woont en er ook geboren is. Deze laatste maat zal 
een indicatie zijn voor de aantrekkingskracht van een gemeente voor perso
nen die elders niet aan de slag kunnen. Hoe lager dit percentage, hoe meer 
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mannen uit andere plaatsen zich hier gevestigd hebben en hoe groter de kans 
is op een zekere mate van industrialisering. 

De relatie tussen deze proxies enerzijds en de vruchtbaarheid en nuptialiteit 
anderzijds zou gezien het bovenstaande als voIgt moeten zijn: hoe meer hec
taren per inwoner, hoe geringer de behoefte aan geboortenbeperking in een 
agrarische samenleving zal zijn, tenzij de huwelijksbeperking als regel groot
scheeps overtreden wordt. Normaal gesproken duidt een grote hoeveelheid 
beschikbare grond erop dat de bevolking voor het merendeel in de landbouw 
zijn bestaan kan vinden en dus het "klassieke" vruchtbaarheidspatroon zal 
vertonen. Daartegenover staat dat hoe groter het aantal allochtonen in een 
plaats, hoe groter kennelijk de bestaansmogelijkheden, hoe gro(er de trouw
lust en dus de kinderrijkdom. Het zal duidelijk zijn dat aan beide proxies gro
te bezwaren kleven. Met name aan de eerste: niet aIle gemeenten zijn zo agra
risch dat het reproductief gedrag van hun inwoners afgestemd wordt op de 
beschikbaarheid van grond. Bovendien zal, afhankelijk van grondsoort 
en/of traditie de gewenste grootte van een boerenbedrijf verschillen, waaruit 
ook repercussies volgen voor de bruikbaarheid van de gehanteerde maat. 

Onder nadrukkelijke verwijzing naar de aangehaalde bezwaren zijn deze 
proxies toch gecorreleerd met de Ig en de 1m (Tabel 5). 

TABEL 5 

Enkelvoudige correlatie tussen economische activiteit en Im/ Ig 

ha./pers. 
0/0 autocht. 

Ig 

-0,153 
-0,080 

1879 

1m 

- 0,018 
0,325 

Ig 

0,024 
-0,104 

1889 

Bron: Volkstellingen 1879 en 1889, Provinciale Verslagen. 

1m 

- 0,062 
0,211 

Wederom blijken de samenhangen zo gering dat hiervan geen verklarende 
waarde uitgaat. De verbanden blijken overigens noch sterker te worden als 
men de vier stedelijke gebieden uit de berekening weglaat (gebieden met min
der dan 0,25 HA per persoon), noch als men twee deelpopulaties creeert, na
melijk een waar AIg tussen 1879 en 1889 positief en een waar die negatief is. 

Economische modernisering als verklarende factor voor de fertiliteitsont
wikkeling wordt in de literatuur meestal gemeten aan de hand van het aan
deel van de beroepsbevolking dat in de primaire sector werkzaam is c.q. het 
aandeel loontrekkenden in andere sectoren van de economie. Voor 1889 is 
slechts voor een negental plaatsen met een inwonertal boven de 5000 een der
gelijke benadering mogelijk. Dat deze steekproef uit de 123 gemeenten toch 
bruikbaar is moge blijken uit Tabel 6. Het percentage van de mannelijke be
roepsbevolking werkzaam in de landbouw is goed gespreid tussen de plaatsen 
(kolom 2). Hetzelfde gaat op voor het aandeel der in loondienst werkenden 
buiten de landbouw (kolom 3). Beide variabelen zullen verderop worden aan
geduid als LANDB en PROL. Als mogelijke bepalende factoren voor de fer-
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tiliteit en nuptialiteit zijn verder nog een aantal andere, voor de economische 
situatie relevante gegevens berekend: het percentage kinderen onder de 16 ja
ren met een beroep (KINAR), het percentage werkende vrouwen boven de 16 
jaren van het totaal der vrouwen van die leeftijd (VRAR) en het aantal man
nen zonder beroep boven de 16 jaren als percentage van het totaal der man
nen van die leeftijd (WERKL). De ratio achter deze laatste drie maten moge 
duidelijk zijn. Ze geven respectievelijk informatie over het economisch nut 
van kinderen, de "opportunity costs" voor het krijgen van kinderen als vrou
wen tijdelijk uit het arbeidsproces verdwijnen en de werkgelegenheidssituatie 
van de behandelde gemeenten. 

TABEL6 

Economische structuur van negen Limburgse gemeenten 188927
) 

(I) 

Maastricht 
Heerlen 
Kerkrade 
Maasbree 
Roermond 
Sittard 
Venlo 
Venray 
Weert 

(2) 
070 landbouwers 

1 
36 
15 
70 
7 

31 
24 
63 
51 

Bron: Beroepstelling 1889. 

(3) 
070 arbeiders 

57 
17 
63 
12 
40 
20 
27 
12 
21 

Welnu, in de negen gemeenten waar deze directe maten voor de economische 
structuur te berekenen zijn, vormen ze geen verklaring voor de verschillen in 
Ig en 1m (zie Tabel 7). De samenhangen tussen fertiliteit en nuptialiteit ener
zijds en de economische indicatoren anderzijds is te zwak om van een werke
lijk verklarende waarde te spreken. Een sterke landbouwsector betekent niet 
dat de vruchtbaarheid aanzienlijk hoger en de trouwlust aanzienlijk lager wa
ren. Ook leidde de proletariseringsgraad niet tot een hogere waarde voor 1m 
en Ig. Aangezien ook kinderarbeid, vrouwenarbeid en werkloosheid niet van 
doorslaggevende betekenis zijn geweest, moet men constateren dat de fluc
tuaties in Ig en 1m toevallig, dan weI "natuurlijk" zijn. 

TABEL 7 

Enkelvoudige correlatie tussen Ig/Im en economische indicatoren, 
1889 

Ig 
1m 

LANDB 

0,195 
-0,167 

PROL 

0,059 
0,480 

KINAR 

-0,252 
0,321 

VRAR 

-0,387 
-0,393 

WERKL 

0,501 
-0,133 
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Van de gedetailleerde informatie voor bovenstaande plaatsen kan men op 
nog een andere manier gebruik maken. De benaderingen voor de economi
sche ontwikkeling van aile Limburgse gemeenten werden reeds ruw genoemd 
en de uitspraken over hun samenhang met vruchtbaarheid en nuptialiteit wer
den daarom voorzichtig geformuleerd. Men is nu in de gelegenheid de waar
de van de proxies te toetsen in de negen genoemde plaatsen. De correlatie tus
sen het percentage mannen werkzaam in de primaire sector enerzijds en het 
aantal hectaren per inwoner en het percentage autochtone inwoners ander
zijds is respectievelijk 0,860 en 0,77728

). Deze sterke samenhang geeft - mede 
gezien het hoge significantieniveau - aan dat de berekeningen met deze pro
xies een waarde hebben, die de uitkomsten van Tabel 5 een grote zeggings
kracht geven. De concIusie kan dan ook voor de provincie als geheel geen an
dere zijn, dan dat de mate van economische ontwikkeling in 1889 (nog) geen 
invloed had op de vitale demografische processen. 

Conc/usie 

Overziet men de bevindingen tot op dit punt, dan is het niet moeilijk tot een 
eenduidige conclusie te komen. De variatie van de vruchtbaarheidscijfers in 
de Limburgse gemeenten gedurende de periode 1879-1889lijkt autonoom te 
zijn geweest. De ontwikkeling van de Ig in deze periode is niet zodanig dat er 
een globale daling te constateren valt. Eveneens is er geen samenspel met de 
nuptialiteit, in die zin dat de vruchtbaarheid zich aanpaste aan het al dan niet 
vasthouden aan het traditionele beperkende huwelijkspatroon. De grote ver
schillen in niveau's van zuigelingensterfte hadden aanleiding kunnen zijn tot 
geboortenbeperking in die plaatsen waar veel van de geboren kinderen in le
yen bleven. De uitgevoerde berekeningen tonen aan dat dit niet gebeurde. 
Eenzelfde concIusie moet men trekken voor de economische modernisering, 
hier gedefinieerd als een over gang van de primaire sector naar andere econo
mische sectoren en als een toename van het aantalloonafhankelijken binnen 
de beroepsbevolking. De gebruikte proxies voor deze modernisering blijken 
bij toetsing in een negental gemeenten waarvoor uitgebreide informatie ter 
beschikking stond, zeer bruikbaar. Dat er geen relatie bestond tussen de eco
nornische structuur van een plaats en het huwelijks- en vruchtbaarheidsge
drag, is een constatering die daarom met een zekere stelligheid gedaan kan 
worden. 

Het is zaak nog even stil te staan bij de twee veronderstellingen die eerder 
geformuleerd werden. Kan de geconstateerde variatie in vruchtbaarheid toch 
liggen aan verschillen van biologische of sociale aard? De grote differentiatie 
in zuigelingensterfte zou er een aanwijzing voor kunnen zijn. Niettemin kan 
men overtuigend laten zien dat er in de twee peiljaren een snelle wisseling op
trad van de gerealiseerde vruchtbaarheid. Plaatsen die in 1879 een hoge Ig 
hadden, bleken in 1889 te horen bij de groep met de laagste waarden en om
gekeerd. Biologische en sociale verschillen zullen zo snel niet veranderen. De 
tweede vooronderstelling had betrekking op een mogelijke divergentie in ge
loofsbeleving. Nu is secularisatie een moeilijk te operationaliseren concept. 
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Van de andere kant wijst op dit terrein verricht onderzoek nadrukkelijk in 
een richting: secularisatie komt daar op gang waar er sprake is van proletari
sering en verstedelijking. Loonarbeid en grootschaligheid vergemakkelijken 
het ontstaan van een subcultuur met afwijkende normen en waarden, temeer 
daar ze tegelijkertijd de sociale controle minder maken. Welnu, proletarise
ring bleek geen verklaring te kunnen bieden voor verschillen in fertiliteit. Bo
vendien kan de proxie "hectaren per persoon" als een maat voor verstedelij
king gezien worden en ook deze maat correleerde niet met de Ig. 

Daarmee resteert als enig mogelijke conclusie dat er in Limburg voor de 
bestudeerde periode gesproken moet worden van een "natuurlijke" vrucht
baarheid. Wordt daarmee het nut van dit onderzoek ter discussie gesteld? 
Gezien de aangehaalde studies van zowel theoretische als empirische aard 
was de vraagstelling terecht. Dat de uitkomst voor de onderzochte provincie 
overeenkomt met de gangbare opvatting doet daaraan geen afbreuk. Een ver
der onderzoek naar de fertiliteitstransitie in Nederlands Limburg kan zich 
baseren op een aangetoonde ongecontroleerde vruchtbaarheid tot minstens 
1889. Een laatste kanttekening hierbij: alhoewel het aggregatieniveau ver
laagd is van provinciaal naar gemeentelijk, er blijven binnen die gemeenten 
zulke uiteenlopende categorieen als bijvoorbeeld beoefenaren van vrije be
roepen en landbouwknechten. Het feit dat het reproductief gedrag van deze 
groepen in een gemiddelde gevangen wordt, blijft een systematisch probleem, 
waarmee bij verder onderzoek rekening gehouden dient te worden. 

NOTEN BIJ HOOFDSTUK IV 

• Een woord van dank is op zijn plaats aan de leden van de Werkgroep "Arbeid in 
Transformatie" van de vakgroep Economische en Sociale Geschiedenis van de Katho
lieke Universiteit Nijmegen. Met name de opmerkingen en suggesties van O.W.A. 
Boonstra, J.H.A. Hillebrand en P.M.M. Klep vormden een belangrijke steun bij het 
tot stand komen van dit onderzoek. Het manuscript voor dit artikel werd afgesloten in 
januari 1984. 

') Dit project beoogt de fertiliteitsontwikkeling in Europa in kaart te brengen door 
de vruchtbaarheidscijfers per provincie te verzamelen en analyseren voor de periode 
waarin de overgang plaatsvond van ongecontroleerde naar gecontroleerde vruchtbaar
heid. De aankondiging van het projekt vindt men in: A.J . Coale, "The decline of ferti
lity in Europe from the French Revolution to World War II", in: S.J. Behrman e.a. 
(eds.), Fertility and family planning: A world view (Ann Arbor 1969). Intussen ver
schenen monografieC!n over Portugal en italiC! (M. Livi-Bacci, resp. 1971 en 1977), 
Frankrijk (E. van de Walle, 1974), Duitsland (J. Knodel, 1974), Belgie (R. Lesthaeghe, 
1977) en Rusland (A.J. Coale, B. Anderson, E. Hltrm, 1979), alsmede diverse artike
len. Een overzicht van het geheel wordt gegeven door M.R. Haines, " Recent develop
ments in historical demography: A review of the European fertility project with some 
comparisons from Japan", Historical methods II (1978) 4, 162-173. 

2) Coale, "The decline" , 17-19. 
3) Ch. Tilly (ed.), Historical studies of changing fertility (Princeton 1978) 5-6. 
4) Idem, 50-51 en 348. 
s) R.J. Lesthaeghe, The decline of Belgian fertility, J 800-J 970 (Princeton 1977) 231. 
6) Het begrip is gelntroduceerd door: L. Henry, "Some data on natural fertility". 

Eugenics Quarterly 8 (1961) 81-91. 
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7) Zie met name de onder I) genoemde monografieen. 
8) Lesthaeghe, The decline, 97. 
~ J. Knodel, The fertility decline in Germany, 1871-1939 (Princeton 1974) 59-6l. 
I~ E.A. Wrigley, "Fertility strategy for the individual and the group", in: Tilly, 

Historical studies, 148-152. 
") M.O. Shapiro, "A land availability model of fertility changes in the rural nor

thern United States 1760-1870", Journal of Economic History 42 (1982) 577-600. 
12) Haines, "Recent", passim en met name pp. 170-171. 
13) P. Demeny, "Early fertility decline in Austria-Hungary: A lesson in demogra

phic transition", in: D.V. Glass & R. Revelle (eds.), Population and social change 
(Londen 1972) 160-164. 

14) Een notoir voorbeeld van "vroege" geboortenbeperking vormt Frankrijk, in 
welk land al rond 1800 voor vele streken bewuste geboortenbeperking werd toegepast. 
Voor de bourgeoisie van Geneve vindt men dit verschijnsel al eind zeventiende eeuw; 
L. Henry, Anciennes families genevoises: etude demographique, XVe-XXe siecles 
(Parijs 1956). Zie verder: E.A. Wrigley, "Family limitation in pre-industrial Eng
land", in: M. Drake (ed.), Population in industrialisation (Londen 1969) 157-194. 
Voor Nederland: J.D. Buissink, De analyse van regionale verschillen in de huwelijks
vruchtbaarheid. Een methodologisch-historische verkenning (Delft 1970). 

IS) E.W. Hofstee, Korte demografische geschiedenis van Nederland van 1800 tot 
heden (Haarlem 1981) 27-30 en 43-48. 

16) Volgens de volkstellingen zijn de percentages katholieken in de totale bevolking 
a1s voigt: 184997,1; 185997,6; 186997,7; 187998,0; 188998,0; 1899 98,1; 1909 97,6; 
192094,6 en 193093,4. 

17) Coale, "The decline", 13. 
18) De formules luiden: Ig = B/EFlml 

en 1m = EFlml/EFlwl, 
waarbij B = aantal werkelijke geboorten, ml = het aantal gehuwde vrouwen in leef
tijdsgroep i, FI = de vruchtbaarheid die de Hutterieten-vrouwen in die leeftijdsgroep 
realiseerden, WI = het totaal aantal vrouwen in leeftijdsgroep i. De leeftijdsgroepen 
omvatten vijfjaarlijkse groepen van 15-19 tot 45-49. De Hutterieten-waarde (FI) is 
resp. 0,300, 0,550, 0,502,0,447,0,406,0,222 en 0,06l. 

I~ In 1889 is de gemeente Rimburg opgehouden te bestaan a1s zelfstandige plaats. 
In de rest van dit artikel zal voor 1879 dus gerekend worden met 124 plaatsen en voor 
1889 met 123 plaatsen. Onder "enkelvoudige correlatie" zal bij de navolgende bereke
ningen steeds Pearsons product-moment correlatie-coefficient verstaan worden. 
~ Lesthaeghe, The decline, 98. 
21) Coale, "The decline", 13. 
22) De gegevens v~~r Limburg komen uit eigen onderzoek. De cijfers voor Neder

land en Belgie zijn ontleend aan Lesthaeghe, The decline, 102-103 en de Duitse gege
yens aan Knodel, Thefertility, Appendix 2.l. 

23) Sterfte-atlas van Nederland over 1860-1874 (Amsterdam 1879). 
24) Deze veronderstelling wordt bevestigd door de landelijke cijfers, die pas een da

ling vertonen vanaf 1880. Zie F. van Poppel, "Sociale ongelijkheid voor de dood. Het 
verband tussen sociaal-economische positie en zuigelingen- en kindersterfte in Neder
land in de periode 1850-1940", Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 8 (1982) 236. 

25) Lesthaeghe, The decline, 176; Knodel, Thefertility, 174. 
26) Statistiek van defabrieks- en ambachtsnijverheid in Nederland, getrokken uit de 

verslagen, welke door de burgemeesters en wethouders ingevolge art. 182 der gemeen
tewet jaarlijks den gemeenteraad worden aangeboden Cs-Gravenhage 1874). 

27) Kolom 2 = mannelijke person en werkzaam in beroepsklasse XVII (landbouw, 
veeteelt en bosbouw) als percentage van de totale mannelijke beroepsbevolking (minus 
personen zonder beroep). 
Kolom 3 = mannelijke personen in dienstbetrekking behorende tot de gewone werk
Iieden (beroepsklasse I-XXIV = nijverheids- en handelsbedrijven minus beroepsklasse 
XVII, landbouw, veeteelt en bosbouw) als percentage van de totale mannelijke be
roepsbevolking (minus personen zonder beroep). 
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28) De correlatie tussen de twee variabelen en het aantal arbeiders buiten de land
bouw (PROL), resp. -0,652 en -0,527, is weliswaar zwakker, maar significant en in de 
juiste richting. 
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JACOB THEODOOR CREMER, HET KOLONIAAL BEHEER EN HET 
NEDERLANDS BELANO IN A TJEH 

door 

R. LENSTRA 

Jacob Theodoor Cremer, die leefde van 1847 tot 1923, kan gezien worden als 
een vertegenwoordiger van het op expansie gerichte laatste deel van de negen
tiende eeuw. Zijn leven werd gekenmerkt door een grote activiteit, een activi
teit die tot uitdrukking kwam in het grote aantal bedrijven waarmee hij op 
een of andere wijze was verbonden, in de vele initiatieven die door hem wer
den genomen en in zijn jarenlange betrokkenheid bij de politiek. 

In Cremers leven nam het toenmalige Nederlands-Indit! een vooraanstaan
de plaats in; hier maakte hij carriere en verwierf hij zich een groot vermogen. 
Ook na zijn terugkeer in Nederland bleef hij, zowel via het bedrijfsleven als
ook via de politiek, bij "Indit!" betrokken. 

Leidinggevende functies heeft Cremer vervuld bij de Nederlandsche Han
del-Maatschappij (N.H.M.), de Deli-Maatschappij en de Deli-Spoorweg
Maatschappij. Hij was betrokken bij de totstandkoming van verschillende 
ondernemingen (o.m. bij de Deli-Spoorweg-Maatschappij, de Koninkiijke 
Paketvaart Maatschappij, de Java-China-Japanlijn en de Nederlandsche 
Scheepsbouw Maatschappij) en oefende bij een groot aantal bedrijven een 
commissariaat uit l

). Zijn naam is tevens verb on den aan het Koloniaal Insti
tuut, waarvan hij een van de oprichters was. Op politiek terrein trad Cremer 
op als liberaal; hij was lid van de Tweede Kamer, lid van de Eerste Kamer en 
Minister van Kolonit!n. 

Cremer die, gezien de beperkte financide mogelijkheden van zijn ouders, 
geen mogelijkheid kreeg om te gaan studeren, kwam op zestienjarige leeftijd 
terecht op het kantoor van een expeditiebedrijf in Arnhem. Enkele jaren la
ter, in 1867, werd hij aangenomen bij de N.H.M., de maatschappij die hem 
anderhalf jaar later uitzond naar Nederlands-Indit!. Na korte tijd op de secre
tarie van de factorij van de N.H.M. in Batavia te hebben gewerkt yond een 
overplaatsing naar Singapore plaats. Hier kwam hij, als assistent van de 
agent van de N.H.M., door zijn werkzaamheden in aanraking met Deli en de 
Deli-Maatschappij. In 1871 trad Cremer in dienst bij de Deli-Maatschappij, 
waar hij J. Nienhuys, een van de grondleggers ervan, opvolgde als admini
strateur. Onder zijn leiding zou de Deli-Maatschappij tot grote ontwikkeling 
komen. Het was in 1883 dat Cremer naar Nederland terugkeerde. Hier wijd
de hij zich aan de vorming van de Deli-Spoorweg-Maatschappij, waarvan het 
directeurschap door hem tot 1891 zou worden uitgeoefend. 

Terug in Nederland, vroeg naast het bedrijfsleven ook de politiek zijn aan
dacht. Door het kiesdistrict Amsterdam werd hij in 1884 gekozen tot lid van 
de Tweede Kamer. Ais een Indisch deskundige, als iemand die Nederlands-
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Indie uit ervaring kende en vooral bekend was met het gebied waar hij carrie
re had gemaakt, de Oostkust van Sumatra, hield Cremer zich bijna uitslui
tend bezig met zaken die "Indie" betroffen. Pierson nam Cremer in 1897 als 
Minister van Kolonien op in zijn ministerie. Na een vierjarig ministerschap 
keerde Cremer in de Tweede Kamer terug. Tot 1905, toen hij zich niet weer 
verkiesbaar stelde, zou hij hier van zich laten horen. 

Vanaf 1907 vervulde hij weer een be1angrijke functie in het bedrijfsleven; 
tot 1913 was Cremer president van de N.H.M., de maatschappij waarbij hij 
zijn 100pbaan in Nederlands-Indie was begonnen. Korte tijd later, van 1914 
tot 1918, zou hij bij de N.H.M. optreden als koninklijk commissaris. 

In 1918 werd een beroep op Cremer gedaan om de functie van buitenge
woon gezant en gevolmachtigd minister in Washington te vervullen. Gedu
rende twee jaren vervulde hij deze taak. Intussen had de politiek hem niet los
gelaten - in 1912 was hij voor de provincie Noord-Holland afgevaardigd naar 
de Eerste Kamer. Tot bijna het einde van zijn leven, tot 1922, zou Cremer 
hiervan deer uitmaken. 

Leven en werken van Cremer zijn nog weinig onderzocht. Een wetenschap
pelijk verantwoorde biografie ontbreekt; geschreven zijn slechts enkele bio
grafische notities. Van Aalst beschreef in zijn "Levensbericht" Cremer als ie
mand die het algemene belang voorop stelde, als een man van de daad en van 
initiatieven, kortom als een man "singulier in alles,,2). Een niet minder posi
tieve beoorde1ing gaven Moerman en Klijnhout-Moerman. Zij concludeer
den dat de beschrijving die Pieter Both van Jan Pieterszoon Coen had gege
yen ook op Cremer van toepassing was: "een persoon, zeer wei ervaren in 
den coophandel, alsmede in saeken van state, seer eerlijck, ende modest van 
leven, altijd laborieus sonder eenigen tijdt te verliesen"3). Niets dan lof ook 
van De Balbian Verster, die Cremer een voorbeeld noemde van energie, 
rechtschapenheid en hulpvaardigheid4

). Gaven de hiervoor genoemde schrij
vers - zij schreven kort na Cremers dood - een vrijwel kritiekloze beschrij
ving van Cremer, een zakelijker en evenwichtiger beeld werd in 1979 door 
Fasseur gegeven. Hij yond dat Cremers bekwaamheden op het zakelijke en 
diplomatieke terrein lagen, een groot staatsman zag hij in Cremer niet. 5). 

De hier aangehaalde auteurs gaven allen een kort overzicht van de belang
rijkste werkzaamheden van Cremer, doch aan zijn politieke opvattingen 
schonken ze vrijwel geen aandacht. Deze lacune hopen we met dit onderzoek 
enigszins op te vullen. 

* Een belangrijke rol, zo niet een rol van beslissende betekenis, heeft Cremer 
gespeeld in de al vanaf 1873 voortwoekerende Atjeh-oorlog. Als lid van de 
Tweede Kamer was hij de woordvoerder van hen die voorstander waren van 
een sterk offensief optreden van Nederlandse zijde. Voortdurend betoogde 
hij dat van Nederlandse kant meer initiatieven moesten worden genomen: het 
was nodig dat de strijd zo spoedig mogelijk tot een einde werd gebracht. Het 
Nederlands gezag moest in Atjeh worden gevestigd. Het ministerschap bood 
hem de mogelijkheid de pacificatie met krachtige hand door te voeren. De 
onderwerping van Atjeh kreeg voorrang, aile andere zaken werden onderge-
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schikt gemaakt aan de in Atjeh te voeren strijd. We zouden kunnen spreken 
van de hoogtijdagen van de Nederlandse imperiale koloniale politiek: voort
varend en onverbloemd werd gewerkt aan de vestiging van Nederlands gezag. 

Terwijl de Atjehers langzaam maar zeker tot de aanvaarding van het Ne
derlands gezag werden gedwongen, werd Atjeh stap voor stap opengesteld 
voor het particuliere bedrijfsleven, voor de tabaksplanters uit Deli en voor 
mijnbouwondernemingen. Het was met name de Koninklijke Nederlandsche 
Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indie, 
kortweg genoemd de "Koninklijke", die bij de openstelling van Atjeh groot 
belang had. De olieterreinen van de "Koninklijke", die zich had ontwikkeld 
tot de grootste olie-producent in Nederlands-Indie, bevonden zich op de 
Oostkust van Sumatra. Toen haar hier gelegen boorputten droogvielen en het 
voortbestaan van de onderneming werd bedreigd, hoopte ze in noordelijker 
gelegen gebieden, in Atjeh, nieuwe olie-houdende aardlagen aan te t~ffen. 

Vit het bovenstaande rijst de vraag op, in welke mate economische motie
yen een rol hebben gespeeld bij de vestiging van het Nederlands gezag in 
Atjeh. Onderzoekers hebben zich over de economische belangen als drijfveer 
voor de pacificatie van Atjeh veelal genuanceerd uitgelaten. Zo "leken" voor 
Baudet en Fasseur niet het economische, maar het "imperiale" motief beslis
send te zijn geweest6

). Voor Van Tijn "konden" directe economische belan
gen van onmiddellijke invloed zijn geweest op de besluiten tot gezagsvesti
ging'). Van 't Veer sprak in verband met de vestiging van de petroleumindus
trie in Perlak (het belangrijkste oliehoudende gebied in Atjeh), over een 
"merkwaardige coincidentie"8). 

Minder genuanceerd spraken Pluvier en Kossmann zich uit. Hoewel hij bij 
de Nederlandse gezagsvestiging in Atjeh aan de angst voor mededingers "een 
zekere rol" toeschreef, stelde Pluvier dat de uitbreiding van het koloniaal ge
bied meer verband hield met economische overwegingen dan met het houden 
van een wedloop met vreemde mogendheden9

). Kossmann tenslotte oordeel
de, dat het Nederlandse imperialisme uit de jaren na 1890 niet uit econorni
sche motieven voortkwam; ethische motieven plaatste hij op de voorgrond'O). 

Zoals uit het voorgaande is gebleken, speelde Cremer zowel in het in Ne
derlands-Indie werkzame bedrijfsleven alsook in de koloniale politiek een be
langrijke rol. Het lijkt dan ook aannemelijk dat er tussen zijn economische 
en politieke opvattingen over het koloniaal beheer een nauwe relatie bestaan 
zou hebben. Ook voor wat betreft de Nederlandse gezagsvestiging in Atjeh 
lijkt het voor de hand te liggen dat bij hem economische motieven hebben 
meegespeeld. Getracht zal worden meer duidelijkheid te verkrijgen omtrent 
deze vooronderstellingen. 

In de eerste plaats wordt onderzocht welk belang Cremer in economisch 
opzicht aan Nederlands-Indie hechtte en welke, in zijn visie, de belangen wa
ren die "Indie" had bij de aanwezigheid van Nederlandse ondernerningen. 
Tevens wordt nagegaan welke taken de overheid, volgens Cremer, in Neder
lands-Indie op econornisch gebied had te vervullen en op welke wijze ze deze 
taken zou moeten uitvoeren. Het derde en laatste punt van onderzoek wordt 
gevormd door de Atjeh-politiek die Cremer voerde. Onderzocht wordt in 
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hoeverre, tijdens de periode dat Cremer Minister van Kolonien was, econo
mische motieven of belangen van invloed zijn geweest bij de pacificatie van 
Atjeh. 

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende bronnen: Handelingen 
van de Staten-Generaal, Jaarboeken van het Mijnwezen voor Nederiandsch 
Oost-Indie, enige door Cremer geschreven brochures, de Nieuwe Rotterdam
sche Courant en de indertijd op Sumatra verschijnende Deli-Courant en Su
matra-Courant ll). Tevens zijn geraadpleegd het archief van het Ministerie 
van Kolonien, het familie-archief Cremer, het archief C.H.A. van der Wijck 
en het archief J .B. van Heutsz, aIle aanwezig in het Algemeen Rijksarchief in 
Den Haag. 

I CREMERS LEVEN EN OPV ATTINGEN 

"De nijverheid en de handel in een kolonie als de onze, verspreid en met de 
meest uiteenlopende toestanden, kunnen zich slechts vestigen en tot bloei ge
raken, als zij komen onder een bestuur dat hunne belangen begrijpt en daar
aan tijdig kan voldoen." 

J.T. Cremer in de Tweede Kamer, 16 november 1887 

De jaren in Nederlands-Indie 

Cremer vestigde zich in Nederlands-Indie op het moment dat in Nederland 
het einde van de periode van de gouvernementscultures werd ingeluid en tege
lijkertijd het startsein werd gegeven voor het particuliere initiatief en kapitaal 
om in de Indische bezittingen, rijk in het voortbrengen van cultuurprodukten 
en rijk aan bodemschatten, hun krachten te tonen. Al vrij snel bleek dat het 
hem niet aan initiatieven ontbrak en toonde hij aan waartoe het particulier 
initiatief in staat was. 

Door de N.H.M. uitgezonden, kwam Cremer in december 1868 te Batavia 
aan. Hier begon hij zijn werkzaamheden als jongste bediende op de secretarie 
van de factorij van de N.H.M. 12

). In Batavia was het dat hij voor het eerst 
hoorde van de planter Nienhuys en van de tabakscultuur in Deli, op de Oost
kust van Sumatra. Om voor de nieuwe agent van de N.H.M. in Singapore, 
die het Maleis en Engels niet beheerste, de taalproblemen op te lossen werd 
Cremer in januari 1870 naar Singapore overgeplaatst. Doordat de N .H.M. in 
Singapore ook de belangen van de Deli-Maatschappij behartigde, kwam hij 
hier in regelmatig contact met E.A.F. Straatmann, een van de administra
teurs van deze maatschappij. Samen maakten ze regelingen voor de aanschaf
fing van goederen en voor de werving van werkkrachten voor Deli. 
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Na een aanwezigheid van ruim een jaar keerde Cremer in februari 1871, 
met een grotere kennis van Deli, terug op de secretarie in Batavia. Nog in het
zelfde jaar werd hij benaderd door Straatmann die hem voorstelde, in ver
band met het vertrek van zijn mede-administrateur J. Nienhuys naar Neder
land, naar Deli te komen en in dienst te treden van de Deli-Maatschappij. Het 
aanbod werd door Cremer geaccepteerd, mits "het geen betrekking betrof 
van een ondergeschikte, maar die van eene mede-administrateur"I3). De di
rectie van de Deli-Maatschappij ging hiermee akkoord en zo vertrok hij in 
november 1871 naar Deli. 

* Op initiatief van de tabaksplanter Jacobus Nienhuys, die al enkele jaren eer-
der met de tabaksaanplant op Deli was begonnen, was in 1869 metbehulp 
van de tabakshandelaar G.C. Clemen, de graanhandelaar P.W. Janssen en 
de N.H.M. de N.V. Deli-Maatschappij opgericht. De Deli-Maatschappij leg
de zich vooral toe op de produktie van tabak. Voor het planten van de tabak, 
het sorteren van de rijpe tabak en het vervoeren van de tabak naar de oost
kust van Sumatra was men aangewezen op arbeidskrachten van elders. Deli 
was dun bevolkt en de weinige inlanders voelden er weinig voor om als loon
arbeider te gaan werkenI4

). Daarom werden in Penang en Singapore Chine
zen aangeworven. Ook andere oosterlingen, hoewel in kleinere getale, wer
den aangetrokken. De geproduceerde tabak werd vervoerd naar Amsterdam 
en Rotterdam, waar hij werd geveild. 

Samen met Straatmann kreeg Cremer nu de leiding in handen van de Deli
Maatschappij in Nederlands-Indie. Reeds in augustus 1872, toen hij gemach
tigd werd om de directeur van de Deli-Maatschappij, die zijn vestiging had in 
Nederland, in Nederlands-Indie te vertegenwoordigen, kwam Cremer aan het 
hoofd te staan van de Indische vestiging van de onderneming'S). Zoals al eer
der vermeld, waren werkkrachten, koelies genoemd, op Deli vrijwel niet aan
wezig en dit was dan ook een van de problemen waarmee hij als hoofdadmi
nistrateur te maken kreeg. Werving van arbeidskrachten kostte veel moeite 
en geld. Voor de onderneming was het daarom van groot belang dat ze de ze
kerheid had dat de koelies de door hen gesloten arbeidsovereenkomsten na
kwamen. 

De oosterlingen die waren aangeworven voor Deli werden beschouwd als 
onderdanen van de sultan van Deli. In de praktijk waren ze echter eerder on
derdanen van de onderneming; deze handhaafde zelf de orde en de rust en 
legde zelf straffen op; aIleen in uitzonderlijke gevallen vond bestraffing door 
de sultan plaats. Dit zelfstandig optreden en het eigen rechter spelen werden 
bedreigd toen in 1873 plannen werden gemaakt om de vreemde oosterse ar
beidskrachten tot onderdanen van het Nederlands-Indische Gouvernement te 
verklaren. De rechtspraak zou hiermee in handen komen van het Nederlands 
bestuur en omdat dit bestuur zich op grote afstand bevond, werd gevreesd 
dat de koelies, meer dan reeds het geval was, van hun werk zouden weglopen, 
wat voor de onderneming een schadepost zou betekenen. Op initiatief van 
Cremer wendden de ondernemers van Deli zich tot de regering met het ver
zoek om zelf te kunnen blijven optreden tegen de koelies. Daarnaast verzoch-
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ten ze om verbreking van een arbeidsovereenkomst door een koelie strafbaar 
te stellen. 

Het verzoek had weinig succes. In december 1873 werden aIle vreemde oos
terse arbeidskrachten als onderdanen van het Nederlands-Indische Gouver
nement aangemerkt. WeI kon men terugvallen op het "Algemeen Politie
strafreglement voor Inlanders" waarbij het weigeren van werk en het weglo
pen, dus het niet nakomen van de gesloten arbeidsovereenkomst, strafbaar 
waren gesteld'6). Maar ook deze mogelijkheid, waar de werkgevers gebruik 
van konden maken wanneer ze zich in hun belangen geschaad voelden, was 
aan felle kritiek onderhevig. Omdat de arbeidsovereenkomsten vrijwel altijd 
monde1ing werden afgesloten was het niet mogelijk na te gaan wanneer er 
sprake was van verbreking van de overeenkomst door de koelie; ook was niet 
na te gaan of de werkgever zich wei aan de overeenkomst hield. Vandaar dat 
in de Tweede Kamer stemmen opgingen die zich verzetten tegen het bestraf
fen van het verbreken van een arbeidsovereenkomst door koelies. In novem
ber 1875 kwamen deze tot uitdrukking in een door het kamerlid Mirandolle 
ingediende motie waarin opheffing van de strafbepalingen werd gevraagd. 

Cremer voelde niets voor een maatregel waarbij de strafbepalingen zouden 
worden opgeheven en in een brochure getiteld "Een woord uit Deli tot de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal" zette hij zijn opvattingen hierover uit
een'7). Hij benadrukte het grote belang van vreemde oosterse werkkrachten, 
voor de planters kon het behoud of vertrek ervan "hunne welvaart of hun on
dergang zijn"'8). Het aantrekken van deze werkkrachten was in verband met 
de geringe bevolking van Deli noodzakelijk. Een buitengewest als Deli kon 
dan ook niet vergeleken worden met Java waar geen arbeidskrachten van ei
ders behoefden te worden aangetrokken. Bij onzekerheid over de wei of niet 
naleving van de arbeidscontracten zou het werken in Deli onmogelijk wor
den. Niemand zou het nog wagen met grote kosten en moeite arbeidskrach
ten aan te werven en verplichtingen voor hen op zich te nemen, wanneer ze 
enkele dagen na aankomst weer zouden kunnen vertrekken zonder dat de 
overheid hiertegen iets zou ondernemen. De wetenschap dat weglopen en 
werkweigering strafbaar waren gaf de planter een overwicht, dat voor de rust 
in het gebied noodzakelijk was. Dat hij daardoor misbruik van zijn macht 
kon maken was voor Cremer uitgesloten - de koelies wisten heel goed waar ze 
zich bij ongeoorloofde behandeling moesten gaan beklagen. 

Niet aIleen was handhaving van de strafbepalingen in het belang van de 
planters een vereiste, het was ook nodig "omdat het algemeen belang zulks 
vordert"'I». Bloei van het tabaksbedrijf, aldus Cremer, was ook in het belang 
van de Nederlandse handel en nijverheid en tevens in het belang van de schat
kist. De tabak werd in Amsterdam en Rotterdam op de markt gebracht, het 
in Deli gemvesteerde kapitaal kwam grotendeels uit Nederland en met de toe
name van de bedrijvigheid op de Oostkust van Sumatra groeide ook de 
stoomvaart. Hoewel de strafbepalingen tegen hen gebruikt konden worden, 
waren ze ook in het belang van de koelies zelf. In Deli vonden ze een ruim be
staan. Het niet strafbaar stellen van het verbreken van arbeidsovereenkom
sten zou daarom een ,,2-snijdend wapen zijn, dat ook hen zou wonden"20). 
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Cremer wees op hetgeen door particulier initiatief in een buitengewest a1s 
Deli in de loop van de tijd tot stand was gebracht: de vorsten waren er beter 
van geworden en de eerder arme bevolking van Deli was nu vrij welvarend. 
Het voorbeeld van Deli leek hem ook voor Atjeh van belang. Hieraan kon 
men zien welke voordelen door de Nederlanders werden gebracht. Hij sprak 
de veronderstelling uit dat de planters mettertijd onwillekeurig mee zouden 
werken, "naast of na het leger en de diplomatie", aan de pacificatie van 
Atjeh21

). Het schrijven van Cremer liet aan duidelijkheid niets te wensen 
over. De overheid diende toe te zien op de naleving van de arbeidsovereen
komsten, handhaving van de strafbepalingen was noodzakelijk en in het be
lang van ieder die direct of indirect bij de tabaksproduktie was betrokken. 

Mede dank zij Cremers brochure werd de motie-Mirandolle gewijzigd. Bij 
afschaffing van de strafbepalingen lOU de regering in gebieden, waar met im
migranten werd gewerkt, de verhouding tussen werkgevers en werknemers 
afzonderlijk moeten regelen. De geamendeerde motie kreeg in februari 1877 
de steun van de Tweede Kamer, de strafbepalingen verdwenen en in juli 1880 
werd in de zogenaamde koelie-ordonnantie de verhouding tussen werkgevers 
en de immigranten geregeld. Bepaald werd dat arbeiders zonder schriftelijke 
toestemming van hun werkgever de onderneming waarbij ze werkten, niet 
mochten verlaten; overtreding kon worden gestraft met een boete of met 
dwangarbeid. De werkgever had te zorgen voor huisvesting en geneeskundige 
behandeling van de arbeiders22). 

Met de koelie-ordonnantie, die door de planters een "groote schrede tot 
consolidatie van ons bedrijf" werd genoemd, leek het voortbestaan van het 
tabaksbedrijf verzekerd te zijn23

). Inmiddels waren de planters echter gecon
fronteerd met nieuwe onzekerheden. Vanaf 1875 had op de Europese mark
ten namelijk een voortdurende daling plaatsgevonden van de tabaksprijzen. 
Hoewel deze prijsdaling werd gecompenseerd door een stijging van de pro
duktie, was dit toch voor de planters een reden om zich te bezinnen op midde
len om de kosten van hun onderneming, vooral de arbeidskosten, te drukken. 
Deze hoopte men te vinden in een grotere onderlinge samenwerking tussen de 
verschillende ondernemingen in Deli. Mede op initiatiefvan Cremer, die ook 
de eerste voorzitter werd, yond in april 1879 de oprichting plaats van de Deli
Plantersvereniging24

) . Hiermee kwam men tot een bundeling van krachten -
afspraken werden gemaakt over de werving en betaling van koelies, over het 
gebruik van elkaars wegen en over het kopen van tabak. 

Ondanks dit gezamenlijk optreden bleven er twijfels bestaan omtrent de 
toekomst van het tabaksbedrijf. In een aantal artikelen, verschenen in het 
blad Nieuws van den Dag van oktober 1880, werd zelfs de vrees uitgesproken 
dat, wanneer men zou doorgaan met de extensieve tabakscultuur, waarvan 
weI de omvang toenam maar die in waarde verminderde, de welvaart van 
Deli spoedig tot het verleden lOU gaan behoren2S

). Ais remedie werd de over
schakeling op intensieve cultures aanbevolen. Dit bracht Cremer ertoe naar 
de pen te grijpen om in een uitgebreid artikel, met a1s titel "De toekomst van 
Deli", weer te geven wat naar zijn mening nodig was om aan de Oostkust van 
Sumatra een goede toekomst te verzekeren26

). 
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Hij begon met aan te geven dat de planters in Deli hun werk hier niet waren 
begonnen om zich uitsluitend op de tabakscultuur toe te leggen, maar dat 
door tal van oorzaken de belangstelling voor intensieve cultures vrijwel was 
verdwenen. De verminderde belangstelling was te wijten aan de grote winsten 
die met de tabakscultuur konden worden behaaId, aan de minder goede resul
taten van de intensieve cultures, aan bepaalde regeringsmaatregelen en aan 
onvoldoende aandacht van de regering voor Deli. Vooral het regeringsbeleid, 
dat zijns inziens niet anders dan negatief kon werken op de ondernemings
geest van de planters, kreeg van Cremer volle aandacht. 

De regeringsmaatregelen, die vrijwel steeds tot zwaardere lasten en boven
dien tot onzekerheid omtrent de toekomst hadden geleid, hadden eraan mee
gewerkt dat de planters gingen streven naar het behalen van zoveel mogelijk 
winst op korte termijn . In januari 1876 waren op de Oostkust van Sumatra 
voor een aantal produkten uitvoerrechten ingevoerd en het was niet denk
beeldig dat deze zouden worden verhoogd of worden uitgebreid tot andere 
produkten. Ook de motie-Mirandolle, "het Damoc1eszwaard" dat de onder
nemingen boven het hoofd had gehangen, had het vertrouwen in de toekomst 
niet versterkt27). Hoewel Cremer gunstiger oordeelde over de invoering van 
de koelie-ordonnantie, was ook deze niet geheel naar zijn zin. Arbeidskrach
ten wier arbeidscontract was afgelopen of die niet meer in staat waren te 
werken, konden, op kosten van de werkgever, door het plaatselijk bestuur 
naar de plaats van herkomst worden teruggezonden, wanneer ze niet over 
voldoende middelen van bestaan beschikten. Deze regeling wees Cremer als 
onnodig van de hand. Voor de ouderen, de zwakken en de zieken, "de inva
Iieden van den arbeid", moest naar zijn mening in het land zelf gezorgd wor
den28). Voor Deli en voor de goede naam van Nederland in Azie zou hij het 
een blaam vinden, wanneer zij zouden worden teruggezonden. Op de toe
komst van Deli, dat aangewezen was op immigratie, zou dit van nadelige in
vloed kunnen zijn. Cremer pleitte voor de oprichting van een asyl, waar de 
"invalieden" een plaats lOuden kunnen vinden. Het asyl zou voor het groot
ste deel bekostigd kunnen worden uit bijdragen van welvarende Chinezen en 
van planters, de zorg voor het asylleek hem een regeringstaak29

). 

Dat de aandacht van de regering voor Deli gering was, bleek uit het feit dat 
ze niet deed wat ze zou moeten doen, namelijk het openleggen van het land 
door verbetering van de wegverbindingen en de aanleg van bruggen. Verbete
ring van de communicatiemogelijkheden achtte Cremer niet aileen van be
lang voor de ondernemingen, ook het bestuur zou ervan profijt kunnen heb
ben. Meer in het algemeen wees Cremer op de noodzaak om het bestuur van 
Deli, dat gekenmerkt werd door zijn tijdelijke karakter en zijn eenvoudige 
opzet, doelmatiger in te richten door verstrekking van meer financiele midde
len. Dit lOU aIleen mogelijk zijn, wanneer in Nederland definitief met het be
halen van directe voordelen uit Nederlands-Indie, de batig-slot-politiek, werd 
gebrokenlO). AIleen dan zou aan de behoeften in Nederlands-Indie kunnen 
worden voldaan en zou er, in het belang van aile klassen in Nederlands-Indie, 
een duurzame verbetering kunnen komen. Via de indirecte voordelen die het 
tabaksbedrijf opleverde zou het geld op deze wijze besteed tevens_ bijdra-
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gen tot de welvaart van Nederland. De hele tabaksopbrengst van Deli werd 
immers op de Nederlandse markt verhandeld, terwijl het grootste dee! van de 
tabaksproduktie met behulp van Nederlands kapitaal plaatsvond31) . 

Tenslotte vestigde Cremer in zijn geschrift er de aandacht op dat, wanneer 
het onderwijs in Nederland zich meer zou toeleggen op de praktische ontwik
keling van de jongeren en zich minder zou inspannen om fatsoenlijke, goed 
opgevoede ambtenaren te leveren, nog meer Nederlandse jongeren werk zou
den kunnen vinden in Deli. Nodig waren praktisch ingestelde jongeren die de 
handen uit de mouwen konden steken. Kon men aan deze vraag voldoen, 
Deli en Nederland zouden beide de voordelen ervan trekken. 

Hoewel dit schrijven van Cremer, in tegenstelling tot zijn brochure "Een 
woord uit Deli" , niet rechtstreeks tot de Tweede Kamer was gericht, sprak er 
toch duidelijk de bedoeling uit om de regeringspolitiek te beinvloeden. Aan 
Deli moest meer aandacht worden besteed en meer rekening moest worden 
gehouden met de belangen van de daar werkzame ondernemingen, Neder
lands-Indit! zou er welvarender door worden en ook Nederland zou ervan 
profiteren. 

Aan de toekomst van Deli, afhankelijk van het regeringsbeleid meer of 
minder welvarend, zou Cremer echter nog maar korte tijd van nabij meewer
ken. In 1883 verplaatste zijn directe werkterrein zich van Deli naar Neder
land, vanwaaruit zijn aandacht bleef gericht op Nederlands-Indie. 

* Tijdens de jaren dat hij leiding gaf aan de Deli-Maatschappij had deze een 
grote groei doorgemaakt. Het aandelenkapitaal van de maatschappij was uit
gebreid van f 300.000,- bij de oprichting tot 2 miljoen gulden in 1883 en de 
tabaksproduktie was toegenomen van 1315 pakken tabak in 1870 tot 22.000 
pakken in 188332

). De tabaksproduktie van de Deli-Maatschappij nam daar
mee ongeveer een-derde van de totale Sumatraase produktie, waarbij in 1883 
ruim 25.000 arbeiders waren betrokken, voor haar rekening33) . 

Voor de aandeelhouders kwam de sterke groei van de Deli-Maatschappij 
tot uiting in het uitgekeerde dividend; in de periode 1871 tot 1883 bedroeg het 
jaarlijks gemidde!de 73 0f034) . Als aandeelhouder en als administrateur deelde 
ook Cremer mee in de ruime winsten die werden behaald. Gedurende zijn 
aanwezigheid in Nederlands-Indie wist hij een vermogen op te bouwen van 
ruim een half miljoen gulden; zijn aandelenbezit bij de Deli-Maatschappij 
was daarbij uitgegroeid tot een bedrag van f 362.250,- aan het eind van 
18833S). 

De door Cremer geleverde bijdrage aan de ontwikkeling van de Deli-Maat
schappij was niet gering. Door te zorgen voor de aanvoer van voldoende ar
beidskrachten van elders maakte hij haar groei mogelijk. Op zijn aandringen 
kwam de koelie-ordonnantie tot stand en ook slaagde hij erin de belangen 
van de tabaksnijverheid samen te brengen in de Plantersvereniging. Zijn ge
schriften, die maakten dat men in Nederland de problemen en de verlangens 
van het tabaksbedrijf leerde kennen, waren zodoende van invloed op het re
geringsbeleid. Niet Nienhuys, "de volhardende pionier", maar Cremer wordt 
dan ook door De Balbian Verster "de werkelijke stichter" van Deli ge
noemd36

). 
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Terug in Nederland 

Zoals Cremer in "De toekomst van Deli" had geschreven, was de verbetering 
van de vervoersmogelijkheden voor Deli van levensbelang. Teruggekeerd in 
Nederland beijverde hij zich om deze tot stand te brengen. Omdat de regering 
weinig deed om tot infrastructurele verbeteringen in Deli te komen, had de 
Deli-Maatschappij in juli 1881 bij het Gouvernement een concessie aange
vraagd voor de aanleg van een spoorlijn. De spoorlijn, met als belangrijkste 
functie het afvoeren van de geproduceerde tabak en het aanvoeren van beno
digde materialen, zou een verbinding moeten vormen tussen het centrum van 
de tabakscultuur en de havenplaats Belawan aan de oostkust van Sumatral7

). 

Hoewel de spoorlijn "van en voor de planters" moest zijn, werd door de bei
de administrateurs van de Deli-Maatschappij (onder wie nog Cremer) toch 
ook gewezen op het grote be lang dat het Gouvernement erbij kon hebbenl8). 
Voor het Gouvernement zou de spoorlijn besparingen geven op het vervoer 
van personen en goederen, het zou ook van belang kunnen zijn voor de poli
tie en bij militaire operaties. 

De aanleg van de spoorlijn werd toegedacht aan een nieuwe onderneming 
die voor dit doel zou moeten worden opgericht, de Deli-Spoorweg-Maat
schappij. Andere ondernemingen in Deli en ook de N.H.M. werden door de 
Deli-Maatschappij bereid gevonden hieraan deel te nemen. Daarnaast werd 
een beroep gedaan op Nederlandse kapitaalverschaffers. Cremer, terug in 
Nederland, ging zich de eerste tijd geheel en al bezig houden met de vorming 
van de Deli-Spoorweg-Maatschappij. Het lukte hem echter niet om Neder
landse beleggers er zodanig voor te interesseren dat het vastgestelde aande
lenkapitaal werd verkregenl9) . Ondanks de geringe belangstelling werd toch 
in juni 1883 overgegaan tot de oprichting van het nieuwe spoorwegbedrijf. 
De lei ding van de nieuwe onderneming, die haar hoofdvestiging in Nederland 
had, kwam in handen van Cremer. Ais directeur bleef hij bij de Deli-Spoor
weg-Maatschappij werkzaam tot de voltooiing van de spoorwegaanleg in 
Deli, tot mei 1891. 

* Zoals we hebben gezien, had Cremer in het verleden getracht om vanuit Ne-
derlands-Indie invloed uit te oefenen op de koloniale politiek van de regering. 
Vanaf november 1884 nam hij zelf deel aan de politieke discussies en aan de 
besluitvorming in de Tweede Kamer. Hij was door "Burgerplicht", een Am
sterdamse kiesvereniging die zich in 1885 bij de toen gevormde Liberale Unie 
aansloot, kandidaat gesteld en vervolgens door het kiesdistrict Amsterdam 
naar de Tweede Kamer afgevaardigd. Zich vrijwel uitsluitend bezighoudend 
met Nederlands-Indie, werd hij hier al vrij snel geconfronteerd met twee za
ken die naar zijn mening om een krachtig en snel optreden vroegen, namelijk 
de in 1884 ingezette suikercrisis en de vanaf 1873 voortslepende Atjeh-oor
log. 

De in 1884 aangevangen suikercrisis - in korte tijd daalden de suikerprijzen 
tot de helft - viel samen met een algemene crisis in de landbouw. Er was spra
ke van een overproduktie van suiker, terwijl in verschillende landen van Eu-
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ropa de beetwortelsuikerindustrie bescherming genoot. Daarnaast verergerde 
de crisis door de serehziekte""}. Veel ondernemingen in Nederlands-Indie wer
den hierdoor in hun bestaan bedreigd. In Cremer zouden ze in de Tweede Ka
mer een krachtig verdediger van hun belangen vinden. 

Voor de suikerindustrie, die "niet een particulier, maar een staatsbelang 
(is)", bepleitte Cremer vermindering van lasten haar opgelegd door de over
heid4l

). Een tijdelijke vermindering van de opgelegde lasten was in het belang 
van duizenden inlanders, het zou de ondernemingsgeest weer opwekken en in 
het belang zijn van de schatkist. Aileen bij tijdige maatregelen, al zouden die 
gaan ten koste van de schatkist, was de kans aanwezig dat herstel zou intre
den. Gebeurde dit niet, dan zou dat het einde van de suikerindustrie kunnen 
betekenen: "dan loopen wij 't gevaar dat het lijk ons weldra ... niets meer zal 
geven"42). Met de val van de suikerindustrie zouden ook de indirecte voorde
len die ze opleverde, en die van nog groter belang waren dan de door haar be
taalde belastingen, verdwijnen. 

Naast de vermindering van lasten zag Cremer in de afschaffing van het uit
voerrecht op suiker een middel om de suikerindustrie te redden. Voor de 
schatkist zou het gaan om een klein bedrag, terwijl de ondergang van de be
langrijkste industrie op Java daardoor misschien zou kunnen worden voor
komen. De opheffing van het uitvoerrecht op suiker paste in Cremers opvat
ting dat op Java geen uitvoerrechten meer behoorden te worden geheven. Het 
belastingstelsel was er goed ontwikkeld en uitvoerrechten hoorden daar thuis 
waar andere belastingen moeilijk konden worden opgelegd, bij "onbeschaaf
de volken"·l). Cremer zag zich in december 1886 door de Tweede Kamer ge
steund toen deze een wetsvoorstel aannam waarbij de heffing van het uit
voerrecht op suiker voor de duur van vijf jaren werd opgeschort44). Vijf jaren 
later, toen het uitvoerrecht op suiker weer ter discussie stond, wees hij erop 
dat deze maatregel de suikerindustrie had gered4S

). 

Herinvoering van het uitvoerrecht werd door Cremer van de hand gewezen 
- dit zou in het belang zijn van de grote winstmakende suikerfabrikanten, die 
daarmee hun zwakkere concurrenten zouden zien verdwijnen. Dit, terwijl 
"de val van elke fabriek op Java een verlies voor de schatkist en een verlies 
voor de bevolking" zou zijn46

). Bovendien zou de suikerindustrie op Java, ten 
opzichte van de andere belangrijke suikerproducerende en -exporterende ge
bieden, in een uitzonderingspositie komen te verkeren. Het algemeen belang 
vroeg dan ook, aldus Cremer, dat het uitvoerrecht op suiker bleef opge
schort. Weer bleek de Tweede Kamer dezelfde mening te hebben, ze schortte 
voor de tweede maal de heffing Op47). 

Even krachtig als de belangen van de suikerondernemingen, die de crisis te 
boven kwamen, verdedigde Cremer een hard optreden tegen Atjeh dat wei
gerde zich te schikken onder Nederlandse heerschappij. Al vanaf 1873, het 
jaar waarin de strijd in Atjeh begon, werden van Nederlandse zijde pogingen 
ondernomen Atjeh binnen de Nederlandse invloedssfeer te brengen. Dit alles 
in overeenstemming met de "geest des tijds", de grote drang naar koloniaal 
bezit48). Herhaaldelijk drong Cremer aan op een krachtiger, een minder de
fensief en een meer offensief optreden. Tegenover Atjeh wenste hij geen hal-
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ve maatregelen. Er waren immers "groote nationale en internationale belan
gen" mee gemoeid en bovendien toonden de inlanders aileen maar eerbied en 
ontzag voor macht. Het prestige van de Nederlanders en de Nederlandse sou
vereiniteit in Indie zouden geschaad worden door een besluiteloos en zwak 
optreden49

). Het was dan ook niet te verwonderen dat Cremer zich een tegen
stander toonde van een terugtrekking van het leger op de vanaf 1884 gevorm
de geconcentreerde linieSO). Meer heil verwachtte hij van een scheepvaartrege
ling die de hele kust, met uitzondering van enkele havenplaatsen, moest slui
ten voor de handePI). Hierdoor zou de bevoorrading van het verzet in Atjeh 
onmogelijk worden. Tevens zou deze regeling het vervoer van de aan de kust 
geteelde produkten vanuit de opengestelde havenplaatsen moeten bevorde
reno Ook wenste Cremer dat de gouverneur van Atjeh volledige vrijheid van 
handelen kreeg, zodat hij actief kon optreden en regelingen kon treffen die 
hij nodig achtteS2). 

Voor zover moge1ijk nog duidelijker dan tevoren, sprak Cremer zich in het 
"Atjeh-jaar" 1896, het jaar waarin Teukoe Oemar zijn steun aan het Neder
landse leger beeindigde, over de Atjeh-oorlog uitS3

). Voor alles moest er naar 
gestreefd worden "om dezen kanker te verwijderen", daarvoor moest het aan 
iedereen duidelijk worden gemaakt dat van terugtrekken of afwachten geen 
sprake kon zijnS4

). Nodig was een vastberaden optreden: om in Atjeh te kun
nen blijven moest de tegenstander worden vernietigd. "De politiek moest 
zwijgen, de wapenen moesten spreken"SS). 

Cremer was van oordeel dat de pacificatie van Atjeh nog bevorderd kon 
worden door het tot ontwikkeling brengen van het kustgebied. Dit onder het 
motto "wie de kust heeft beheerst ook het binnenland"S6). De rust en orde 
zouden door de vestiging van particuliere ondernemingen toenemen. Boven
dien zouden ze door de welvaart die ze brachten, de inkomsten van de over
heid doen toenemen. 

Het was niet de eerste keer dat Cremer aandrong op de economische ont
wikkeling van Atjeh. Nog maar kort in de Tweede Kamer, in maart 1885, had 
hij al de vraag geste1d of het op Atjeh vergoten bloed geen vruchten moest 
dragenS7). Zelf beantwoordde hij de vraag positief. Atjeh kon een middelpunt 
worden voor de handel met Sumatra, met Penang en met de landen TOnd de 
golf van Bengalen. 

Er moest gewerkt worden aan de uitbreiding van het wegennet en aan de 
verbetering van de verbindingen met andere gebiedenS8). Daarbij konden de 
wegen eerst gebruikt worden voor militaire doeleinden, naderhand zouden ze 
bijdragen aan de ontwikkeling van het land. In de ogen van Cremer gingen de 
pacifica tie van Atjeh en het tot ontwikkeling brengen van dit gebied hand in 
hand. Vestiging van het Nederlands gezag maakte de komst van particuliere 
ondernemingen mogelijk en deze zouden op hun beurt, door de voordelen die 
ze brachten, meewerken aan de handhaving ervan. 

Vroegen de suikercrisis en de Atjeh-oorlog om een kordaat ingrijpen, ook 
meer in het algemeen wenste Cremer dat in Nederlands-Indie een actieve poli
tiek werd gevoerd. Regelmatig legde hij de nadruk erop dat aan de behoeften 
van Nederlands-Indie moest worden voldaan. De infrastructuur, de land-
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bouw, het onderwijs en de volksgezondheid in het bijzonder vroegen om ver
betering. Nederlands-Indie moest worden ontwikkeld, de bloei moest worden 
bevorderd; dit was "niet aIleen het doel van, maar ook de verontschuldiging 
voor koloniaal bezit"19). Nederland zou de vruchten ervan plukken en boven
dien werd, door de bloei van de kolonie, het bezit ervan veilig gesteld. Lan
den op jacht naar koloniaal bezit werden hierdoor eerder afgeschrikt dan 
door het zich beroepen op "tractaten en contracten of vlaggestokken en 
naamborden"60). Realisering van de door Cremer voorgestane ontwikkeling 
vroeg het wegnemen van een aantal belemmeringen. Probleemgebieden 
vormden voor hem de batig-slot-politiek, de openlegging van de Buitenge
westen, de gedwongen gouvernementsdiensten, de herendiensten en het cen
trale bestuur. 

Hoe moest de ontwikkeling van Nederlands-Indie volgens Cremer worden 
verwezenlijkt? Allereerst moest worden gebroken met de batig-slot-politiek. 
De inkomsten uit Nederlands-Indie, sinds 1877 opgedroogd, mochten, ook al 
zouden ze terugkeren, niet weer naar Nederland worden overgeheveld. Yoor 
de ontwikkeling van Nederlands-Indie waren ze hard nodig; daarom voor 
wat betrof de batige sloten, "Schwamm d'ruber"61). Een financiele scheiding 
tussen Nederland en kolonie was naar de mening van Cremer mede in het be
lang van Nederland. Door de eigen uitgaven te bekostigen uit eigen middelen 
zou het in aanzien stijgen, meer Nederlanders zouden zich in Indie knnnen 
ontplooien en de indirecte voordelen (toenemende handel en scheepvaart) 
zouden, dank zij de meer ontwikkelde gebieden, toenemen. 

In het algemeen belang moest een klimaat worden geschapen waarin het 
bedrijfsleven zich kon ontwikkelen. Een bloeiende onderneming bood arbei
ders werkgelegenheid en maakte de vorming van desa's mogelijk. Daarom 
zou de regering het initiatief moeten nemen tot het openleggen van de Buiten
gewesten, de "uitgestrekte ongebruikte arbeidsvelden", door te zorgen voor 
goede bestuursvoorzieningen, wegen, spoorwegen, haven- en irrigatiewer
ken62). Yoor de ondernemers zou dit een aanmoediging zijn om zich hier te 
vestigen. Door ontwikkeling van de Buitengewesten konden deze een grotere 
bijdrage leveren aan de algemene financiele middelen. 

De gedwongen gouvernements-koffiecultuur, het koffiemonopolie (ver
plichting van de inlanders om de geteelde koffie aan het Gouvernement te 
verkopen), en de herendiensten moesten worden opgeheven. Afschaffing 
ervan was volgens Cremer het meest belangrijke wat in het belang van de in
landse bevolking kon worden gedaan63). In zijn ogen was dit economisch en 
politiek van belang. In vrije arbeid zou de koffiecultuur zich beter ontwikke
len, de produktie zou stijgen en de populariteit van de Nederlanders zou door 
het nemen van deze maatregelen toenemen64

). 

Een grote bijdrage aan de ontwikkeling van Nederlands-Indie moest wor
den geleverd door de decentralisatie van het bestuur. In Nederlands-Indie, 
dat bestond uit vele eilanden met verschillende behoeften, bevolkingen, gods
diensten en talen, kon Cremer zich geen goed bestuur voorstellen zonder dat 
het gedecentraliseerd was61). Een centraal gezag zou nooit in de behoeften 
van "onze schoone en uitgebreide bezittingen in Indie" kunnen voorzien, 
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omdat het die niet kende. Daarom achtte hij een gewestelijke decentralisatie, 
zowel administratief als financieel, onmisbaar66

). Beter dan het centrale be
stuur in Batavia, waren de bewoners van een bepaald gebied (inlanders, on
dernemers en ambtenaren) in staat te bepalen welke maatregelen moesten 
worden genomen en aan welke zaken geld moest worden besteed. In plaatse
lijke behoeften moest worden voorzien door plaatselijke inkomsten, de be
volking zou daardoor weten waaraan de betaalde belastingen werden besteed 
en zich zodoende meer tot het bestuur voelen aangetrokken67

). Decentralisa
tie van het bestuur was, aldus Cremer, in het belang van de bevolking, van de 
handel en van de nijverheid. Meer aandacht kon worden gegeven aan de be
langen van de inlanders, sneller kon worden voldaan aan de wensen van han
del en nijverheid die zich daardoor beter konden ontwikkelen. 

Cremer stelde zich de decentralisatie zo voor, dat de heffingen ten behoeve 
van het centrale bestuur ten dele zouden blijven bestaan, maar dat gewestelij
ke besturen het recht hadden om in hun gebied belastingen te heffen om deze 
hier vervolgens te besteden68). Het sprak voor Cremer vanzelf dat nog niet 
ontwikkelde gebieden door de centrale overheid werden gesteund bij de ont
ginning, maar dan zouden "bij een goed beheer ook de schoone vruchten niet 
uitblijven"69). Naderhand zou de particuliere industrie voldoende voordelen 
opleveren om de gedane investeringen goed te maken. 

De opstelling van Cremer in de Tweede Kamer sloot aan bij hetgeen hij 
eerder vanuit Nederlands-Indie had laten horen. De economische ontwikke
ling van "Indie" moest worden bevorderd. Nodig was een actief optredend 
bestuur, dat de Indische belastingopbrengsten ook in Nederlands-Indie kon 
besteden en dat de benodigde voorwaarden schiep voor de ontwikkeling van 
het bedrijfsleven. 

* Toen Cremer in juli 1897 de Tweede Kamer verliet om de functie van Minis-
ter van Kolonien te gaan vervullen lag er, wilde hij zijn ideeen realiseren, een 
groot werkterrein voor hem. Het uitvoerrecht op suiker werd nog geheven, in 
Atjeh was de rust niet teruggekeerd, met de batig-slot-politiek was niet defi
nitief gebroken, gedwongen diensten voor het gouvernement en de heren
diensten waren niet verdwenen en met de decentralisatie van het bestuur was 
nog geen begin gemaakt. Alleen waren enige vorderingen gemaakt met het 
verbeteren van de infrastructuur in de Buitengewesten. 

Het ministerschap 

Na eerst te hebben geweigerd en daarna lang geaarzeld trad Cremer in juli 
1897 toe tot het ministerie Pierson70

). Hij nam deze stap, omdat hij de vruch
ten wenste te plukken van de voordelen die, als resultaat van een offensiever 
optreden na de afval van Teukoe Oemar, op Atjeh waren behaald. Uiteinde
lijk kon Cremer ook moeilijk blijven weigeren, daar Pierson deze actieve po
litiek ten opzichte van Atjeh, waarvoor Cremer als kamerlid sterk had ge
pleit, wilde voortzetten71

). Voor wat betreft zijn relaties met het bedrijfsleven 
besloot hij "schoon schip te maken"n). Hij beeindigde de functies die hij in 
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verschillende ondernemingen vervulde en deed de aandelen, die hij had in on
dernemingen waar het Indisch bestuur mee te maken had, van de hand. 

Het optreden van Cremer als minister was minder voortvarend dan men op 
grond van zijn uitspraken in de Tweede Kamerzou verwachten. De eerste 
keer dat hij als minister in de Tweede Kamer verscheen verklaarde hij zelfs 
dat hij zich niet gebonden voelde aan hetgeen hij vroeger, onder andere om
standigheden, had gezegd71). 

Zijn opvattingen over de Atjeh-oorlog waren echter onveranderd. Het was 
van groot economisch belang voor Nederland dat het in Nederlands-Indie 
rustig bleef en dat de kolonie ontwikkeld kon worden1'). Met Nederland zou 
het er zonder Nederlands-Indie treurig uitzien. De oorlog in Atjeh bedreigde 
de rust en vormde daardoor een bedreiging voor de Nederlandse bellingen. 
Pacificatie van Atjeh was daarom een eerste vereiste. Aan Gouverneur-Gene
raal C.H.A. van der Wijck liet Cremer weten dat er krachtig moest worden 
opgetreden1S). Daarnaast zouden de voordelen, die de particuliere industrie 
aan de bevolking bracht, Atjeh langzamerhand tot de erkenning van het Ne
derlands gezag moeten brengen. 

Inderdaad bleek de door Cremer gevoerde politiek, gericht op uitschake
ling van het verzet in Atjeh en het activeren van het bedrijfsleven, het moge
lijk te maken dat J .B. van Heutsz, die in 1898 tot civiel en militair gouverneur 
van Atjeh werd benoemd, de bevolking van Atjeh aan het Nederlands gezag 
kon onderwerpen76). 

Naast het krachtig ingrijpen in Atjeh kunnen a1s belangrijkste activiteiten 
van Cremer als minister worden genoemd, de bescherming van de Nederland
se aardolie-industrie in Nederlands-Indie tegen Amerikaanse concurrentie en 
het tot stand brengen van de Indische Mijnwet. 

De Nederlandse belangen in de olie-industrie in Nederlands-Indie waren 
geconcentreerd in de in 1890 opgerichte Koninklijke Nederlandsche Maat
schappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indie, de 
"Koninklijke". Voor de "Koninklijke" dreigde in het begin van 1898 het ge
vaar, dat ze in Nederlands-Indie met een grote concurrent te maken zou krij
gen, namelijk de machtige Amerikaanse Standard Oil Company of New 
York, kortweg genoemd de "Standard"17). 

Met de op Sumatra (in Palembang) werkzame Indische oliemaatschappij 
"Moeara Enim", die geen vervoers- en verkooporganisatie bezat, was de 
"Standard" tot een voorlopige overeenkomst gekomen waarin tot de vor
ming van een gezamenlijke distributie-organisatie werd besloten. Door de 
olie uit Nederlands-Indie zou de "Standard", om te kunnen voldoen aan de 
vraag naar olie in de were1d, niet langer afhankelijk zijn van de produktie in 
Amerika. De "Moeara Enim" wist zich verzekerd van de steun van een grote 
oliemaatschappij en hoopte hierdoor de concurrentie in de olie-industrie het 
hoofd te kunnen bieden. 

De voorgenomen samenwerking tussen de "Standard" en de "Moeara 
Enim" werd in Nederland niet met gejuich ontvangen. Gevreesd werd dat de 
"Standard" in de Indische olie-industrie een overheersende rol zou gaan spe
len en dat daardoor het bestaan van de "Koninklijke" zou worden bedreigd. 
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Met deze situatie, waarbij de Nederlandse belangen dreigden te worden ge
schaad, werd Cremer geconfronteerd. Hij besloot in te grijpen en waar
schuwde de aandeelhouders van de "Moeara Enim" voor de mogelijke con
sequenties die de samenwerking met de "Standard" kon hebben. 

Op 23 februari 1898 liet hij hen weten dat de Gouverneur-Generaal het 
recht had om in bepaalde gevaIlen, aan degene die een vergunning tot opspo
ren van delfstoffen bezat, een concessie voor de ontginning te weigeren. Een 
concessie werd aIleen verleend aan degene die kon aantonen dat hij over vol
doende middelen beschikte om een behoorlijke ontginning mogelijk te ma
ken. Vit de voorgenomen samenwerking met de "Standard" bleek dat de 
"Moeara Enim" deze middelen niet bezat. Ook bestond de mogelijkheid, al
dus Cremer, dat de Gouverneur-Generaal zich zou kunnen afvragen of het 
algemeen belang was gediend met het verlenen van een concessie aan een 
maatschappij die haar zelfstandigheid wilde opgeven. 

Op de brief volgde een onderhoud tussen Cremer en de leiding van de 
"Moeara Enim". Cremer wees op de gevaren die de Nederlands-Indische 
olie-industrie bedreigden wanneer de Amerikaanse "Standard" zich op Su
matra zou vestigen. De Nederlandse en Indische belangen waren meer ge
diend bij een bundeling van krachten, bij samenwerking tussen de beIangrijk
ste olie-maatschappijen in Nederlands-Indie. Hierdoor ,zou de Nederlands
Indische olie-industrie "niet de gehoorzame dienaresse" van de grote buiten
landse olietrusts hoeven te worden18

) . Cremers interventie had als uiteindelijk 
resultaat dat de "Moeara Enim" van samenwerking met de "Standard" af
zag en ond~handelingen aanknoopte met de "Koninklijke" . Hoewel hij zich 
eerder had beklaagd dat er bij de "petroleumheeren niemand [was] met een 
breed en vaderlandslievend inzicht", kon Cremer in juni 1898 schrijven dat 
de "Koninklijke" haar "coup d'etat" had volbrachf9

) . Voor de Nederlands
Indische olie-industrie was hiermee de Amerikaanse dreiging afgewend. 

Met name in de oliewinning, maar ook in het winnen van andere delfstof
fen, zag Cremer een mogeIijkheid om Nederlands-Indie tot ontwikkeling te 
brengen. De ontginning werd echter belemmerd door een uit 1873 daterend 
Koninklijk Besluit waarin de mijnbouw nogal gebrekkig was geregeldSO

) . Het 
was dan ook niet verrassend dat Cremer in de loop van 1898 bij de Tweede 
Kamer een ontwerp tot Mijnwet indiende, die het besluit van 1873 zou moe
ten vervangen. 

In tegenstelling tot het besluit van 1873 werd in de voorgestelde Mijnwet 
een scheiding gemaakt tussen het bezit van de boven- en de ondergrond. Aan 
het recht van opsporing werd nu ook het recht op een concessie voor de ont
ginning van de gevonden delfstoffen verbonden. Hiermee kreeg degene die 
een bepaalde delfstof trachtte op te sporen de zekerheid dat hij, bij een even
tuele ontdekking van mineralen, deze ook zelf kon gaan exploiteren. 

Bij de verdediging van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer zette Cremer 
uiteen welke bedoelingen hij ermee hadS

'). De mijnbouw, die zeer geschikt 
was om de welvaart in dun bevolkte gebieden te vergroten, moest erdoor 
worden gestimuleerd. Handel en verkeer zouclen toenemen en zodoende indi
reete voordeleR voor de sehatkist-en voor de bevoHdng opleveren. De Mijn-
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wet moest een middel worden om Nederlands-Indie tot bloei te brengen. Ais 
reactie op H.H. van Kol, kamerlid voor de Sociaal-Democratische Arbei
derspartij (S.D.A.P.), die in het belang van de bevolking voorstander was 
van een exploitatie van de bodemschatten door de staat, gaf Cremer zijn me
ning over de exploitatievorm82

). Hij wees staatsexploitatie niet af, maar zag 
voor de staat aileen een rol weggelegd wanneer de kansen op succes groot wa
ren. Het was volgens hem een misvatting dat aileen een exploitatie door de 
staat de belangen van de bevolking diende. Ook bij particuliere exploitatie 
was de ontwikkeling van Nederlands-Indie en het algemeen belang gebaat. 
Exploitatie door particulieren bood tevens de grootste zekerheid dat de mijn
gebieden inderdaad werden ontgonnen. De door de concessiehouders te beta
len belasting vormde een ander punt van discussie. Cremer wenste een zoda
nige belastingheffing dat de Nederlands-Indische mijnbouw niet in een keurs
Iijf werd gedrongen en dat ze kon concurreren met die uit andere landen83). 

Bij particuliere exploitatie waren vrijheid van beweging en gunstige bestaans
voorwaarden een noodzaak. 

Zonder grote wijzigingen werd het wetsvoorstel zoals door Cremer inge
diend door de Tweede Kamer aangenomen84

). 

* Het ministerschap van Cremer bracht niet wat, gezien zijn eerdere uitspraken 
als kamerlid, was te verwachten. Door gebrek aan financiele middelen - de 
Atjeh-oorlog kostte meer dan ooit - moest worden bezuinigd op de bestuurs
uitgaven. De uitgaven voor de aanleg van irrigatiewerken en spoorwegen wer
den beperkt. De gedwongen gouvernements-koffiecultuur en de herendien
sten bleven gehandhaafd. Decentralisatie van bestuur bleef uit. 

In de Tweede Kamer kreeg Cremer over zijn teleurstellend optreden felle 
kritiek te horen van Van Kol. Deze was van oordeel dat Nederlands-Indie 
werd verwaarloosd en dat er meer gelet werd op de belangen van de kapitalis
ten dan op die van de inlandse bevolking85

) . Cremer gaf daarbij te kennen dat 
hij het nog meer betreurde dat niet meer tot stand was gebracht86

). Bij het ac
cepteren van het ministerschap had hij echter niet verwacht dat er zo weinig 
tijd over zou blijven om over de "grote vraagstukken" na te denken87

) . Zijn 
streven was echter duidelijk. Er kon niet genoeg worden gedaan om de posi
tie van Nederland in Indie te consolideren en te versterken88

). Het Nederlands 
gezag moest daar worden gevestigd waar het nodig was; van een terughou
dende politiek mocht geen sprake zijn. In zijn eigen belang moest Neder
lands-Indie bestuurd worden: het was de taak van Nederland om de bevol
king tot ontwikkeling te brengen en voor haar de "bronnen van welvaart" te 
ontsluiten89

) • 

Blijkbaar viel het ambt van minister Cremer niet gemakkelijk. Bij het in
dienen van de laatste begroting van zijn ambtstermijn, de begroting voor 
1901, verklaarde hij, dat niets hem aangenamer zou zijn dan weldra van de 
rust te kunnen genieten9O). De verkiezingen van 1901 brachten kort daarna 
een nederlaag voor de liberalen en het einde van het kabinet Pierson. Cremer 
beeindigde zijn ministerschap en keerde terug in de Tweede Kamer. 
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Met het ministerie Kuyper deed de "Ethische politiek" haar intrede. Cre
mer had hiermee blijkbaar weinig problemen. Hij gaf aan dat hij de uit
spraak, "de baatzuchtige neiging van onze Staatkunde om de kolonien voor 
de kas van de staat of van de particulieren te exploiteren, dient plaats te ma
ken voor een Staatkunde van zedelijke verplichtingen", de belangrijkste 
yond uit het Anti-Revolutionaire programma91

). In de Tweede Kamer kwam 
Cremer vele zaken tegen die ook tijdens zijn ministerschap de aandacht had
den gevraagd, de "eereschuld", de wijziging van de Comptabiliteitswet, de 
Decentralisatiewet en de situatie in Deli. 

Tijdens zijn ministerschap was Cremer geconfronteerd met de eis om de 
sinds 1867 (na de invoering van de Comptabiliteitswet) aan Nederlands-Indie 
onttrokken gelden terug te betalen. Evenals eerder met de batige sloten had 
hij ook toen van deze oude rekening gezegd "Schwamm d'riiber"92). Met het 
voorstel de Comptabiliteitswet te wijzigen, om daardoor de memoriepost 
voor de bijdrage van Nederlands-Indie aan Nederland (de batige saldo's) van 
de Indische begroting af te voeren, kwam de discussie over de "eereschuld" 
in de Tweede Kamer terug. Van teruggave van de door Nederland ontvangen 
gelden kon voor Cremer geen sprake zijn93

). Hij wees erop dat wanneer Ne
derland de batige saldo's niet nodig had gehad, ze ook niet waren ontstaan. 
Het verbruikte geld kon niet worden teruggegeven: "you cannot eat your 
pudding and have it"94). Daarom was het beter er niet meer over te praten, 
het bracht aIleen maar ontevredenheid in Nederlands-Indie. Met het voor
goed afschaffen van de batige saldo's moest duidelijk worden dat Nederland 
het belang van de Indische bevolking op het oog had. De Tweede Kamer 
volgde Cremer. De batige sloten verdwenen, de "eereschuld" werd niet te
rugbetaald. 

Evenals de wijziging van de Comptabiliteitswet was ook de Decentralisa
tiewet al tijdens het ministers chap van Cremer voorbereid. De wet, die in 
1903 door de Tweede Kamer werd aangenomen, moest de decentralisatie van 
het bestuur mogelijk maken. Bij de behandeling van de wet in de Tweede Ka
mer betoogde Cremer dat decentralisatie van het bestuur de welvaart van de 
gehele bevolking van Nederlands-Indie moest bevorderen9S

). De medewer
king van de bevolking was daarbij onontbeerlijk. Hij pleitte voor het betrek
ken van de hoofden bij het bestuur. Dit was een uitstekend middel om hen te 
scholen in het besturen. De scholing van de hoofden sloot aan bij de heersen
de opvatting, ook die van Cremer, dat de ontwikkeling van het koloniaal be
heer moest gaan in de richting van zelfbestuur96

). 

Steunde de Tweede Kamer de eerder door Cremer voorbereide wetsont
werpen, kritiek leverde ze op zijn optreden als minister met betrekking tot de 
behandeling van de arbeidskrachten in Deli. Van Kol had, vanaf 1898, in de 
Tweede Kamer regelmatig gewezen op de misstanden die in Deli heersten. Ar
beiders zouden veelvuldig door particuliere ondernemers worden mishan
deld. Als minister had Cremer dit echter steeds tegengesproken. Eerst na het 
verschijnen van een tweetal brochures van J . van den Brand, "De millioenen 
van Deli" en "De practijk der koelie-ordonnantie", had de regering in 1903 
een onderzoek in Deli laten instellen91

). De resultaten van dit onderzoek, die 
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de conc1usies van Van Kol en van Van den Brand bevestigden, werden in no
vember 1904 aan de Tweede Kamer voorgelegd. 

Met name P.I. Troelstra, leider van de S.D.A.P., viel Cremer fel aan98
). 

Hij verweet Cremer dat deze aIs minister zijn plicht had verzuimd door het 
instellen van een onderzoek naar de situatie in Deli achterwege te laten. Cre
mer, die van de misstanden in Deli had kunnen weten, had aan zijn opvolger 
een AugiasstaI nagelaten, "de Augiasstal op Deli"99). Cremers verdediging 
maakte een zwakke indruk'OO). De klachten die tijdens zijn ministerschap 
over Deli waren geuit, waren grotendeeIs van mensen gekomen die in lange 
tijd niet in Deli waren geweest. Hij had vertrouwd op de verkregen informa
tie uit Nederlands-Indie, op de Gouverneur-Generaal en op de justitie ter 
plaatse. Van misstanden was hem nooit iets gezegd, ze waren hem onbekend 
geweest. 

Mogelijk mede onder invloed van deze voor hem pijnlijke gebeurtenis stel
de Cremer zich in 1905 niet meer verkiesbaar voor het lidmaatschap van de 
Tweede Kamer. Na zich ruim 20 jaar direct met de politiek te hebben bezigge
houden verdween hij van het politieke toneeI om zich weer voIIedig te wijden 
aan het bedrijfsleven. 

President van de N .H .M. 

Na zijn ministerschap raakte Cremer al weer snel betrokken bij vele onderne
mingen. Met zijn benoeming, in augustus 1907, tot president van de N.H.M. 
kreeg hij in het bedrijfsleven weer een voIIedige functie te vervuIIen. De ex
pansie van de Nederlandse industrie, handel en scheepvaart en de ontwikke
ling van Nederlands-Indie kwamen centraal te staan. De belangen van het be
drijfsleven werden gekoppeld aan de belangen van de Indische bevolking. 
Het beleid van Cremer was vooral gericht op het tot ontwikkeling brengen 
van de Buitenbezittingen lO

') . Daarnaast had hij aandacht voor de suikerin
dustrie op Java en trachtte hij de koffie-handel in Amsterdam uit te breiden. 

Met ingang van januari 1913 verliet Cremer de N.H.M. Ais commissaris 
der Koningin keerde hij er in juni 1914 terug. Kort na zijn vertrek bij de 
N.H.M. keerde Cremer voor korte tijd terug naar Indie. De indrukken die hij 
opdeed bij zijn bezoek aan de Oostkust van Sumatra, aangevuld met zijn ei
gen economische opvattingen, legde hij vast in een boekje met als titel lIOns 
land van onbeperkte mogelijkheden"102). Cremer conc1udeerde dat er op aile 
gebieden sprake was van vooruitgang. De inlandse bevolking ontwikkelde 
zich en de activiteiten van het bedrijfsleven namen toe. Hij zag dit vooral aIs 
een gevolg van de toegenomen rust en veiligheid in de Buitengewesten en van 
het aanleggen van wegen door de overheid. 

Voor de ondernemers was deze ontwikkeling gunstig; aan ondernemende 
Nederlanders bracht ze werk. De handel en scheepvaart namen erdoor toe, de 
winsten van het bedrijfsleven stegen en daardoor ook de inkomsten van de 
overheid. De inlandse bevolking voer er wei bij. Aan het slot van zijn schrij
yen stelde Cremer vast waaraan Nederlands-Indie in de toekomst behoefte 
had. In het belang van de "bruine broeder" was het nodig dat overheid en 
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particulieren samenwerkten I03
). De ontwikkeling van Nederlands-Indie vroeg 

om snel handelen, er moest minder worden gepraat, het Indisch bestuur 
moest worden versterkt. 

Hoewel Cremer enige tijd eerder te kennen had gegeven het niet te betreu
ren geheel buiten de politiek te staan, kwam hij in juli 1912 toch terug in de 
Staten-Generaal104

). Nu als lid van de Eerste Kamer. Evenals eerder in de 
Tweede Kamer, drong Cremer ook hier aan op de ontwikkeling van Neder
lands-Indie, met name op de bevordering van de mijnbouw en op het uitvoe
ren van de decentralisatie van het bestuur. In Nederlands-Indie was het "on
ontgonnen terrein [nog] onmetelijk"'OS). Om dit te kunnen ontwikkelen was 
het nodig dat Nederland ook in de toekomst "de mennekes" bleef leveren, de 
mannen met kennis van zaken, met durf en ondernemingsgeest I(6

). Of dit mo
gelijk zou blijven waagde Cremer te betwijfelen. 

De ontwikkeling van de mijnbouw was achtergebleven bij Cremers ver
wachtingen. De uitgifte van concessies aan de mijnindustrie verliep hem te 
traag. Hij bleef dan ook wijzen op het grote belang, voor de schatkist en voor 
de Indische bevolking, dat verbonden was aan de uitbreiding van de mijn
bouw. Schatten waren uit de grond te halen, daarom was het nodig "dat er 
gang blijve in de zaken ginds" 107) . 

Evenmin als over de ontwikkeling van de mijnbouw was Cremer te spreken 
over de decentralisatie van het bestuur. Hij was van oordeel dat de Nederlan
ders dit "wei op de tong, maar nog niet in het bloed" hadden '08) . Het bestuur 
was nog teveel gecentraliseerd, het werkte daardoor traag en doofde de werk
lust van de Nederlanders in de kolonie. Niet aileen het bestuur in Nederlands
Indie moest worden gedecentraliseerd, ook de Staten-Generaal moest meer 
zaken aan het bestuur te Batavia overlaten. In Nederlands-Indie waren "re
geerders nodig en geen marion etten " 109). 

Veel positiefs verwachtte Cremer van de Volksraad die in 1918 voor Neder
lands-Indie werd ingesteld. Het kon "de kiem van veel goeds en groots" wor
den"O). Hij hoopte dat de Volksraad langzamerhand een vertegenwoordigend 
lichaam voor Nederlands-Indie zou worden, waarin vertegenwoordigers van 
de gewestelijke besturen elkaar ontmoetten. Het was een stap op weg naar 
het einddoel, naar een welvarend en autonoom "Indie" onder souvereiniteit 
van Nederland II I). 

In oktober 1918 vertrok Cremer als Nederlands gezant naar Washington. 
Hier zette hij zich in voor verbetering van de Nederlands-Amerikaanse rela
ties. Deze waren ernstig verstoord, nadat Amerika Nederlandse schepen in 
Amerikaanse havens in beslag had genomen, om ze te gebruiken voor de oor
logvoering"2

). De werkzaamheden van Cremer in de Verenigde Staten waren 
van korte duur. In mei 1920 keerde hij ziek naar Nederland terug. Wei bleef 
hij hier nog een jaar voor zijn dood, tot 1922, hoewel onregelmatig, de zittin
gen van de Eerste Kamer bijwonen. 
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II ATJEH EN DE OLIE 

"Ik althans ben van meening, dat behoud van rust in - en ontwikkeling van 
onze kolonit!n, een zeer groot oeconomisch belang is voor het Nederlandsche 
volk, en dat de pacificatie van Atjeh een inhaerent deel van dat belang is ge
worden. Zonder die pacificatie geen rust in onze kolonien, zonder die pacifi
catie wordt aan ons koloniaal bestuur een groote knak toegebracht" . 

J.T. Cremer in de Tweede Kamer, 17 november 1897 

Atjeh en de politiek 

Met het in 1871 gesloten Sumatra Tractaat verbond Engeland zich geen be
zwaren te zullen maken tegen uitbreiding van het Nederlands gezag op Suma
tra. Minder dan twee jaren later was Nederland in Atjeh gewikkeld in een 
strijd, die haar invloed op de gang van zaken in het noorden van Sumatra 
moest garanderen. 

Vanaf het moment dat de oorlog in Atjeh een aanvang nam bestonden er 
tegengestelde opvattingen over de te volgen politiek: moest Atjeh als Neder
landse invloedssfeerworden veiliggesteld of moest het worden onderworpen 
en onder Nederlands gezag worden gebracht? Voor Minister van Kolonien 
I.D. Fransen van de Putte, onder wiens verantwoordeIijkheid de strijd uit
brak, was het niet de bedoeling Atjeh te veroveren, maar moest de inmenging 
van andere landen in Sumatra worden voorkomen lll

) . De toenmalige Gou
verneur-Generaal van Nederlands-Indie, J. Loudon, dacht er anders over. 
Hoewel hij zich eerder een groot voorstander had getoond van een onthou
dingspolitiek - "Ik beschouw elke uitbreiding van ons gezag in den Indischen 
Archipel als een schrede nader tot onzen val" -, meende hij nu dat in het al
gemeen belang een eind moest worden gemaakt aan Atjeh als onafhankelijke 
staat Il4). Eerst in de laatste jaren van de negentiende eeuw werd een politiek 
gericht op de volledige onderwerping van Atjeh, zoals door Loudon voorge
staan, doorgevoerd. Voorlopig was het echter nog niet zover. Er was I!og 
sprake van een afwachtende, defensieve opstelling - gestreefd werd naar 
handhaving van de bestaande situatie. WeI werden tal van militaire strafexpe
dities uitgezonden, maar pogingen tot daadwerkelijke gezagsvestiging ont
braken. Gewoonlijk keerden ze, aldus Van der Maaten, "met een geteekende 
acte van onderwerping terug, en achtergelaten was een Nederlandsche 
vlag" Ill). 

De talrijke expedities bleken niet in staat om het verzet in Atjeh de kop in 
te drukken, wat tot uitdrukking kwam in de vele militaire stelsels die eIkaar 
opvolgden. In de woorden van Van Heutsz, men "modderde en weifelde", 
"het eene prutsstelseltje na het andere paste men toe"1I6). 

Cremer merkte in 1889 in de Tweede Kamer op dat de Nederlandse bezit
tingen steeds vaker en stoutmoediger werden aangevallen en dat als gevolg 
daarvan handelaren als muizen het zinkende schip verlietenll7

). Hij signaleer-
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de een sterke, georganiseerde weerstand van Atjehse zijde en het scheen hem 
soms dat de Nederlanders het vechten verleerd waren. Cremer keerde zich te
gen de onthoudingspolitiek die, door de ontwikkelingen in Atjeh, voor hem 
voortaan onmogelijk was geworden"8

). Atjeh vormde nu een bedreiging voor 
de Nederlandse bezittingen; langer afwachten was niet meer verantwoord. 
Een actief optreden was geboden. 

Was Cremer in Nederland nog een van de weinigen die zich openlijk uit
sprak voor krachtige, offensieve acties en voor een definitieve uitschakeling 
van het verzet in Atjeh, vanuit Nederlands-Indie lieten C. Snouck Hurgronje 
en J.B. van Heutsz soortgelijke geluiden horen. In 1892 verscheen het "Ver
slag omtrent de religieus-politieke toestanden in Atjeh", het Atjeh-verslag, 
van de adviseur voor Oosterse Talen en Mohammedaans Recht van de Gou
verneur-Generaal, C. Snouck Hurgronje"9). Na een overzicht te hebben ge
geven van de positie die de oeleebalangs (vorsten) en de oelama's (godsdien
stige leiders) in Atjeh innamen, gaf Snouck Hurgronje een beschrijving van 
het beeld dat de Atjehers van de Nederlanders hadden. Naast een algemene 
haat jegens niet-Mohammedanen bestond bij vrijwel de hele Atjehse bevol
king een bijzondere haat jegens de Nederlanders. Bij eenieder was het bekend 
hoe de "Kompeuni Oelanda" met list en bedrog haar grondgebied uitbreidde 
en hoe ze optrad wanneer ze eenmaal de macht had verkregen. Van de komst 
van de Nederianders werd dan ook alleen ellen de verwacht. Tenslotte conclu
deerde Snouck Hurgronje dat het huidige optreden van de Nederlanders in 
Atjeh niet tot positieve resultaten kon leiden. "Hen zeer gevoelig slaan" , om
dat de Atjehers aileen voor geweld zwichten, was een eerste vereiste voor het 
bewerkstelligen van rust en orde '20). Daarnaast moest, door het bevorderen 
van landbouw, handel en nijverheid, het vertrouwen in "de heilzame bedoe
lingen der Kompeuni" worden hersteld '21). Een krachtig optreden en de 
bevordering van de economische bedrijvigheid waren voor Snouck Hurgron
je de pijlers waarop het Atjeh-beJeid moest worden gebaseerd. 

De inkt van het schrijven van Snouck Hurgronje was nauwelijks droog 
toen J .B. van Heutsz, nog garnizoenscommandant in Batavia, van zich liet 
horen door middel van een brochure, getiteld "De onderwerping van 
Atjeh"'22). Hij had haar het motto meegegeven "De Atjeh-oorlog knaagt aan 
ons koloniaal bezit, hij moet eindigen. Laten wij eindelijk aan de beschaafde 
wereld toonen, dat wij daartoe in staat zijn"12J). Van Heutsz concludeerde 
dat het Nederlandse falen in het onderwerpen van de Atjehers, die voor hun 
vrijheid vochten, te wijten was aan een weifelende houding, een zwak optre
den, een groot optimisme en een gebrek aan wilskracht. Aileen "krachtigen 
dwang", een "streng rechtvaardig bestuur" en een militair aanvoerder die 
ervan overtuigd was, "dat de Atjehers zich nooit anders dan gedwongen 
[zouden] onderwerpen en dat slechts hij, die toont de macht te bezitten om 
zijn wil te doen eerbiedigen, de meester zal zijn, aan wiens beveJen zij zullen 
gehoorzamen", zouden het einde van de strijd kunnen brengenl24

). Tegelij
kertijd met het opvoeren van de militaire inspanning achtte Van Heutsz het 
wenselijk dat in Atjeh een handelscentrum werd gesticht. 

De opvattingen van Cremer, Snouck Hurgronje en Van Heutsz, die aile 
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gingen in de richting van een krachtdadig ingrijpen in Atjeh, werden voors
hands nog niet door de Nederlandse regering overgenomen. Ze bleef op de 
door haar ingeslagen weg voortgaan en handhaafde een afwachtende poli
tiek. Hoewel Cremer bleef aandringen op een meer actieve politiek, "waar 
gevochten moet worden, [moet] men dit krachtig, afdoend en zonder aarze
ling ... doen", scheen de situatie in Atjeh zich te verbeterenI2S

). De omstandig
heden waren zelfs zodanig, dat hij in 1895 zijn vertrouwen uitsprak dat het 
gevoerde beleid tot uitbreiding van de Nederlandse invloed in Atjeh zou lei
den l26

). Dit vertrouwen was echter van korte duur, het verdween geheel toen 
een klein half jaar later Teukoe Oemar niet langer met de Nederlanders wen
ste samen te werken en van een bondgenoot in een vijand veranderde. 

De afval van Teukoe Oemar bracht in Nederland een schok teweeg, die tot 
resultaat zou hebben dat de tot dusver in Atjeh gevoerde afwachtende poli
tiek het veld moest ruimen, om plaats te maken voor een actief ingrijpen. In 
een eerste reactie op het gebeurde verklaarde de Minister van Kolonien, J.H. 
Bergsma, dat geen nieuwe pogingen mochten worden gedaan om tot vestiging 
buiten de geconcentreerde linie te komen, "De Atjeh-quaestie moet worden 
overgelaten aan den loop der jaren" 127). 

Het Atjeh-debat, dat eind 1896 in de Tweede Kamer werd gehouden, toon
de een andere uitkomst. Cremer betoogde, zoals al eerder aangegeven, dat 
het verzet in Atjeh moest worden vernietigdI28

). Kosten mochten geen rol spe
len, hij zou liever op de aanleg van irrigatie-werken en spoorwegen dlm op 
uitgaven voor de Atjeh-oorlog willen bezuinigen. Terugtrekken was onmoge
lijk, afwachten in de geconcentreerde linie op de overgave van de Atjehers 
was zinloos. Het "Je maintiendrai" wenste hij voor Atjeh te vertalen door 
een "Wij blijven"'~. 

Het bleek dat Cremer niet meer aIleen stond met zijn opvattingen, integen
deel, stemmen die zich verzetten tegen een actief ingrijpen in Atjeh waren 
nauwelijks te horen'~. Onder degene die Cremer bijvielen beyond zich de lei
der van de Anti-Revolutionairen, A. Kuyper. Eerder had hij zich een tegen
stander getoond van een ingrijpen in Atjeh, maar inmiddels waren zijn op
vattingen totaal gewijzigd. Voor wat betreft het gebruik van krijgshaftige 
taal deed hij niet onder voor Cremer. Voor hem was nu het moment gekomen 
om het koloniaal bezit af te ronden, om veiligheid en orde in Atjeh te bren
gen, "Thans kunnen we Atjeh onder de knie krijgen"IlI). 

Naast veel kamerleden, was ook de Minister van Kolonien tot andere in
zichten gekomen. Bergsma deelde mede dat, door de omstandigheden ge
dwongen, de defensieve politiek was verlaten en dat tot een actiever optreden 
was overgegaan132

). Naar zijn mening had in Atjeh nooit eerder zo sterk de 
overtuiging bestaan dat de Nederlanders de baas waren dan op dit moment. 
Deze overtuiging moest worden gehandhaafd. Hij sprak de veronderstelling 
uit dat de particuliere industrie de pacificatie zou kunnen bevorderenI33

). Bij 
de Indische regering waren reeds concessies aangevraagd voor het ontginnen 
van petroleumbronnen in het staatje Perlak. Omdat de radja van Perlak het 
be1ang zag van de vestiging van de petroleumindustrie en hij alles zou willen 
doen om haar te beveiligen, zouden de gevraagde concessies op korte termijn 
kunnen worden verleend. 
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De vraag blijft, wat de regering en het parlement ertoe hadden gebracht 
hun eerder ingenomen stand punt te wijzigen. Het verlies van Teukoe Oemar 
als bondgenoot toonde het echec aan van het in Atjeh gevoerde beleid van af
wachten. Aan het verlaten van Atjeh werd niet gedacht, zodat het enige alter
natief leek te bestaan uit een krachtig militair optreden, gepaard gaand met 
de vestiging van het Nederlands gezag. Financiele overwegingen - "Atjeh is 
een witte mier, die sinds weldra 25 jaar knaagt aan onze financien" -, de be
dreiging van het koloniaal bestaan in Nederlands-Indie en het brengen van 
veiligheid, rust en orde waren de motieven die een agressief optreden in Atjeh 
moesten rechtvaardigen134

). Als economisch argument werd aangevoerd dat 
Nederlands-Indie, en daarmee het economisch voordeel voor Nederland, ver
loren zou gaan wanneer Atjeh niet tot rust werd gebracht. Hieraan werd nog 
toegevoegd - vooral Cremer had dit benadrukt en het was min of meer door 
de Minister van Kolonien onderschreven - dat door vestiging van de particu
liere industrie de Atjehse bevolking het Nederlands gezag gemakkelijker zou 
accepteren. 

Van niet te onderschatten betekenis lijkt de invloed die vanuit Nederlands
lndie op de besluitvorming in Nederland is uitgeoefend. Direct na het bekend 
worden van het vertrek van Teukoe Oemar was het Nederlands-Indisch leger 
in Atjeh tot grootscheepse militaire acties overgegaan. De hiermee behaalde 
successen vroegen om consolidering en leken een goede basis te vormen voor 
de uiteindelijke beeindiging van de strijd. Zo was de situatie die in Atjeh was 
geschapen, medebepalend voor de weg die in Nederland werd ingeslagen. 
Duidelijk werd dit onder woorden gebracht door H . Goeman Borgesius, lid 
van de Tweede Karner, die concludeerde dat de invloed vanuit Nederland op 
de gang van zaken in Atjeh gering was: "Voortdurend worden wij gesteld 
voor een fait accompli"IJl). 

Het jaar 1896 vormde een keerpunt in de Atjeh-oorlog. De enige mogelijk
heid om de strijd te beeindigen werd gezien in het opvoeren van de militaire 
activiteiten. Niet afwachten, maar aanvallen was voortaan het parool; met de 
politiek waarop Cremer gedurende vele jaren had aangedrongen werd een be
gin gemaakt. Dit zou voor hem een reden zijn om korte tijd later de functie 
van Minister van Kolonien te aanvaarden. 

Cremer en Atjeh 

Voor Cremer had de strijd in Atjeh grote prioriteit. Militair optreden was on
vermijdelijk; alle krachten moesten worden ingespannen om de Atjehers dui
delijk te maken dat verder verzet, tegen een Nederland dat vastbesloten was 
een einde aan de Atjeh-oorlog te maken, zinloos zou zijn. De omstandighe
den waaronder Cremer, ruim een jaar nadat Teukoe Oemar zich tegen de Ne
derlanders had gekeerd, het ministersarnbt aanvaardde, waren zodanig dat 
niets een snelle verwezenlijking van zijn ideeen in de weg scheen te staan. 
Vanuit Atjeh kwarnen signalen die erop wezen dat het verzet "stuiptrekken
de" was lJ6

). In Nederland wist Cremer zich bij zijn Atjeh-politiek gesteund 
door de volksvertegenwoordiging die zich had verzoend met een agressief op-
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treden. De vaste overtuiging leefde dat de Atjeh-oorlog moest en ook kon 
worden beeindigd. Gouverneur-Generaal C.H.A. van der Wijck, een groot 
voorstander van de onderwerping van Atjeh, dacht er in Nederlands-Indie 
niet anders over. 

Na in Nederlands-Indie taI van bestuursfuncties te hebben uitgeoefend, 
was Van der Wijck in 1893 tot Gouverneur-Generaal benoemd. Vrij kort na 
zijn ambtsaanvaarding werd het duidelijk dat hij niet afkerig was van het ge
bruik van militaire machtsrniddelen. Hij zond een militaire expeditie naar het 
eiland Lombok, waar de oorspronkelijke bewoners in een hevige strijd waren 
gewikkeld met de Balinese vorsten. De Nederlandse inmenging ging gepaard 
met zware verliezen; uiteindelijk leidde ze tot het herstel van de rust en tot de 
onderwerping van Lombok aan het Nederlands gezag ll7). Niet minder l{oort
varend aIs in Lombok trad Van der Wijck, toen hij daartoe de kans kreeg, op 
in Atjeh. Aanvankelijk was hij gebonden aan het Atjeh-beleid dat tot uit
drukking werd gebracht in de geconcentreerde linie; men had hem "vleugel
lam" gemaakt I38). Eerst de "Oemar-catastrophe" bood hem de mogelijkheid 
zelf initiatieven te ontplooien: de gouverneur van Atjeh, C. Deijkerhoff, 
werd ontslagen en binnen de kortst mogelijke tijd werd een militaire expeditie 
naar Atjeh gedirigeerd139

). De "kwaadwilligen" moesten met aile kracht wor
den vervolgd en vernietigd, de hoofden onschadelijk worden gemaakt; "Aile 
krachten moe(s)ten tot dat doel worden ingespannen"I40). 

Gezien de vastberadenheid van Van der Wijck was het niet verwonderlijk 
dat Cremer bij hem erop aandrong om, na het verstrijken van de gebruikelij
ke ambtstermijn van vijf jaren, als Gouverneur-Generaal aan te blijven. Cre
mer achtte het persoonlijk element in de politiek, vooral in Nederlands-Indie, 
van grote invloed'41). Samen met Van der Wijck hoopte hij de situatie in 
Atjeh zodanig te wijzigen dat niemand er meer aan zou den ken de ingeslagen 
weg te verlaten. Tijdens de overgangstoestand in Atjeh kon "des landvoogds 
krachtige hand" nog niet worden gemist I42). Het verzoek van Cremer had 
succes, Van der Wijck bleef zijn werkzaamheden nog een jaar, tot oktober 
1899, voortzettenI43). 

In november 1897 verdedigde Cremer zijn Atjeh-beleid in de Tweede Ka
mer. Terwijl een jaar eerder oppositioneie geluiden, waarin het verzet tegen 
een krachtig ingrijpen in Atjeh weerklonk, niet waren te beluisteren, kwam 
nu van de zijde van de socialisten H.H. van Kol en P.J. Troelstra, die met de 
verkiezingen van 1897 voor het eerst in het parlement waren verschenen, felle 
tegenstand. Na een overzicht te hebben gegeven van het ontstaan van de 
strijd in Atjeh en van de motieven die waren gebruikt om een ingrijpen te 
rechtvaardigen, kwam Van Kol tot de conclusie dat de genoemde motiverin
gen onjuist waren en dat de oorlog een gevolg was van de Nederlandse heers
en veroveringszuchtl44

). De oorlog was onbillijk en onrechtvaardig, hij was 
een schande voor Nederland. 

Aan Nederland en Nederlands-Indie bracht de barbaars gevoerde strijd ai
leen nadelen; slechts een kleine groep mensen had er belang bij. Ais belang
hebbenden noemde Van Kol de officieren en ambtenaren die door de oorlog 
promotie konden maken, de leveranciers van het leger (leveranciers van wa-
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pens, kleding, voeding), de stoomvaartmaatschappijen en de steenkoolleve
ranciers. Hij stelde dat de vestiging van het Nederlands gezag in Atjeh over
bodig was geworden, omdat de Europese mogendheden erkenden dat het ge
bied tot de Nederlandse invloedssfeer behoorde. Het was de plicht van Ne
derland Atjeh te verlaten: "Wij moeten zoo snel mogelijk terug uit Atjeh, 
waar wij nooit een voet hadden moeten zetten"'45). Om dit te realiseren en om 
de Nederlandse bevolking in te lichten omtrent de betekenis van de oorlog 
voor Nederland en Nederlands-lndie, diende Van Kol een motie in waarin de 
regering werd verzocht een commissie in te stellen, die de gevolgen van de 
strijd moest onderzoeken en tevens aan moest geven op welke wijze, zonder 
bloedvergieten, Atjeh kon worden verlaten. 

Niet minder fel als Van Kol, keerde Troelstra zich tegen de gevoerde Atjeh
politiek. Hij wees vooral op de economische betekenis van de oorlog ' 46). 

Voor hem was het duidelijk dat de beweegredenen voor het voeren van de 
oorlog moesten worden gezocht in de economische belangen. Troelstra ver
onderstelde dat de Koninklijke Paketvaartmaatschappij, de tabaksindustrie 
en de oliemaatschappijen belang hadden bij de voortzetting van de ooriog en 
bij de onderwerping van Atjeh. Werden zijn vermoedens niet bevestigd door 
het feit dat Tamiang binnenkort voor de particuliere industrie zou worden 
opengesteld en dat er al concessies waren aangevraagd voor de ontginning 
van de oliebronnen in Perlak? Voor Troelstra, die in Cremer, als de represen
tant van de "kapitalisten", als de "typische vertegenwoo'rdiger van de ge1d
macht in Nederland", de verpersoonlijking van het Nederlands en Indisch 
bestuur zag, vormde de door Van Kol ingediende motie een motie van wan
trouwen jegens de regering '47). De gevraagde commissie zou volgens hem het 
verband moeten aantonen tussen de diverse industriele ondernemingen en de 
Atjeh-oorlog. Tevens zou door haar duidelijk moeten worden gemaakt in 
hoeverre, door de bescherming van het bedrijfsleven (door de oorlogvoe
ring), de economische belangen van de Nederlandse en Indische bevolking 
werden bevorderd. 

Zoals Troelstra al had verwacht, voelde de Tweede Kamer niets voor het 
instellen van de voorgestelde commissie. Van aile kanten werden bezwaren 
aangevoerd. De commissie zou verlammend werken op de gang van zaken in 
Atjeh, het uiteindelijke resultaat van het onderzoek zou zijn dat het werd 
prijsgegeven. Andere mogendheden werd daardoor de kans geboden zich in 
Atjeh te vestigen. Ook bestond de mogelijkheid dat het onder de "verderfelij
ke macht" van de Islam kwam'<8). Het koloniaal bezit zou in gevaar worden 
gebracht. Voor A. Kuyper was het de taak van Nederland, Atjeh "de zege
ningen te brengen van een vast en ordelijk bestuur, de zegeningen van onze 
hoogere beschaving en ontwikkeling, en ... de zegeningen van het Evange
lie"'(9). Hetgeen door de beide socialisten was betoogd wees hij dan ook van 
de hand, Cremer spoorde hij aan doortastend op te treden. 

Evenals de Tweede Kamer zag ook Cremer weinig heil in de motie-Van 
Ko!. Het verlaten van Atjeh zou volgens hem schade toebrengen aan het Ne
derlands gezag in Nederlands-lndie'SO). De oorlog zou niet daardoor worden 
beeindigd, omdat de Atjehers zich direct tegen de Oost- en Westkust van Su-
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matra zouden keren. Roof langs de Atjehse kusten zou weer op grote schaal 
plaatsvinden, met als gevolg dat een ander land de taak van Nederland zou 
overnemen en het "Algiers van de Straat Malakka" zou gaan bedwingen'l'). 
Cremer ontkende dat het de bedoeling was geheel Atjeh te veroveren, wei 
moest het optreden van Nederland leiden tot de erkenning van het Neder
lands gezag. De Atjehse bevolking moest erop kunnen vertrouwen dat de Ne
derlanders niet opnieuw zouden weggaan; "dan hebben wij het spel gewon
nen"1S2). 

Reagerend op Troelstra, gaf Cremer aan dat de oorlog voor de Koninklijke 
Paketvaartmaatschappij en de tabaksindustrie geen voordelen opleverde. De 
belangen van de scheepvaart, handel en nijverheid waren meer gediend bij 
een situatie van rust en orde dan bij oorlog. Met betrekking tot Tamiang en 
Perlak merkte Cremer op, dat de ooriog niet werd gevoerd met het doel deze 
gebieden voor het kapitaal (de Nederlandse industrie) toegankelijk te maken. 
Het hier gebrachte kapitaal zou wei in grote mate kunnen bijdragen tot de pa
cificatie van Atjeh. De door haar gebrachte welvaart zou hoofden en bevol
king uit nabijgelegen streken doen verlangen naar een leven onder soortgelij
ke omstandigheden. Wees Cremer het gegeven dat economische belangen een 
rol speelden bij de oorlogvoering van de hand, ook van het begaan van 
wreedheden door het Nederlands-Indische leger wilde hij niets weten. "Onze 
Hollandsche jongens, ... zullen geen wreedheden in koelen bloede bedrij
ven" , zo was zijn overtuiging'l3). 

Het debat in de Tweede Kamer versterkte de positie van Cremer. Alterna
tieven voor zijn beleid waren niet aangegeven en de Atjeh-oppositie had geen 
enkel succes gehad. De motie van Van Kol was nauwelijks serieus genomen; 
ze had geen schijn van kans gemaakt en slechts de steun van enkele kamerle
den gekregen. De door Cremer gevoerde Atjeh-politiek kon worden geconti
nueerd. Ze zou in 1898 lei den tot wat Naarding een "gewichtig keerpunt in de 
geschiedenis van Atjeh" noemde, tot een daadwerkelijke poging om het Ne
derlands gezag in Atjeh te vestigenll4

). 

In maart 1898 kreeg Van Heutsz, die tot civiel en militair gouverneur werd 
benoemd, de leiding in Atjeh. Vrijwel gelijktijdig werd Snouck Hurgronje, 
die het bestuur van Atjeh moest adviseren, benoemd tot adviseur voor In
landse en Arabische zaken. Met deze benoemingen was de leiding in Neder
lands-Indie, voor wat betreft de Atjehse aangelegenheden, in handen geko
men van mensen die eerder hadden getoond niet afkerig te zijn van het ge
bruik van geweld: Gouverneur-Generaal Van der Wijck, Snouck Hurgronje 
en Van Heutsz. Cremer zag in Van der Wijck de man "die aile draden in han
den [had]", in Snouck Hurgronje "eene gelukkige mengeling van wetenschap 
en practijk" en in Van Heutsz de onvermoeibare soldaat en staatsmanlll

). In 
de loop van 1898 zou blijken dat het vertrouwen dat Cremer in het genoemde 
driemanschap stelde niet ongegrond was. Op 5 maart werd besloten tot een 
krachtig optreden tegen Pidie, het gebied waar het Atjehse verzet zich had ge
concentreerd. Volgens Van Heutsz was deze actie noodzakelijk om de strijd 
in Atjeh tot een goed einde te kunnen brengen. De gepensioneerde luitenant
kolonel G.B. Hooijer zag in de Pidie-expeditie, door uitschakeling van het 
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verzet, een mogelijkheid Noord-Sumatra een grootse toekomst te bezor
gen"6). Het gebied bood, aldus Hooijer, goede mogelijkheden voor de ver
bouw van peper, pinang, koffie, tabak, indigo en katoen; goud, zilver, steen
kool en petroleum konden er worden gedolven en Atjeh kon de stapelplaats 
worden voor de produkten van het Indische eilandenrijk. 

De Pidie-expeditie, de grootste uit de gehele Atjeh-oorlog, naar "een land
streek, die gerekend mag worden tot de meest welvarende van het Atjehsche 
rijk", nam de maanden juni tot en met oktober in beslag 'S7). Daar tussen
door, in juli, maakte Van Heutsz nog een tocht naar Idi en Perlak, ter bestrij
ding van de zogenaamde Tapa-beweging die zich tegen de Nederlanders had 
gekeerd. In Nederlandse ogen verliepen de militaire acties succesvol. De 
Atjehse leiders werden gevangengenomen of verdreven en het Atjehse verzet 
werd een belangrijke slag toegebracht. Het Nederlands-Indisch leger, niet 
langer werkloos en wachtend op Atjehse aanvallen, werd nu gebruikt, zoals 
Snouck Hurgronje het triomfantelijk uitdrukte, om "roofstaten te brengen 
tot vrede en welvaart, de schone landen van Noord-Sumatra te openen voor 
Europeesche ondernemingen"IS8). Met evenveel genoegen zag Cremer dat de 
"onruststokers" door Van Heutsz "mores" werd geleerd's'I). Nu Tamiang 
voor het particuliere bedrijfsleven was opengesteld - de openstelling had 
plaatsgevonden in juli - leken hem afdoende maatregelen tegen de Atjehers 
extra hard nodig. 

De militaire activiteiten, die de Nederlandse suprematie bevestigden wer
den afgerond met de invoering van de "Korte Verklaring"'60). Hierbij werd 
van de hoofden gevraagd de Nederlandse heerschappij te erkennen, geen 
kontakten te leggen met vreemde mogendheden, trouw te zijn aan het Neder
lands bestuur en de door haar te geven opdrachten uit te voeren. Met instem
ming van Van der Wijck liet Van Heutsz in december, zonder dat Cremer 
zich hiermee nog akkoord had verklaard, de eerste "Korte Verklaring" on
dertekenen. Enkele maanden later volgde Cremers formele goedkeuring. 

De Pidie-expeditie en de erop volgende "Korte Verklaring" lieten aan dui
delijkheid niets te wensen over: Nederland was serieus bezig haar gezag in 
Atjeh te vestigen. Dit bleek ook uit de ijver waarmee wegen en spoorwegen 
werden aangelegd. Naast "de kracht van ons zwaard" werd "de macht van 
ons werk" getoond, zo dee1de Cremer de Eerste Kamer mee I61 ). In de aanleg 
van de Atjeh-tram zag hij een uitstekend middel om Atjeh te ontwikkelen en 
te pacificeren. Naar zijn oordeel zouden particuliere ondernemers uit land
en mijnbouw, wanneer de afvoer van hun produkten geen probleem meer 
vormde, eerder geneigd zijn zich in de onder Nederlands gezag gebrachte ge
bieden te vestigenI62). De omgeving van de spoorweg bood een goede vest i
gingsplaats . 

Dank zij het krachtige militair optreden in 1898 was de situatie in Atjeh zo
danig gewijzigd, dat Van der Wijck als Gouverneur-Generaal kon worden 
vervangen. Zelf was hij ervan overtuigd dat binnen korte tijd de totale onder
werping van Atjeh kon worden gerealiseerd'63). Rust en veiligheid heersten in 
ongekende mate en het vertrouwen van de bevolking in het Nederlands gezag 
nam voortdurend toe. Op 3 oktober 1899 yond de ambtswisseling plaats. Van 
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der Wijck vertrok naar Nederland; hij werd opgevolgd door een militair, lui
tenant-generaal Willem Rooseboom. Naar de mening van Cremer een zeer 
bekwaam, flink en eerlijk persoon met een grote werklust164

). Kort voor zijn 
vertrek naar Nederlands-Indie had Rooseboom de hoop uitgesproken dat de 
kolonie onder zijn bestuur een periode van bloei en welvaart mocht be!even. 
Daarbij had hij zijn toehoorders verzekerd zich in te zullen spannen om de 
handel en nijverheid te bevorderenI65). Dit waren woorden die Cremer zeker 
zullen hebben aangesproken; ze ondersteunden de door hem gevoerde poli
tiek. 

Moeilijk kon dit worden gezegd van de opvattingen van Van Kol, die met 
grote regelmaat door hem in de Tweede Kamer werden uitgesproken. On
danks de nederlaag die hij in november 1897 had geleden, toen de door hem 
ingediende motie, die had moeten leiden tot het vertrek van de Nederlanders 
uit Atjeh, vrijwel unaniem was verworpen, bleef hij zich met grote kracht 
verzetten tegen Cremers Atjeh-politiek. Bijna een jaar nadat zijn motie in de 
prullenmand was verdwenen, wees Van Kol in een nota de Tweede Kamer op 
het feit dat de voortzetting van "dezen rampvollen oorlog" voor een groot 
dee! werd bepaald door particuliere belangenl66

). Hoewe! hij eerder nog had 
geaarzeld om deze, naar zijn mening algemeen heersende opvatting, uit te 
spreken, was die aarzeling nu volledig verdwenen. Twijfels kende hij niet 
meer: "Er zijn particulieren, die belang hebben, en groot belang! bij de on
derwerping van Atjeh"167). Uitspraken over Atjeh gedaan en de feitelijke ont
wikkeling in Atjeh had den hem tot deze overtuiging gebracht. Van Kol 
noemde met name een door de eerder aangehaalde luitenant-kolonel G.B. 
Hooijer gehouden redevoering, een artikel in de Nieuwe Rotterdamsche Cou
rant en de openstelling van Tamiang voor het particuliere bedrijfsleven. 

In een toespraak, in Enschede gehouden, had G.B. Hooijer het belang van 
de strijd in Atjeh min of meer vereenzelvigd met de belangen van het Neder
landse bedrijfslevenI68). Hij had betoogd dat Atjeh, met zijn overvloed aan 
velerlei delfstoffen, wachtte op rust en vrede en op de komst van de Neder
landse industrie. In het belang van eenieder bracht de in Atjeh gevoerde oor
log, "eene onteigening door zachte middelen waar het kan, door dwang waar 
het moet" 169). De strijd moest worden voortgezet; aan Nederlands vertrek uit 
Atjeh kon niet worden gedacht. Hooijer bracht dit tot uitdrukking met de 
volgende zinnen: "Atjeh verlaten! Dat beteekent, geheel de onbeheerde bin
nenlanden, zoo overvol van schatten van allerlei aard, over te laten ... aan de 
bevolking" 170). Het gevolg van het vertrek uit Atjeh zou zijn dat de Neder
landse industrie een nieuw werkterrein werd onthouden. Daarom stond voor 
Hooijer een eventuee! vertrek van de Nederlanders gelijk met landverraad. 

Ruim een week voordat de Pidie-expeditie van start ging, een maand na de 
toespraak van Hooijer, had de Nieuwe Rotterdamsche Courant een artikel 
gewijd aan de Atjeh-politiek'71). Het Nederlands optreden in Atjeh werd hier
in volledig ondersteund; geen enkel woord van kritiek was te horen. De hoop 
werd uitgesproken dat de "eerlijk bedoelde actie" in Pidie succes zou heb
ben. Bovendien, en hierop doelde Van Kol, had men gewenst dat de Neder
landse industrie spoedig de mogelijkheden zou krijgen haar werkzaamheden 
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tot de noordkust van Sumatra uit te breiden, "tot heil van de bevolking en tot 
heil van ons" . 

Tamiang was, zoals eerder vermeld, in juli 1898 voor het particulier be
drijfsleven opengesteld. Van Kol wees in zijn nota erop dat de planters uit 
Deli er direct "gretig op aanvlogen" en dat militaire posten ervoor waren ver
plaatst (ter beveiliging van de industrie). Voor hem vormde deze ontwikke
ling het zoveelste bewijs voor de juistheid van zijn stand punt. 

Tot geheel andere conclusies kwam Cremer, die het "geschetter" van Van 
Kol, zoals hij het noemde, beantwoordde172

). De strijd in Atjeh werd niet ge
voerd omdat, zoals Van Kol meende, particulieren belang hadden bij de on
derwerping van Atjeh, maar juist om ervoor te zorgen dat particulieren zich 
er zouden vestigen en welvaart zouden brengen. Voor een snelle ontwikkeling 
van Tamiang achtte Cremer het daarom van groot belang dat ondernemers 
hun kennis, ervaring en middelen gingen inzetten voor de ontwikkeling van 
dit gebied. Het bevorderen van de welvaart was voor hem onafscheidelijk 
verbonden met het brengen van rust en orde. 

Van Kol bleef de Tweede Kamer en Cremer, beide niet in het minst onder 
de indruk van zijn betogen, herinneren aan de naar zijn overtuiging onrecht
matige, uit winstbejag gevoerde Atjeh-oorlog: "Atjeh ten ramp en Neerland 
ten schand"'73). Cremer, die kon rekenen op de steun van de volksvertegen
woordiging, handhaafde zijn politiek. Met aile kracht werd gestreefd naar de 
beeindiging van de strijd in Atjeh, met als einddoel "de vestiging van wel
vaart en orde in de schaduw van onze vlag"174). 

* Ondanks een aantal expedities die Van Heutsz na de Pidie-expeditie nog had 
ondernomen, was, toen Cremer in juli 1901 als Minister van Kolonien aftrad, 
de pacificatie van Atjeh nog niet voltooid. Wei was het belangrijkste verzet 
gebroken en nam de rust geleidelijk toe. Cremer kon met tevredenheid terug
zien op hetgeen hij in Atjeh had bereikt. Vrijwel niemand in het parlement 
dacht er nog aan Atjeh te verlaten; het was bijna geheel onder Nederlands ge
zag gebracht. Daarnaast had het particuliere bedrijfsleven langzaam maar ze
ker de mogelijkheid gekregen haar activiteiten in Noord-Sumatra te ontplooi
en, activiteiten die voorallagen op het gebied van de mijnbouw, op het ter
rein van de oliewinning. 

De "Konink/ijke" en Atjeh 

Naast de aantrekkingskracht, die Atjeh voor landbouwondernemingen en 
houtkapbedrijven bezat, had bovenal de olie-industrie hoge verwachtingen 
van de hier aan te treffen olie. Al in de zestiende eeuw was bekend dat in 
Atjeh olie aanwezig was. Gesproken werd van een "bron van onuitblusbare 
olie, die niet ophoudt te branden, wanneer dezelve eenmaal aangestoken 
is,,,7S). Tot het einde van de negentiende eeuw waren de enige geinteresseer
den in de olie de Atjehers zelf, die het volgens een mededeling uit 1877, ge
bruikten als verlichtingsmiddel en als "medicijn"'76). Met de komst van de 
petroleum lamp vcranderde dit. De vraag naar olie nam toe en ook oliemaat-
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schappijen kregen belangstelling voor de Atjehse olie. Een van die maat
schappijen was de belangrijkste onderneming op het gebied van de oliewin
ning in Nederlands-Indie, de "Koninklijke". 

* De in Deli, als tabaksplanter, werkzame Aeilko laos Zijlker legde de basis 
voor de vorrning van de "Koninklijke"177). Vanaf 1880 getroostte hij zich veel 
moeite om aan te tonen, dat de olie die in Noord-Sumatra aanwezig was vol
doende mogelijkheden bood om bij ontginning winst op te leveren. Zijlker 
slaagde erin in Langkat een concessie te verwerven die hem niet aIleen het 
recht gaf tot opsporing, maar ook, bij het aantreffen van olie, het recht tot 
ontginning. 

Voor het maken van proefboringen werd de hulp ingeroepen van het Mijn
wezen, een dienst die beschikte over de benodigde apparatuur en over des
kundig personeeI. Een van haar taken was het uitvoeren van mijnbouwkundi
ge onderzoeken die door de Gouverneur-Generaal, onder wiens rechtstreeks 
toezicht ze was geplaatst, nodig werden geacht. Het verzoek om steun, dat 
Zijlker had gemotiveerd door te wijzen op de belangen die de inlandse bevol
king en het Gouvernement hadden bij grote industriele ondernemingen, vond 
bij de Indische regering en bij het Mijnwezen een gewillig oor. De chef van 
het Mijnwezen was van oordeel dat in een kolonie, waar de particuliere in
dustrie nog in haar kinderschoenen stond, "de Gouvernementsingenieurs de 
aangewezen deskundigen zijn om de waarde der minerale afzettingen te on
derzoeken, ook wanneer die hulp geen ander doel heeft, dan de particuliere 
nijverheid bevorderlijk te zijn"I78). Evenals het Mijnwezen waren ook Gou
verneur-Generaal O. van Rees en de Raad van Nederlands-Indie bereid hun 
medewerking te verlenen. De Raad van Nederlands-Indie, die bijna twee ja
ren later, in februari 1886, advies moest uitbrengen over eventuele voortzet
ting van het onderzoek, gaf als haar zienswijze, dat o.m. "algemeene belan
gen, die betrokken zijn bij het tot standkomen van een petroleumontginning 
in Nederlands-Indie" continuering van het onderzoek wenselijk maaktenI79). 

Met behulp van het Mijnwezen werden in juli 1884 de eerste boringen in 
Telaga Said, zoals het concessiegebied van Zijlker werd genoemd, verricht. 
Tot augustus 1889, het moment waarop de Indische regering haar deelname 
aan de boringen beeindigde, werd het zoeken naar olie voortgezet. En met 
succes. Het resultaat van de boorwerkzaamheden werd in een door mijninge
nieur R. Fennema uitgebracht rapport weergegeven. Samengevat was de con
clusie dat de Oostkust van Sumatra over een groot gebied oliehoudende aard
lagen bezat, "waarin het aantreffen en het door boring aan den dag brengen 
van petroleumbronnen, welke in productiviteit met Amerikaansche gelijk 
staan, althans tot de mogelijkheden behoort"ISO). Op grond van de door Fen
nema verzamelde gegevens werd het besluit genom en tot de oprichting van 
een oliemaatschappij die de aangetroffen olie zou moeten exploiteren. 

Op 16 juni 1890 begon het bedrijf, de "Koninklijke", haar bestaan. Het di
recteurschap kwam in handen van een man die reeds eerder aan de oprichting 
van een aantal particuliere bedrijven had meegewerkt, het voormalige lid van 
de Raad van Nederlandsch-Indie, J .A. de Gelder. De "Koninklijke", die 
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voor de raffinage van de gewonnen olie een raffinaderij bouwde in Pankalan 
Brandan, gelegen aan de kust op ongeveer tien kilometer afstand van het eon
eessieterrein Telaga Said, hield de verkoop en het vervoer van haar produk
ten in eigen hand. Voor haar afzet was ze aangewezen op de Oosterse markt. 
Europa als afzetgebied vie I af omdat de oliemarkt hier werd beheerst door 
Amerikaanse en Russisehe olieprodueenten. 

De eerste jaren van haar bestaan gingen voor de "Koninklijke" niet zonder 
moeilijkheden voorbij. Naast de problemen die te rna ken hadden met de op
bouw en organisatie van het bedrijf, werd men geeonfronteerd met een seher
pe Amerikaanse en Russisehe eoneurrentie, dalende prijzen en een koers van 
de dollar (de valuta waarin de olieprijzen werden berekend) die zieh in neer
waartse riehting bewoog. Op de boorplaats en bij de raffinaderij kwamen 
daarbij nog de Atjehers, die met hun aanvallen een negatieve invloed hadden 
op de produktie. 

De Atjehers hadden al tijdens Zijlkers proefboringen regeimatig van zieh 
laten horen . Aileen onder militaire beseherming was het mogelijk geweest het 
onderzoek uit te voeren. Ook de nieuwe onderneming kon niet zonder mili
taire steun. Het boorterrein en de raffinaderij werden beveiligd door een klei
ne legereenheid die gelegerd werd op het bedrijf. De militairen sehenen eehter 
de Atjehers onvoldoende af te sehrikken. Eind mei 1893 kwam het tot een 
grote aanval van een groep Atjehers op de raffinaderij in Pankalan Brandan. 
Het gevaar voor vernietiging van gebouwen en apparatuur leek zodanig 
groot, dat de hulp werd ingeroepen van het Indiseh bestuur en van de Neder
landse regering. Door een aantal eommissarissen van de "Koninklijke" werd 
bij de Minister van Koionien, W.K. Baron van Dedem, aangedrongen op af
doende maatregelen. Voor hen was het duidelijk: Langkat moest worden ge
zuiverd van de Atjehers; anders ging het bedrijf ten onder. Op korte termijn 
was het resultaat dat het aantal militairen op de onderneming werd versterkt. 
Hun optreden was eehter niet meer nodig, daar de Atjehers uit eigen bewe
ging waren vertrokken . De wijze waarop was getraeht deze groep Atjehers, 
die vanaf het begin van 1893 Tamiang en Langkat onveilig had gemaakt, te 
bestrijden was allerminst naar de zin van Cremer. In de Tweede Kamer ver
weet hij de regering dat deze te defensief was opgetreden; de Atjehers had den 
steeds weer de mogelijkheid gekregen hun oude stellingen in te nemen. Dit 
had niet mogen gebeuren - het doel van het Nederlands-Indiseh leger had 
moeten zijn, "om den vijand te verjagen uit onze bezittingen, uit Tamiang, 
waar onze vlag waait"181). Mogelijk onder invloed van de "flinke sehrobbe
ring" van Cremer en van de druk, die de "Koninklijke" op de regering had 
uitgeoefend, werd voortaan aetiever tegen de Atjehers opgetreden. De "Ko
ninklijke" kon ongestoord haar werkzaamheden voortzettenI82). 

Ondanks de eerder genoemde problemen slaagde de "Koninklijke" toeh 
erin de produktie op te voeren en zieh een plaats op de Oosterse markt te ver
overen. Tot 1895 yond een gestadige groei plaats van de olieproduktie. Hier
na kan tot eind mei 1898 - het moment waarop de produktie haar hoogtepunt 
bereikte - gesproken worden van een explosieve ontwikkeling. De produktie 
die in 1895 ruim 1,3 miljoen eenheden van 36 liter bedroeg, was in 1897 geste-
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gen tot ruim 4,5 miljoen eenheden'S3). Eenzelfde beeld als de produktiecijfers 
geven de winstcijfers. Werd in 1892, het jaar waarin de eerste olie onder de 
naam "Kroonolie" op de markt werd gebracht, nog met verlies gewerkt, de 
erop volgende jaren gaven een kleine winst te zien. De in de jaren 1895 tot en 
met 1897 behaalde winsten (in 1895 ruim 1,2 miljoen, in 1897 ruim 2,7 mil
joen gulden) maakten het mogelijk aan de aandeelhouders een dividend uit te 
keren dat lag tussen de 44 en 52 070'S4

). 

Alles wees op een grootse toekomst voor de "Koninklijke". Het aantal 
concessieterreinen waarover ze in Langkat kon beschikken was in 1898 ge
groeid tot vier, met een gezamenlijk oppervlak van ruim 900 km2 (Telaga 
Said had een oppervlak van ongeveer 3,5 km2)ISS). Bovendien bezat ze in Ta
miang een concessiegebied van nog grotere omvang. In april van hetzelfde 
jaar was het aantal boorputten gestegen tot achttien. Om een betere afvoer 
van de olie mogelijk te maken en om de olie van het nabijgelegen concessie
veld (Boekit Mas) te verwerken, was in Pankalan Soesoe een nieuwe haven 
aangelegd en in Besitang een nieuwe raffinaderij gebouwd. 

Niets scheen de gunstige ontwikkeling van de "Koninklijke" te kunnen 
stuiten. Produktie en afzet vertoonden een stijgende lijn, de winsten groei
den, men had de beschikking over voldoende reserveterreinen en de oliever
werking en -afvoer waren goed geregeld. Het bleek anders te lopeno Zoals al 
eerder beschreven, was het de Amerikaanse oliemaatschappij, de "Stan
dard" , die in de eerste maanden van 1898 trachtte vaste voet te krijgen op Su
matra, door met het Indische oliewinningsbedrijf "Moeara Enim" tot een sa
menwerkingsovereenkomst te komen. Dit vormde de eerste grote dreiging 
voor de "Koninklijke". Door het ingrijpen van Cremer werd ze afgewend. 
Een andere, ernstiger dreiging kondigde zich in mei 1898 aan toen de produk
tie van Telaga Said terugliep. 

Niemand had erop gerekend dat de boorputten van Telaga Said - voor de 
"Koninklijke" nog het belangrijkste winningsgebied - op korte termijn zou
den droogvallen. Noch J.B.A. Kessler, die De Gelder eind 1892 als directeur 
was opgevolgd, noch H. Loudon, bij wie de leiding in Nederlands-Indie be
rustte, hadden deze mogelijkheid onder ogen gezien. Dat de dieht op elkaar 
staande boorputten allemaal met hetzelfde olieveld waren verbonden en 
daardoor ook tegelijkertijd zouden kunnen droogvallen, wilden ze niet gelo
ven. Volgens Loudon was de situatie van de olievelden in Langkat totaal an
ders dan van die in Rusland en Amerika en hoefde er niet gevreesd te worden 
voor vermindering van de olieproduktieIS6). Kessler verklaarde nog in april, 
anderhalve maand voordat de eerste tekenen van een dalende olie-opbrengst 
waren waar te nemen, dat "de Maatschappij zich verheugt in een bloeienden 
toestand en volkomen gewapend is voor een succesvollen strijd met haar me
dedingers"IS7) . Bij een voortdurende produktiestijging in de eerste maanden 
van 1898 leek dit ook het geval te zijn. Eind mei zette echter een forse daling 
van de opbrengst in, het olieveld bleek haar einde te naderen, de boorputten 
verwaterden. In juni was de produktie al teruggevallen tot bijna de helft van 
die in de maand mei, de daarop volgende maanden gaven een zich voortzet
tende daling te zien 'SS). 
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Het bekend worden van de teruglopende olietoevoer deed het vertrouwen 
in de "Koninklijke" afnemen; het "veroorzaakte ter beurze een verpletteren
de indruk"'89). De koers van de aandelen liep met sprongen terug. Naderde de 
hoogste maandkoers in de maand mei de 600, in september was hij bijna ge
halveerd en lag hij iets boven de 3()()'90). Voor de Amsterdamse firma C. Roh
ling en Co., gespecialiseerd in de effectenhandel, was dit een reden de aan
deelhouders te adviseren deze aandelen van de hand te doen·9.). Een verdere 
koersdaling leek haar onvermijdelijk. Voor de "Koninklijke" zag ze nog 
slechts twee mogelijkheden: een voortkwakkelend bestaan of be€!indiging van 
de onderneming. Ze was van mening dat de situatie, waarin de "Koninklij
ke" was komen te verkeren, te wijten was aan wanbeheer van de directie 
(Kessler); deze had door haar speculatiezucht te weinig aandacht aan het be
drijf besteed en verzuimd tijdig nieuwe olievelden aan te boren. De Deli-Cou
rant verweet de directie dezelfde fout: "Zij had steeds het "t kan verkeeren' 
voor oogen moeten houden"'92). 

Hoe werd van de zijde van de "Koninklijke" op de sterk dalende opbrengst 
van Telaga Said gereageerd? Alles werd in het werk gesteld om nieuwe olie
bronnen op te sporen. Verwacht werd dan ook dat binnen korte tijd vervan
gende olievelden zouden worden gevonden voor de droogvallende boorput
ten. Op het terrein Telaga Said werden, op grotere diepten dan tevoren, bo
ringen uitgevoerd; daarnaast kwamen op grote schaal proefboringen tot 
stand op de reserveterreinen in Langkat en Tamiang. De hooggestemde ver
wachtingen werden echter niet gehonoreerd. Alle boorpogingen faalden, suc
ces bleef uit. 

Met het toenemend aantal mislukte proefboringen, bij een financi€!le situa
tie die voor de "Koninklijke" steeds zorgwekkender werd, verdween langza
mer hand de overtuiging dat de reserveterreinen wei nieuwe oliebronnen zou
den opleveren. Dit bracht Loudon op de gedachte zijn geluk te beproeven ten 
noorden van Tarniang, in het gebied waarvan vanouds bekend was dat er olie 
werd aangetroffen, in Perlak. Er was een probleem: dit gedeeJte van Atjeh 
was nog niet voor het particuliere bedrijfsleven opengesteld. Loudon wenste 
niet passief af te wachten en drong in november 1898, bijna een halfjaar na
dat de catastrofale opbrengstdaling van Telaga Said was begonnen, bij Kess
ler erop aan dat alles moest worden gedaan om toestemming te krijgen hier 
naar otie te boren'93

). Een eerder, in november 1896, door de "Koninklijke" 
ondernomen poging, om van de Minister van Koloni€!n toestemming te krij
gen voor het zoeken naar olie in Perlak, had niets opgeleverd. Toen kon men 
het nog zonder nieuwe oliebronnen stellen, nu was het vinden van olie een 
noodzaak, een levensvoorwaarde. Alle hoop was gevestigd op de olievelden 
in Perlak, die een Zweeds ingenieur in 1895 ertoe brachten te verklaren, "that 
I have never seen a more promising new oilfield ... , than the oilfield of Per
lak"'94). Dit was de olie die de "Koninklijke" van de naderende ondergang 
moest redden, maar voorlopig was het nog niet zover. Het wachten was eerst 
op de openstelling van Perlak voor het particuliere bedrijfsleven. 
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Openstelling von Tomiong en Per/ok 

Door het actiever optreden van het Nederlands-Indisch leger werd met de uit
breiding van het Nederlands gezag de komst van particuliere ondernemingen 
naar Atjeh en de aangrenzende gebieden mogelijk. Zoals al eerder vermeld, 
verwachtte Cremer van hun verschijnen een gunstige invloed op de situatie in 
Noord-Sumatra. Zij zouden een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de 
pacificatie van het gebied. Stapje voor stapje werd dan ook, zodra de veilig
heid voldoende gegarandeerd leek, tot opens telling voor het particuliere be
drijfsleven besloten en kregen mijnbouwondernemingen zodoende de moge
lijkheid zich hier te vestigen. Voor de oliemaatschappijen stonden in het bij
zonder Tamiang en Perlak in de belangstelling, streken waarvan verwacht 
werd dat ze rijk aan olie waren. 

Ver voordat in bestuurskringen de toelating van het bedrijfsleven tot Ta
miang in overweging werd genomen, had de "Koninklijke" al getracht voor
lopige mijnbouwconcessies voor dit gebied te bemachtigen. Dat het hier ging 
om een serieuze poging deze concessies te verwerven, mag blijken uit het feit 
dat ze, hoewel dit produktie-technisch gezien nog niet gewenst was, vanaf 
mei 1896 begon met de ontginning van haar concessieterreinen ten noorden 
van Telaga Said. Hiermee werd gepoogd de Indische regering voor zich te 
winnen om daardoor de concessies in Tamiang in bezit te krijgen. Volgens 
Kessler "zouden zonder den minsten twijfel aan de Maatschappij geene con
cessies worden toegekend, wanneer Langkat niet flink en krachtig werd ont
gonnen"19S). Van de "Koninklijke" werd namelijk verwacht dat ze Langkat 
tot ontwikkeling zou brengen. 

Ondanks de welwillende opsteIling van de "Koninklijke" ten opzichte van 
het Gouvernement bleven concessies voor ontginningen voorlopig uit. WeI 
was, vanaf begin 1895, toestemming verkregen voor het doen van mijnbouw
kundige opsporingen en onderzoekingen in geheel Tamiang. Kon in het 
zuiden worden gewerkt zonder dat van de zijde van het bestuur voorzorgs
maatregelen behoefden te worden getroffen, voor het noordelijke deel, waar 
nog enig verzet van de Atjehers kon worden verwacht, was bepaald dat 
proefboringen aIleen mochten plaatsvinden, "mits ze geschieden onder mili
taire dekking"I96). Het verkrijgen van militaire bescherming leverde weinig 
problemen op, de boringen namen veelal korte tijd in beslag en door het Ne
derlands-Indisch leger werd toch al voortdurend in deze streek gepatrouil
leerd. Niet alleen konden de proefboringen ongestoord worden uitgevoerd, 
ook succes bleef niet uit. Een van de eerste boringen "was in eenige uren vol
bracht en gaf prachtige resultaten"197). 

"De exploitatie dezer gronden wacht nu op de openstelling van het land
schap Tamiang voor de particuliere industrie", zo werd door de "Koninklij
ke" in haar verslag over 1897 de situatie in Tamiang omschreven I98). Gezien 
de "flinke en voortvarende" handelwijze van de Indische regering en het suc
cesvolle optreden van het Nederlands-Indisch leger, werd de verwachting uit
gesproken dat de particuliere industrie spoedig tot Tamiang werd toegelaten. 
Het was een reele verwachting, ze kwam overeen met de gedachten die bij de 
Nederlandse en Indische regering leefden. 
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P.I . Kooreman, resident van de Oostkust van Sumatra, kwam in mei 1895 
tot de conclusie, "dat wij in ons eigen belang Tamiang niet langer voor de 
Europeesche industrie gesloten mogen houden"I99). Het Nederlandsch-In
disch leger, dat toch aanwezig was, kon naar zijn oordeel zonder problemen 
de bescherming van de particuliere ondernemingen op zich nemen. De onder
nemers zouden leven brengen in "dat doode land" , door de komst van hun 
bedrijven zouden de inkomsten van de Indische overheid voldoende stijgen 
om de kosten van de bescherming te kunnen betalen. Hoe overtuigend de re
sident zijn standpunt ook had geformuleerd, hij kreeg niet de gelegenheid 
zijn visie in beleidsdaden om te zetten. Het verschijnen van Cremer als hoofd 
van het ministerie van Kolonil!n bood nieuwe mogelijkheden. 

Slechts enkele dagen nadat hij zijn functie als minister was begonnen, in 
augustus 1897, Iiet Cremer aan Gouverneur-Generaal Van der Wijck weten 
dat hem de openstelling van Tamiang voor het particuliere bedrijf als "hoogst 
wenschelijk" voorkwam2(0

). De gevaren voor de ondernemingen leken hem 
niet zo groot, wanneer aileen grote bedrijven (zij konden beschikken over ge
schikt personeel en over voldoende middelen) werden toegelaten. Ter voor
koming van mogelijke internationale conflicten was het nodig dat niet-Ne
derlanders voorlopig werden geweerd. De industrie kon gerust haar werk
zaamheden beginnen, legeronderdelen konden worden verplaatst naar die 
streken waar hun aanwezigheid nodig zou zijn. Ging dit gepaard met hoge 
kosten, dan zouden de hiervoor benodigde gelden gemakkelijker worden ver
kregen, "naarmate onze belangen daar grooter zijn". De brief van Cremer 
was duidelijk: een politiek gericht op de ontwikkeling van Noord-Sumatra, 
dus op de komst van het bedrijfsleven, achtte hij van het grootste belang. 

Cremers schrijven had een stimulerende invloed op de activiteiten van de 
bestuurders in Nederlands-Indil!. Aan het eind van het jaar bracht de Raad 
van Nederlands-Indil! haar advies uit over de openstelling van Tamiang. Hoe
wei ze vreesde dat toelating van particuliere ondernemingen tot catastrofes 
zou kunnen leiden, sprak ze zich uit voor een openstelling op beperkte 
schaal20I). Deze openstelling zou het karakter moeten dragen van een proef
neming, waaruit zou moeten blijken of de Europese industrie in Tarniang le
vensvatbaar was en of ze, zoals velen dachten (onder andere Cremer), inder
daad een positieve invloed had op de rust en veiligheid in het gebied. Een van 
de leden van de Raad, C.J. Mulock Houwer, kon zich met dit standpunt niet 
verenigen. Hij vond het "met het oog op het belang van land en volk niet ge
wettigd" beperkingen te stellen aan de toelating van land- en mijnbouwon
dernemingen202

). Niet een gedeelte, maar heel Tamiang zou moeten profite
ren van het bedrijfsleven. De komst van de Europese industrie zou de wel
vaart doen toenemen, hetgeen de bevolking ertoe zou brengen zich te keren 
tegen degenen die de rust dreigden te verstoren. 

In zijn opvattingen aansluitend bij Cremer, nam Van der Wijck, als hoog
ste gezagsdrager in Nederlands-Indil!, het standpunt van Mulock Houwer 
over. Het advies van de Raad van Nederlands-Indil! legde hij naast zich neer. 
Ook volgens hem zou de particuliere industrie voor de hoofden en de bevol
king voordelen opleveren20l). Daardoor zouden in Tamiang de rust en veilig-
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heid gewaarborgd zijn, terwijl er tevens een gunstige invloed van zou uitgaan 
op de aangrenzende gebieden. 

Nadat zodanige bepalingen waren uitgewerkt, dat aIleen grote, financieel 
krachtige ondernemingen en Nederlanders een kans kregen zich er te vesti
gen, kon op 19 juli 1898 worden bekend gemaakt dat Tamiang voor het be
drijfsleven was opengesteld. Het uitnodigende opschrift waarmee de Suma
tra-Courant haar lezers de openstelling meedeelde, "VOORUIT NAAR TA
MIANO", zal waarschijnlijk overbodig geweest zijn, omdat niet aIleen de 
Nederlandse en Indische regering, maar ook de particuliere ondernemers 
voordelen zagen in de vestiging van bedrijven in Tamiang204

). Hoe dit ook zij, 
voor de "Koninklijke" was deze aansporing overbodig. Voor haar kwam de 
openstelling van Tamiang op het juiste tijdstip, op het moment dat ze nieuwe 
oliebronnen nodig had en hier met grote ijver naar werd gezocht. Onder de 
"gebruikelijke verplichting" dat de kosten van een eventueel in te roepen mi
litaire bescherming zouden worden vergoed, kreeg de "Koninklijke" na lang 
wachten mijnbouwconcessies in Tamiang20S

). Zoals we gezien hebben, lever
den de hier uitgevoerde boringen niet het verwachte resultaat op en vestigde 
men vervolgens de hoop op de olievelden in Perlak. 

Over de wenselijkheid om mijnbouwkundige opsporingen in Perlak toe te 
laten had de civiel en militair gouverneur van Atjeh, C.P.J. van Vliet, de 
voorganger van Van Heutsz, in april 1897 negatief geoordeeld2(6

). Dit, omdat 
de radja van Perlak, Teungkoe Tjihik Perlak, zijn belofte om Atjehers die 
zich tegen de Nederlanders bleven verzetten geen bescherming te zullen bie
den, niet was nagekomen. Van Vliet was van mening dat de vorst nu gedwon
gen moest worden zich van deze Atjehers af te keren, door maatregelen, 
"waardoor hij finantieel kan getroffen worden"207). Een van de maatregelen 
zag hij in de weigering van het gouvernement om mijnbouwkundige onder
zoekingen in Perlak goed te keuren. De Perlakse vorst zou het hierdoor moe
ten doen zonder inkomsten verkregen uit de oliewinning. Perlak kon worden 
opengesteld voor de mijnbouw, wanneer de radja zich schikte in de wil van de 
Nederlanders en ervoor zorgde dat de rust en veiligheid in zijn gebied waren 
verzekerd. 

Hoewel de oliewinning achterwege bleef, bleek de radja weinig ervoor te 
voelen aan de Nederlandse verlangens tegemoet te komen. Het werd zelfs no
dig geoordeeld dat Van Heutsz tijdens de Pidie-expeditie een tocht naar Per
lak ondernam. Samen met de andere hoofden kreeg de vorst een boete van 
250.000 dollar opgelegd2(8). Tevens kregen ze opdracht wegen aan te leggen, 
zodat er een verbinding tot stand kwam tussen de gebieden aan de oostkust 
van Atjeh en de Oostkust van Sumatra. Hierdoor ontstond de mogelijkheid 
legereenheden in noordelijke richting te verplaatsen, zij konden zorgen voor 
rust en orde, waardoor oostelijk Atjeh tot welvaart kon worden gebracht, 
"als het kapitaal er zich durft wagen,,209). Oedurende het verblijf van Van 
Heutsz in het Atjehse kustgebied was een plaats uitgezocht voor een militaire 
nederzetting, vanwaaruit de nog te beginnen oliewinning in Perlak kon wor
den beschermd211l). In het najaar van 1899 deelde Cremer mee dat op 31 juli 
een militaire post was ingericht aan de Bajan-rivier, "in het belang van de 
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spoedige ontwikkeling van de hulpbronnen des lands in de noordelijk aan Ta
miang grenzende landschappen"21I). De veiligheid in het gebied was hiermee 
verzekerd, met de ontginning van Perlak kon een begin worden gemaakt. 

Enkele weken voordat de militairen zich aan de Bajan-rivier hadden geves
tigd, had Van Heutsz als gouverneur van Atjeh aan Gouverneur-Generaal 
Rooseboom kenbaar gemaakt dat hij, nu de oostkust van Atjeh met de vor
ming van de rnilitaire post volledig onder Nederlandse controle zou zijn ge
bracht, de openstelling van Perlak voor mijnbouwkundige onderzoekingen 
en ontginningen gewenst achtte212). De Raad van Nederlandsch-Indil! sloot 
zich bij de opvattingen van Van Heutsz aan en ook Rooseboom kon zich met 
het voorgestelde verenigen2l3). Perlak bleef echter nog voor de mijnbouw ge
sloten. 

Ondertussen bleef men bij de "Koninklijke" niet stilzitten. Loudon had in 
augustus Van Heutsz om toestemming verzocht voor het maken van een ver
kenningstocht naar Perlak214). De gouverneur van Atjeh had daartegen geen 
bezwaren en zo kon in de laatste maanden van 1899 een bezoek worden ge
bracht aan de hier aanwezige oliebronnen. Zonder dat hem dit was toege
staan voerde Loudon een proefboring uit. Het resultaat was zodanig dat hij 
enthousiast kon melden, buiten Telaga Said "nimmer betere formatie voor 
een rijk olieveld gezien [te hebbenJ dan nu in Perlak"211). Kort na deze illegale 
boring, in november 1899, werden door het gouvernement aan de "Konink
lijke" de vereiste vergunningen verleend voor het doen van proefboringen. 
Perlak was daarmee voor de oliewinning opengesteld. Het stelde niet teleur, 
nieuwe olievelden werden aangeboord, de olieproduktie van de "Koninklij
ke" kon weer worden opgevoerd; ze was van de ondergang gered. 

Van Heutsz, die volgens Van der Maaten in Atjeh al een tweede Deli zag, 
drong bij de "Koninklijke" erop aan om de aangeboorde olie in Perlak te 
verwerken216). De oliewinning zou zodoende een bijdrage kunnen leveren aan 
de ontwikkeling van Atjeh. Door de "Koninklijke", die dan een nieuwe raffi
naderij zou moeten bouwen, werd hiervoor niets gevoeld; ze gaf de voorkeur 
aan het vervoer van de olie, via een pijpleiding, naar haar raffinaderij te Pan
kalan Brandan. Deze weigering moet voor Van Heutsz, die eerder aIle mede
werking aan Loudon had verleend, een behoorlijke tegenvaller zijn geweest. 
Zijn teleurstelling zal nog zijn vergroot, toen Cremer, die veelvuldig had be
toogd dat het bedrijfsleven, dus ook de mijnbouw, Atjeh tot ontwikkeling en 
welvaart moest brengen, erin toestemde dat de "Koninklijke" de in Perlak 
geproduceerde olie elders mocht verwerken. Gerretson komt tot de ietwat 
merkwaardige conclusie, dat hier het algemeen belang van Nederlands-Indil! 
boven het bijzonder belang van Atjeh werd gesteld217). 

* Met de opening van Tamiang en Perlak voor het bedrijfsleven had de olie-in-
dustrie zich een nieuw werkterrein verschaft in Noordoost-Sumatra. Dank zij 
de medewerking van de Nederlandse en Indische regering kon met de ontgin
ning van de oliebronnen in Atjeh worden begonnen. Het Nederlands-Indisch 
leger maakte, door haar actief optreden en door het bieden van bescherming, 
de komst van particuliere ondernemingen mogelijk. De oliewinning moest de 
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pacificatie, in gang gezet door de militairen, bevorderen: "de vestiging van 
den olieman, zoo wisten de militairen, beteekent... vrede!"218) Aan de door 
Gerretson gedane constatering, dat de opening van de oostkust van Atjeh 
voor de mijnbouw als "een gunst" werd gevraagd en dat er sprake was van 
"een vreedzame komst van die ondernemer" , vah dan ook wei het een en an
der af te dingen2l~. 

SAMENV A TIING EN CONCLUSIES 

"In het verkeer met Europa door het Suez-kanaal neemt onze vloot met eere 
de derde plaats in en wij zullen die behouden, zooals het een groote koloniale 
mogendheid betaamt; met weinig machtsmiddelen handhaven wij gezag en 
orde op ons gebied onder millioenen onderdanen omdat wij hen hebben leer
en inzien dat het zoo kwaad niet is onder dat gezag." 

J.T. Cremer in Ons land van onbeperkte mogelijkheden (1914) 

In het leven van Jacob Theodoor Cremer nam Nederlands-Indie een belang
rijke .plaats in. Eerst kwam hij met Nederlands-Indie in aanraking door zijn 
werkzaamheden in Batavia en Deli (1868-1883), later was hij vanuit Neder
land bij de kolonie betrokken als industrieel en als politicus (1883-1923). 

Vanuit Deli liet Cremer van zich horen toen voor de tabaksindustrie het ge
vaar dreigde, dat de strafbepalingen voor Oosterse arbeidskrachten die hun 
arbeidsovereenkomst verbraken, zouden verdwijnen. Hij richtte zich in 1876 
tot de Tweede Kamer en drong aan op handhaving van de strafbaarstelling, 
dit in het belang van de tabaksplanters, van de arbeidskrachten zelf en in het 
algemeen belang. Hoewel zijn optreden enig succes had - de relatie tussen 
werkgevers en immigranten werd nader geregeld in de koelie-ordonnantie -, 
leek de toekomst voor de tabaksindustrie, als gevolg van voortdurende prijs
dalingen, niet rooskleurig. Opnieuw reageerde Cremer. In een brochure zette 
hij uiteen welke maatregelen nodig waren om de Oostkust van Sumatra een 
goede toekomst te bieden. Naar zijn mening trad de regering te passief op; ze 
zou betere voorwaarden moeten scheppen voor de ontwikkeling van het be
drijfsleven, met name op het gebied van de aanleg van wegen en de efficiency 
van het bestuur viel nog veel te doen. 

Als een welvarend man, die een grote bijdrage had geleverd aan de ontwik
keling van de Deli-Maatschappij, keerde Cremer in 1883 naar Nederland te
rug. Hier kwam hij al snel in de Tweede Kamer terecht, waar hij optrad als 
woordvoerder voor de Liberale Unie voor Indische zaken. Cremer toonde 
zich een groot voorstander van de ontwikkeling van Nederlands-Indie. Een 
klimaat moest worden geschapen waarin het particuliere bedrijfsleven zich 
kon ontplooien. De Buitengewesten moesten worden opengelegd, de pacifi
catie van Atjeh met kracht worden nagestreefd, de batig-slot-politiek opge
heyen, de infrastructuur, landbouw, volksgezondheid en het onderwijs ver
beterd. Om te kunnen voldoen aan de plaatselijke wensen en behoeften, acht
te hij een administratieve en financiele decentralisatie van het Indisch bestuur 
een noodzaak. 
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Van 1887 tot 1901 bekleedde Cremer het ambt van Minister van Kolonien. 
Ais belangrijkste beleidsdaden kunnen worden genoemd, het met aile midde
len nastreven van de pacificatie van Atjeh, het beschermen van de "Konink
lijke" tegen Amerikaanse concurrentie en het totstandbrengen van een Mijn
wet voor Nederlands-Indie. De vele gelden nodig voor de strijd in Atjeh 
maakten, dat maatregelen ter verbetering van de positie van de inlandse be
volking uitbleven. Van socialistische zijde leidde dit tot felle kritiek op zijn 
beleid. Na zijn ministerschap maakte Cremer nog vele jaren deel uit van de 
Staten-Generaal, eerst enkele jaren van de Tweede Kamer, later nog lange 
tijd van de Eerste Kamer. Trouw aan zijn vroegere opvattingen bleef hij aan
dringen op de ontwikkeling van Nederlands-Indie, nu vooral via de bevorde
ring van de mijnbouw, en op de daadwerkelijke decentralisatie van het be
stuur. 

Met zijn intrede in de politiek had Cremer zich niet van het bedrijfsleven 
afgekeerd. In Nederland terug trad hij eerst op als directeur van de Deli
Spoorweg-Maatschappij, vervolgens kwam hij, na zijn ministerschap, ach
tereenvolgens als president en als commissaris der Koningin bij de N.H.M. 
terecht. Ook in deze functies was hij nauw bij Nederlands-Indie betrokken. 
Naar zijn mening hadden de Nederlandse industrie en Nederlands-Indie be
lang bij elkaar; ze hadden elkaar nodig. Nederlands-Indie gaf het bedrijfsle
ven de mogelijkheid tot expansie, terwijl het van haar kant kon profiteren 
van de welvaart die het bedrijfsleven bracht. 

* De opstelling van Cremer in de Tweede Kamer en de door hem, als Minister 
van Kolonien, gevoerde politiek ten aanzien van Atjeh hebben grote invloed 
gehad op het verloop van de Atjeh-oorlog. In de Tweede Kamer bepleitte hij, 
in overeenstemming met de opvattingen van Van Heutsz en Snouck Hurgron
je, een krachtig offensief optreden van het Nederlands-Indisch leger in 
Atjeh. De positie van de Nederlanders in Nederlands-Indie moest worden 
veilig gesteld. Eerst in 1896, nadat het Atjehse hoofd Teukoe Oemar zijn 
steun aan de Nederlanders had beeindigd, sloten de Tweede Kamer en de re
gering zich in meerderheid aan bij de opvattingen van Cremer. 

Zijn benoeming tot Minister van Kolonien gaf hem de mogelijkheid zijn 
denkbeelden in de praktijk te brengen en de Atjehers hard aan te pakken. 
Naar zijn mening moest de pacificatie niet aileen worden verwezenlijkt door 
militair optreden, maar ook het particuliere bedrijfsleven kon door haar 
komst, door bevordering van de welvaart, er een bijdrage aan leveren. In Ne
derlands-Indie steunde Cremer op de achtereenvolgens optredende Gouver
neur-Generaals, Van der Wijck en Rooseboom, op de tot civiel en militair 
gouverneur van Atjeh benoemde Van Heutsz en op de Islam-deskundige 
Snouck Hurgronje. De Atjeh-politiek van Cremer leverde fel verzet op van 
de socialisten Van Kol en Troelstra. Voor hen moest de strijd in Atjeh niet 
worden beeindigd door onderwerping van de Atjehers, maar door terugtrek
king van de Nederlanders. Zij vestigden vooral de aandacht op de economi
sche belangen die voor Nederlandse bedrijven aan de oorlog waren verbon
den. 
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Een van de ondernemingen die belangstelling toonde voor Atjeh was de in 
1890 opgerichte oliemaatschappij, de "Koninklijke". Met behulp van de In
dische regering en onder bescherming van het Nederlands-Indisch leger had 
ze zich ontwikkeld tot de belangrijkste olieproducent in Noord-Sumatra. 
Hoewel niemand dit had verwacht, bleek in de loop van 1898 dat het olieveld 
waarop de "Koninklijke" was aangewezen, het concessieterrein Telaga Said 
in Langkat, langzaam maar zeker uitgeput raakte. Vervangende olievelden 
bezat ze niet en een groot aantal proefboringen, in aIle haast in Langkat en 
Tamiang uitgevoerd, leverden niets op. De blik werd nu gericht op de in het 
staatje Perlak, in Atjeh, aanwezige oliebronnen. Perlak was echter voor het 
bedrijfsleven nog een gesloten gebied. 

Tamiang, een van de gebieden waar de "Koninklijke" tevergeefs naar olie 
had gezocht, was in juli 1898, korte tijd nadat haar olieproduktie een dalende 
lijn was gaan vertonen, voor de industrie opengesteld. Dit, onder aandrang 
van Cremer, die grote verwachtingen had van de invloed die van de komst 
van particuliere ondernemingen op de rust en veiligheid in het gebied zou uit
gaan. Voor Perlak verwachtte hij dezelfde positieve gevolgen. Nadat rust en 
orde hier waren verzekerd en ter bescherming van de mijnbouw een militaire 
nederzetting was ingericht, kon ook in dit gebied met het zoeken naar olie 
worden begonnen. Met de openstelling van Perlak was voor de "Koninklij
ke" een naderende ondergang voorkomen. Het aanboren van nieuwe olie
bronnen in deze streek betekende haar behoud. Met in stemming van Cremer 
- tegen de zin van Van Heutsz die Atjeh tot ontwikkeling wenste te brengen
werd de olie uit Atjeh weggepompt en verwerkt in haar raffinaderij in Pan
kalan Brandan. De toelating van het bedrijfsleven tot Atjeh bracht voor de 
"Koninklijke" dan ook enkel voordelen met zich mee. 

Cremer, wiens opvattingen in de loop van de tijd weinig veranderingen on
dergingen, was een man met duidelijk liberale economische ideeen. Hij was 
een groot verdediger van het particuliere ondernemerschap, van vrije arbeid 
en van vrije handel. Bovenal ging hem het Nederlandse bedrijfsleven ter har
te; daarvoor schoof hij zelfs zijn vrijhandels-principe opzij . Dit bleek met 
name in 1898, toen hij als minister ingreep om de Nederlandse olie-industrie 
tegen Amerikaanse concurrentie te beschermen. 

De Nederlandse en Indische belangen waren in Cremers ogen het best ge
diend bij een bloeiend bedrijfsleven in Nederlands-Indie. Daarom moest dit 
volop de ruimte en de mogelijkheden krijgen zich te ontwikkelen. Het was in 
het belang van iedereen nodig dat de Buitengewesten, die aan Nederlandse 
ondernemers onbeperkte mogelijkheden leken te bieden, werden opengeIegd. 
Cremer hechtte grote betekenis aan de economische beIangen die Nederland 
had bij Nederlands-Indie. Zonder kolonie zou Nederland er slecht aan toe 
zijn. Nederlands-Indie bood voor het bedrijfsleven een uitgebreid werkter
rein, het vormde een beleggingsgebied voor Nederlands kapitaal en mensen 
met ondernemingsgeest konden er werk vinden. Een goed renderend bedrijfs
leven in Nederlands-Indie bevorderde de groei van de Nederlandse handel en 
scheepvaart; de Nederlandse economie werd erdoor gestimuleerd. Tenslotte 
profiteerde ook de Nederlandse overheid, zij het indirect, via de door het be
drijfsleven betaalde belastingen. 
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In Cremers visie werden de belangen van Nederlands-Indie niet vergeten. 
Het Nederlandse bedrijfsleven kon hier een belangrijke bijdrage aan leveren, 
door het bieden van werkgelegenheid aan de Indische bevolking. Bovendien 
stegen door de groei van de industriele activiteiten de belastinginkomsten van 
de Indische overheid, waardoor deze in staat was meer voor de inwoners van 
het land te doen. Naar Cremers overtuiging kon een zich krachtig ontwikke
lend bedrijfsleven dan ook een grote rol spelen bij het verhogen van het wel
vaartspeil in Nederlands-Indie. Hoewe1 Cremer de belangen van het bedrijfs
leven verbond met die van de Indische bevolking, bestaat niet de indruk dat 
hij veel aandacht schonk aan de levensomstandigheden van de inlanders. Het 
bedrijfsleven kwam voor hem op de eerste plaats; klachten over de behande
ling van arbeiders in Deli legde hij als minister naast zich neer. 

Het bevorderen van de industriele ontwikkeling was voor Cremer een van 
de belangrijkste taken die de overheid op economisch gebied in Nederlands
Indie had te vervullen; "Indie" moest worden ontwikkeld. De overheid had 
te zorgen voor een goede infrastructuur, voor de aanleg van wegen, spoorwe
gen en irrigatiewerken. Voor ondernemers moest het aantrekkelijk worden 
zich in Nederlands-Indie te vestigen. Het was daarom nodig dat de overheid 
zorg droeg voor een gunstig ondernemersklimaat. Nederlandse bedrijven 
moesten tegen die uit andere landen kunnen concurreren - bij de belasting
heffing was het nodig hiermee rekening te houden. Uitvoerrechten dienden te 
verdwijnen; ze vormden een rem op de produktie. Aan beginnende bedrijven 
moest steun worden verleend. Cremer achtte het van groot belang voor het 
bedrijfsleven dat de rust in Nederlands-Indie door de overheid werd gehand
haafd, elke verstoring ervan vormde een bedreiging voor het Nederlandse ge
zag en belemmerde de ontwikkeling van het bedrijfsleven. De strijd in Atjeh 
vroeg daarom van Nederlandse zijde een krachtig, offensief optreden. Voor 
alles moest er een eind aan worden gemaakt. Aileen een gedecentraliseerd en 
efficient werkend bestuur kon naar de mening van Cremer al deze overheids
taken uitvoeren. Een gewestelijke decentralisatie van het bestuur op admini
stratief en financieel gebied was een vereiste. Dit maakte het mogelijk snel en 
doeltreffend in te spelen op plaatselijke, zeer verschillende, omstandigheden. 

Om haar werkzaamheden te kunnen bekostigen was het nodig dat de Indi
sche overheid beschikte over voldoende financiele midde1en. De batig-slot
politiek, die in 1903 definitief tot het verleden behoorde, maakte dit voor 
Cremer onmogelijk. Hiermee moest worden gebroken; een financiele schei
ding tussen Nederland en Nederlands-Indie was nodig. Hoewel hij tijdens 
zijn ministerschap de gouvernementskoffiecultuur en de herendiensten in 
stand hield, kon de afschaffing daarvan naar zijn vc)rdeel de inkomsten van 
de overheid vergroten. Vrije arbeid was produkti.:ver en leverde voor de 
overheid uiteindelijk meer voordelen op. 

Bij Cremer gingen economie en politiek samen. Door zijn betrokkenheid 
bij vele ondernemingen nam hij binnen het bedrijfsleven een belangrijke 
plaats in. Ook in het politieke leven, met als hoogtepunt zijn ministerschap, 
stond hij op het eerste plan. Als politicus bleef hij t:chter de ondernemer, het 
bedrijfsleven kreeg van hem de volle aandacht. In zijn denkbeelden over het 
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koloniaal beheer domineerden de belangen van het bedrijfsleven. Zijn opvat
tingen kunnen in hun meest eenvoudige vorm worden samengevat met de vol
gende woorden: wat goed is voor het in "Indii!" werkzame Nederlandse par
ticuliere bedrijfsleven is goed voor Nederland en is goed voor Nederlands-In
dii!. 

* In hoeverre hebben, tijdens het ministerschap van Cremer, economische be-
langen een rol gespeeld bij de pacificatie van Atjeh? Dit was de laatste vraag 
die we stelden. Financii!le overwegingen, vrees voor verlies van de koloniale 
bezittingen, angst voor gezichtsverlies en het ethisch motief, het brengen van 
veiligheid, rust en orde, hadden in 1896 het parlement en de regering doen be
sluiten tot een offensief optreden in Atjeh over te gaan. Naar het oordeel van 
Cremer vormde de Atjeh-oorlog een grote bedreiging voor de rust in Neder
lands-Indie. Het was voor Nederland van economisch belang dat de rust bleef 
gehandhaafd, Nederlands-Indii! moest voor Nederland behouden blijven, de 
Atjeh-oorlog bei!indigd. Bij de pacificatie van Atjeh zag hij - de belangen 
van het bedrijfsleven vereenzelvigend met die van de Atjehse bevolking - een 
bijzondere taak weggelegd voor particuliere ondernemingen die zich hier 
zouden gaan vestigen. Door het economisch tot ontwikkeling brengen van 
het gewest zouden ze een grote bijdrage kunnen leveren aan de vestiging en 
handhaving van de rust en orde. De komst van het bedrijfsleven kreeg op 
deze manier een politiek doe!. Dezelfde opvattingen werden gehuldigd door 
de gezagsdragers in Nederlands-Indii! die direct bij Atjeh waren betrokken. 

Andere economische motieven voor de strijd in Atjeh dan de vrees Neder
lands-Indie voor het bedrijfsleven te verliezen, werden noch van de zijde van 
de bestuurders te Batavia, noch door degenen die het beleid van Cremer in 
het parlement steunden, genoemd. WeI werden ze in de Tweede Kamer door 
enkele tegenstanders van Cremers beleid en door een gepensioneerd legeroffi
cier aangedragen. Tussen de toelating van het bedrijfsleven tot Tamiang en 
de in moeilijkheden verkerende en naar nieuwe oliebronnen zoekende "Ko
ninklijke" lijkt geen verband te bestaan. Dit gezien het gegeven dat Cremer 
lange tijd voordat de "Koninklijke" in de problemen raakte al had aange
drongen op de openstelling van Tamiang. Bovendien was de voorbereiding 
voor de komst van het bedrijfsleven al eerder in gang gezet. Anders lag het 
met de toelating van de particuliere industrie tot Perlak. 

Met het doel de olie-industrie te beschermen was voor de komst van de 
"Koninklijke" aan de Bajan-rivier een militaire nederzetting gevestigd. Daar 
de in Perlak geproduceerde olie buiten Atjeh werd verwerkt en de Atjehse be
volking zodoende weinig profijt trok uit de oliewinning, lijkt het niet aanne
melijk dat de industrie hier werd toegelaten om de rust en veiligheid te bevor
der>!n. Veeleer zijn economische belangen, in het bijzonder van de "Konink
lijke" die niet langer zonder nieuwe oliebronnen kon en zelfs niet op toestem
ming kon wachten alvorens naar olie te boren, bepalend geweest. 

Of schoon moeilijk is vast te stellen hoeveel druk van de kant van de "Ko
niilklijke" op de Nederlandse en Indische regering is uitgeoefend, lijkt het, 
gezien haar opstelling in het verleden, de precaire situatie waarin ze verkeerde 
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en de uitspraken van Loudon, onmiskenbaar dat alles zal zijn geprobeerd om 
Perlak binnen te komen. Ons aansluitend bij Pluvier komen we tot de conclu
sie dat tijdens Cremers ministerschap economische motieven, naast overigens 
tal van andere, duidelijk hebben meegespeeld bij de vestiging van het Neder
lands gezag in Atjeh. Gevreesd werd dat Nederland Nederlands-Indil! zou 
verliezen wanneer de Atjehers niet tot rust zouden worden gebracht. De Ne
derlandse belangen maakten een krachtdadig ingrijpen van Nederland nood
zakelijk. Tevens waren het de belangen van de "Koninklijke" die vroegen om 
het onder Nederlandse controle brengen van Perlak. 
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DE LOGICA ACHTER DE LANGE GOLF. VERKLARINGSGRONDEN 
VOOR LANGDURIGE PERIODEN VAN GROEI EN STAGNATIE IN 

DE INDUSTRl~LE ECONOMIE* 

door 

T. B. HALBERTSMA 

De laatste twee eeuwen heeft een economische evolutie plaatsgevonden, die 
de wereld grondig heeft veranderd. Het was geen constant verlopend proces 
omdat met name de economische groei steeds van tempo wisselde. Daarin 
zijn bepaaIde wetmatigheden te onderkennen. Vanaf de Industrii!le Revolutie 
hebben zich groeicycli van ongeveer vijftig jaar voorgedaan, waarbij voor
spoedige fasen met een hoog groeiniveau gevolgd werden door perioden van 
recessie, depressie en tenslotte weer herstel. AIleen in de depressiefase is er 
sprake geweest van achteruitgang in absolute zin, maar deze is niet zo sterk 
dat de groei van de voorafgaande voorspoedige periodes weer geheel teniet 
werd gedaan. Aan het einde van de cyclus bevindt een maatschappij zich op 
een hoger welstandsniveau dan aan het begin. Vandaar de term evolutie, die 
zich echter, bij nadere beschouwing, op revolutionaire wijze blijkt te hebben 
voltrokken. 

Het verschijnsel, dat met "de lange golf in de economie" of "de Kondra
tieff-cyclus" wordt omschreven, heeft niet aIleen economische gevolgen, 
maar is dermate ingrijpend voor de mogelijkheden en vooruitzichten van een 
ieder, dat het vaak een heel tijdsbeeld kan bepalen. Zo uit zich een crisispe
riode niet aileen in macro-economische indices, maar komt het ook naar vo
ren in de cultuur en het denken van een tijd. Zowel de "Aardappeleters" van 
Van Gogh als Den Uyls uitspraak "die tijd komt nooit meer terug" vinden 
hun oorsprong in de lange golf in het economisch leven. TaIloze gebeurtenis
sen, tot oorlogen toe, hebben hun bestaan mede te danken aan deze lang-cy
clische fluctuatie. De effectenbeurs is beslist niet de enige instelling die er
door beinvloed wordt. 

Vooral bij historici bestaat een levendige belangstelling voor de lange ter
rnijn fluctuaties in de economie. Van Roon wijst op het bestaan van verwante 
sociaIe en politieke cycli'). Hoewel men reeds aan het einde van de achttiende 
eeuw het bestaan van een lange golf vermoedde, dateert de wetenschappelijke 
belangstelling pas van veellater, namelijk van de jaren twintig. Het is opval
lend, hoe sterk de interesse voor het fenomeen aan schommelingen onderhe
vig is geweest en weI precies tegengesteld aan de economische golfbeweging; 
sterk na depressieperioden, afwezig in voorspoedige tijden. Zo verslapte de 
aandacht vrijwel helemaal in de euforie over krachtige groei na de Tweede 
Wereldoorlog. Uitzonderingen als Mandel bevestigen deze regeF). 

Intussen is er aan het einde van de zeventiger jaren een stortvloed van nieu
we literatuur verschenen, die het inzicht in het ontstaan van de golven verder 
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heeft verdiept. Vooral in deze recentere werken wordt de gang bare groeitheo
rie als niet ter zake afgedaan. Begrippen als de neo-klassieke produktiefunc
tie (Q = A X L"/Kb

), "steady-state" groei, de "golden ages" van Harrod/Do
mar, constante coefficienten, die voortbouwen op het uitgangspunt van een 
statisch evenwicht, zijn uit het gezichtsveld verdwenen. Het economisch pro
ces als een perpetuum mobile bestaat niet meer. Dynamische theorieen, 
voortbouwende op Schumpeters werk, waarin de economische ontwikkeling 
als per definitie onevenwichtig wordt opgevat, worden ervoor in de plaats ge
steld. 

Gezien de tijd waarin wij leven is het begrijpelijk dat de aandacht wordt ge
richt op de vraag of het mogelijk is een depressie te vermijden, te verkorten 
dan weI op een andere wijze de gevolgen te verzachten. Het probleem kan in 
de meest ruime zin als voigt worden geformuleerd: hoe kan het economisch 
systeem zodanig hervormd worden, dat het braak liggende kapitaal en ar
beidspotentieel weer ingeschakeld worden op een zo efficient mogelijke wij
ze? Kortom, hoe kan de welvaart zo snel mogelijk vergroot worden? 

De vraag kan naar voren komen, of het welvaartsniveau bij een zo hoog 
mogelijke macro-economische groeiprestatie wei maximaal zal zijn. In deze 
studie zal er, zolang er sprake is van onvolledige capaciteitsbenutting a priori 
vanuit worden gegaan, dat deze twee hand in hand gaan. In tweede instantie 
is het echter realistisch na te gaan, of bijvoorbeeld een Nederlander weI zo 
hard wil werken als een Amerikaan, met zo weinig zekerheden genoegen wen
st te nemen als een Canadees, en zo weinig naar de WC wil gaan als een Ja
panner, met als enige tegenprestatie een stijging van het inkomen. Indien hij 
meer vrije tijd prefereert, wordt er alvast geen individuele welvaartsverbete
ring bereikt ondanks de misschien fenomenale groeicijfers. Deze kwesties 
vallen verder buiten het gebied van deze studie, hetgeen echter niet betekent 
dat zij onbelangrijk zijn. 

De Industriele Revolutie heeft het economisch systeem dermate ingrijpend 
veranderd, dat het weinig zin heeft naar golfbewegingen van voor die tijd te 
gaan zoeken. Het is logisch, dat eigenlijk aileen in Engeland, waar het eerst 
sprake was van een omwenteling tot een industriele maatschappij, de gevol
gen van de eerste Kondratieff-cyclus waarneembaar zijn. Hetzelfde geldt 
voor groeicycli met een kortere periodiciteit, waarvan sommige economen 
het bestaan veronderstellen. Hoewel zij geen deel uitmaken van verdere ana
lyse, worden zij hieronder om verwarring te voorkomen opgesomd: 3

) 

- de Kitchincyclus is een pure conjunctuurcyclus, die veroorzaakt wordt 
door de vertraging, waarmee voorraadinvesteringen reageren op de vraag
ontwikkeling. De cyclus duurt ongeveer 4,5 jaar en is vooral na de Tweede 
Wereldoorlog goed waarneembaar geweest. Een andere naam voor de Kit
chin is varkenscyclus; varkensfokkers kunnen niet oneindig snel op de 
vraag naar vlees reageren, omdat het enige tijd duurt voordat biggetjes ge
boren en geslacht kunnen worden. Een voortdurende schommeling in de 
prijzen is het gevolg. 

- De Juglar of Business Cycle duurt 7 tot 11 jaar en is eveneens een zuiver 
conjuncturele beweging, in gang gezet door de fluctuerende investeringen 
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in vaste kapitaalgoederen als machines. Deze golf krijgt in tegenstelling tot 
vroeger nauwelijks nog aandacht. 

- De Bouwcyclus, ook weI Kuznetscyclus genoemd, berust voornamelijk; op 
de interactie tussen economische en demografische ontwikkelingen. Vol
gens Van Duijn is deze ongeveer 27 jaardurende schommeling hoofdzake
lijk van toepassing op de Amerikaanse economie. De kracht schrijft hij toe 
aan de rnigratiegolven naar de Verenigde Staten. Kenwood en Lougheed 
menen dat hij ook elders waar te nemen is, maar hechten daaraan geen uni
versele betekenis omdat de richting van deze cyclus in verschillende landen 
en sectoren vaak tegengesteld is geweest4

). 

Als afbakening voor de fasen in de Kondratieffcyclus zal hier de tabel ge
bruikt worden, die Van Duijn heeft opgesteld ter datering van de perioden 
van op- en neergang als synthese tussen verschillende benaderingen en als ge
middelde van de fluctuaties in verscheidene landen. Deze chronologie is be
paald niet onomstreden. Zo komt Maddison tot het oordeel, dat Van Duijn 
" .. . als een neo-golven bedwinger met het weinige empirische materiaal dat 
hij presenteert op een uiterst vrijmoedige wijze tekeer gaat"S). Ondanks aIles 
wordt onderstaande tabel in de nadien verschenen lange golf-literatuur vaak 
als leidraad gebruikt. 

Ie Kondratieff 

voorspoed 1783-1793 
voorspoed 1793-1803 
(00r10g) 1803-1815 
recessie 1815-1826 
depressie 1826-1837 
herste1 1837-1847 

TABEL 1 

Een chronologie van Kondratieff-cycli 

2e Kondratieff 3e Kondratieff 

voorspoed 1847-1857 voorspoed 1893-1904 
voorspoed 1857-1866 voorspoed 1904-1913 

(00r10g) 1913-1921 
recessie 1866-1875 recessie 1921-1929 
depressie 1875-1884 depressie 1929-1938 
herstel 1884-1893 herstel 1938-1949 

4e Kondratieff 

voorspoed 1949-1958 
voorspoed 1958-1967 

recessie 1967-1975 

Bron: J .J . van Duijn, De lange golf in de economie (Assen 1979) 91. 

Zoals uit sommatie van de vier fasen blijkt, zouden de drie lange golven, die 
zich tot nu tot "compleet" hebben voorgedaan, niet even lang hebben ge
duurd. De langste duurde 64, de kortste 46 jaar. Bovendien zijn de perioden 
van voorspoed relatief lang geweest. Er is beslist geen sprake van fasen met 
ieder een gelijke duur. Volgens de gegevens van Van Duijn duren de depres
sie- en herste1perioden het kortst. Maar deze kwestie hangt in belangrijke 
mate af van de arbitraire beslissing, wanneer we spreken van voorspoed in 
plaats van herstel of recessie in plaats van voorspoed. 

In theorie zou volgens Schumpeter een zuivere golfbeweging moeten ont
staan na eliminatie van Kitchin-, Juglar-invloeden en van andere storingen. 
In Figuur 1 corresponderen de cijfers met verschillende invloeden: 
(1) Zuivere lange golfbeweging; (3) Kitchin-cyc!us; 
(2) Juglar; (4) de som van 1,2 en 3. 
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FIGUUR 1 

Schumpeters golfbewegingen 

Bron: J .1. Schumpeter, Business cycles (New York 1939) 213. 

Overigens verschillen Schumpeter en Van Duijn van mening over de vraag 
hoeveel Juglars in een Kondratieff thuishoren. De cijfers lijken Van Duijns 
visie het meest te bevestigen, dat er niet zes, maar slechts vijf Juglarschom
melingen in de lange golfbeweging thuishoren6

) . Daarmee zou het fraaie 
kruispunt van de drie lijnen op tijdstip 0, 28,5 en 57 in de figuur komen te 
vervallen. Gezien de verschillende verklaringsgronden is er ook weinig aanlei
ding de golfbewegingen als een legpuzzel in elkaar te laten· passen. 

* Van Duijn besteedt veel ruimte aan de toetsing van zijn model. Hij baseert 
zich daarbij op statistieken van de industril!le produktie, omdat naar zijn me
ning in andere sectoren het verloop van de golf minder duidelijk is7

). Vooral 
dit deel van zijn werk heeft veel stof tot discussie gegeven. Hoewel het in deze 
studie niet draait om precieze datering en toetsing, zullen toch in het kort eni
ge redenen voor de meningsverschillen aangaande de statistische evidentie 
voor de cyclus genoemd worden. 

Hoe langer de golf, des te complexer en dus omstredener deze is . Vooral de 
Kondratieff heeft het dan ook moeten ontgelden. De verificatie van een golf
beweging met een duur van ongeveer 55 jaar oP' grond van een heterogene, 
onbetrouwbare en incomplete groep cijfers moet voor statistici weI een 
nachtmerrie zijn. Natuurlijk zijn er tal van storingen in het golfpatroon ge
weest. Een deel is een gevolg van de korter durende cycli, andere kunnen ge
traceerd worden als ad hoc verstoringen, bijvoorbeeld als gevolg van oorlo
gen. 

De onenigheid is trouwens vaak terug te voeren op de verschillende maten 
waarmee men meet: prijsbeweging, Spiethoff-index, inkomen (al of niet per 
hoofd), netto ofbruto nationaal produkt. Andere indicatoren leiden soms tot 
andere conclusies. Beschouw bijvoorbeeld Nederland in de jaren zeventig. 
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De lonen stegen zeker in het begin nog fors en het rel!le inkomen per hoofd 
van de bevolking groeide nog. "Een fraaie periode van opgang", kan men 
conc1uderen. Indien men echter de industril!le produktie-index of de ontwik
keling van de investeringen onder de loep neemt, komt het beeld van een re
cessie respectievelijk depressie naar voren. 

Indicatoren blijven indicatoren en ze zijn niet in al1e tijden even goed. 
Toen de lange golven werden ontdekt, gebeurde dat vrijwel altijd op grond 
van geconstateerde schommelingen in de prijzen. In de negentiende eeuw ga
yen prijsstijgingen en -dalingen een goed beeld van veranderingen in de eco
nomische activiteit. Indien men echter, zoals Rostow, deze indicator na de 
beide wereldoorlogen toepast, komt men tot de a11ervreemdste conc1usies. 
Dat betekent niet, dat de golfbeweging ernstig verstoord is, maar dat de indi
cator "prijzen" , om welke reden dan ook, niet meer te gebruiken is . 

Een andere tegenwerping, die wordt gemaakt door "ongelovigen" luidt, 
dat patroon en hoogte van de groeicijfers in verschillende landen enorm va
ril!ren en dat de groeifasen niet overal op precies hetzelfde moment plaatsvin
den. Daarom zou het nauwelijks nog juist zijn van een algemeen optredend 
verschijnsel te spreken. Wanneer in het navolgende de verklaringsgronden 
voor de cyc1us aan de orde komen, zal duidelijk worden, waarom de golf niet 
in elk land op hetzelfde moment een identieke sterkte en richting kent. Het is 
de kracht van de hier te behandelen theoriel!n, dat zij niet alleen het bestaan 
van de golf zelf verklaren, maar ook de factoren, die tijdsduur en intensiteit 
bepalen, blootieggen. 

Een laatste reden voor het ontkennen van het bestaan van de lange golf is 
dat de fluctuaties op het eerste gezicht minder spectaculair zijn dan die van 
korte golven. Zeker in perioden van langzame groei - bijvoorbeeld wanneer 
de recessie aanvangt - heeft men moeite het bestaan ervan te aanvaarden, 
want de verstorende werking van andere invloeden is dan overheersend. Toch 
zijn de perioden met een min of meer neutrale werking van de Kondratieff 
niet de onbelangrijkste en vormen zij zeker geen reden het bestaan van de ge
hele cyc1us te ontkennen. 

Probleemstelling 

Het centrale probleem in dit artikel vormt het onderzoek naar plausibele ver
klaringsgronden voor de lange golf in de economie. Er kan niet zonder meer 
gesproken worden van een onderzoek naar de oorzaken voor de lange golf, 
omdat de causale verbanden tussen verklaringsgronden en lange golf aan
zienlijk complexer zijn. De hier te bespreken verklaringsgronden kunnen 
enerzijds "oorzaak" van de lange golf genoemd worden, omdat zij (tezamen 
met eventuele exogene verklaringsgron.den) de lange golf bepalen, anderzijds 
zijn zij ook "gevolg" , omdat zij op hun beurt weer beinvloed worden door de 
lange golf. Bovendien beinvloeden zij elkaar. Het gaat hier om endogene va
riabelen, want er bestaat een wissel werking tussen verklarende factor en lan
ge golf. Het is dus niet zuiver over "oorzaken" van de lange golf te spreken, 
hoewel dat in de literatuur wei gebruikelijk is. 
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Of de verklaringsgronden door het verschijnsel van endogene dan weI exo
gene aard genoemd kunnen worden, hangt tevens af van de data, die men 
voor een economische studie wenst te aanvaarden. Indien uitsluitend puur 
economische theoriei!n worden gebruikt ter verklaring van cyclus, blijft een 
groot onverklaard residu over. De lange golf-beweging, maar vooral ook de 
groeiverschillen tussen landen kunnen niet volledig met behulp van puur eco
nomische theorie verklaard worden. Daarom worden in deze studie nadruk
kelijk sociale, politieke en psychologische varia belen in ogenschouw geno
men. Deze aspecten vormen een essentiele schakel in het economische evolu
tieproces, zonder welke uiteindelijk geen endogeen stelsel van verklarings
gronden mogelijk is. Met andere woorden, het repeterende karakter van de 
lange golf vindt zijn oorzaak tevens in de omstandigheid, dat niet-economi
sche factoren van invloed zijn op en belnvloed worden door de beweging van 
de lange golf in de economie. 

* In 1926 schreef Kondratieff: "Das fuehrt natuerlich zu der Frage, welcher 
Art denn diese Ursachen sind ... jedoch war es nicht beabsichtigt, in der vor
liegender Skizze mit dem Aufbau einer eigentlichen Theorie der langen Wel
len zu beginnen"l). Hij zou daartoe ook niet meer in de gelegenheid gesteld 
worden~ . De golf is eerst ontdekt, daarna hebben anderen getracht hem te 
verklaren. Van Duijn noteert dat reeds in 1847 de eerste vermoedens van een 
lange golf aanwezig waren IO

). Rond 1900 circuleerden reeds beursvoorspel
lingsschema's, waarin de golf een rol speelt") . Waarschijnlijk is Van GeIde
ren in 1913 een van de eersten geweest, die tot een verklaring trachtte te ko
men. Maar Kondratieff was hiervan onkundig vanwege de taalbarriere'2). 
Eerst Schumpeter heeft voor de wetenschappelijke doorbraak van de golf
theorie gezorgd. Naar aanieiding van zijn denkbeelden zijn veel verfijningen 
en aanvallen op de lange golf-hypothese tot stand gekomen. 

Een goede monocausale verklaring voor het complexe verschijnsel golf be
staat niet; of men vervalt snel in mistige aanduidingen als "vertragingen en 
aanpassingsprocessen in de economie, die langzaam en in verschillend tempo 
verlopen en zodoende cyclische storingen veroorzaken". Marxistische au
teurs willen de oorzaak nog weI eens leggen bij de "ongeorganiseerdheid van 
het kapitalistische produktiesysteem". Dergelijke kreten bevatten vee! waar
heid, maar brengen geen klaarheid in de zaak. 

De verklaringsgronden zijn in deze studie rond drie centrale hypothesen 
gegroepeerd. In hoofdstuk I komen al de theorieen, die met trendmatige on
der- en overproduktie te maken hebben aan de orde. De innovatietheorie van 
Schum peter is het startpunt voor de tweede groep oorzaken, behandeld in 
hoofdstuk II. In hoofdstuk III komen tenslotte de sociale en psychologische 
processen aan de orde. Juist in deze laatste groep oorzaken zijn essentiele 
factoren aan te wijzen, die het uiteindelijke verloop van de lange golf in de 
economie bepalen. Aan het slot van ieder hoofdstuk, waarin een groep ver
klaringsgronden behandeld wordt, zullen de verschillende theorieen op grond 
van een aantal criteria nogmaais worden beoordeeld. 

In de eerste plaats zal gekeken worden of zij een piausibele verklaring bie-
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den voor het fenomeen lange golf. De eis dat een theorie falsifieerbaar moet 
zijn is in de meeste gevallen te hoog gegrepen bij theoriel!n over de lange golf. 
Daarom is teruggevallen op Klants mildere criterium: "In de economie moet 
het bewijs vaak geleverd worden in een rationele discussie over de plausibili
teit van hypothesen"I3). 

Ten tweede zullen de theoriei!n getoetst worden aan een aantal van de ei
sen, die Olson aan een adequate macro-economische theorie stelt14

): een theo
rie moet (a) uitgaan van redelijke veronderstellingen ten aanzien van het ge
drag van individuen; (b) zowel kleine recessies als grote depressies kunnen 
verklaren; (c) consistent zijn met aile fasen van de cyclus; (d) groeiverschillen 
kunnen verklaren; (e) simpel zijn. 

De laatste en belangrijkste eis is afgeleid uit de probleemstelling; de theo
riel!n dienen aannemelijk te maken dat de Kondratieff-cyclus een zichzelf in
standhoudend en sturend proces is. Daartoe moet de wisselwerking tussen 
verklaringsgrond en lange golf, waaruit een noodzakelijkerwijs repeterend 
karakter voortvloeit, verklaard worden. In het zichzelf automatisch herhalen 
schuHt immers het unieke van de Kondratieff-cyclus. Dit is de reden dat aller
lei duidelijk exogene oorzaken die op hun beurt niet weer door de golfbewe
ging beinvloed worden, niet ter sprake zullen komen ll

). Het onderzoek richt 
zich uitsluitend op de endogene groep verklaringsgronden. 

Het eerste criterium zal de plausibiliteitseis genoemd worden, de tweede 
groep de Olson-eisen en het derde criterium de endogeniteitseis. 

I OVER- EN ONDERPRODUKTIE 

De pioniers in de theorievorming over de lange golf zochten de oorzaak van 
het fenomeen vooral in de tendens tot overproduktie in een kapitalistische 
economie. Zowel in de rel!le als de monetaire sfeer zou dit tal van cyclische 
ontwikkelingen ten gevolge hebben. Dat in eerste instantie juist op dit terrein 
de verklaring werd gezocht is niet zo vreemd, aangezien de eerst lange golf
theoretici vrijwel zonder uitzondering een marxistische achtergrond hadden. 
In dit hoofdstuk zullen de verschillende op het onderwerp betrekking heb
bende verklaringsgronden nader onderzocht worden. Daarbij zal voortdu
rend de vraag gesteld worden, of er inderdaad sprake is van een uiteindelijke 
oorzaak, die in staat is de richting van de gdlfbeweging te beinvloeden. Eerst 
zullen de verklaringsgronden, die van invlded zijn op de rel!le sfeer, aan de 
orde komen. 

Van degenen die in het begin van deze eeuw de lange golfbeweging signa
leerden, spraken reeds velen het vermoeden uit, dat ook bij de produktie van 
langlevende investeringsgoederen een soort varkenscyclus optreedt, die ech
ter langer duurt en verstrekkender gevolgen heeft. Deze cyclus zou een tech
nisch kenmerk van het decentrale, ondernemingsgewijze produktiestelsel 
zijn. Op bedrijfsniveau worden investeringsbeslissingen genomen, die een 
voortdurend over- dan wei onderschatten van de toekomstige produktiebe
hoefte inhouden. Dit effect ontstaat doordat individuele ondernemingen van 
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te voren niet overzien, in welke mate anderen (hun concurrenten) tegelijker
tijd hun beslissingen aan de toekomstige ontwikkelingen aanpassen. Op zich
zelf rationeel ondernemersgedrag kan heel goed op geaggregeerd niveau tot 
niet-optimale produktiehoeveelheden leiden, waarop de individuele onderne
ming opnieuw te sterk zal reageren. 

Deze fluctuatie in produktieniveaus leidt bij de investeringen in kapitaal
goederen met een lange levensduur tot een cyclus met een zeer lange period i
citeit die wordt geintensiveerd door de afwijkende elasticiteit die deze goede
ren kenmerkt. Het aanbod van vast kapitaal is door de lange levensduur in 
neerwaartse zin nauwelijks prijselastisch. Bij stijgende prijzen is het echter 
wei mogelijk op korte termijn de produktie op te voeren. Omdat de bedrijven 
ook in dit geval individueel beslissingen nemen om meer langlevende kapi
taalgoederen te vervaardigen, ontstaat de tendens tot overproduktie. Het af
braakproces neemt zeer veel tijd in beslag doordat ondernemingen hun capa
citeit niet zonder meer zullen vernietigen. Dat levert bij vaste kapitaalgoede
ren vrijwel altijd minder op dan wanneer ze - ook al is het maar voor een 
klein deel - nog benut worden. De aard van vaste kapitaalgoederen zorgt dus 
voor langdurige perioden van overcapaciteit. Deze eindigen in principe pas 
wanneer de langlevende investeringsgoederen op technische gronden aan ver
vanging toe zijn. 

Het economisch geti}: springvloed 

Reeds in 1913 beschreef Van Gelderen dit proces van over- en onderproduk
tie met als gevolg heftige prijsbewegingen'6). Hij meende dat de oorzaak 
ervan gelegen was in de decentraal geregelde maatschappelijke produktie. In
dien prijzen stijgen, wekt dit vertrouwen bij ondernemers; zij vergroten hun 
produktiemogelijkheden. De wins ten zullen eerst stijgen, maar later ook de 
interestvoet en de spanning op de vermogensmarkt. Omdat bovendien op den 
duur overproduktie ontstaat door gebrek aan afzetmogelijkheden, "stikt het 
kapitalisme in haar eigen vet". Prijzen, winsten en lonen gaan weer dalen. De 
werkloosheid stijgt. Een lange periode van neergang vangt aan. 

Uit Van Gelderens theorie kan meteen al de vertraagde aanpassing van het 
aanbod van vast kapitaal als essen tie aangewezen worden. De cyclische haus
se zou zich immers niet voordoen indien het aanbod zich snel en in de juiste 
mate zou aanpassen. In zijn conclusie stelt Van Gelderen: " ... dat in de kapi
talistische expansie de grondoorzaak der springvloedverschijnselen moet 
worden gezocht en in den quantitatief en qualitatief onbeheerschten gang der 
kapitalistische productiewijze de verklaring hunner periodiciteit"'7). Om de 
golfbeweging te kunnen vermijden zou daarom de produktie van kapitaal 
centraal moeten worden geregeld. De "springvloed" van nieuwe produktie 
zou dan teniet kunnen worden gedaan, en tevens zou de periode met een zeer 
laag getij ophouden te bestaan. Van Gelderen was het echter niet eens met de 
opvatting dat er rond de eeuwwisseling al een stap in de goede richting was 
gezet door de steeds voortschrijdende trust- en kartelvorming. Daarmee werd 
slechts de produktie aan de aanbodzijde gereguleerd en dan nog slechts in die 
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bedrijfstakken waar zij onder de producenten een overheersende plaats inna
men. De vraagzijde bleef echter onder invloed van fluctuaties. En een kartel 
of trust dat niet te allen tijde aan alle vraag voldoet is geen lang leven bescho
ren. De feiten van de vijftien jaar, voorafgaande aan 1913, logenstraften dan 
ook genoemde optimistische conclusie, die in die tijd vooral door sociaal-de
mocraten getrokken werdI8

). 

Niet alleen in de titel is Het economisch getij van Sam de Wolff een verdere 
empirische en theoretische onderbouwing van het artikel "Springvloed" van 
Van Gelderen. De Wolffs in marxistische bewoordingen gestelde echogolven
theorie schenkt echter behalve aan kapitaal ook uitgebreid aandacht aan de 
factor arbeid. De aanwezigheid van het industrieel reserveleger zou een voor
waarde zijn voor de discontinue vergroting van de produktie. De enorme 
overvloed aan arbeid maakt het mogelijk om in enkele jaren voor de duur 
van de gehele cyclus de benodigde hoeveelheid vast kapitaal te reproduce
ren l 9). 

Op grond van een veel empirisch materiaal meent De Wolff dat de repro
duktie in korte tijd voIledig plaats had. Hij kwam tot de veronderstelling dat 
de duur van de lange golf gelijk is aan de levensduur van vaSt kapitaal, verge
tend dat die levensduur slechts een gemiddelde is en op zichzelf niets zegt20). 
Er bestaat natuurlijk weI een relatie tussen gemiddelde levensduur en lengte 
van de cyclus, maar minstens even belangrijk voor de duur van de cyclus is de 
snelheid van het proces van aanpassing en afbraak van de kapitaalgoederen
voorraad. Bovendien hebben de feiten de theorie van eenmalige reproduktie 
van vast kapitaal in het ongelijk gesteld. 

Kondratieff en de marxistische visie 

Kondratieff is waarschijnlijk een aanhanger geweest van bovengenoemde vi
sie op de oorzaken voor de lange golf; hij verwijst nadrukkelijk naar de denk
beelden van De Wolff. Zijn denkwijze verschilde in ieder geval op een be
langrijk punt van de marxistische leer: het kapitalisme zou zich weer herstel
len uit de zware en langdurige depressies; er zou geen algehele ineenstorting 
van dit produktiesysteem volgen. Kondratieff heeft tot op heden gelijk ge
had. Helaas heeft deze denkwijze hem toch lelijk opgebroken. Na hevige kri
tiek van officiele zijde op zijn standpunt werd hij eerst uit zijn functie als 
hoofd van het Moskouse Instituut voor Conjunctuuronderzoek ontheven en 
enkele jaren later naar Siberie gedeporteerd. Eigenlijk is hij daardoor nooit 
verder gekomen dan vermoedens over de oorzaak van de lange golf. WeI 
heeft hij nog kans gezien vrijwel aIle poten onder het gestoelte van de officie
Ie marxistische opvattingen dienaangaande weg te zagen. 

In een in 1926 verschenen artikel stelde hij de volgende oorzaken aan de 
orde, die door anderen als toevallig en exogeen waren omschreven: 
(1) de veranderingen in de techniek; 
(2) oorlogen en revoluties; 
(3) gebiedsuitbreiding; 
(4) intensivering van de goudwinning. 



226 DE LOGICA ACHTER DE LANGE GOLF 

In zijn bespreking van deze verklaringsgronden maakt hij vervolgens het ver
moeden plausibel, dat het hier allerminst gaat om oorzaken met een toevaltig 
en ad hoc-karakter, maar dat zij op hun beurt ook weer in belangrijke mate 
van het ritme van de golf afhankelijk zijn21). Met andere woorden, het zou 
bier om endogene factoren gaan die de cyclus bepalen. In deze stu die zal de 
juistheid van dit vermoeden onderzocht worden. 

In de marxistische theorie daarentegen spelen exogene factoren een crucia
Ie rol voor de verklaring van het onderste omslagpunt. De definitieve onder
gang van het kapitalisme wordt als het ware op het laatste moment door een 
deus ex machina (in de vorm van een of andere historische gebeurtenis) voor
komen. Ernest Mandel formuleert deze zienswijze het meest expliciet: "In 
the explanation of the sudden upsurges in the average rate of profit after the 
great turning points of 1848, 1893 and 1940(48), extraeconomic/actors play 
key roles. And for the very same reason, Marxists generally should not accept 
a Kondratieff type of theory of long cycles in economic development"22). 

Mandel doet met deze uitspraak zichzelf onrecht aan. Hij heeft als enige 
onder de marxistische lange golf-theoretici een serieuze poging gedaan om 
endogene oorzaken voor de cyclus te vinden en niet het geheel aan toevallige 
historische "systeemschokken" op te hangen23). Zijn theorie zoekt zeker niet 
deze weg van de minste weerstand. De verklaring voor het bovenste omslag
punt in de golf kent een volledig endogeen karakter: met behulp van het 
gangbare marxistische begrippenapparaat leidt hij de dating van de winstvoet 
af uit de gedurige verandering in de organische samenstelling van kapitaal. 
Dit proces eindigt in een depressie. Tot dit punt wijkt de analyse slechts in 
terminologie af van de voorafgaande theoriet!n. 

De verklaring van het onderste omslagpunt berust echter wei op exogene 
factoren: "on the outcome of momentous political and social struggles"lA). 
Hoewel Mandel vervolgens zelf a!.impliceert dat deze strijd indirect te maken 
heeft met het proces van kapitaalaccumulatie, werkt hij dit gegeven niet ver
der uit tot een integrale theorie over economische, politieke en sociale proces
sen. De "struggle" heeft blijkbaar toch voornamelijk bij toeval een positieve 
uitwerking, die leidt tot economisch herstel. In hoofdstuk III zal een meer be
vredigende verklaring van Mandels implicatie gegeven worden. Hier wordt 
de aandacht opnieuw gericht op endogene verklaringen voor de perioden van 
onder- en overproduktie. 

Forresters simulatiemodel 

Forrester heeft in de jaren zeventig de theorie van over- en onderinvestering 
in vaste kapitaalgoederen vervolmaakt2S). Hij construeerde een model, waar
in de langdurige schommelingen in de produktie van vast kapitaal zich blij
yen herhalen. Zijn werk vormt een verbindingsschakel tussen enerzijds de 
puur empirisch-statistische lange golf-literatuur en anderzijds de theoretise
rend-descriptieve benadering. Bij de eerste wordt nooit helemaal duidelijk, 
wat de cijfers nu precies zeggen. Van de laatste moet men uiteindelijk zonder 
harde bewijzen aannemen dat uit de veronderstellingen in de theorie een cy-
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clische beweging resulteert. Forresters "M.LT. Systems Dynamic Model" is 
natuurlijk ook geen bewijs, maar door de zeer gedetailleerde en realistische 
opbouw weI een zeer overtuigend voorbeeld. 

De basis van het model bestaat uit een vernuftig netwerk van micro-econo
mische grootheden, dat het economisch proces in een maatschappij weer
geeft: verschillende industrii!le sectoren, produktieprocessen in stappen, prij
zen, leveringsachterstanden, groeicol!fficil!nten, produktiviteitsontwikkelin
gen, banksysteem, investeringen, overheid, buitenlandse handel, bevolkings
accres. Kortom, er wordt een vrij volledig beeld gegeven van de werking van 
een industril!le economie. De interactie tussen de sectoren met tal van tijds
vertragingen zorgt voor het dynamische element. 

Volgens Forrester is dit gecompliceerde computer-simulatie-systeem niet 
opgezet om de lange golf te voorschijn te laten komen. Pas nail at deze toeval
lig daaruit te voorschijn kwamen is hij tot verder onderzoek overgegaan. 
Voor die analyse spelen de in Figuur 2 getekende relaties tussen reeds geag
gregeerde sectoren de grootste ro!. 

FIGUUR2 

Forresters "M.I.T. Systems Dynamic Model" 

orders voor kapitaalgoederen 

Bron: J.W. Forrester, "Growth cycles", De Economist 125 (1977) 527. 
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Het voornaamste verschil tussen dit oorspronkelijke model en latere versies is 
de factor arbeid, die hier nog exogeen en flexibel is verondersteld, maar later 
is geendogeniseerd. Voor de resultaten maakt dit geen principieel verschil uit. 
Van veel wezenlijker belang is de onafhankelijkheid van de vraag naar con
sumptiegoederen. Deze stijgt in het simulatiemodel met eim vast percentage 
van een procent per jaar, wat een plausibel uitgangspunt is gezien de gemid- . 
delde bevolkingsaanwas op de lange termijn. Juist deze ontwikkeling draagt 
bij tot de instabiliteit van het hele systeem, doordat de kapitaalgoederensec
tor hierop sprongsgewijs reageert. Ben neiging tot overinvestering is voortdu
rend aanwezig. Dat betekent dat de kapitaallafzet-coefficient stijgt boven 
het niveau nodig voor een evenwichtig groeiniveau op lange termijn. Dit kan 
in het simulatiemodel gebeuren doordat de kapitaalsector zich baseert op de 
ex post benodigde hoeveelheid investeringen in de vorige periode en zich zo
doende pas met vertraging aan de nieuwe situatie aanpast. De gevolgen op 
lange termijn laten zich raden: overcapaciteit, werkloosheid, arbeidsintensie
vere produktiewijze en versnelde ineenstorting van de kapitaalgoederensec
tor. Door de lange levensduur van vast kapitaal en de traag op gang komende 
buiten gebruikstellingen duurt het proces van inkrimping van de capaciteit 
lang, en slaat tenslotte te ver door. De bodem van de crisis vormt de exogene 
vraag naar consumptiegoederen, die een minimale capaciteit vereist. Het spi
raalvormige proces slaat nu om in de andere richting; vraag, uitbreiding in
vesteringen, loonstijging, kapitaalintensivering, versnelling, enz. 

FIGUUR 3 

De lange golven volgens Forrester 

... - - •• - • - • - - - - - •• - "; - . - - - - - • - _ •• - - - _ •• - - - ~ •• - - - - - - - - - - - _ •••• - • "I" - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - ~ _ ••••• - - - - - - - - • - - •• - -; 

I ____ • ___ • _____ -' _____________________ 1. 

:-- ,\ I I 

! ( \ F\.·("\ . ./\ 

o 40 80 120 160 

Bron: J .W. Forrester, "Growth cycles", De Economist 125 (1977) 529. 

.". 
I 

, , 
. __ .J 

200 



DE LOGICA ACHTER DE LANGE GOLF 229 

In het computermodel vallen pieken in de produktie van vast kapitaal (zie 
Figuur 3) na 18, 72, 126 en 180 jaar. Aan deze tijdsduur van de cycii moet 
niet teveel waarde worden gehecht, omdat hij grotendeels afhankelijk is van 
de gekozen parameters. 
Men moet niet uit het oog verliezen, dat uit deze aansprekende figuur de zeer 
instabiele kenmerken van de sectoren slechts naar voren komen indien er 
sprake is van een exogene consumptiestijging. Dat is de kurk waarop het mo
del drijft. Verder kent het model veel zichzelf versterkende processen. Secto
ren zijn voor hun groei afhankelijk van ~un eigen vraag, waardoor de lengte 
van de schommelingen aanzienlijk toeneemt26

). 

Forrester conciudeert dat de lengte van de golf in principe een vrij instabie
Ie aard heeft; een kleine verandering in de waarde van de parameters veroor
zaakt een grote wijziging in het golfpatroon27

). Deze op het simulatiemodel 
gebaseerde conciusie sluit goed aan bij het werkelijke verloop, met name de 
wisselende duur, van de Kondratieff-cycius in de geschiedenis, want ook die 
is bepaald grillig te noemen. 

Een andere gevolgtrekking uit dit model is de constatering dat de instabiele 
en schoksgewijze produktie van kapitaal met een lange levensduur door de 
echo-effecten een veellangere cyclus kan genereren. Het is nuttig nader in te 
gaan op de elementen, die deze cyciische beweging veroorzaken. Tijdsvertra
gingen zijn bepalend voor het dynamische gedrag van de deelnemers aan het 
econornische systeem. De grootste vertragingen zijn psychologisch van aard. 
Zij hebben te maken met het nemen van beslissingen ten aanzien van produk
tie, omvang en investeringen van ondernemingen. Groeiverwachtingen zijn 
in het model gebaseerd op het verleden. Het kost geruime tijd voordat de rea
liteit bijstelling van de beslissingen tot stand brengt. De factor arbeid moet 
afhankelijk van de omstandigheden besluiten nemen over arbeidsmobiliteit 
en gewenste loonhoogte. Een en ander hangt af van onzekerheid, beschikba
re informatie en weerstand tegen veranderingen. Helaas heeft Forrester djt 
psychologische element niet verder uitgewerkt; hij besteedt er slechts een ali
nea aan. 

Eenmaal in werking komen in het model allerlei spiraaleffecten voor. Pro
cessen zetten zich net zo lang in een bepaalde richting voort tot de wal het 
schip keert. Die wal is in dit model zowel voor het hoogste als het laagste punt 
van de golf de vraag naar consumptiegoederen. Het principe van Samuelsons 
macro-economische multiplier-accelerator mechanisme wordt hier voor de 
zeer lange termijn toegepast. Toch is Van Duijns kritiek, dat Forresters mo
del "nog erg macro-economisch is''28), niet terecht. Want achter de aggrega
ten van het multiplier model schuilt een zeer gedetailleerde micro-economi
sche opbouw, waardoor de resultaten van de exercities tot veel zinvolle con
clusies leiden. 

Perioden van over- en onderproduktie zijn onlosmakelijk aan het systeem 
van decentrale ondernemingsgewijze produktie gebonden. Dat is de bood
schap van Van Gelderen, De Wolff en Forrester. Er zijn geen buitenaardse 
fenomenen nodig, die de cycius genereren. Door de inherente kenmerken van 
langlevende vaste investeringsgoederen ontstaat automatisch een golf in de 
reele sfeer van de economie. 



230 DE LOGICA ACHTER DE LANGE GOLF 

Goud- en geldhoeveelheid 

Over- en onderproduktie vindt eveneens in de monetaire sfeer plaats. Tot de 
Eerste Wereldoorlog werd dit verschijnsel vrijwel uitsluitend geassocieerd 
met fluctuaties in de goudwinning, pas later kreeg het een veel bredere bete
kenis. De invloed van monetaire variabelen op de rel!le sfeer is altijd onder
werp van discussie geweest. In deze studie gaat het uitsluitend om de vraag of 
de schommelingen in de goud- en geldhoeveelheid van primaire betekenis zijn 
voor de richting en duur van de lange golf. In de moderne lange golf-litera
tuur wordt slechts een secundaire rol aan de monetaire sector toegekend. 
Voordat hier eenzelfde conclusie getrokken kan worden, zal tenminste duide
lijk gemaakt moeten worden, waarom vroeger de goud- en geldhoeveelheid 
weI nadrukkelijk aan de lange golf gekoppeld is. 

De belangrijkste oorzaak daarvan is dat de Kondratieff-cyclus aanvanke
lijk in de eerste plaats als een prijzencyclus werd gezien. Dat is begrijpelijk, 
want ander statistisch materiaal was nauwelijks voorhanden. Nu was bekend 
dat deze fluctuaties in prijzen 6f een indicator voor de hele economische acti
viteit vormden 6f dat er zich veranderingen in de geldhoeveelheid hadden 
voorgedaan. Deze laatste mogelijkheid diende uiteraard ook onderzocht te 
worden. Dit onderzoek heeft een aantal resultaten opgeleverd, die in dit ver
band van belang zijn. 

Uitgangspunt is de kwantiteitstheorie uit de negentiende eeuw, die neer
komt op de verkeersvergelijking van Fisher: 

MxV=PxT 
met M als geldhoeveelheid, V als omloopsnelheid, Pals prijsniveau en T als 
goederenstroom. 

Cassel meende op grond van deze theorie en enig empirisch onderzoek, dat 
er een nauw verband bestaat tussen de relatieve geldhoeveelheid MIT en het 
prijsniveau P; de omloopsnelheid V beschouwde hij als een constante. 
Broersma heeft deze denkbeelden gekoppeld aan Cassels conjunctuurtheo
rie2~, die verband legt tussen interestvoet en conjunctuur: een lagere interest
voet betekent een hogere winstverwachting en daarmee een stimulans om te 
investeren. Het omgekeerde is ook waar: een depressie veroorzaakt een lage 
rente omdat er nauwelijks investeringen zijn. Doordat deze relaties met ver
traging tot stand komen is de kans groot dat er een cyclische beweging ont
staat. De hoogte van de interest wordt echter niet uitsluitend door de con
junctuur bepaald - ook de geldhoeveelheid speelt een roi. 

Broersma brengt nu de ontbrekende schakel tussen Cassels monetaire en 
rel!le theorie tot stand door de goudproduktie in het verhaal te betrekken. 
Een toename van de goudproduktie zal de geldhoeveelheid en dus de krediet
mogelijkheden verruimen. De interestvoet zal dalen, investeringen zullen toe
nemen en een opgaande beweging in de economische activiteit zal het gevolg 
zijn zonder dat daarvan andere structurele oorzaken zijn aan te wijzen. Om
dat de goudproduktie sterke schommelingen op lange termijn heeft gekend 
zou dit een oorzaak van de Kondratieff-cyclus zijn. 

De verklaringen van de andere "goud en geld-theoretici" uit de jaren twin-
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tig baseren zich allen op ditzelfde mechanisme. Tussen goudproduktie en an
dere monetaire grootheden bestaat geen principieel verschil. Hier wordt bij 
deze denkbeelden niet verder stilgestaan omdat de hypothese om de volgende 
redenen zeer onwaarschijnlijk is: 
(a) Indien men de veronderstelling van een constante omloopsnelheid, onaf

hankelijk van de hoeveelheid geld, laat varen (en dat is weI zo realistisch) 
verliest de theorie zijn kracht. 

(b) Het in de conjunctuurtheorie gelegde verband tussen rente en investerin
gen is eveneens een aanvechtbare stelling. Een monocausaal verband 
lijkt, zacht gezegd, onwaarschijnlijk. 

(c) Vit de beschrijving valt, los van de vertragingsfactor, geen cyclische be
weging te construeren. De geldhoeveelheid is geen endogene variabele, 
maar juist onafhankelijk van de lange golf. 

Kondratieff heeft tegenwerping (c) getracht te ornzeilen in een goudpro
duktietheorie, die hij als zijsprong in 1928 lanceerde30). Deze theorie was in 
de jaren twintig al ouderwets omdat de auteur goud niet als geldmiddel, maar 
hoofdzakelijk als een goed, dat geproduceerd dient te worden, beschouwde. 
Kondratieff hanteert deze theorie ter verklaring van de lange golf. 

Na eerst geconstateerd te hebben dat prijsschommelingen door de prijs
drukkende stijging van arbeidsproduktiviteit een geheel vormen met de lange 
golf, formuleert hij vier voorwaarden ten aanzien van een toename van de 
kapitaalgoederenproduktie: (1) een grote spaarneiging; (2) dus een groot aan
bod van vermogen tegen een lage interest; (3) welk vermogen in handen is van 
enkele grote centra; (4) en alleen bij een laag prijsniveau31). Voorwaarde (4) 
doet zich voor bij depressies en heeft belangrijke gevolgen. Een laag prijsni
veau betekent een grote koopkracht van het goud, waardoor een verdergaan
de goudwinning rendabel wordt. Door de uitbreiding zal een zichzelf verster
kende hausse ontstaan, die de herstelperiode inluidt. Indien een laag prijsni
veau inderdaad een toename van de goudwinning veroorzaakt, zou het goud 
een' endogeen onderdeel van de cyclus gaan vormen. 

Helaas ondermijnt Kondratieff zelf al op beslissende wijze de zojuist ont
wikkelde theorie door vast te stellen dat deze ontwikkeling niet noodzakelij
kerwijs hoeft plaats te vinden want "de organische verandering in het econo
misch systeem zou een dergelijke dynamisch karakter gemakkelijk kunnen 
deformeren"32). Kondratieff maakt niet duidelijk, wat hij daarmee bedoelt. 

Een bewijs voor de verond~rstelling dat een depressie altijd automatisch 
een laag prijsniveau en uitbreiding van de goudproduktie tot gevolg heeft zou 
het repeterende karakter kunnen aantonen, maar Kondratieff maakt zelfs 
dat niet aannemelijk. Toch zou slechts in dat geval goudwinning een endo
geen onderdeel van de cyclus vormen. 
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Slot 

De zojuist behandelde theorieen hebben niet duidelijk kunnen maken, op 
welke wijze monetaire variabelen een doorslaggevende verklaringsgrond 
voor de lange golf kunnen zijn. Zij voldoen misschien aan de Olson-eisen, 
maar hebben geen plausibele redenering kunnen ontwikkelen waarin veran
deringen in monetaire variabelen een endogene verklaringsgrond voor de 
Kondratieff-cyclus vormen. Evenmin hebben monetaristen een overtuigend 
bewijs getracht te leveren dat er geen cyclus zou optreden, indien er geen mo
netaire verstoringen waren. Ook moderne monetaristische visies van 
Friedman c.s. doen geen poging een nieuw licht op de Kondratieff-cyclus te 
werpen. 

Veranderingen in de goud- en geldhoeveelheid kunnen op korte termijn de 
loop der economische activiteiten beinvloeden, maar op de lange duur zijn 
het toch reele factoren, die de gang van zaken bepalen. Hiermee is niet ge
zegd dat een krap-geld beleid op verkeerde momenten de depressie niet kan 
verergeren of dat een goudvondst niet voor een periode van voorspoed in een 
land kan zorgen. Maar dat zijn incidentele, niet duurzame verstoringen. De 
conclusie dat de goud- en geldhoeveelheid geen verklaringsgrond is voor de 
lange golf en hoogstens een secundaire rol speelt blijft onaangetast. Monetair 
beleid veroorzaakt de stormkopjes op de grote golf. 

De reele over- en onderproduktietheorie, die zijn afronding heeft gevon
den in het werk van Forrester, vormt daarentegen een plausibele verklarings
grond voor de Kondratieff-cyclus. De daarin beschreven processen tonen 
wetmatigheden in het systeem van ondernemingsgewijze produktie, die een 
cyclische beweging tot gevolg hebben. Zij voldoen in het algemeen aan het 
endogeniteitscriterium: schommelingen in de produktie van kapitaal bein
vloeden en worden beinvloed door de lange golf. De duur van de cyclus is in 
belangrijke mate afhankelijk van tijdsvertragingen. Het is daarom belangrijk 
te onderzoeken, 6f tijdsvertragingen een exogene variabele vormen 6f dat zij 
beinvloed worden door de fase, waarin de lange golf zich bevindt. In hoofd
stuk III zal deze kwestie aan de orde komen. 

De Olson-eis, dat de reele theorie consistent moet zijn met aIle fasen van de 
cyclus, lijkt de meeste problemen op te leveren. Met name de marxistische 
theorie is niet consistent met de periode van herstel, maar ook in Forresters 
model vormt de verklaring van het onderste omslagpunt van de golfbeweging 
niet het sterkste argument. De bodem van de crisis wordt uitsluitend bepaald 
door de exogene vraag. Deze veronderstelling is misschien nog op plausibele 
gronden te motiveren, maar doet in ieder geval afbreuk aan het endogeni
teitsbeginsel, terwijl het een cruciaal element in het betoog vormt. In het vol
gende hoofdstuk zullen verklaringsgronden voor de omslag van depressie 
naar herstel worden aangedragen, die adequater aan de gestelde criteria vol
doen. 
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II INNOV A TIE 

De aandacht wordt nu vooral gericht op de depressiefase. Dit is de periode, 
waarin de voorwaarden worden geschapen voor afbraak en vervanging van 
de oude kapitaalgoederenvoorraad. Tot nu toe is de technische 0ntwikkeling 
van deze produktiefactor niet aan de orde geweest. Toch weet zelfs een leek, 
dat een groot gedeelte van de economische groei te danken is aan de vooruit
gang in de techniek. Het wordt tijd te bezien in hoeverre technische ontwik
keling te maken heeft met de vervanging van de produktierniddelen en de 
fluctuaties in de economische groei. 

Hoewel Forrester de mogelijkheid van langdurige schommelingen zonder 
technische ontwikkeling aantoonde, betekent dit nog niet dat discontinuiteit 
in de technische ontwikkeling de fluctuaties niet nog eens zou kunnen verster
ken of zelfs mede veroorzaken. Tenslotte berust Forresters verklaring voor 
de cyclus aIleen op kwantitatieve veranderingen van de inputfactoren arbeid 
en kapitaal, terwijl volgens recent onderzoek de technische ontwikkeling een 
tweemaal zo belangrijke rol speelt bij de verklaring van de groeicijfers als 
toename van de output33

). 

Evenals econornische groei is ook technische vooruitgang een onregelmatig 
voorkomend verschijnsel. Het is Schum peters levenswerk geweest om die dis
continuiteit te verklaren en te interpreteren. Zijn theorie yond een afronding 
in Business cycles (1939), maar de hoofdzaken zijn in eerdere werken bondi
ger te vinden34) en door anderen vaak beter geformuleerd en samengevat31). 

Zonder overdrijving kan gesteld worden, dat juist Schum peter de gedachten 
van Kondratieff levend heeft gehouden en op grond van de vermoedens, die 
Kondratieff heeft geuit, een belangrijke verklaringsgrond voor de lange golf 
heeft opgesteld. Toch heeft ook zijn werk niet het ineenzakken van de be
langstelling tijdens de economische hausse na de Tweede Wereldoorlog kun
nen voorkomen. Eerst in de jaren zeventig is zijn theorie vervolmaakt door 
Mensch en later door het driemanschap Clark, Freeman en Soete. 

"Aenderungen in der Technik ilben auf den Gang der Kapitalistische Dy
narnik unstreitig einen machtigen Einfluss aus. Aber niemand hat bewiesen, 
dass diese Aenderungen der Technik zuflUligen und auseren Ursprunges 
sind", schreef Kondratieff in 192636). Hij veronderstelde dat daarvoor uitvin
dingen nodig waren, die op economisch succesvolle basis toepasbaar moesten 
zijn. De richting en intensiteit zouden weI eens van de omstandigheden kun
nen afhangen. Ook moest een economie er rijp voor zijn. 

Wat Kondratieff hier vermoedde, maar nimmer uitgewerkt heeft, is datge
ne, wat Schumpeter zou noemen "das Durchsetzen neuer Kombinationen" , 
later kortweg "Innovation" - een onmisbare voorwaarde bij perioden van 
herstel en voorspoed. Van Duijn citeerde later een volledige definitie van het 
begrip innovatie: "de ontwikkeling en succesvolle introductie van nieuwe, 
c.q. verbeterde goederen, diensten, produktie- of distributieprocessen"3'). 
Schum peters innovatietheorie zal voor zover interessant voor de verklaring 
van de lange golven nader worden bezien. 
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Spreeuwenzwermen innovaties 

Het vertrekpunt van Schumpeters analyse is een kapitalistische maatschap
pij, waarin de monopolistische concurrentievorm overheerst. Dat betekent 
dat iedere onderneming een binnen zekere grenzen uniek produkt aanbiedt, 
maar dat er wei degelijk sprake is van concurrentie, omdat er tal van gelijk
soortige produkten als substituut aanwezig zijn. Centraal staat de figuur van 
de ondernemer, de entrepreneur in de letterlijke zin van het woord. Deze is 
voortdurend op zoek naar vernieuwingen; hij tracht voortdurend "Neue 
Kombinationen" te vinden. Dit kan niet aileen een nieuw produkt, maar ook 
een nieuwe produktiemethode, afzetmarkt, grondstoffenbron of organisatie
vorm inhouden38

). Toen Schumpeter in later werk zijn aandacht verplaatste 
van kortere golven naar de Kondratieff-cyclus, legde hij steeds meer nadruk 
op de fundamentele veranderingen, die een ondernemer doorvoert. Hij ging 
spreken van "Innovationen". Bovendien wordt duidelijk dat vernieuwingen 
niet uitsluitend naast het oude plaatsvinden, maar dat het oude vaak zijn 
plaats moet afstaan. In Schum peters ogen is echt ondernemerschap een 
voortdurend proces van "creative destruction". 

De econornische ontwikkeling die uit de activiteiten van de entrepreneur 
resulteert, is volgens Schumpeter bepaald niet evenwichtig. Zij draagt juist 
aile kenmerken in zich van een ongelijkmatige, cyclische beweging. Die insta
biliteit wordt veroorzaakt door het gedrag van de ondernemers en wei door
dat hun innovatieve prestaties niet evenwichtig in de tijd verdeeld zijn, maar 
in clusters vanaf de depressiefase hun uitwerking hebben. Deze "spreeuwen
zwerm" van innovaties genereert een versnelde econornische groei. In het be
gin van de golfbeweging is de vernieuwende kracht van het ondernemerschap 
zeer groot, later ebt de innoverende activiteit weg, wanneer steeds meer ge
lijksoortige produkten de markt overstromen, en het nieuwe ervan afraakt. 
Ondernemerschap verdwijnt naar de achtergrond. Bedrijfsleiders en mana
gers met als enige doel "op de winkel te passen" komen ervoor in de plaats. 
Op de toekomst gerichte baanbrekende activiteiten moeten wijken voor op 
het verleden gerichte routineuze handelingen. 

"Waarom verschijnen innovaties in clusters?" vraagt Van Duijn zich af39). 
Vervolgens doet hij Schurnpeter weI heel erg onrecht door te stellen dat deze 
aIles slechts aan een dun draadje ophangt: "Why do entrepeneurs appear, 
not continuously, that is singly in every appropriately chosen interval, but in 
clusters? ... Exclusively because the appearance of one or a few entrepreneurs 
facilitates the appearance of others, and these the appearance of even more, 
in ever-increasing numbers". Het gaat dus om een kettingreactie, waarvan 
een of enkele ondernemers de eerste stoot geven. Inderdaad geeft Schumpe
ter nergens expliciet aan waarom deze aanzet (met als gevolg een cluster inno
vaties) een repeterend verschijnsel is, dat met het begin van de opbloeifase 
moet sarnengaan. Toch maakt hij, afgezien van bovenstaand citaat, her en 
der opmerkingen, die zijn verklaring voor de cyclische beweging verduidelij
ken. 

In zijn Theorie der wirtscha/tlichen Entwicklung, dat in verschillende ver-
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sies in 1911, 1926 en 1931 verscheen~, schetst Schumpeter een romantisch 
beeld van de entrepreneur, die door middel van zijn "Filhrerschaft" - dit 
woord verdwijnt in latere werken - tal van moeilijkheden moet overwinnen in 
het tijdperk van vrije concurrentie. Er heerst grote onzekerheid en bovendien 
moeten er maatschappelijke barrieres, gericht tegen vernieuwing, geslecht 
worden. De entrepreneur moet niet aileen maar uitvinden en toepassen, maar 
ook doorzetten, gedreven door bezitslust, de wil om te winnen en de lust om 
"Neue Kombinationen zu komponieren". Wederom kan Schumpeter het 
verwijt gemaakt worden dat hij begrippen als onzekerheid en maatschappelij
ke hindernissen niet heeft uitgewerkt. WeI maakt Schumpeter nog duidelijk, 
waarom de behoefte aan ondernemerschap steeds kleiner wordt: de eersten in 
de cluster moeten de meeste onzekerheid en starheid in een maatschappij 
wegnemen, daarna is er steeds Minder behoefte aan "Ftihrerschaft"41). 

Uit deze beschrijving komt naar voren dat niet elke fase in de cyclus ge
schikt is voor ondernemende activiteiten. In tijden van voorspoed is geen be
hoefte aan vernieuwing en baanbrekende activiteiten. Slechts in depressieve 
perioden is dat het geval. De grote groep volgers dient bovendien te wachten 
op de selecte groep entrepreneurs van de nieuwe generatie, die de eerste stap
pen durven te nemen. De eerlijkheid gebiedt tenslotte op te merken dat 
Schum peter bij het ontvouwen van bovenstaande denkbeelden het helemaal 
nog niet over een bepaalde lengte van de cyclus heeft. Dezelfde theorie zou in 
principe kunnen gelden voor de tienjarige investeringscyclus. 

In dit kader moet een misverstand aangaande Schumpeters visie op de lan
ge golf worden weggenomen. Van Duijn is niet de enige, die deze theorie als 
onvolledig voorstelt, met als motivatie dat Schum peter het wetmatig cycli
sche karakter nooit aannemelijk gemaakt zou hebben42

). Vooral in Business 
cycles komt naar voren, dat een dergelijk karakter niet helemaal met Schum
peters denkbeelden overeenkomt43

). Hij steIt aldaar dat het economisch ont
wikkeJingsproces, in gang gehouden door innovaties, niet bevredigend te om
schrijven is als een wetmatigheid. Recessies berusten niet op noodzakelijke 
vergissingen, noch worden zij veroorzaakt door een of andere deus ex machi
na. Ondernemers en andere economische subjecten handelen op puur econo
misch-rationele gronden. Perioden van over- en onderinvestering zijn 
daarvan het gevolg, maar het proces kan evengoed verlopen zonder depres
sie-element. Veel zal afhangen van de maatschappelijke toestand, dat wil zeg
gen de f1exibiliteit van de verschillende sociale processen. Nergens spreekt 
Schumpeter van een automatisch repeterend economisch proces. Het is dus 
niet zo gek dat hij een dergeJijk verschijnsel ook niet trachtte te verklaren. 

Basisinnovaties 

Twee belangrijke kwesties zijn in Schumpeters werken niet tot klaarheid ge
komen: (a) Wat zijn de omstandigheden, die ontstaan in de recessieperiode 
en in de eventueIe depressie, en die tot gevolg hebben dat de eerste onderne
mers de eerste baanbrekende innovaties kunnen ontwikkelen? en (b) Welke 
zijn de bijzondere kenmerken van die eerste baanbrekende innovaties, zodat 
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zij van een dusdanig doorslaggevend belang voor de gehele economische ont
wikkeling kunnen zijn? Mensch heeft in Das Technologische PaIr') beide 
vragen getracht te beantwoorden en daarmee na dertig jaar de aanzet gegeven 
tot een verdere verfijning van de innovatietheorie. Hier voIgt nu eerst zijn vi
sie op de tweede kwestie (de eerste wordt in hoofdstuk III ter sprake ge
bracht). Mensch heeft vanuit het verschijnsellange golf een verklaring voor 
de zwermen fundamentele innovaties opgesteld. In zijn visie beinvloeden in
novatie en golfbeweging elkaar wederzijds . Een cluster innovaties veroor
zaakt de golfbeweging en deze veroorzaakt uiteindelijk weer een nieuwe clus
ter innovaties. Ook Mensch gaat uit van een kapitalistische structuur met als 
marktvorm monopolistische concurrentie. AIle aandacht is gericht op de ont
wikkeling van industrii!le produkten. Schum peters aanduiding "Durchsetzen 
neuer Kombinationen" is echter vervangen door een veel duidelijker innova
tiebegrip . 

Als motor voor de cyclische beweging ziet Mensch de zogenaamde basisin
novaties. Dit zijn vernieuwingen die dermate ingrijpend zijn dat daardoor ge
heel nieuwe industriei!n en markten ontstaan. Zij behoeven niet noodzakelij
kerwijs technologisch van aard te zijn, maar kunnen bijvoorbeeld ook op or
ganisatorisch gebied plaatsvinden. Vit de opsomming van basisinnovaties die 
Mensch geeft blijkt echter dat het hem toch hoofdzakelijk om nieuwe techni
sche vindingen gaat4l

). Zodra eenmaal een nieuwe branche is gecrei!erd, is 
daarbinnen plaats voor verbeteringsinnovaties, die rechtstreeks voortvloeien 
uit de eerdere basisinnovatie. Na verloop van tijd verdwijnen echter de moge
lijkheden tot verdere ontwikkeling en verbetering. Omdat voor ondernemers 
de concurrentie steeds heviger wordt naarmate een markt volgroeit, nemen 
zij hun toevlucht tot schijninnovaties. Deze maken hun produkt niet werke
lijk beter, maar doen het weI onderscheiden van die van de concurrenten. 
Mensch ziet hierin overigens de belangrijkste oorzaak voor het stagflatiepro
ces gelegen, zoals dat tijdens de laatste Kondratieff-recessie is opgetreden. 
Doordat schijninnovaties niet een werkelijke kwalitatieve verbetering - bij
voorbeeld in de vorm van een produktiviteitsverhoging - betekenen, werken 
zij uitsluitend kostenverhogend. Zij veroorzaken prijsstijgingen, omdat zij 
niet samengaan met een rei!le produktieverhoging; schijninnovaties hebben 
derhalve een groeiremmende invloed. 

Deze gedachtengang bevat ongetwijfeld enige waarheid, maar het is toch 
weI erg overdreven om de hele stagflatie op een dergelijk simpele wijze aan de 
lange golfte koppelen. Yoor het fenomeen inflatie zijn naar bekend nog meer 
oorzaken aan te wijzen. Bovendien is het verschijnsel van een wereldwijd 
stagflatieproces in slechts een van de vier Kondratieff-recessies opgetreden; 
slechts de Duitse hyperinflatie in de jaren twintig yond ook tijdens een stag
natie plaats. Een universele verklaring voor het (uitdiepen van het) cyclische 
proces is het in ieder geval niet. Mensch moet bij het opstellen van deze theo
rie al te zeer verb lind zijn geweest door de actualiteit. 
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Techn%gische ontwikkelingsjasen 

Afgezien van deze monetaire zijsprong is Menschs theorie puur reeel van op
zet. Het economisch proces wordt geschilderd als een onregelmatig verlopen
de evolutie. Zijn boek is genoemd naar de eerste fase: das techn%gische 
Patt, of in de Engelse vertaling stalemate in technology; hier wordt in het ver
volg kortweg van patstelling gesproken. Dit is de labiele omschakelperiode in 
de cyclus, wanneer de maatschappij zich opnieuw moet orienteren, want de 
periode van opgang, die veroorzaakt werd door de vorige innovaties is uitge
werkt. Door de druk van de onderbezetting breekt bij zowel de factor arbeid 
als bij het kapitaai de weerstand tegen onzekerheid en het nemen van risico's. 
De tijd is rijp voor basisinnovaties. De centrale these van Mensch is, dat deze 
basisinnovaties nu binnen een korte periode in een "cluster" zullen optreden. 
Zij luiden de herstelperiode van de Kondratieff-cyclus in. De patstelling 
wordt doorbroken. Nieuwe bedrijfstakken zullen ontstaan, die door de daar
op volgende verbeteringsinnovaties een steeds belangrijker macro-economi
sche rol zullen gaan spelen. 

Zodra de eerste innovatiespreeuwen eenmaal zijn opgestegen, zal Schum
peters zwerm van vervolginnovaties optreden. De ene ontwikkeling lokt de 
andere uit. Het proces wordt versterkt door de steeds gunstiger werkende 
vraag naar nieuwe produkten. Oude sectoren gaan een relatief steeds Minder 
belangrijke rol spelen of worden zelfs geheel te gronde gericht door de nieu
we ontwikkelingen. 

Op het moment dat de nieuwe groeimogelijkheden in de vorm van verbete
ringsinnovaties ten einde raken en overcapaciteit dreigt, zullen ondernemin
gen trachten de export op te voeren of door schijninnovaties kunstmatig een 
groter deel van de markt te veroveren. Maar de rek is eruit, concurrenten 

FIGUUR4 

De levenscyclus van een produkt 
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Bron: P . Kotler, Marketing management, analysis, planning and control (1980) 290. 
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doen hetzelfde en in andere landen vindt dezelfde ontwikkeling plaats. Dit 
beleid zorgt hoogstens voor een tijdelijke verbetering, maar uiteindelijk ver
lengt het aileen maar de recessie en daarmee wordt het optreden van nieuwe 
basisinnovaties vertraagd. Uitstel betekent echter nog geen afstel, want de 
winsten zullen blijven dalen; beleggers zullen zich blijven terugtrekken. De 
investeringen zakken in. De economie komt weer in een patstelling terecht. 

Net a1s bij Schum peter speelt bij Mensch op de achtergrond het zogenaam
de product life-cycle concept (Figuur 4) een grote roI. Deze theorie vindt 
vooral toepassing in de Iiteratuur over marketing46

) . Het idee is daar ook her
haaldelijk empirisch getoetst. 
Zoals gelllustreerd in de figuur, voigt na een aarzelende start een periode van 
snelle groei, die langzaam afvlakt tot een min of meer stabiele produktiepe
riode. Tenslotte eindigt het bestaan van een produkt na een lange periode van 
teruggang. 

Metcalfe heeft dit concept expliciet toegepast op innovaties en hun ver
spreiding. Hij vergelijkt het proces met een epidemie. Eerst neemt de ver
spreiding snel toe. Maar uiteindelijk blijkt het toepassingsterrein van een in
novatie beperkingen te kennen. De meerkosten voor elke verdere verbetering 
nemen steeds toe. Een afkalving en stopzetting van het verspreidingsproces 
zal het gevolg zijn") . 

Ook Mensch meent dat voor een groep produkten, die uit dezelfde basisin-

FIGUUR 5 

Het metamorfose-model van de industriele ontwikkeling 
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novatie voortkomen, de S-vormige levenscurve een juiste beschrijving is. Hij 
beschouwt dit op geaggregeerd niveau en op lange terrnijn (Figuur 5). 
Belangrijk is, dat Mensch de nieuwe cyclus naast de oude ziet ontstaan. Door 
de onderscheiden S-curven samen te voegen ontstaat uiteindelijk een cycli
sche ontwikkeling (het onderste gedeelte van de figuur). Deze fluctuaties ko
men tot stand omdat er voortdurend naast de oude sectoren nieuwe ontstaan, 
en niet uit de oude, zoals een golfbeweging suggereert. Bij Mensch staat de 
verandering van de econornische structuur centraal. Hij noemt zijn schema 
het metamorfose-model, hetgeen tot verwarring aanleiding kan geven, aange
zien het niet zo zeer een letterlijke gedaanteverandering betreft, maar een ge
heel nieuwe gedaante naast de oude. 

Paradox van de onbenutte mogelijkheden 

Voor de verklaring van de zwerm innovaties is de patstelling de cruciale fase 
in het model. In de gedachtengang van Mensch kent deze periode een aantal 
karakteristieken, die een barriere vormen voor vernieuwing. Basisinnovaties 
zouden vooriopig worden tegengehouden door de gehele maatschappelijke 
en economische situatie: (a) de stagnatie in de produktie gebaseerd op de 
oude groep innovaties; (b) de weerstand tegen toepassing van nieuwe basisin
novaties~); en (c) de schijnbare "welstand", waardoor men verblind wordt. 

Mensch onderzoekt of het tekort aan baanbrekende innovaties tevens een 
gevolg is van een tekort aan wetenschappelijke activiteit gedurende bepaalde 
perioden. Deze stelling blijkt onhoudbaar. Aan innovaties gaan vaak uitvin
dingen of ontdekkingen vooraf, die op hun beurt soms het gevolg zijn van 
wetenschappelijk onderzoek. Tussen het tijdstip van uitvinding of ontdek
king en dat van toepassing, dus van de eigenlijke innovatie, kan een aanzien
lijke periode liggen. Mensch noemt deze tijd rijpingsperiode. De duur van de 
rijpingsperiode is mede afhankelijk van allerlei niet-economische factoren, 
maar toch kan volgens Mensch de ontwikkelingstijd aanzienlijk bekort wor
den, indien dat economisch noodzakelijk is. Dit doet zich voor tijdens de pat
stelling. De voorraad uitvindingen, die zich intussen heeft opgehoopt, wordt 
gedurende een korte periode verbruikt. De herstelfase kan een aanvang ne
men. De paradox van de onbenutte mogelijkheden is opgeheven49

) . Als actu
eel voorbeeld van deze theorie kan men zich de resultaten van het Ameri
kaanse ruimtevaartprogramma voor ogen stellen. In de recessieperiode wer
den deze niet of nauwelijks toegepast. Pas in de huidige depressiefase lijken 
de op het onderzoek van de N.A.S.A. berustende informatica-innovaties hun 
weg naar de consument te vinden. Voorheen zagen ondernemingen geen aan
leiding ze op grote schaal toe te passen, nu moeten ze weI. 

Mensch heeft een nadere uitwerking van punt (b) van de bovengenoemde 
karakteristieken van de patstelling gegeven. Vanuit het gezichtspunt van de 
kapitaalverschaffing verklaart hij waarom de mogelijkheden niet altijd wor
den benutSl). Er wordt een hypothese geformuleerd, waarin de operationele 
waarde van beleggingskapitaal centraal staat. Deze wisselt van waarde gedu
rende de life cycle-fasen van het produkt, waarin geinvesteerd is. Kapitaalei-
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genaren zullen hun beslissingen of zij in oude dan wei nieuwe soorten kapi
taal zulJen investeren, laten afhangen van de operationele waarde van de ver
schillende mogelijkheden. Uitsluitend indien oude produkten of produktie
methoden nauwelijks meer renderen, zal de operationele waarde van nieuwe, 
riskante projecten de oude overtreffen. Van Duijn wijst eveneens op deze af
weging, die vrijwel altijd in het nadeel van het nieuwe uitvalt"). 

Mensch beziet hier de keuze tussen twee mogelijkheden: kapitaal beleggen 
op de oude vertrouwde wijze of een nieuwe riskante innovatie financieren. 
Beide alternatieven zouden de investeringen doen stijgen en daarmede een 
positieve invloed hebben op de economische groei. Er zijn echter tal van an
dere interessante keuzen tussen geheel andere mogelijkheden te bedenken, 
waarbij sommigen absoluut geen positief groeieffect opleveren. Met onder
staand voorbeeld wordt getracht de realiteit in Nederland beter te benaderen. 

Stel, dat een belegger zijn geld heeft belegd in een sector, die zich aan het 
einde van de rijpheidsfase van de levenscyclus bevindt. De winstgevendheid 
daalt, er zijn geen verdere verbeteringsinnovaties meer te verwachten, die een 
keer ten goede kunnen bewerkstelligen. De recessiefase is aangebroken; er 
dienen zich nog geen nieuwe groeisectoren als gevolg van basisinnovaties aan. 
Ook voor het land als geheel zijn de verwachtingen pessimistisch. De keuze
mogelijkheid voor de belegger wordt uitgebreid ten opzichte van de vorige ca
sus: (a) in de inkrimpende sector investeren; (b) in een radicaal vernieuwende 
onderneming met een zeer ongewisse toekomst geld steken; (c) in een ander 
land met meer positieve groeivooruitzichten investeren. Het is zonneklaar dat 
voor mogelijkheid (c) geopteerd zal worden want deze biedt als enige duide
lijke perspectieven. 

Groeiverwachtingen versterken de voorsprong, die een ander land op het 
gebied van innovatie heeft. Daarom is het belangrijk dat de metamorfose van 
de economische structuur zo min mogelijk tegengehouden wordt door maat
schappelijke weerstanden. Een eenmaal opgelopen achterstand is moeilijk in 
te halen zodra de investeringsstromen eenmaal verlegd zijn. Deze ontwikke
ling kan nog versterkt worden door de flexibiliteit van wisselkoersen. Im
mers, indien beleggers niet in hun eigen land, maar in het buitenland investe
ren, zal de hogere economische groei aldaar tot gevolg hebben, dat de econo
mische krachtsverhoudingen verschuiven. Bij een stelsel van flexibele wissel
koersen zal dit tot uitdrukking komen in de waarde van de munt. Op het mo
ment dat de oogst van de belegging wordt binnengehaald, zal de val uta van 
het buitenland relatief hoger gewaardeerd zijn dan eerst het geval was. Het te 
verwachten rendement zal daarom nog hoger zijn dan bij onveranderde wis
selkoersen. De belegger zal nog minder reden hebben in eigen land een ris
kante investering te financieren. 

Helaas is de theorie aangaande de operationele waarde van het kapitaal 
nauwelijks aan bod gekomen in de groeitheorie, afgezien van het genoemde 
werk van Mensch en enige artikelen van Kaldor52

). VolJedigheidshalve dient 
nog weI opgemerkt te worden dat Rostow weinig belang hecht aan de kapi
taalbewegingen; zij zouden ook in geen relatie staan met de "leading sectors" 
in de economie en hoogstens een ondergeschikte rol spelen. Het wordt in zijn 
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betoog niet duidelijk waarop hij deze stelling baseertS3
). Ret door Mensch be

schreven type overwegingen lijkt weI van belang bij investeringsbeslissingen. 
Investeringen hebben door hun cumulatieve en accelererende effect op hun 
beurt grote invloed op de koploper/volger problematiek op micro, macro en 
mondiaal niveau. Het hele vraagstuk aangaande het optreden van groeiver
schillen binnen de mondiale cyclische beweging zal in het volgende hoofdstuk 
uitgebreider aan de orde komen. 

Clustering en dlfjusie 

Eerst nu wordt wederom de aandacht gericht op de verklaringsgrond voor de 
lange golfbeweging, zoals Mensch die gegeven heeft: een cluster van geheel 
nieuwe investeringstypen, die een zwerm verbeteringsinnovaties tot gevolg 
heeft. Menschs analyse is op een aantal punten aangevallen door Clark c.s., 
hetgeen na enige discussie") uitmondde in hoofdstuk 3 van hun boek Unem
ployment and technical innovation. In dit werk formuleren zij een naar hun 
mening radicaal andere verklaring voor het optreden van lange golven. Bij 
nadere beschouwing blijkt hun visie, afgezien van enige verschillen van me
ning over statistische evidentie, zeer goed op die van Mensch aan te sluiten. 

Naar de mening van Clark c.s. zijn er twee interpretaties van Schumpeters 
ideeen over het verloop van het economisch proces mogelijk. Ret belangrijk
ste verschil schuilt in de kwestie of zich wei of niet een van de economie af
hankelijke wetenschappelijke ontwikkeling voltrektSS

). Clark c.s. gaan er, 
evenals Schumpeter in zijn vroegere werken, vanuit dat de wetenschappelijke 
vooruitgang grotendeels onafhankelijk van het economisch proces verloopt. 
Later veranderde Schumpeter van opvatting. Er zou een sterk positief ver
band bestaan tussen succesvolle innovaties en research en development acti
viteiten van grote bedrijven, de wetenschap lOU in dat geval weI in relatie 
staan met het economisch proces. Clark c.s. verwerpen deze laatste hypothe
se. Direct tegenargument is voor hen de neiging van grote, monopolistische 
ondernemingen om op hun lauweren te rusten, hun markt af te schermen en 
het niet meer nodig te vinden om te vernieuwen. Dit zou kleinere bedrijven de 
kans geven in het gat te springen, innovaties tot stand te brengen en ervan te 
profiteren, zodoende een nieuwe periode van opgang mogelijk makend. 

Deze denkbeelden beinvloeden ook hun visie op de ideeen van Mensch 
over de rol van basisinnovaties in het economisch golfpatroon. Deze is im
mers van mening dat basisinnovaties samenklonteren in depressieperioden 
(tijdens de patstelling). Die innovaties zijn mogelijk, omdat de ontwikke
lingstijd van uitvinding tot innovatie, de rijpingsperiode, aanzienlijk bekort 
kan worden, zodra daar de noodzaak toe bestaat vanwege de economische 
omstandigheden. Clark c.s. zien daarentegen geen mogelijkheid voor een 
dergelijke versnelling. Bovendien zijn zij van mening, dat Mensch zijn hypo
these fundeert met zeer gebrekkig empirisch materiaal en dat de theorie ei
genlijk alleen klopt voor de groep radicale innovaties uit de jaren dertig van 
deze eeuw. Ook de uitgebreidere onderbouwing van de hypothese door Klein
knecht, die op grond van veel uitgebreider gegevens tot dezelfde conclusie als 
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Mensch komt56), kan hen allerminst overtuigen. Zij wijzen er bijvoorbeeld op 
dat in de voorspoedige jaren na de Tweede Wereldoorlog nog steeds ingrij
pende innovaties plaatsvonden, die zeker niet in de categorie verbeteringsin
novaties vallen57). Op grond van hetzelfde materiaal kunnen naar hun mening 
ook geheel andere conclusies getrokken worden. 

Afgezien van de empirisch-statische tegenargumentatie vinden Clark c.s. de 
these van Mensch, dat de rijpingsperiode gedurende patstelling verkort kan 
worden, vooral implausibel. De duur van wetenschappelijke ontdekking tot 
toepasbare innovatie is niet zo maar te versnellen, wanneer dat econornisch 
goed uitkomt. De vraag, of een uitvinding toegepast kan worden, is niet al
leen afbankelijk van de maatschappelijke en economische omstandigheden. 
Vaak bestaat een innovatie uit een combinatie van verschillende wetenschap
pelijke ontwikkelingen, en al die ontwikkelingen moeten eerst voltooid zijn. 
Zij vormen ieder een afzonderlijke randvoorwaarde. Terugkomend op een 
eerder genoemd voorbeeld: de uitvindingen van N.A.S.A. konden pas op 
grote schaal toegepast worden, toen ook de produktiewijze van chips radi
caal vernieuwd was. 

Clark c.s. erkennen weliswaar, dat het gedrag van ondernemers gedurende 
een depressieperiode volgens Menschs voorstellingen kan zijn, maar zij wij
zen tevens op andere factoren, die hun gedrag beinvloeden, zoals de werkelij
ke vraag naar nieuwe produkten. Natuurlijk is het ondernemingsgedrag niet 
aileen afbankelijk van de mate van risico-aversie, maar evenmin wordt de be
schrijving compleet door verder aileen naar de vraag te kijken. Ook de kos
ten kant moet in de beschouwing betrokken worden. Daar ligt een theoreti
sche redenering verborgen die ten faveure van de these van Mensch werkt: in 
de depressiefase staan in het algemeen de lonen onder druk. Vanuit dat oog
punt is het logisch, dat in die periode arbeidsintensieve processen steeds meer 
de kans krijgen. Juist de aanloopfase van een innovatie vergt vaak relatief 
veel arbeid; in een later stadium komen pas de efficiency-voordelen tot ui
ting. Gecombineerd met de werkloosheid, die het starten van kleine vernieu
wende, maar "arbeidvretende" bedrijven stimuleert, kan dit mede een ver
klaring vormen voor de stelling, dat juist tijdens een depressie allerlei nieuwe 
ontwikkelingen op gang komen. 

Het is nogal moeilijk te doorgronden, of Clark c.s. de denkbeelden in de 
theorie van Mensch geheel afwijzen, of dat zij uitsluitend de (statistische) evi
dentie van de geclusterde basisinnovaties afwijzen. De totale conceptie basis-, 
verbeterings- en schijninnovatie bestrijden zij op zichzelf niet. Bovendien 
presenteren zij na hun aanval op Mensch een uitgewerkte visie op het diffu
sieverschijnsel van innovaties, waarbij zij duidelijk uitgaan van diens con
ceptie. Mensch heeft het bestaan en het belang van dit vervolg op de eigenlij
ke basisinnovatie nooit ontkend. 

Clark c.s. komen met een "alternative approach to the clustering of inno
vations and the growth of industries"58). Belangrijkste verschil met de theorie 
van Mensch is de grotere nadruk die wordt gelegd op de rol van wetenschap
pelijke ontdekkingen, de onderlinge verbondenheid van families innovaties 
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en op de "follow up"-innovaties (waarmee zij waarschijnlijk Menschs verbe
teringsinnovaties bedoelen). De verwante groepen innovaties worden "New 
Technology Systems" (voortaan NTS) gedoopt. Het belang van die NTS zou 
zeer groot zijn. Basisinnovaties op zichzelf zijn macro-economisch niet inte
ressant, pas de verspreiding (diffusie) heeft belangrijke effecten. 

Net zo goed als er tijd vergaat tussen uitvinding en innovatie, vinden er ook 
vertragingen plaats tijdens het verspreidingsproces. Daarom is de precieze 
datum van innovatie naar de mening van Clark c.s . van minder belang. Zij 
constateren, dat van de families innovaties die tijdens de voorspoedige Kon
dratieff-periode hun verspreiding vonden de basisinnovaties soms veel eerder 
en soms veellater dan de voorafgaande depressieperiode plaatsvonden. Met 
"Mensch has been looking at the wrong swarms"S9) doen zij hun inspirator 
af. Het gaat om het "bandwagon-effect", dat op de basisinnovatie voIgt. Dit 
effect bepaalt hoe steil het oplopende gedeelte van de S-vormige levenscurve 
verloopt en geeft de gang van het diffusieproces weer. 

In dit diffusiestadium worden inderdaad zaken als de ontwikkeling van de 
vraag veel belangrijker. In tegenstelling tot de innovatiefase wordt in de dif
fusiefase de werkelijke vraag richtsnoer in plaats van de vooruitzichten. Met 
andere woorden, ondernemers gaan hun beslissingen weer mede baseren op 
het directe verleden. Schmooklers theorie wordt nu van belang: voor de ver
dere technologische ontwikkeling is de gebleken behoefte naar produktgroe
pen bepalend6O). Schmookler formuleerde zijn hypothese tijdens de meest 
voorspoedige lange golf-fase, die er ooit geweest is (de periode 1945/67). 
Clark c.s. menen, dat zijn these dat "vraag veroorzaakt nieuwe uitvindin
gen" uitsluitend in dit latere diffusiestadium geldig is en zeker niet tijdens de 
gehele cyclus opgaat. De verspreiding van de NTS is bovendien afhankelijk 
van tal van sociale en organisatorische randvoorwaarden61

) . 

Helaas hebben Clark c.s. geen andere verklaring gezocht voor he~ :igenlij
ke begin van elke NTS, de basisinnovatie. Zij veronderstellen dat die basisin
novaties immer in ruime mate aanwezig zijn en dat er aileen nog maar een 
aantal hindernissen opgeruimd moet worden om ze toe te kunnen passen. 
Wetenschappelijke mogelijkheden vormen op zichzelf genomen geen knel
punt. Door deze verklaring komt in hun theorie de uiteindelijke oorzaak van 
de beweging van de innovatiecyclus buiten het systeem te liggen. Uitsluitend 
indien aangetoond wordt, dat er altijd automatisch voldoende innovaties zijn 
die nog niet geexploiteerd zijn, zou de verklaring voor de cyclus een endogeen 
karakter behouden. Deze hypothese wordt door Clark c.s. echter op geen en
kele wijze aannemelijk gemaakt. 

De evolutionaire benadering 

Enigszins verwant aan de gedachtengang van Clark c.s. zijn de denkbeelden 
van Nelson en Winter. In hun boek An evolutionary theory oj economic 
change schetsen zij het economisch proces naar analogie van het biologisch 
proces. 

Binnen het stelsel van ondernemingsgewijze produktie vindt via "natural 
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selection" een voortdurende schifting plaats. Aileen de sterke bedrijven over
leven. Zij drijven de minder sterke "out of business" door hen weg te concur
reren of op te kopen. De ondernemer heeft om zich staande te houden een ge
compliceerde hoeveelheid kennis nodig, die hij voortdurend moet vernieu
wen. Vooral innovatie betekent een voortdurende aanslag op het aanpas
singsvermogen ten aanzien van zaken, die eerst op routine gedaan konden 
worden. 

De "organizational routine", "search" en de "selection environment" van 
een bedrijf moeten voortdurend veranderen. In verband met de ontwikke
lingsmogelijkheden voor innovaties lanceren Nelson en Winter tevens het be
grip "natural trajectory" , waarmee zij de richting beschrijven waarin basisin
novaties geexploiteerd zullen worden62

). De exploitatiemogelijkheden van 
nieuwe technologieen hangen direct van de omgeving af. Zo is bijvoorbeeld 
de implementering van de computer in produktieprocessen uitermate om
vangrijk door de vele toepassingsmogelijkheden. Toepassing is tevens afhan
kelijk van de hoeveelheid kennis. Indien deze door scholing toeneemt, wordt 
ook het ontwikkelingspad van de betreffende innovatie wijder. Ais aan de 
andere kant iedereen doodsbang zou worden bij het zien van een nieuwe ma
chine, zou uitbreiding van de toepassing geen enkele zin hebben. Gewen
ningsprocessen spelen bij innovaties een grote ro!. De richting en toename 
van de directe vraag zijn een laatste bepalende factor voor het traject, dat een 
innovatie afiegt. Nelson en Winter wijzen op het directe verband ml de eigen
lijke innovatie tussen enerzijds de bedragen gespendeerd aan Research & De
velopment en anderzijds de verkoopresultaten63

). Dit komt overeen met de vi
sie van Clark c.s. op de plaats van de vraagzijde in de innovatiecyclus. 

Nelson en Winter noemen de lange golf-cyclus nergens expliciet. Wei zijn 
zij van mening, dat de algemene economische omstandigheden grote invloed 
hebben op de loop van het economische ontwikkelingspad. In tijden van 
hoge arbeidskosten zullen arbeidsbesparende ontwikkelingen de overhand 
krijgen door het natuurlijk selectieproces. In een periode van economische 
bloei zullen brede toepassing van innovaties en grote investeringen (om 
schaalvoordelen te bereiken) de richting van het traject bepalen, waarlangs de 
economische processen zullen verlopen. 

De conceptie aangaande de economische ontwikkeling van Nelson en Win
ter lijkt, zodra het op conclusies aankomt, sterk op die van Clark c.s. maar 
kent een betere detaillering. Niet aileen de technologische ontwikkeling is es
sentieel, maar bijvoorbeeld ook de toepassing van het menselijk kapitaal 
(kennis, scholing) heeft invloed op de structurele economische veranderin
gen. Het diffusieproces behoeft niet per se in een van te voren te voorziene 
richting te gaan. Het traject wordt bepaald door talloze economische en 
maatschappelijke ontwikkelingen. Ik leid daaruit af dat ook de fase waarin 
de lange golf zich bevindt dat traject beinvloedt. 

Slot 

Hoe essentieel Schumpeters innovatietheorie en vooral de somtijds baanbre-
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kende rol van de ondernemer is, komt in de huidige depressie voortdurend tot 
uiting. Lees bijvoorbeeld de noodkreet, geuit in een kop van het Financieel 
Dagblad door een directeur van een management studiecentrum: "Managers 
zijn er genoeg, wat wij nodig hebben zijn ondernemers"64). Tien jaar tevoren 
beweerde deze man vast en zeker nog het omgekeerde. De tijden veranderen 
snel gedurende de patstelling. 

De actualiteit onderstreept nog eens de conclusie, dat het optreden van 
clusters van innovaties door toedoen van Schumpeteriaanse ondernemers een 
belangrijke verklaringsgrond is voor de lange golf. Schumpeters analyse is 
helder en simpel - voldoet dus aan Olson-eis (e) - en schetst een realistisch 
beeld van een ondernemer die in een economie gekenmerkt door monopolis
tische concurrentie opereert -:- Olson-eis (a). 

Schum peters theorie voldoet echter nlet helemaal aan de endogeniteitseis. 
In zijn analyse wordt onvoldoende gemotiveerd waarom noodzakelijkerwijs 
een recessie/depressiefase moet plaatsvinden om een volgende spreeuwen
zwerm innovaties op gang te brengen. Die omissie is opgevangen door Men
sch met diens theorie over de risicomijdende houding van ondernemers en de 
paradox van de onbenutte mogelijkheden, die na het doen van basisinnova
ties weer doorbroken wordt. 

Er kan twijfel rijzen of de theoriel!n van Schumpeter en Mensch wei aan 
het plausibiliteitscriterium voldoen, hoewel zij op zichzelf genomen aanne
melijk zijn. Zij richten zich hoofdzakelijk op de verklaring van ondernemers
gedrag en op de opkomst van nieuwe innovatieve industrietakken. Omdat 
deze theorie dus slechts een deel van het economisch leven beschrijft, zou het 
ook slechts een gedeeltelijke verklaring kunnen vormen voor de lange golf in 
de economie. Maddison formuleert deze kritiek het sterkst: Schum peter zou 
zich blind staren op ondernemerschap6l). Clark c.s. hebben de verklarende 
waarde van de innovatietheorie verruimd door de nadruk te leggen op het 
verspreidingsproces van innovaties. Pas de periode van diffusie van een hele 
groep innovaties is macro-economisch belangrijk en brengt een stijging van 
de welvaart teweeg. 

Voor de uiteindelijke oorzaak van de innovatiecluster komt men echter bij 
de conceptie van Mensch terecht. Deze heeft de vraag naar het waarom nog
maals herhaald en deze ten dele beantwoord door te schetsen, onder welke 
omstandigheden de tijd rijp is voor basisinnovaties. Met zijn veronderstellin
gen aangaande de risicomijdende houding van economische subjecten komt 
hij op sociaal en psychologisch terrein. Dit aspect vormt het onderwerp van 
het volgende hoofdstuk. 

III MAA TSCHAPPELIJKE FLEXIBILITEIT 

Het spreekt vanzelf, dat de oorzaken voor het fenomeen lange golf eerst in 
economische begrippen zoals schaarste worden gezocht. Toch wordt in elk 
handboek met betrekking tot de Kondratieff-cyclus wei ergens de opmerking 
gemaakt dat er naast aan economische ook aan sociale en psychologische 
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randvoorwaarden voldaan moet worden, voordat er een nieuwe bloeiperiode 
kan ontstaan. In dit hoofdstuk wordt nader onderzocht, wat die condities 
precies inhouden. De nadere beschouwing zalleren dat de sociale en psycho
logische condities niet slechts randverschijnselen zijn, maar een integraal ge
heel vormen met de economische groeicycJus. In deze aspecten van de lange 
golf ligt de voornaamste oorzaak besloten voor de tijdsvertragingen, die de 
duur van de cyc1us bepalen. 

Een van de weinige economen die expliciet de invloed van de sociale struc
tuur op de groeiprestaties van een land onderzocht heeft, is Olson. Deze poli
tieke econoom concentreerde zich aanvankelijk op onderzoek naar het ge
drag van belangengroepen in de maatschappij en de uitwerking daarvan op 
de gezamenlijke activiteiten, hetgeen uitmondde in de Logic 0/ collective ac
tion. De daarin weergegeven analyse werd als basis gebruikt voor The rise 
and decline o/nations, waarin Olson een verklaring opstelt voor de verschil
len in groeitempo tussen landen in eenzelfde tijdvak. Hij is van mening, dat 
de verschillen in de eerste plaats veroorzaakt worden door veranderingen in 
de maatschappelijke verhoudingen. De sociale omgeving - met name de insti
tutionele structuur - zou in belangrijke mate groeimogelijkheden van een 
land bepalen. 

Olson concentreert zich op verklaringen voor het optreden van groeiver
schillen tussen landen in eenzelfde periode. Hij gebruikt zijn theorie van de 
zich wijzigende sociale verhoudingen niet om ook een nieuw licht te werpen 

TABEL2 

Gemiddelde jaarlijkse groeivoeten van het brute nationaal produkt 
per hoofd, 1950-1978 (in con stante prijzen) 

1950/60 1960170 1970178 

Australia 2,0 1110 3,7 % 2,4 % 
Austria 5,7 3,9 3,8 
Belgium 2,0 4,1 3,1 
Canada 1,2 3,7 3,1 
Denmark 2,5 3,9 2,2 
Finland 3,3 4,2 2,5 
France 3,5 4,6 3,0 
Germany, Fed. Rep. of 6,6 3,5 2,4 
Ireland 1,8 3,8 2,3 
Italy 4,9 4,6 2,1 
Japan 6,8 9,4 3,8 
Netherlands 3,3 4,1 2,3 
New Zealand 1,7 2,2 
Norway 2,7 4,0 3,9 
Sweden 2,9 3,6 1,2 
Switzerland 2,9 2,8 -0,1 
United Kingdom 2,3 2,3 2,0 
United States 1,2 3,0 2,0 

Bron: M. Olson, The rise and decline of nations (New Haven/Lon
den 1982) 6. 
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op de lange golven, die eveneens wisselingen in het groeitempo veroorzaken. 
Toch geeft hij daartoe aile aanleiding, zoaIs onmiddellijk blijkt uit Tabel 2. 
Olson vraagt zich naar aanleiding van deze gegevens af, hoe de groeiverschil
len in dezelfde periode tussen de landen onderling mogelijk zijn. Hij maakt 
nergens melding van het mondiale kader, waarin deze cijfers gezien moeten 
worden. Dit laatste komt reeds bij eenvoudige middeling van de groeicijfers 
over de drie perioden een deel van de cyclische fluctuatie als gevolg van de 
lange golf naar voren: 

1950/60 3,2070 
1960/70 4,0% 
1970/80 2,4% 

Ook indien men zich concentreert op de verklaring van groeiverschillen dient 
men toch melding te maken van deze onderliggende beweging in de groeipres
taties van de onderscheiden landen. Tenslotte bereiken 13 van de 17 landen in 
de periode 1960-1970 hun hoogste groeiniveau. Er is niet aIleen van groeiver
schillen sprake, maar ook van een mondiale fluctuatie in groeicijfers. In deze 
tabel tekent zich de top van de lange golf af. 

Onze stelling luidt, dat Olsons theorie van institutionele veranderingen bin
nen stabiele maatschappijen niet aIleen de groeiverschillen mede kan verkla
ren maar ook een belangrijke rol speelt bij de verklaring van de Kondratieff
cyclus. Om dat duidelijk te maken zal thans eerst Olsons achterliggende theo
rie behande1d worden. Daarna zal de aandacht worden gericht op het optre
den van groeiverschillen, zijn verklaringsobject. Hoewel deze uiteindelijke 
groeiverschillen buiten het eigenlijke onderwerp van deze studie vaIlen, die
nen zij toch behandeld te worden, aI was het aIleen maar om hen te scheiden 
van de pure lange golf-theorieen. Bovendien berusten de oorzaken voor beide 
fenomenen deels op dezelfde variabelen. 

Aansluitend wordt het optreden van sociale rigiditeiten als onderdeel van 
de lange golfbeweging aan de orde gesteld. Het doel is argumenten aan te 
voeren voor de hypothese, dat het optreden van sociaIe verstarring in het in
stitutioneel veranderingsproces een endogeen onderdeel vormt van de lange 
golfbeweging. 

Gedrag van belangengroepen: institutionele sclerosis 

De grondslag voor zijn theorie legt Olson in de logica achter het gedrag van 
belangengroepen die de uitkomst van het politieke proces bepalen. Deze 
groepen bestaan uit individuen die een gezamenlijk belang hebben. Of een in
dividu daadwerkelijk in een zijn belangen dienende belangengroep partici
peert, wordt bepaaId door de afweging of de kosten van deelname opwegen 
tegen de baten. Het is nu waarschijnlijk dat in een grote groep de extra kosten 
niet opwegen tegen de extra baten: de kolen worden voor het individu toch 
weI uit het vuur gehaaId; hij is gemakkelijk te verleiden tot een "let George 
do it"-houding. Omdat iedereen er zo over denkt, zal het gevolg zijn, dat de 
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belangen van een grote groep relatief slecht georganiseerd worden. Er zijn 
prikkels nodig, wil men wei de belangen van veel individuen tezamen organi
sereno Olson noemt die prikkels "selective incentives"; dat zijn in het alge
meen bepaalde vormen van dwang, bijvoorbeeld het belastingstelsel of 
dwang van de sociale omgeving. Die laatste vorm is eigenlijk uitsluitend mo
gelijk bij kleine homogene groepen. 

Olson vervat zijn verdere betoog in een negental implicaties66
), die als voigt 

kunnen worden samengevat. Hoewel in landen met een stabiele maatschap
pelijke orde steeds meer (ook grotere) belangengroepen ontstaan, houden le
den van kleinere groepen altijd relatief meer onderhandelingsmacht. Dit 
heeft tot gevolg dat er nooit een symmetrische organisatie van belangen be
reikt wordt en er dus ook geen optimale onderhandelingsuitkomsten kunnen 
zijn. In principe reduceren belangengroepen efficiency en inkomen in een 
maatschappij , want zij zijn sterk op herverdeling en zekerheid voor zichzelf 
gericht. Aileen veelleden omvattende belangengroepen zijn geneigd rekening 
te houden met de kosten van een herverdelend beleid, dat welvaartsverminde
ring betekent. Op herverdeling gerichte groepen komen slechts langzaam tot 
beslissingen en fixeren liever prijzen dan hoeveelheden. Voorts belemmeren 
zij de reallocatie van middelen, zoals invoering van nieuwe technologieen. 
Binnen de eigen groep proberen zij zoveel mogelijk gelijkheid van inkomen te 
bewerkstelligen. De toename van het aantal belangengroepen maakt de regu
lerende taak van de overheid complexer en verandert de richting van de socia
Ie evolutie. 

Of schoon Olson zijn theorie voor elke type maatschappij en voor aile tij
den geldig verklaart kan hij toch niet de indruk wegnemen dat in de eerste 
plaats een liberale democratie naar Westers voorbeeld bedoeld wordt. luist 
daar immers is de kans op de ontwikkeling van groeiremmende instituties het 
grootst. Essentieel onderdeel van de analyse lijkt dan ook een gemengde eco
nomie te zijn met (a) een door belangengroepen belnvloedbare overheidssec
tor; (b) een particuliere sector, die door kartels beheerst kan worden of onder 
het regime van een vakbond kan staan. In een dergelijke half-open maat
schappij hebben deze in de implicaties geschetste ontwikkelingen de meeste 
kans de richting van het economisch proces te beinvloeden. 

* De consequentie, die Olson uit deze analyse trekt, kan het best eerst in alge-
mene termen geformuleerd worden. Na een oorlog, revolutie, staatkundige 
hervorming, of andere sociale omwenteling vestigt zich een maatschappij met 
een stabiele rechtsorde. Ieder individu heeft een nieuwe plaats gekregen en 
men kent nauwelijks nog (letterlijk) gevestigde belangen. Met "stabiel" 
wordt bedoeld, dat er zich in de sociale, institutionele en economische ver
houdingen een principiele wijzigingen meer voltrekken; de rechtsorde blijft 
hetzelfde. Na de vestiging gaan de individuen hun belangen in het verloop 
van de tijd steeds beter behartigen op de wijze als in de implicaties geschetst. 
De gevolgen zijn duidelijk: nadat eerst de maatschappij zich ongestoord op 
efficiente wijze kon ontwikkelen (hoge groeicijfers), verschijnen op den duur 
tal van hindernissen op het evolutiepad. Dit sluipende proces gaf Olson eer-
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der de naam "institutional scelerosis"67), hetgeen precies de aard van het pro
ces weergeeft. Machtige, kleine, homogene belangengroepen weten steeds be
ter zichzelf te bedelen, maar zij houden op geen enkele wijze het algemeen 
maatschappelijk belang in het oog. Dat belang is niet zo makkelijk op massa
basis te organiseren. Zodoende wordt de grootst mogelijke efficientie in de 
maatschappij tegengehouden. 

Olson gaat er vanuit, dat bij een perfecte werking van het marktmechanis
me (dus niet belemmerd door institutionele scelerosis) efficientie en daardoor 
een zo hoog mogelijk groeitempo ontstaat. Deze veronderstelling behoeft na
tuurlijk lang niet altijd juist te zijn . Als bijvoorbeeld bij monopolievorming 
een bedrijf extra investeert, kan dat een positief effect op de groei hebben, 
terwijl die extra groei geen maatschappelijke efficientie betekent. Schumpe
ter noemt dergelijke situaties zelfs voorwaarde voor het ontstaan van groei
impulsen. In het vervolg zal er echter toch vanuit worden gegaan, dat het pro
ces van institutionele scelerosis het marktmechanisme verstoort en daarmede 
efficientie- en groeibelemmerend werkt. De maatschappelijke structuur zal 
verstarren. De economische groei zal afnemen. 

Hier stopt Olsons analyse. Hij beschrijft uitsluitend hoe het misloopt. Het 
is goed dat in het achterhoofd te houden in verband met de verklaring van de 
gehele lange golf-beweging. Eerst zal nu een aantal voorbeelden gegeven wor
den, dat met de geschetste theorie strookt. Getoetst wordt de volgende hypo
these: "In een land zal tijdens een bepaalde peri ode de groeiprestatie hoger 
zijn dan in een ander vergelijkbaar land, indien in dat andere land de institu
tionele scelerosis verder is voortgeschreden"68) . 

Voorbeelden 

Het eerste voorbeeld dat Olson ter ondersteuning voor de stelling geeft, be
treft de ontwikkeling van democratische, geindustrialiseerde landen na de 
Tweede Wereldoorlog69). Hier deed zich op het eerste gezicht een anomalie 
voor. Juist die landen die verslagen en vaak grotendeels vernietigd waren, 
groeiden na de oorlog veel harder en werden soms zelfs welvarender dan de 
overwinnaars. Het "Wirtschaftswunder" in West-Duitsland en de nog snelle
re groei in Japan waren zo sterk en hielden zo lang aan, dat zij onmogelijk aI
leen verklaard kunnen worden uit de inhaalvraag als gevolg van kapitaalver
nietiging in de oorlog. De hypothese van Olson echter kan de relatief zeer 
hoge groei uitstekend verklaren. Nadat deze landen verslagen waren, bleven 
in tegenstelling tot 1918 de oude machthebbers niet gewoon zitten, maar werd 
er door de overwinnaars een geheel nieuwe maatschappelijke orde neergezet. 
Uit de implicaties voigt direct, dat in deze nieuwe institutionele verhoudingen 
de mogelijkheid voor een grote allocatieve efficientie en dus hoge groeipres
taties ruimschoots aanwezig was . 

Nog mooier lijkt Olsons logica te stroken met de "British disease" in 
Groot-Brittannie dat een eeuw lang relatief lage groeicijfers heeft gekend. 
Eens was het land koploper in de IndustrieIe Revolutie en kende het een hoog 
inkomen, in 1975 was het een van de armste O.E.C.D.-landen. Groot-Brit-
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tannie kent al eeuwenlang stabiele institutionele en sociale verhoudingen. Dit 
zou volgens Olsons theorie moeten duiden op een groot aantal gevestigde or
ganisaties en belangengroeperingen. Enig vergelijkend onderzoek doet dit 
vermoeden bevestigen'O). Het land was verstrikt geraakt in allerhande institu
ties, regelingen, entreebelemmeringen, "closed shops" en andere groeirem
mende organisaties. Het resulterende lage groeiniveau lijkt dan ook een 
schoolvoorbeeld voor Olsons hypothese. 

Ter verdere ondersteuning kan nog opgemerkt worden, dat het Engeland 
relatief iets minder slecht is gegaan sinds de intrede in de E.E.G. (1973) en tij
dens de regering Thatcher (vanaf 1979). De conservatieve regeringsleidster 
heeft het snoeimes gezet in allerlei regelingen en instanties, althans voorzover 
die haar niet aanstaan. Dat zijn hoofdzakelijk groeibelemmerende factoren, 
veroorzaakt door de factor arbeid, vaak vertegenwoordigd in de vakbonden. 
De privileges, die de middle- en de upper-class zich toegeeigend hebben, zijn 
tot nu toe ongemoeid gelaten. Ondanks die halfslachtige politiek lijkt That
chers beleid reeds enig succes te hebben, getuige de niet langer achterblijven
de groei van de produktiviteit. 

Toch moet bij dit alles niet de belangrijke rol vergeten worden, die de ver
late Britse toetreding tot de E.E.G. heeft gehad. Ook Olson schenkt veel aan
dacht aan de jurisdictionele eenwording van bepaalde gebieden en de gevol
gen daarvan voor de onderlinge handel. De argumentatie zal ondertussen weI 
voorspelbaar zijn: vrijhandel betekent voor im- en exporterende instanties 
rninder rompslomp. Toename van de handel, betere allocatie en efficientie 
zullen het gevolg zijn. Bovendien worden allerlei praktijken van kartels moei
lijker, want er komen door de openstelling van de grenzen mededingers van
uit het buitenland bij. Daardoor ontstaat meer concurrentie; allerlei afspra
ken binnen een land worden doorbroken. Het vormen van nieuwe, interna
tionale kartels is moeilijker en zal in ieder geval geruime tijd in beslag ne
men'I). Allerlei allocatieve verstoringen worden door oprichting van een unie 
opgeruimd. Olson ziet in de verschuiving in de richting van een meer volko
men markt met volledige mededinging de belangrijkste reden voor het succes 
van de E.E.G. Als andere voorbeelden van lucratief gebleken jurisdictionele 
integratie noemt hij nog de totstandkoming van de Verenigde Staten van 
Amerika en de Zollverein in Duitsland. Beide vonden plaats in de negentien
de eeuw. 

In het geval van Groot-Brittannie, dat later dan de anderen tot de E.E.G. 
toetrad, kan de vraag gesteld worden, waarom er zo traag (pas na tien jaar) 
geprofiteerd wordt van de voordelen van de gemeenschappelijke markt. Dit 
feit nu kan wederom verklaard worden uit de starre maatschappelijke struc
tuur - de regering Thatcher kwam eerst in 1979 aan het bewind -, maar daar
naast is de moeizame aanpassing van het industrieel apparaat hieraan mede 
debet. Gewenning speelt hierbij een grote rol. Ondernemingen die altijd de 
omheining door de landsgrenzen gewend waren en voor wie het exploiteren 
van exportmarkten voorheen nooit winstgevend was, hebben niet opeens een 
andere mentaliteit gekregen en het roer volledig omgegooid. Bovendien be
staan er puur economische vertragingsfactoren. De vernietiging van ineffi-
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cient kapitaal en de investering in andere soorten, die bij export nodig zijn, 
kunnen jaren vergen. 

Wet van de remmende voorsprong 

Degene, die naast de door Olson aangehaalde gevallen ook door anderen be
schreven gebeurtenissen wenst te bezien, kan terecht bij Jan Romein72). Deze 
historicus behandelt in het essay "De dialectiek van de vooruitgang" hetzelf
de probleem van de zich verstarrende maatschappij. Ook hij constateert, dat 
binnen de evolutie een golfbeweging plaatsvindt, maar hij ziet het geheel in 
het licht van een concurrentiestrijd tussen verschillende maatschappijen, 
waarbij dan weer de een, dan weer de ander een voorsprong neemt. 

"De wet van de remmende voorsprong" noemt Romein het volgende ver
schijnsel: " ... dat in de strijd om de voorrang datgene de beste kansen heeft, 
dat eerst het achterlijkst was"73) . De volgende stap in de evolutie vindt dus 
niet plaats in de maatschappij, die al een hoge graad van perfectie heeft be
reikt, maar in het achterlijke land, waar de weerstanden tegen sociale veran
deringen zwakker zijn. Wat betreft het land met de voorsprong stelt Wer
theim: "Een sfeer van voldaanheid, en gevestigde belangen, roepen een nei
ging op zich te verzetten tegen verdere stappen, die misschien een volledige 
vervanging van bestaande instellingen en apparatuur met zich mee zou bren
gen""). 

Romein toetst zijn hypothese met een ware stortvloed van voorbeelden op 
technisch, sociaal en institutioneel terrein. Beroemd is de casus van het gas
verlichtingsnet in Londen, dat nog lang na de revolutionaire ontwikkeling 
van het elektrische lichtnet gehandhaafd bleef, omdat de stad nu eenmaal een 
uitgebreid, goedwerkend en hecht georganiseerd net bezat. Evenals Olson 
geeft Romein voorbeelden van de opkomst en ondergang van staten, maar 
daarnaast zijn er ook talloze beschrijvingen op minder grootschalig niveau. 
Zij geven een aanvullend bewijs voor Olsons centrale stelling die daarmee te
yens een breder toepassingsgebied krijgt. 

De wet van de remmende voorsprong heeft waarschijnlijk geen grotere be
kendheid gekregen, omdat Romein in tegenstelling tot Olson geen enkele po
ging heeft gedaan de zaak te verklaren. Ook in andere essays, zoals "Het pro
bleem van de omslag", waarin hetzelfde verschijnsel beschreven wordt, ver
schaft Romein hieromtrent geen opheldering. Het blijft bij een door hem ge
citeerd artikel van Starcke, die een analoge hypothese formuleert, de wet van 
de retrogenese: "Niet langs de weg van de evolutie, maar langs die der revolu
tie beweegt zich de ontwikkeling. Aileen uit de tijdelijke chaos wordt de ver
nieuwing geboren»7l). Overigens kan bij verschillende economen eenzelfde 
benadering van de theorie van de suprematie worden aangetroffen. Zo geeft 
bijvoorbeeld Maddison ook een fraaie en uitvoerige beschrijving van de "lea
ding economies" (helaas zonder een woord te wijden aan de vraag, waarom 
dit gebeurde)'6). 

Olson heeft het niet bij een grote hoeveelheid voorbeelden gelaten. In zijn 
"logic" en "implications" heeft hij een verklarende theorie geformuleerd. 
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Deze is puur monocausaal. Daarmee heeft hij zich op glad ijs begeven, zoals 
uit een laatste casus moge blijken. 

* In een ongepubliceerde bijdrage uit 1978 geeft Olson als medicijn tegen insti-
tutionele scelerosis het advies veel irnmigranten binnen de landsgrenzen te ha
len. Deze zorgen voor verfrissing en kunnen verstarde structuren doorbreken 
door bijvoorbeeld voor minder loon te gaan werken of tegen een kartel een 
concurrerend bedrijf op te zetten. Dit advies lijkt op de grond van de theorie 
verstandig. Helaas moet Olson in 1982 constateren, dat juist de groeipresta
ties van twee irnmigratielanden bij uitstek, Australie en Nieuw-Zeeland, nau
welijks afwijken van die van het verstarde Groot-Brittannie77

). Hij wijt dit 
aan de hoge tariefmuren en de langdurige politieke stabiliteit. Deze nieuwe 
verklaring geeft de broosheid van de redenering aan en kan de zaak toch niet 
meer helemaal rechtzetten voor de lezer, die zich de eerdere argumentatie nog 
herinnert. 

Het proces van institutionele scelerosis kan blijkbaar verschillende uitwer
kingen hebben op het totale economische resultaat. In ieder geval is op de 
voorhand moeilijk te zeggen of een bepaalde maatschappelijke constellatie 
groeiremmend werkt. De belangrijkste oorzaak is erin gelegen dat van tevo
ren niet vaststaat, of een bepaald stelsel van belangenbehartiging positief dan 
wei negatief de maatschappelijke efficientie beinvloedt. Zo kenmerkte Zwe
den zich na de Tweede Wereldoorlog door zijn extreme georganiseerdheid. 
De economie werd geheel gestuurd door overleg en onderhandelingen tussen 
de verschillende belangengroepen. Echter, omdat vakbonden en andere ver
tegenwoordigingen op massabasis georganiseerd waren en daarom geprik
keld werden om het algemeen belang in de gaten te houden, had de hoge or
ganisatiegraad geen al te nadelige gevolgen voor de groeiprestatie. 

Een ander, reeds eeuwen stabiel geval is Zwitserland. Hier lijkt het hoge 
welstandsniveau gehandhaafd te blijven doordat de belangengroepen elkaar 
aardig in evenwicht houden7~. Institutionele scelerosis is dus een ziekte, die 
niet altijd dezelfde kwaadaardige gevolgen heeft. Ook Olson wijst hier en 
daar nadrukkelijk op het monocausale karakter van zijn theorie en waar
schuwt ervoor, dat men zich niet te gemakkelijk mag laten overtuigen. Voor 
een dergelijk complex verschijnsel als economische vooruitgang zou een mo
nocausale verklaring ook te mooi wezen om waar te zijn. 

De "catch-up"-hypothese 

In de economische theorie wordt veel vaker dan Olsons denkbeelden de zgn. 
"catch up"-hypothese aangehaald ter verklaring van groeiverschillen79). Een 
precieze definitie van het verschijnsel is moeilijk te geven. Uitgangspunt 
vormt het technisch en economisch meest ontwikkelde land. Dit land kent het 
hoogste absolute welstandsniveau, dat zonder vernieuwingen niet meer te 
vergroten valt. Voorbeelden van deze "leading economies" zijn Engeland in 
de negentiende en de Verenigde Staten in de twintigste eeuw. De "catch up"
gedachte komt nu erop neer, dat andere minder welvarende landen in de loop 
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van de tijd sneller zullen groeien dan het voorsprongland, waardoor zij hun 
relatieve achterstand zullen inhalen. Zij kunnen dit bereiken door adoptie 
van de produktietechniek van het meest welvarende land. 

Olson wijst er evenals Abramovitz op, dat de "catch up "-hypothese zozeer 
verwant is aan de theorie van de institutional scelerosis, dat beide gelijktijdig 
getoetst moeten worden om specificatieproblemen te voorkomenBO) . Beide 
hebben immers op hetzelfde fenomeen, groei, betrekking en zijn niet zomaar 
te scheiden. De verklarende mogelijkheden van de "catch up"-gedachte slaat 
Olson echter lager aan. Zo is de "catch up"-theorie niet in staat de naoorlog
se groeiverschillen tussen Japan en Engeland te verklaren. Beide landen had
den in 1945 een grote achterstand op de Verenigde Staten. 

Ik kan mij niet geheel aan de indruk onttrekken dat de geheJe "catch up"
theorie is toegesneden op de periode na de Tweede Wereldooriog. In die rich
ting wijst in elk geval Figuur 6. 

FIGUUR6 

Het bruto nationaal produkt per hoofd en uur in de voornaamste industrie
landen, 1870-1980 (in 1970 dollars) 
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Verklaringsgrond voor de lange golf 

Afgezien van de kwestie, wanneer de "catch up "-hypothese als "waar" kan 
worden aangemerkt, komt de vraag naar voren, wat het "catch up"-proces te 
maken heeft met institutionele scelerosis en de lange golf. Abramovitz is van 
mening, dat de "catch up" het kader vormt, dat het mogelijke groeipoten
tieel van een land bepaalt. De Olson-hypothese, of wei de mate van sociale 
verstarring, bepaalt vervolgens het tempo, waarmee een land zijn achterstand 
zal goedmaken8

'). 

Clark c.s. brengen het "catching up"-proces in verband met bepaalde on
derdelen van de Kondratieff-cycIus. AIleen in de neergaande fase zou er spra
ke zijn van een convergerend proces van steeds dichter bij elkaar komende 
welvaartsniveaus van de landen; zij bereiken langzaam het plafond van de 
moge1ijkheden. Dit wordt door de "catch up"-theorie op adequate wijze be
schreven; landen zullen na verloop van tijd, al of niet geremd door Olson-ri
giditeiten, altijd de meest produktieve techniek adopteren. 

De "catch up"-theorie beschrijft echter niet, hoe de economische presta
ties aanvankelijk zo uiteen konden lopeno Dit divergentieproces heeft naar de 
mening van Clark C.S . plaats in de overgangsperiode tussen depressie en her
nieuwde opgang in de lange golf-beweging. Het wordt veroorzaakt door de 
cluster innovaties, die in het land, dat het nieuwe technologisch leiderschap 
vertegenwoordigt, het eerst optreedt. Het heeft tot gevolg dat het land een 
voorsprong op de rest neemt. 

De visies van Abramovitz en Clark C.S. sluiten elkaar niet uit. Zij zijn ieder 
op een ander gedeelte van de Kondratieff-cycIus van toepassing. Recapitule
rend zijn er dus in totaal drie processen die met elkaar te maken hebben: 
(a) De lange golfbeweging: in deze cyclus neemt na een depressie een land 

(of groep landen) een voorsprong. 
(b) Via het "catch up "-proces halen andere landen hun achterstand weer in . 
(c) De snelheid waarmee en de mate waarin dit gebeurt wordt bepaald door 

de gang van Olsons institutionele scelerosis. 
In de literatuur wordt behandeld hoe deze drie theorieen samenhangen en 

hoe de drie processen elkaar beinvloeden. Een schakel ontbreekt echter: bein
vloedt proces (c) op zijn beurt weer proces (a) en omgekeerd? Met andere 
woorden, heeft Olsons hypothese aangaande sociale rigiditeiten ook iets te 
maken met de fasen in de lange golf-fluctuaties? Naar mijn mening is dit in
derdaad het geval en is deze gevolgtrekking rechtstreeks te halen uit Olsons 
betoog. Het gaat ons tenslotte om de verklaringsgronden voor de lange golf. 
De stelling luidt nu, dat het door Olson beschreven proces van institutionele 
scelerosis een van de belangrijkste verklaringsgronden is voor de Kondra
tieff-cycIus. 

De in eerste instantie economische Kondratieff-cycIus is mijns inziens on
denkbaar zonder het begeleidende verschijnsel van voortdurend veranderen
de sociale structuren. Olsons aandacht gaat uit naar de institutionele dicht
slibbing na vestiging van een stabiele maatschappelijke orde. Mijn argumen
tatie komt erop neer, dat er ook na een economische depressie, in de herstel-
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fase een andere voor lange tijd stabiele orde ontstaat. Deze is echter in eerste 
instantie niet van juridische, maar van economische aard. 

De nieuwe economische orde is in de eerste plaats een gevolg van de zwerm 
innovaties, die andere industrietakken, andere produkten, andere produktie
organisaties en andere inspanningen van de factor arbeid verlangen. De eco
nomische machtsverhoudingen zullen zich ingrijpend wijzigen; er worden 
nieuwe begeleidende instituties verlangd. Door de veranderde economische 
structuur zijn oude belangen verdwenen; nieuwe zijn er voor in de plaats ge
komen. Individuen, die een nieuwe plaats in de nieuwe orde hebben gekre
gen, zullen hun belangen opnieuw gaan organiseren volgens de lijnen die 
door Olson zijn beschreven. Vanaf dat moment loopt het proces weer vol
gens dezelfde wegen aIs bij de op puur sociale gronden plaatsvindende insti
tutionele scelerosis van Olson. In principe maakt het geen verschil of er eerst 
een sociaIe dan weI een economische revolutie plaatsvindt. Ook nieuwe eco
nomische verhoudingen hebben ingrijpende gevolgen voor de sociale structu
ren. 

De vernieuwing van de economische orde heeft sinds de Industriele Revo
lutie een regelmatig repeterend karakter. De groeicyclus wordt niet in de laat
ste plaats door de dichtslibbing van de sociale verhoudingen veroorzaakt. 
Een hervorming van de maatschappelijke orde - bijvoorbeeld in de vorm van 
revoluties - vindt daarentegen onregelmatig plaats, in elk land met een ande
re intensiteit en periodiciteit. Deze omvorming hoeft niet altijd een direct 
oorzakelijk verband met de economie te hebben, maar kan ook om heel an
dere redenen plaats hebben. Zoals Olson beschreef, heeft het echter weI be
langrijke economische gevolgen, tot uitdrukking komend in groeiverschillen 
tussen landen. 

Economische omwentelingen daarentegen veroorzaken juist weI mondiaIe 
groeibewegingen, waaraan geen enkel land zich intussen meer onttrekken 
kan. Bij het voortschrijden van de economische evolutie heeft zich steeds 
meer een wereldeconomie gevormd, waarvan geen enkele staat zich meer kan 
afsluiten. Bestonden er rond 1900 nog volledig autarkische, pre-industriele 
culturen zonder de innovaties van de negentiende eeuw, rond 1970 deed zo
weI in New York, Moskou als Timboektoe het computertijdperk zijn intrede. 
Omdat innovaties zich steeds sneller overal verspreiden, vindt de lange ter
mijn-groeicyclus steeds uniformer plaats en wordt de invloed steeds sterker. 

* De overgang van depressie naar herstel wordt gekenmerkt en mogelijk ge-
maakt door belangrijke veranderingen in de sociale en institutionele struc
tuur van een maatschappij. Deze structuurwijziging wordt ge'initieerd door 
de economische ontwikkeling en leidt tot een nieuwe fase van voorspoed. Het 
proces van institutionele scelerosis dat daarop voIgt, betekent echter een aan
zet tot een nieuwe recessie. De vraag, of het sociale dan weI het economische 
proces de uiteindelijke generator van de cyclus is, vaIt in de categorie "eerst 
de kip of eerst het ei?"-problemen. Geconstateerd wordt slechts dat zij simul
taan optreden. 

Op diverse plaatsen in de lange golf-literatuur zijn voor de boven geformu-
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leerde hypothese aanwijzingen en voorbeelden te vinden. Deze worden echter 
nergens begeleid door argumenten, waarom de sociale en economische fluc
tuaties direct verband met elkaar houden. De argumentaties met de minst ge
brekkige onderbouwing worden thans besproken, niet aileen om aan te geven 
dat onze hypothese niet uit de lucht is komen vallen, maar ook omdat zij 01-
sons theorie van sociale rigiditeiten aanvullen met equivalenten op psycholo
gisch en politiek terrein . 

Sociale instabiliteit 

Siegenthalers visie op de cyc1ische economische en sociale ontwikkelingsgang 
is de meest algemene en volledige, maar mede daarom enigszins vaag82

). Vol
gens hem heeft de kapitalistische groei-economie als wezenlijk kenmerk dat 
zij zichzelf bedreigt in haar ontwikkeling omdat zij voortdurend haar eigen 
structuur ondermijnt. Daardoor ontstaat regelmatig een periode van "struk
turelle Instabilitilt" in de sociale, politieke en institutionele verhoudingen van 
een maatschappij met als gevolg een economische depressie. Tegelijkertijd 
betekent deze instabiliteit een periode van herorit!ntatie. De maatschappelij
ke structuur gaat zich dermate ingrijpend wijzigen dat aile voegen kraken. 
Het politieke leven destabiliseert; belangengroepen en instituties reageren an
ders en krijgen een andere invloed. De politiek wordt gedwongen in plaats 
van een conservatieve een meer vernieuwende houding aan te nemen. Niet al
leen andere maatschappelijke verhoudingen worden geschapen, ook de socia
Ie mobiliteit neemt toe en maakt een nieuwe stabiele fase van economische 
groei moge1ijk . 

Nergens blijkt dat Siegenthaler op de hoogte is van het werk van Romein 
of Olson. Toch hebben zijn denkbee1den veel gemeen met de eerder behan
delde theoriet!n. In ieder geval hebben zij dezelfde consequenties. Het belang 
van de politieke beleidswijzigingen is het voornaamste aanvullende aspect. 

De "New Technology Systems" (NTS) zijn voor hun diffusiemogelijkhe
den sterk afhankelijk van tal van sociale en institutionele randvoorwaarden, 
zo stellen Clark C. S. Pas in hun conclusies wordt duidelijk, wat zij daarmee 
bedoelen. Naast de verandering in samenstelling van kapitaal zou ook de fac
tor arbeid aan andere voorwaarden moeten gaan voldoen, voordat van groot
scheepse diffusie van innovaties sprake kan zijn. Dit betekent herscholing, 
sterkere aandacht voor hogere opleidingen en verhoging van de mobiliteit. 
Ook zakenmensen en managers moeten hun horizon verbreden, onder andere 
zullen zij tot de import van nieuwe technologiet!n uit het buitenland verleid 
moeten worden. Het sociale aanpassingsproces zou worden bespoedigd door 
de spanningen en conflicten in een maatschappij als gevolg van de depressie. 
Deze veroorzaken radicale veranderingen van verschillende soort; er zal een 
meer gastvrije omgeving komen voor het toepassen van innovaties. Vooral 
organisatorische veranderingen zullen sneller geaccepteerd worden, zodra de 
gevolgen van depressie merkbaar zijn81

). 

Voor een analoge gedachtengang kan men terecht bij de reeds beschreven 
evolutietheorie van Nelson en Winter. Zij achten hun evolutietheorie tevens 
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van toepassing op de veranderende institutionele en sociale omgeving (denk 
aan hun "selection environment")84). Nelson en Winter komen niet tot een 
heldere analyse aangaande de wederzijdse invloed, die de economische en so
ciale ontwikkelingen op elkaar hebben. Onderkend wordt slechts dat een de
mocratische staatsinrichting, waarvan het beleid door de invloed van belan
gengroepen en cyclische stemprocessen niet optimaal kan zijn, allerlei vrij
blijvende uitkomsten kan opleveren ten aanzien van de economische ontwik
kelingen. 

Het heeft weinig zin de economen op te sommen die zonder verdere argu
mentatie de sociale verandering als randvoorwaarde voor herstel hebben aan
geduid. Het belang hiervan wordt algemeen onderkend - vermoedens heeft 
men genoeg - maar het leidt nauwelijks tot gedegen onderzoek. Illustratief in 
dit verband zijn de woorden van Tinbergen: " ... there is every reason to ques
tion whether only technical innovations can bring about economic recovery. 
Could not social changes on a worldwide scale have a similar effect? " 8S) Daar 
laat hij het dan bij. 

Mentaliteitsverandering 

De innovatietheorie van Mensch is verwoord in een boek, dat vernoemd is 
naar de meest cruciale fase voor innovaties, de "technologische patstelling" . 
Het blijkt echter veel meer om een totale maatschappelijke patstelling te gaan 
dan om een puur technologische, die het gebrek aan basisinnovaties veroor
zaakt. Mensch meent, dat ook psychologische ontwikkelingen in de beschou
wing dienen te worden betrokken. Hij onderzoekt de gedurige mentaliteitsve
randering bij de econornische subjecten, zoals die tijdens de lange golfbewe
ging plaatsvindt. 

Mensch wijst erop, dat ten tijde van een recessie in een maatschappij een 
identiteitscrisis ontstaat, omdat het vertrouwde wordt afgebroken zonder dat 
ontwikkelingen, die de mensen nieuwe vooruitzichten bieden, hiervoor in de 
plaats komen. Reeds eerder kwam het gedrag van de ondernemers ter sprake. 
In de recessiefase zullen zij in eerste instantie een berustende en zelfgenoegza
me houding aannemen. Zij hebben de gunstige resultaten uit het directe verle
den nog in het achterhoofd en zien voor de toekomst geen goede mogelijkhe
den. Zij zullen hun toevlucht tot schijninnovaties nemen, die produkten niet 
werkelijk beter maar weI duurder maken. Zolang zij nog genoeg macht en 
weerstandsvermogen hebben zullen zakenmensen en kapitaaleigenaren nog 
weI hun aandeel in de koek weten te behouden; de kosten wentelen zij op an
deren af. De factor kapitaal zal echter verstarren en het steeds moeilijker 
krijgen in de stagnerende economie86). 

De lasten van de verstarrende economie worden echter grotendeels afge
wenteld op de grote massa, die enerzijds vrijwel samenvalt met de factor ar
beid, maar anderzijds ook haar belangen als consument heeft. Door de grote 
omvang kan deze groepering niet ontkomen aan de gevolgen van de recessie. 
Afwenteling door de factor arbeid zou bijvoorbeeld de ineenstorting van het 
sociale verzekeringsstelsel tot gevolg hebben. Mensch stelt dan ook: "The 
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consumer ends up paying for everything"87). Om tweeerlei reden verkeert vol
gens Mensch de grote massa in een identiteitscrisis. Ais factor arbeid wordt 
de massa geconfronteerd met een steeds uitzichtslozer'.! ol11var.g van de werk
loosheid. Vooruitzichten dat er in de naaste toekomst wei meer werk komt 
zijn er niet. Ais consument voelt men dat de discrepantie tussen wat men be
hoeft en wat aangeboden wordt toeneemt. Zolang de economie in een toe
stand van inertie verkeert, zal noch aan de veranderde behoefte aan goederen 
noch aan de wens om te werken voldaan kunnen worden. Voorlopig kan de 
massa slechts in schijnoplossingen vluchten, zoals in neo-conservatisme of 
door in het zwarte circuit te gaan opereren88). 

Naarmate de recessie overloopt in een depressie, geraken steeds meer men
sen aan de verkeerde kant van de streep. Dit betekent, dat steeds meer men
sen belang krijgen bij een ingrijpende maatschappelijke verandering, die eco
nomische vemieuwing mogelijk maakt. Deze op rationeel-economische over
wegingen gebaseerde belangen brengen bij de voortschrijdende onderbezet
ting van arbeid en kapitaal een mentaliteitsverandering ten gunste van ingrij
pende wijzigingen in de maatschappelijke structuur teweeg. Bovendien zal de 
factor arbeid zich flexibeler gaan opstellen, de mobiliteit zal toenemen, men 
zal eerder bereid zijn zich aan te passen. De starheid van de lonen in neer
waartse zin zal doorbroken worden, zodat de loonhoogte zich kan aanpassen 
aan de gewijzigde omstandigheden89). In een democratische maatschappij zal 
men ook zijn stemgedrag aanpassen; de collectieve sector zal zich daardoor 
meer vemieuwend en groeigericht gaan gedragen. De overheid zal tal van ge
vestigde (deel)belangen, die zich aanvankelijk konden handhaven, opofferen 
aan het algemeen belang. 

Tot zover de visie van Mensch op de gevolgen van de veranderde mentali
teit. Een geheel andere kijk op dit aspect is te vinden in de socio-psychologi
sche theorie van Wagemann. Deze gedachtengang is te aardig om zomaar aan 
voorbij te gaan. De lange golf bestaat volgens Wagemann uit een opgaande 
fase, die door een bepaalde generatie veroorzaakt wordt en een neergaande 
fase, die door een andere generatie bewerkstelligd wordt. De generatie in de 
opgaande fase, de patemalistische, ontplooit levendige activiteit, vertoont 
groot optimisme en verricht baanbrekend werk. Door het voortdurend stre
yen naar uitbreiding ontstaan uiteindelijk conflicten, die het einde van de op
gaande fase inluiden. De periode van terugslag kent een andere generatie, de 
matemalistische, vol pessimisme en zelfkritiek. Deze is behoudend en protec
tionistisch van aard. 

Deze sociale en psychologische factoren beschouwt Wagemann als de oor
zaak van de lange golf. Broersma laat zich als voIgt hierover uit: "We zullen 
de theorie zien als een welkome aanvulling op de ... theorie van Schum peter , 
waarbij in de patemalistische periode ondememers uitvindingen en nieuwe 
combinaties toepassen en de nodige risico's nemen, terwijl de depressie van 
de lange golf dan kan worden gezien als een tijd waarin de bereikte posities 
worden geconsolideerd"90). Ais leek op het terrein van zieleroerselen van 
complete generaties heb ik daaraan weinig toe te voegen. 



DE LOGICA ACHTER DE LANGE GOLF 259 

De overheid 

Na dit intermezzo keren we terug naar de denkbeelden van Olson. Reeds eer
der werd opgemerkt, dat Olson aIleen beschrijfthoe institutionele scelerosis 
de vooruitgang steeds meer belemmert. Hij analyseert niet, op \\ elke manier 
de verstarring door broken kan worden anders dan door het uit de hemel ko
men vallen van een nieuwe maatscqappelijke orde. Hiervoor is besproken, 
hoe tijdens een recessie en depressie de mentaliteit zich aanpast. Voor een de
mocratie betekent dit, dat de verstarrende invloed van belangengroepen zijn 
grenzen kent. Natuurlijk moet dan weI aan enige belangrijke voorwaarden 
voldaan worden: 
(a) Er komt een moment waarop een meerderheid belang heeft bij economi

sche groei, dus bij vernieuwing, dus bij afbraak van de verstarrende ele
men ten in de samenleving. 

(b) Deze meerderheid laat dit belang tot uitdrukking komen in het stemge
drag. Het stemgedrag heeft zijn weerslag in het optreden van de over
heid. 

(c) De collectieve sector is metterdaad in staat de macht van de gevestigde 
belangen in de samenleving te breken en de hervormingen door te voeren 
die voor een economische opleving noodzakelijk zijn. 

Vooral de laatste veronderstelling is bepaald niet onaanvechtbaar. Men dient 
echter te bedenken, dat het voor economisch herstel niet noodzakelijk is de 
gehele institutionele structuur af te breken en van de grond af te herbouwen. 
Bovendien zullen als gevolg van de mentaliteitsverandering tal van belangen
groepen reeds uit eigener beweging meewerken aan een op herstel gerichte 
politiek, omdat zij zelf inmiddels daarbij belang hebben gekregen. Tevens 
kan de overheid de institutionele verhoudingen op meer subtiele wijze bein
vloeden dan door revolutionaire maatregelen. Om in Olsons terminologie te 
spreken, het belangrijkste is dat de allocatieve efficientie wordt hersteld en 
niet langer door sociaIe rigiditeiten wordt gehinderd91

). 

De rol van de overheid in het herstelproces is zeer omstreden. Er is echter 
geen reden om uitsluitend en aIleen de collectieve sector als de oorzaak van 
groeifluctuaties in de gehele economie aan te wijzen. Zoals in het voorgaande 
naar voren is gekomen, speelt het onderscheid particuliere versus collectieve 
sector nauwelijks een rol bij de verklaring van de lange golf. Natuurlijk heeft 
de overheid aIs deelnemer in het economisch verkeer en aIs ontwerper van de 
rechtsorde grote invloed op de uiteindelijke groeiprestatie van het totaal. Dat 
betekent echter niet dat de collectieve sector volledig in staat is de richting 
van de lange golf-beweging te bepaIen. Algemeen kan gesteld worden, dat 
voornamelijk de duur en intensiteit van de cyclus te beinvloeden vallen. Met 
andere woorden, de overheid kan een dempende invloed op de golf uitoefe
nen. 

Over de kwestie, welke de remmende en welke de versterkende invloed van 
de overheid op de cyclus is, zijn talloze meningen gegeven. O.a. is uit de zgn. 
draagvlak-discussie naar voren gekomen, dat de omvang van de collectieve 
sector op zichzelf geen oorzaak voor verschillen in economische groei kan 
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zijn92
) . Toch is in de praktijk gebleken, dat de omvang bij groeiversnellingen 

of -vertragingen weI invloed heeft op de economische prestaties. In theorie 
heeft de collectieve sector in perioden van recessie en depressie een positief 
effect op het totale groeiniveau, omdat de omvang niet onmiddeIlijk wordt 
aangepast aan de achteruitgang in de marktsector. Bij groeivertraging wordt 
immers vrijwel automatisch een expansief beleid gevoerd door de inflexibili
teit van sommige overheidsuitgaven, zoals die ten behoeve van sociale zeker
heid. Het omgekeerde is echter ook theoretisch juist. In een herstelperiode 
zorgt diezelfde vertraagde aanpassing ervoor, dat er een remmende werking 
van de collectieve sector op de groeitoename van het totaal uitgaat. 

Op de problematiek zijn veel andere visies gegeven die de rol van de over
heid verduidelijken, zoals: 
- in een recessieperiode zal de Laffercurve93

) verschuiven, zodat de overheid 
geen optimale belastingopbrengst meer ontvangt en de marktsector door 
de overmatige belastingheffing wordt weggedrukt; 

- de overheid geeft onvoldoende stimulansen voor groei en vernieuwing van 
de marktsector en snijdt daarmede uiteindelijk zichzeIf in de vingers94) ; 

- de collectieve sector kan de neergaande fase verkorten door een op innova
tie gericht beleid te voeren9l

); 

- groeicijfers worden extra negatief beinvloed door de opkomst in een sta
biele maatschappij van het "zwart geld-circuit" . Zwart geld is zowel een te
ken van de hier besproken mentaliteitsverandering als van het feit, dat 
groepen steeds beter (ongeoorloofde) wegen vinden om het eigen belang te 
dienen; 

- het enige dat een overheid kan doen in een depressie, is de maatschappelij
ke infrastructuur aanpassen aan de eisen, die de nieuwe periode van op
gang zal stellen (Mensch). 

Eenzelfde wirwar van visies op de particuliere sector is met gemak samen te 
stellen. In beide sectoren zijn talloze groeiversterkende en -vertragende facto
ren aan te wijzen; geen van beide werken optimaal. Er bestaat ook niet een 
uniek overheidsbeleid dat de groei het meest bevordert of de golfbeweging 
het meest dempt. Het te voeren beleid hangt uiteindelijk af van een politieke 
keuze ten aanzien van sociale zekerheid en de verhouding collectieve/ particu
liere goederen. De trade-off tussen enerzijds de wens naar zo hoog mogelijke 
groeiprestaties en anderzijds de behoefte aan de zekerheid van een stabiele 
(institutionele) omgeving laat veel mogelijkheden open, die ieder weer andere 
uitwerkingen hebben op intensiteit, richting en duur van de lange golf. 

Er vaIIen nauwelijks van het voorafgaande afwijkende conclusies uit een 
analyse van de wisselwerking tussen overheid en lange golf te trekken. De 
veranderende rol van belangengroepen in een maatschappij zorgt, via de 
pressie die zij uitoefenen, voor een verschillend overheidsgedrag tijdens de 
verschillende voor- en tegenspoedfasen. Hetzelfde geldt voor de zich wijii
gende mentaliteit van de bevolking; in dat geval zal via het democratisch pro
ces de opstelling van de overheid evolueren. Door de optredende tijdsvertra
gingen zaI dat gedrag niet altijd optimaal zijn. 

am de veelheid van facetten, die de relatie tussen overheidsingrijpen en 
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economische ontwikkeling heeft, te iIlustreren voIgt hier een casus. Deze 
maakt duidelijk, hoe de overheid te werk zal kunnen gaan, indien zij institu
tionele verstarring wenst te doorbreken. Na de Tweede Wereldoorlog waren 
er in Nederland veel te weinig medisch specialisten. Deze schaarste werd op
gevangen door een bijzonder hoog "stukloon" te bieden. In ruil daarvoor 
waren de specialisten bereid een relatief groot aantal uren te werken en zo
doende een hoge produktie te leveren. Ondertussen trachtte de overheid het 
aantal specialisten te vergroten door de zeer kostbare opleiding praktisch gra
tis aan te bieden. Dit gelukte uitstekend: binnen enige decennia was het tekort 
aan specialisten volledig weggewerkt door de onbelemmerde toestroom van 
nieuw opgeleiden. 

In de loop der tijd hadden de specialisten zich verenigd tot een hechte be
langenorganisatie, die gemeten naar de maatstaven van Olsons theorie haar 
werk uitstekend deed. Want hoewel de schaarsteverhoudingen op de arbeids
markt zich normaliseerden, had de belangengroep van specialisten kans ge
zien de salarissen op dezelfde excessieve hoogte te handhaven. Ret voor
naamste middel daartoe bestond uit een gestage uitbreiding van het aanbod 
hunner diensten, zodat hun groeiende aantal gemakkelijk werd geabsor
beerd. De consument accepteerde dit welwillend, aangezien men behoefte 
had aan meer medische diensten en in de iIlusie verkeerde dit kosteloos te 
kunnen afwentelen op ziekenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Elders 
in de gezondsheidssector yond eenzelfde ongebreidelde uitbreiding van het 
aanbod van medische diensten plaats tot alles bijeen een omvang van 11 0/0 
van het nationaal inkomen was bereikt. Toen kreeg de consument er genoeg 
van en gaf via de politiek de overheid de opdracht in te grijpen. Dat nu was 
gemakkelijker gezegd dan gedaan. 

Vooral de specialistengroep heeft zich krachtig verweerd tegen de aanval
len op haar privileges. O.a. werd nauwkeurig een van Olsons implicaties toe
gepast: men ging het beroep specialist exclusief maken door het aantal oplei
dingsplaatsen drastisch te verminderen. Men crei!erde zodoende een afdoen
de entreebelemmering. Achteraf betekende het slechts uitstel van executie. 
Door de voortschrijdende achteruitgang van de rest van de economie ging 
men met steeds schevere ogen naar de inkomens van specialisten kijken. De 
macht van de belangengroep bleek uiteindelijk niet oneindig groot te zijn en 
werd door de depressie gebroken. De inkomens dalen thans ook in deze sec
tor zonder dat er gevaar bestaat dat er onvoldoende aanbod van specialisten 
zal ontstaan. 

Wat hier van belang is, is de vraag op welke wijze de overheid theoretisch 
de allocatieve efficii!ntie kan herstellen. Er zijn twee principieel verschillende 
mogelijkheden. In de eerste plaats kan de overheid het herallocerende beleid 
voortzetten. Op dezelfde wijze als de overheid dit eerst deed door het ver
strekken van gratis opleidingen, kan zij nu de aantrekkelijkheid van het be
roep verminderen door een inkomensmaatregel, eventueel gecombineerd met 
een maximaal aantal werkuren, af te kondigen. Een principieel andere me
thode zou zijn, de geheel verstoorde werking van het marktmechanisme te 
restaureren. Aan de aanbodzijde zou dit gerealiseerd kunnen worden, indien 
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de door de overheid betaalde studiekosten in het vervolg teruggevorderd zou
den worden. Zodra degene, die het meest van de opleiding profiteert, deze in
vestering in "human capital" dient terug te betalen, ontstaat al een aanzien
lijk negatieve inkomensverwachting ten aanzien van dit beroep. De maat
schappelijke efficientie kan verder verhoogd worden door meer verscheiden
heid van diensten toe te laten en de markt doorzichtiger te maken; bij enige 
eoneurrentie tussen ziekenhuizen, specialisten en verzekeringsvormen ont
staat bij de aanbodzijde een neiging tot efficientere produktie. Door tevens 
de versluierende werking van het sociale verzekeringsstelsel te verminderen 
kan de consument als vrager van al de aangeboden diensten beter bepalen, 
wat hij wenst en tegen welke kosten. 

Deze voorbeelden van overheidsingrijpen illustreren, dat dit ingrijpen niet 
altijd politieke visie hoeft te ontberen. Indien de doelstelling luidt de efficien
tie te verbeteren, blijken er tal van wegen te bestaan om dat te realiseren. In 
de Nederlandse samenieving wordt in het algemeen voor het eerste alternatief 
gekozen (verder ingrijpen). In de Verenigde Staten vindt de tweede vorm va
ker uitwerking. Ook de "supply-side"-eeonomen zien meer in de laatste 
vorm; verder ingrijpen zou weer tot andere verstoringen leiden. Vanuit 01-
sons optiek valt inderdaad veel te zeggen voor deze methode. Het bezorgt de 
door pressiegroepen toeh al dolgedraaide overheid minder werk in tegenstel
ling tot de eerste methode, die juist meer aandaeht veriangt. Hoewel bij her
stel van het marktmeehanisme de greep van overheid op de economie minder 
wordt, zijn de gevolgen voor de burgers niet sehadelijk, indien de markt zo
weI aan de vraag- als aan de aanbodzijde meer volkomen wordt. In dat geval 
komen exeessief hoge inkomens alleen nog voor om eerder gedane zeer hoge 
investeringen in "human capital" te compenseren. Toch is herstel van het 
marktmeehanisme in de vorm van deregulering niet de enige oplossing, zoals 
Olson in hoofdstuk 7 van The Rise and Decline oj Nations implieeert. Poli
tieke overwegingen van geheel andere aard kunnen er toe leiden, dat er toeh 
wordt ingegrepen volgens het eerste alternatief. Tenslotte is er nooit enig 
deugdeiijk bewijs geieverd, dat elke toename van de overheidsactiviteit in aile 
gevallen een lager groeipotentieel veroorzaakt. 

Oor/ogen 

Bij wijze van appendix zal in dit hoofdstuk tens lotte nog de rol van ooriogen 
als verklaring voor de lange golf besproken worden. Ooriogen hebben vaak 
belangrijke economische oorzaken en gevolgen. Niemand heeft eehter tot nu 
toe kunnen aantonen, dat er een duideiijk statistiseh verband bestaat tussen 
oorlog en de Kondratieff-eyclus . Ben dergelijke hypothese is nauwelijks te 
toetsen, omdat de intensiteit en de invloed van ooriogsgeweld niet te meten 
valt. Toch worden oorlogen vaak in verband gebraeht met het einde van de 
opgaande periode, wanneer landen hun eigen grenzen als knellend gaan erva
ren en op kunstmatige wijze de bloeiperiode wensen te veriengen. Vooral 
marxistisehe auteurs, en ook Kondratieff16), menen dat oorlogen een inte
graal bestanddeel van de eeonomisehe ontwikkelingsgang vormen. 
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Heel anders is de invloed van oorlogen in de ogen van Romein en Olson. 
Bij hen gaat het om de situatie DCl een oorlog. De verslagen landen zullen een 
voorsprong nemen omdat zij een achterstand hebben opgelopen (Romein), 
respectievelijk indien de institutionele structuur van het land vernietigd is 
(Olson). Voor deze hypothese zijn alleen maar verklaringen voor groeiver
schillen aangevoerd. Omdat in deze studie de aandacht niet uitgaat naar 
groeiverschillen, maar naar mondiale groeifluctuaties, is het nuttig de twee 
wereldoorlogen onder de loep te nemen. 

De Eerste Wereldoorlog viel aan het einde van een hausse-periode, maar 
kende geen economische oorzaken. Het verdrag van Versailles in 1919 heeft 
een negatieve invloed gehad op de economische groei, met name in Europa, 
maar het zou te ver gaan hieraan de gehele crisisperiode vanaf 1929 op te han
gen. 

De Tweede Wereldoorlog viel midden in een herstelperiode. Volgens som
migen had deze oorlog wei economische oorzaken. Zonder ernstige depressie 
zou Hitler nooit aan de macht gekomen zijn. In tegenstelling tot na de Eerste 
Wereldoorlog, kwam er na 1945 een zeer krachtige Kondratieff-hausse. Zo
weI de enorme inhaalvraag vanwege de kapitaalvernietiging als de gunstige 
institutionele omstandigheden zorgden voor een sterke opleving en een lang
durige bloeiperiode. 

Voor beide wereldoorlogen resulteert onze beschouwing in een totaal an
der beeld. Onderzoek naar de vele minder ingrijpende oorlogen levert een
zelfde veelvormig beeld op. De conclusie moet dan ook luiden, dat oorlogen 
eerder een verstorende factor zijn voor de loop van de Kondratieff-cyclus 
dan een verklaringsgrond. 

Slot 

In het voorgaande is verklaard hoe na verloop van tijd de dynamiek in een sa
menleving verdwijnt en na een peri ode van herorientatie weer terugkeert. Een 
herschepping van de economische structuur tijdens de patstelling wordt mo
gelijk gemaakt door tegelijkertijd optredende psychologische, sociologische 
en institutionele revoluties. De belangrijkste gevolgtrekking uit de hier be
handelde socio-psychologische oorzaken luidt, dat de aanpassing van het in
dividu en de hem omringende instituties tijd vergt. De optredende vertragin
gen verlengen niet aIleen de duur van de cyclus, maar veroorzaken deze ook. 
Aangezien de sociale en psychologische processen aan de ene kant, en de eco
nomische golfbeweging aan de andere kant, elkaar wederzijds beinvloeden, 
kan gesproken worden van een endogene verklaringsgrond voor de Kondra
tieff-cyclus . 

In een maatschappij bestaat een voortdurende spanning tussen enerzijds de 
behoefte aan stabiliteit en zekerheid, en anderzijds het verlangen naar ver
nieuwing en groei . Tijdens een dynamische peri ode met een hoge groei wordt 
de wens naar stabiliteit relatief steeds sterker. Een verschuiving van de men
taliteit in die richting zal het gevolg zijn. Verb lind door de vanzelfsprekend 
lijkende economische groei zal men een zelfgenoegzame en berustende hou-



264 DE LOGICA ACHTER DE LANGE GOLF 

ding aannemen; daarom zal via het democratisch proces vooriopig geen cor
rectie optreden. Tijdens de stabiele periode zullen ook de institutionele struc
turen langzaam dichtslibben. Nadat de economische groei toch is vastgelopen 
verandert noodgedwongen de mentaliteit en de sociale structuur weer ten fa
veure van economische groei en vernieuwing. Revolutionaire veranderingen 
maken de maatschappij opnieuw open en efficient. Een nieuwe periode van 
opgang kan aanvangen. 

Bij de reactivering van de factor kapitaal doet zich eenzelfde ontwikkeling 
voor. Bij een langzaam stagnerende economie gaan kapitaaleigenaren een 
steeds voorzichtiger houding aannemen. Pas indien zij met de rug tegen de 
muur staan zullen zij hun risicomijdende houding laten varen en overgaan tot 
het doen van onzekere en vernieuwende investeringen. De "animal spirits" , 
die tot baanbrekende inspanningen leiden, blijken derhalve helemaal niet zo 
beestachtig te zijn; ze zijn te verklaren uit economische en psychologische 
motieven . Zodra de eerste Schumpeteriaanse entrepreneur de trein weer in 
beweging heeft gezet, geholpen door structurele veranderingen in de maat
schappij, verandert de depressie in een herstelperiode. Het "wagon train"-ef
fect zorgt ervoor, dat het nog een tijd duurt voordat ook de achterste wagen 
rijdt en de macro-economische resultaten zichtbaar worden. 

Het is onnodig de in dit hoofdstuk besproken theorieen afzonderlijk aan 
de Olson- en endogeniteitseisen te toetsen, omdat de meeste niet geformu
leerd zijn om de Kondratieff-cyclus te verklaren . Slechts onze synthese moet 
wei onderworpen worden aan aile drie eisen. 

De synthese maakt een slechte beurt bij toetsing aan het plausibiliteitscrite
rium. Het bewijs voor de centrale hypothese is niet "geleverd in een rationele 
discussie over de plausibiliteit" . Bovendien is er geen adequate poging onder
nomen de stelling te toetsen. Er is slechts op grond van elementen uit "catch 
up"-, lange golf-, en institutioneIe sceIerosis-theorieen een redenering ont
wikkeld waaruit voigt dat lange golf en maatschappeIijke f1exibiliteit elkaar 
wederzijds beinvloeden. Daarmee is wei aan het endogeniteitscriterium, de 
derde eis, voldaan. 

De Olson-eisen (a) en (c) (veronderstellingen omtrent het individuele ge
drag en interne consistentie) leveren geen problemen op. De gepresenteerde 
synthese is bijzonder goed in staat simultaan aan eis (b) (verklaring van grote 
en kleine depressies) en eis (d) (verklaring van groeiverschillen) te voldoen; 
dit in tegenstelling tot de onderliggende monocausale theorieen, die slechts 
aan een van beide eisen voldoen (zo voldoet Olsons theorie niet aan zijn eigen 
eis (b». Helaas voldoet de synthese niet aan de laatste eis dat een theorie sim
pel dient te zijn. 

Ondanks aile tekortkomingen is aan de theorie over maatschappelijke f1e
xibiliteit zoveel aandacht besteed omdat hierin zowel de over/onder-produk
tietheorie als de innovatietheorie een belangrijke verklarende variabele zijn . 
Dat de theorie niet volmaakt is en bijvoorbeeld onvoldoende aan de plausibi
liteitseis voldoet is geen goed teken. Er is echter bij andere theorieen enige 
steun gevonden; bovendien is de theorie niet in tegenspraak met andere ver
klaringsgronden voor de Kondratieff-cyclus. Eerder is zij een concrete uit-
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werking voor veranderingen in "sociale en psychologische condities", "insti
tutionele randvoorwaarden" of maatschappelijke infrastructuur", die zo 
vaak genoemd maar nooit verklaard worden in de lange golf-literatuur. 

IV CONCLUSIE 

Ezels stoten zich in het gemeen slechts eenmaal aan dezelfde steen. Econo
men werden de afgelopen jaren voor de vierde maal met een langdurige, on
afwendbaar lijkende depressie geconfronteerd, die een onderdeel vormt van 
de lange golf in de economie. In deze studie is gekeken naar verschijnselen, 
die deze golfbeweging genereren. Uitdrukkelijk is daarbij voorbijgegaan aan 
problemen van datering en statistische evidentie. Aangenomen wordt dat 
elke cyclus bestaat uit een periode van voorspoed, recessie, depressie en her
stel. Laatstgenoemde fasen vingen giobaai aan in 1837, 1884, 1938 en 1982. 

De eerste groep verklaringsgronden behandelt langdurige perioden van 
over- en onderproduktie van langlevend, vast kapitaal. De decentrale, onder
nemingsgewijze produktiewijze kent een voortdurende neiging tot overpro
duktie . Zodra er eenmaal overcapaciteit ontstaan is, duurt het bijzonder lang 
eer deze weer afgebouwd is. De discontinuiteit in de investeringen in deze 
specifieke produktgroep heeft verstrekkende macro-economische gevolgen. 
De lange golfbeweging of Kondratieff-cyclus is in zekere zin te vergelijken 
met de varkenscyclus. Bij varkens is echter de benodigde reproduktietijd, bij 
kapitaal de lange levensduur verantwoordelijk voor de golfbeweging. Vast 
kapitaal kan op zichzelf in relatief korte tijd gereproduceerd worden. Forres
ter heeft met behulp van een simulatiemodel geIilustreerd, hoe tezamen met 
allerlei tijdsvertragingen de tendens tot overproduktie een golfbeweging van 
zeer lange duur kan genereren, zonder dat daarbij sprake is van veranderin
gen in de techniek of andere exogene factoren. Het zichzelf herhalende pro
ces lijkt een onontkoombare wetmatigheid in een kapitalistisch produktiestel
sel. In tegenstelling tot deze reele theorie vallen in de relatie tussen monetaire 
variabelen en Kondratieff-cyclus geen wetmatigheden te ontdekken. Er is 
sprake van een verstorende invloed. 

Als tweede verklaringsgrond is de discontinuiteit in de technische ontwik
keling aangevoerd. Revoluties op technoiogisch terrein kionteren samen in 
bepaaide perioden, doen nieuwe industrieie sectoren ontstaan en zorgen zo
doende voor nieuwe perioden van opgang. In tweede instantie is onderzocht, 
of deze innovatieclusters toevallig om de halve eeuw voorkomen of opgewekt 
worden door de neerwaartse richting, waarin de lange golf zich bevindt. Ger
hard Mensch heeft de iogica achter deze laatste visie uitgewerkt: als een 
maatschappij aan het einde van de ontwikkeiingsmogelijkheden van de vori
ge innovatiecluster raakt, ontstaat er een patstelling. Er zijn weliswaar nieu
we technische uitvindingen, maar deze worden nog niet benut, omdat de 
maatschappij nog niet daarop is ingesteld. Deze paradox van de onbenutte 
mogeiijkheden wordt opgeheven, zodra onder druk van de omstandigheden 
zich niet aileen een economische maar ook een maatschappeiijke omwente-



266 DE LOGICA ACHTER DE LANGE GOLF 

ling ten faveure van vernieuwing en groei voordoet. Op de nieuwe innovaties 
gebaseerde sectoren krijgen nu hun kans. Het herstelproces zal niet op stel en 
sprong plaatsvinden omdat de diffusie van de "New Technology Systems" 
tijd vergt. De macro-economische betekenis van de nieuwe sectoren is zeker 
in het begin niet groot, maar zij zijn weI in staat door hun relatief snelle groei 
andere sectoren uit het slop te halen en te vernieuwen. 

Tenslotte werden "veranderingen in dynamiek van een samenleving" als 
verklaring voor het optreden van fluctuaties in het groeitempo behandeld. 
Het werk van Mancur Olson maakt duidelijk dat in een lange stabiel gebleven 
samenleving belangengroepen een relatief steeds grotere macht krijgen, effi
cientie belemmeren en het groeitempo doen verminderen. Met deze "institu
tionele scelerosis" verklaart Olson het optreden van groeiverschillen tussen 
landen, die een rechtsorde van een ongelijke ouderdom en stabiliteit kennen. 
In deze studie wordt betoogd, dat ook tijdens een mondiale economische de
pressie een nieuwe orde ontstaat, die de macht van de gevestigde belangen
groepen breekt, de flexibiliteit in een samenleving herstelt en - mede gehol
pen door een mentaliteitsverandering - een nieuwe periode van voorspoed 
mogelijk maakt. De nieuwe orde is tevens een noodzakelijke voorwaarde 
voor de verspreiding van de innovaties, die een grondige aanpassing van de 
economische structuur vereisen. Omdat deze revolutionaire hervorming we
reldwijd optreedt vindt ook de dynamische periode met een hoge groei overal 
gelijktijdig plaats. Steun voor bovenstaande hypothese wordt gevonden bij 
enige socio-psychologische theorieen, die het proces van een noodgedwongen 
mentaliteitsverandering bij zowel de factor arbeid als bij de ondernemer/ka
pitaalverschaffer tijdens een depressie verklaren. Een analyse van het demo
cratisch proces maakt tenslotte duidelijk, hoe een meerderheid uiteindelijk 
belang krijgt bij herstel van de flexibiliteit en groei. Dit heeft tot gevolg, dat 
ook de overheid maatregelen gaat nemen, die de dynamiek en efficientie in 
een samenleving herstellen. 

Als iemand vraagt: "Waardoor worden die regelmatig terugkerende mon
diale groeiperioden toch veroorzaakt?", zou het antwoord kunnen luiden: 
"Omdat het langlevende vaste kapitaal in korte tijd gereproduceerd wordt 
met behulp van nieuwe technologieen in een nieuwe economische orde" . Om 
iets van de verklaringsgronden voor de lange golf te begrijpen moet buiten de 
gangbare data van de economische wetenschap worden getreden. Want juist 
die data beinvloeden niet aIleen de economische groeiprestatie; op hun beurt 
worden zij ook weer beinvloed door de fase, waarin de economische lange 
golf zich bevindt. Slechts door buiten de gebruikelijke paden te treden, kan 
men begrijpen, waardoor de op het eerste gezicht mysterieuze Kondratieff
cyclus gegenereerd wordt. Het aardige van de hier gepresenteerde theorieen 
is, dat zij vanuit zeer verschillende (politicologische, sociologische, psycholo
gische en economische) invalshoeken tot in wezen eensluidende conclusies 
komen ten aanzien van ontstaan en verklaring van de lange golf in de econo
mie. 

De lange golf-theorie is omstreden. Uiteindelijk moet men erin "geloven", 
want er wordt vaak met moeite aan het plausibiliteitscriterium voldaan. Om-
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dat de statistische evidentie van de Kondratieff-cyclus niet goed te toetsen en 
niet falsifieerbaar is, komen de hypothesen omtrent de verklaringsgronden 
op een onvaste wetenschappelijke bodem te staan. Ook een plausibele verkla
ring van een fenomeen waarvan het bestaan zelf nooit bewezen is maakt 
nooit een krachtige indruk. Het is de grote verklarende waarde voor de eco
nomische groei op lange termijn, die vervat is in de Olson-eisen en het endo
geniteitscriterium, waaraan de theorie zijn belang ontleent. De behandelde 
verklaringsgronden genereren golven van lange duur. Dat kan veertig, maar 
ook zeventig jaar zijn, zoals in de praktijk gebleken is. Regelmatig is de Kon
dratieff-cyclus dus niet, weI wetmatig. 
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HUBERTUS PETRUS HENRICUS JANSEN 

Amsterdam 4juli 1928 - Leiden 9 juni 1985 

In 1955 maakte historisch Nederland kennis met de veelzijdigheid van een 
nog zeer jeugdige mediaevist. Nog geen zevenentwintig jaar oud promoveer
de Huub Jansen bij de door hem hoog vereerde J.F. Niermeyer op de disser
tatie Landbouwpacht in Brabant in de veertiende en vijftiende eeuw. Nog in 
hetzelfde jaar verscheen van zijn hand in het tiende deel van de Aigemene Ge
schiedenis der Nederlanden het hoofdstuk 'Het herstel van de kerkelijke hier
archie. De Aprilbeweging', waarin hij het Noordnederlands katholicisme van 
de negentiende eeuw behandelde. Sindsdien zou Huub Jansen nog talloze 
malen van die toen gemanifesteerde veelzijdigheid blijk geven. In woord en 
geschrift droeg hij zijn rijk geschakeerde en tot in kleine details verzorgde 
kennis van het verleden uit. En wat meer was, hij liet zijn lezers en zijn ge
hoor delen in de gefascineerde vreugde die het ontdekken en het doorgronden 
van het verleden hem verschafte. 

Toch zouden er na 1955 bijna tien jaar verstrijken, voordat Huub Jansen 
opnieuw als mediaevist van zich deed spreken. Vooralsnog yond hij zijn 
werkkring in het onderwijs. Eerst in Amsterdam, later in Veendam en ten
slotte in Amstelveen, waar hij als geschiedenisleraar en conrector aan het Ca
simirlyceum verbonden was. In die jaren rijpte het aangeboren, didactisch 
talent, dat hem later in staat zou stellen zulke sprankelende, boeiende colle
ges en lezingen te geven. Daar leerde hij zijn gehoor te inspireren met zijn 
verhalen, waarin grote lijnen en pittoreske voorvallen op een natuurlijke wij
ze vergroeid waren. Daar ook werd hij een meester in het bespelen van zijn 
publiek met zijn woorden, ondersteund door voordracht en breed handge
baar. Met de onderlip iets naar voren, glimmende wangen en fonkelende 
ogen kon hij genieten van de weerklank van zijn betoog. 

In zijn nieuwe publikaties toonde Jansen zich vooral de man van de grote 
greep, van het overzicht. Kort na elkaar verschenen zijn Aigemene geschiede
nis der middeleeuwen (1964) en Middeleeuwse geschiedenis der Nederlanden 
(1965), terwijl hij samen met W. Jappe Alberts (met gebruik van notities van 
de hand van Niermeyer) Welvaart in Wording. Sociaal-economische geschie
denis van Nederland van de vroegste tijden tot het einde van de middeleeu
wen (1964) publiceerde. In zijn hoofdstukken over de ontwikkeling van de 
landbouw kwamen de globale economische ontwikkelingen, die in zijn dis
sertatie enigszins verscholen waren gebleven achter de sociaal-juridische as
pecten, tot hun recht. Al in 1966 volgde in de Fibula-reeks het boek Hoekse 
en Kabe/jauwse twisten, waarin Jansen voor een breed publiek schetste hoe 
de veranderingen in de politieke en economische structuren leidden tot socia
Ie spanningen, die zich uitten in adelsveten, waarin ook de overige sociale 
klassen verwikkeld waren. 

Toen al was het velen een raadosel hoe Jansen kans zag naast het drukke le
raarsbestaan, dat hij vanaf 1957 bovendien combineerde met de functie van 
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docent aan de Nutsacademie in Rotterdam, tot een zo grote produktiviteit te 
komen. Ten dele ligt de verklaring in zijn unieke vermogen om wat hij las te 
memoriseren en te verwerken, en in de snelheid en zekerheid waarmee hij 
schreef. Maar vooral ging juist van het docentschap de stimulans en de 
kracht uit tot het overdragen van zijn kennis en inzichten. In een stelling bij 
zijn dissertatie constateerde hij een toenemende betrouwbaarheid in histori
sche romans. Hij verklaarde die uit het feit dat de romanschrijvers zich rich
ten 'tot die lezers, die de werken van de echte historici niet meer kunnen vol
gen wegens de grote verwetenschappelijking en specialisatie van deze 
werken'. Het lijkt erop, alsof Huub Jansen in die stelling een verborgen op
dracht aan zichzelf geformuleerd heeft niet louter voor een kleine kring van 
specialisten te schrijven, maar ook voor het steeds talrijker publiek van niet
vakgenoten, die vaak zo'n warme belangstelling voor het verleden hebben. 
Met veel van zijn publikaties wist hij dat grote publiek te bereiken. Het mooi
ste voorbeeld daarvan is zijn in 1983 verschenen boek Levend Ver/eden. De 
Nederlandse samen/eving van de prehistorie tot in onze tijd. In nauwelijks 
een half jaar tijd geschreven, vormt dat boek de vrucht van zijn groot schep
pend vermogen en van de geweIdige belezenheid, die gevoed was door de tal
loze recensies en kroniekbijdragen die hij (vooral voor het TiJdschrift voor 
Geschiedenis en de Bijdragen en Mededelingen der Geschiedenis der Neder
/anden) verzorgde. Zo zijn in heldere, welgekozen woorden zelfs de jongste 
wetenschappelijke inzichten vertolkt op een manier die veIen aanspreekt. 
Heel gelukkig was hij, dat het mogelijk was de tekst door prachtige, functio
nele illustraties te ondersteunen. 

Bij zijn tochten door 'de middeleeuwen verloor Huub Jansen de liefde voor 
het bronnenonderzoek niet. In zijn dissertatie maakte hij als eerste een analy
tisch gebruik van de beroemde en beruchte Bossche protocollen; later werden 
het vooral de rekeningen en registers van de Hollandse grafelijkheid uit de 
periode van het Beierse en Bourgondische huis, die hem boeiden. In 1957 
kreeg hij de opdracht in het kader van de Rijks Geschiedkundige Publicatit!n 
het werk van H.J. Smit voor een editie van geselecteerde rubrieken en posten 
uit de Beierse rekeningen voort te zetten. Omdat geen bevredigende criteria 
gevonden konden worden, gaf hij deze opdracht terug. Maar nadat hij in 
1974 mede aan de wieg had gestaan van de werkgroep 'Holland l300-1500' 
(een Leids initiatief om onderzoekers op dat terrein intensiever met elkaar te 
laten communiceren), hielp hij mee een nieuw plan te ontwikkelen, op basis 
waarvan sinds 1975 opnieuw edities worden voorbereid. Twee delen van De 
rekeningen van de grafeliJkheid van Holland uit de Beierse per;ode zijn in
middels verschenen. 

GeleideIijk kwam Jansen meer en meer onder de bekoring van literaire 
bronnen, zoals de kroniek van het Groninger klooster van Wittewierum, van 
de hand van de abten Emo en Menko. Aan Emo wijdde hij het eerste werk
college dat hij gaf na zijn benoeming tot wetenschappelijk hoofdmedewerker 
aan de Rijksuniversiteit Groningen in 1969. Daarna sluimerde die liefde ja
renlang, om na 1980 weer op te bloeien. Zijn artikel 'Emo's emoties. De der
tiende-eeuwse kroniek van Wittewierum als ego-document' (1983) en het 
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boekje Emo, tussen angst en ambitie (1984) waren bedoeld als voorwerk voor 
een nieuwe editie met vertaling van deze bron. Anderzijds was hij juist be
gonnen met een nieuw project, waarin hij - geinspireerd door diens werken -
de politieke en sociale structuur van Dante's Florence wilde analyseren. 

Vele studenten wist hij vanuit zijn bronnenkennis tot eigen onderzoek te 
prikkelen. Eerst in Groningen, later in Leiden. Daar was hij vanaf 1972 part
time werkzaam als 'wetenschappelijk gastarbeider' ter vervanging van prof. 
dr. A.E. Cohen; in 1975 volgde zijn benoeming tot hoogleraar in de geschie
denis der middeleeuwen en haar hulpwetenschappen. In zijn inaugurele rede 
over Hollands Voorsprong ging Huub Jansen in 1976 in op de bijzondere 
ontwikkeling van het graafschap Holland in de late middeleeuwen. Daarmee 
schetste hij impliciet een programma voor de studie van de middeleeuwen in 
Leiden: met oog voor de grote structuren en voor de buiten-Hollandse wereld 
van de middeleeuwen, werken aan de vergroting van onze kennis van en in
zichten in de Hollandse geschiedenis. Een groot aantal doctoraalscripties en 
talrijke promoties die onder zijn leiding werden voorbereid leggen van die in
spiratie getuigenis af. 

Maar ook buiten de universitaire wereld stelde Huub Jansen zijn krachten 
en talenten in dienst van zijn toewijding tot de geschiedenis. Daarvan moeten 
zeker genoemd en geroemd worden zijn activiteiten als lid en voorzitter van 
de staatscommissie voor de MO-examens in de geschiedenis, als redacteur 
van de BMGN, als redacteur en auteur van de Winkler Prins Geschiedenis 
der Nederlanden en van de middeleeuwse delen van de jongste Aigemene Ge
schiedenis der Nederlanden. In 1981 werd hij voorzitter van de Historische 
Vereniging Holland, vanuit een diep gevoelde overtuiging dat hij op die ma
nier kon bijdragen tot de maatschappelijke dienstbaarheid van de universi
teit. In die hoedanigheid, die hem naast de drukke universitaire werkzaamhe
den lang niet altijd licht viel, ondersteunde hij mede de totstandkoming van 
de Hollandse Historische Reeks. 

Eind 1983 sloop een ziekte in zijn lichaam, die door een operatie begin 
1984 niet tot staan gebracht kon worden. Tijdens het langdurige ziekbed dat 
volgde, bleef lang de hoop op een uiteindelijk herstel bestaan. Hij schreef 
over 'zijn' Emo en voltooide nog tientallen recensies. Omringd door de koes
terende zorg van zijn gezin en gesteund door de warme belangstelling van de 
vele vrienden die hem bezochten, behield Huub Jansen zijn geestkracht en in
spiratie, ook toen hij zelf de pen niet meer kon voeren. Door zijn bewonde
renswaardige moed en humor, ook toen de trieste zekerheid bestond dat hij 
niet meer zou genezen, was hij degenen die hem steunden tot steun. In de 
nacht van 9 juni 1985 kwam aan zijn volle leven een einde. 

Huub Jansen was een van de meest markante en energieke historici van de 
laatste decennia. Ais 'H.P.H. van de boekjes', zoals hij zichzelf graag om
schreef, bereikte hij een omvangrijk publiek. Zijn Geschiedenis van de Mid
deleeuwen is sinds het verschijnen in 1978 al vele malen herdrukt en zal nog 
lang een vraagbaak voor velen blijven. Hoewel veel van zijn publikaties han
delen over aspecten van de sociale en economische ontwikkelingen in het ver
leden, kan men hem geen sociaal-economisch mediaevist noemen. Hij minde 
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de muze in al haar gewaden, dronk gretig uit de liefdesbekers die zij hem 
voorhield en liet graag velen daarin delen. Maar bovenal was hij een trouwe 
en oprechte vriend. Om al die eigenschappen zullen tallozen hem lang in hun 
hart dragen. 

Dick E.H. de Boer 
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Th.L.M. Engelen (1950) studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universi
teit Nijmegen en is sinds 1976 aan die universiteit werkzaam, thans als weten
schappelijk medewerker bij de Vakgroep Economische en Sociale Geschiede
nis. Hij bereidt en dissertatie voor over de fertiliteitstransitie in Nederlands
Limburg. 

T.B. Halbertsma (1957) studeerde economie aan de Universiteit van Amster
dam en is sinds 1984 beleggingsanalist bij de AMRO-bank te Amsterdam. 

H.J. Hoes (1945) was bij de Gemeente Amsterdam werkzaam als bibliotheca
ris/documentalist van de Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting. Sinds 1976 
is hij hoofd van de afd. Documentatie van Het Financieele Dagblad waaraan 
hij tevens redactionele bijdragen levert. 

Rinze Lenstra (1945) studeerde werktuigbouwkunde aan de Technische Ho
geschool Delft en geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1984 
legde hij het doctoraal examen af met als hoofdvak economische en sociale 
geschiedenis. Sinds 1969 is hij werkzaam als leraar te Emmen, aanvankelijk 
in de werktuigbouwkunde, thans in de maatschappijleer. 

R.E.M. van Vuurde (1946) studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit 
Utrecht en is sinds 1973 als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de 
afdeling Contemporaine geschiedenis aldaar. Sinds enige jaren houdt hij zich 
bezig met de geschiedenis van de internationale betrekkingen, in het bijzon
der van Latijns-Amerika. 

M.J. Wintle (1953) studeerde in 1978 af in de geschiedenis aan Cambridge 
University. In 1985 promoveerde hij aan de University of Hull op een proef
schrift getiteld Religion and society in Zeeland in the 19th century. Sinds 
1980 is hij Lecturer aan het Institute of Modern Studies aan de University of 
Hull. In 1984/85 trad hij op als gastdocent aan het Instituut voor Geschiede
nis te Utrecht. 
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