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HET GROENE FRONT IN EEN GOUDEN RAND
50 DELEN JAARBOEK NEHA 1915-1987-)
door
H.F.l .M. VAN DEN EERENBEEMT
A. HET JAARBOEK IN HET ZILVER, 1915-1952
Deze studie gesplitst in twee delen, tot 1952 en daarna, waarvan het tweede
deel in het volgende laarboek zal worden opgenomen. De reden om de studie
te splitsen is gelegen in de overweging, dat de uitgave van de eerste 25 delen van
het laarboek sterk verbonden was met de wederwaardigheden van het NEHA.
Verder is een kenmerk dat in deze periode prof. Mr. N.W. Posthumus de
meest dominerende figuur was. Dit niet aIleen in zijn functie van directeursecretaris maar ook door de grote aandacht die hij gaf aan de uitbouw van het
archief, de bibliotheek en andere initiatieven van het NEHA. Op publicistisch
terrein had in deze periode de uitgave van de Werken die vanaf 1919 uitkomen,
zonder meer voorrang. In de jaren na Posthumus namen de Werken een minder grote plaats in en verschoof het accent bij de Commissie voor de Publicatien meer naar het Jaarboek, dat hoewel de band met het NEHA bleefbestaan,
toch geleidelijkaan een zelfstandiger positie verwierf.
Gezien de afkomst vanuit het NEHA en gezien het feit dat het Jaarboek na
enige tijd in deze eerste periode een sluitpost in het beleid van de vereniging
dreigde te worden, is het gewenst nu eerst aandacht te geven aan het kader. Immers zonder inzicht in het ontstaan van het NEHA en in de ontwikkelng van
deze vereniging in de eerste helft van haar bestaan, is de positie van het laarboek niet te traceren.

I

HET KADER: HET NEHA

De begin/ase

De uitgevende instantie van het Jaarboek was en is de Vereeniging Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief. Deze vereniging werd opgericht op 2
april 1914, een half jaar voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Bij
Koninklijk Besluit van 8 juni 1914 S.170 werd goedkeuring aan de statuten gegeven en rechtspersoonlijkheid verleend.
De start in 1914 kwam niet geruisloos tot stand. Hieraan is een korte voorgeschiedenis voorafgegaan. Begin 1913 bleken er in Nederland twee comites te
bestaan, onafhankelijk van elkaar opgericht, maar wei naar later bleek, met
een min of meer gelijke doelstelling, namelijk het bevorderen van het onderzoek naar de Nederlandse economische geschiedenis vooral door middel van
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het verzamelen en ontsluiten van particuliere archieven van bedrijven en van
instellingen en instanties die op economisch terrein werkzaam waren.
Een comite was tot stand gekomen op initiatief van H.G.A. Elink Schuurman, accountant te Amsterdam, terwijl het andere was opgericht door prof.
mr. N.W. Posthumus, hoogleraar in de economische geschiedenis aan de in
1913 gestichte Nederiandsche Handels-Hoogeschool te Rotterdam .
Reeds op 14 juli 1913 konden beide partijen elkaar vinden tijdens een gecombineerde vergadering te Amsterdam gehouden onder leiding van een neutrale voorzitter, prof. dr. G. W. Kernkamp, hoogleraar in de geschiedenis aan
de Rijksuniversiteit te Utrecht. Op de bewuste vergadering werd tot samenwerking besloten en meteen een vooriopig bestuur geformeerd. De twee initiatiefnemers van het eerste uur. Elink Schuurman en Posthumus, traden daarin
op resp. als penningmeester en als secretaris. De inspirator van de verzoening
tussen het Amsterdamse en Rotterdamse comite, Kernkamp, werd als voorzitter gekozen.
De taak van de eerste voorzitter was bepaald niet gemakkelijk. Immers meteen al brandde de discussie los over de vestigingsplaats van het Archief:
Amsterdam, Rotterdam of elders. Na veel gediscussieer werd op 23 december
1913 de knoop doorgehakt: 's-Gravenhage zou de vestigingsplaats worden.
Motivering was de centrale ligging tussen de beide voornaamste handelssteden
van ons land. Verder golden als argument de voordelen die te verwachten waren van de aanwezigheid aldaar van het Algemeen Rijksarchief. de Koninklijke Bibliotheek en de Economische Bibliotheek. Tenslotte speelde ook de overweging een rol. dat de op 14 juli 1913 ingestelde voorlopige commissie die na
verioop van tijd uit dertien leden bestond. veel verwachtte van medewerking
van de zijde van de rijksoverheid . Het verkeren in de nabijheid van de Haagse
vleespotten kon wellicht voordelen hebben.
Direct na de decembervergadering, waarin de vooriopige commissie werd
omgevormd tot comite, richtte dit gremium zich tot een aantal vooraanstaande personen in den lande, van wie verwacht mocht worden dat zij zouden sympathiseren met de doelstelling van de op te richten vereniging. Hen werd gevraagd zitting te nemen in een Raad van Advies. Uitgezonderd de heer C. Bressers te Dongen, lid van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant,
waren allen afkomstig uit het westen van ons land . Onder hen vele beroemde
namen als de hoogleraren Biok, Brugmans, Diepenhorst, Fruin en Huizinga.
Ook leden van de Staten-Generaal, figuren uit het bedrijfsleven en vooraanstaande socialisten behoorden tot dit illustere gezelschap.
Naast support door mensen die tot het bestuur en de raad van advies toetraden, werd ook meer in de breedte steun gezocht. Dit laatste door het aantrekken van leden die een jaarlijkse contributie van / 10,- betaalden. Op het eind
van het oprichtingsjaar waren er dat a1196. Verder kon men donateur van de
vereniging worden door een gift ineens van tenminste /100,- of door jaarlijks minimaal/25,- te betalen. Ultimo december 1914 bestond deze categorie uit tien personen, waaronder drie donateurs voor het leven.
De financien uit eigen kring waren echter lang niet toereikend om de ambitieuze plannen te kunnen realiseren . Zo wilde het bestuur een archiefgebouw
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verwerven ter bewaring van de verkregen documenten. Ook werd gedacht aan
het stich ten van een museum waarin objecten belangrijk voor de kennis van de
technische ontwikkeling en van de economische geschiedenis zouden worden
opgenomen. Verder was er geld nodig voor het aantrekken van een directeur,
belast met de algemene leiding en het wetenschappelijk gedeelte van de taak
van het Archief. Bij dit laatste behoorde in het bijzonder de voorbereiding van
de door de vereniging uit te geven publikaties. Onder de directeur zou een conservator komen die de dagelijkse leiding van het archief opgedragen kreeg.
Verder zouden er nog enkele beambten moeten worden aangetrokken. Tevens
moest men geld zien te vinden voor het uitgeven van publikaties, duidelijk als
een van de doelstellingen van de vereniging geformuleerd.
Om de in het voorgaande vermelde pretenties tot verwezenlijking te kunnen
brengen was al in het najaar 1913 contact gelegd met het Haagse gemeentebestuur om voorlopig de beschikking te krijgen over een ruimte in het stadsarchief. Gezien de goede relatie met dr. H.E. van Gelder, gemeente-archivaris
van 's-Gravenhage en al spoedig opgenomen in het dagelijks bestuur van de vereniging, yond toewijzing van enige lokaliteiten binnen het gemeente-archief
vlot plaats. Hoewel het NEHA in 1917 hier vier vertrekken in gebruik had,
bleek door de toename van verworven archieven en de expansie van de bibliotheek de ruimtegrens bereikt te zijn. Het probleem werd nog verscherpt, doordat van de zijde van het gemeente-archief de ruimten nu voor eigen gebruik
nodig waren. Een oplossing kwam toen het Haagse gemeentebestuur vanaf 1
april 1918 het pand Prinsegracht Dr. 11 ter beschikking stelde. Eind 1918 was
de verhuizing voltooid. De behuizing bestaande uit twaalf vertrekken was in
1921 al weer te klein. In plaats van een vervangend gebouw stelde het gemeentebestuur een jaarlijkse subsidie van f 4.500,- in het vooruitzicht. Op basis
hiervan huurde het bestuur van het NEHA in 1922 voor een termijn van tien
jaar het pand Prins Mauritslaan Dr. 53, dat weer meer ruimte bood dan de
voorgaande behuizing. De veronderstelling van het bestuur, in 1916 uitgesproken, dat de vestiging in Den Haag van een centrale instelling op wetenschappelijk gebied het stadsbestuur niet onverschillig zou laten, bleek niet misplaatst
te zijn.
Naast het voorzien in de behoefte aan ruimte speelde tegelijk de noodzaak
externe financiele bronnen te vinden. Een gesprek dat voorzitter Kernkamp en
secretaris Posthumus in december 1913 met de minister van Landbouw, Handel en Nijverheid, mr. M.W.F. Treub, hadden, leverde al meteen een toezegging van een rij kssubsidie van f 3.500, - op, de helft van het totaalbedrag aan
exploitatiekosten, waarop het bestuur in zijn eerste voorlopige begroting uitgekomen was. Aan de optimistische verwachtingen werd echter de bodem ingeslagen, toen de regering wegens het uitbreken van de oorlog deze post van de
rijksbegroting 1915 afvoerde. In de jaren daarna liepen subsidieverzoeken op
niets uit, ook at voerde het bestuur van het NEHA als argument aan, dat deze
instelling een deel van de staatstaak op archivalisch terrein had overgenomen.
Het bestuur stelde, dat juist tot oprichting van het NEHA was overgegaan omdat de overweging gold, dat een particuliere organisatie bij het verzamelen van
historisch-economische archieven meer kans op succes zou hebben dan een of-
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ficieellichaam. Uiteindelijk ging de rijksoverheid door de bocht: op de begroting van 1918 stond het gevraagde subsidiebedrag van/3.500,- . Twee jaar later al verhoogd tot/5.000,-. In 1921 prijkte/7.500,- op de rijksbegroting.
Na deze snelle stijging moest in 1922 een korting van/1.250,- geaccepteerd
worden. Hoe dan ook, het NEHA had zijn vaste stoel binnen de burelen van
de rijksoverheid verworven.
Minder vlot verliep het subsidieverzoek dat in 1914 werd ingediend bij het
Haagse stadsbestuur. Gevraagd werd een subsidie van / 1.500,- als bijdrage
in de exploitatiekosten van het NEHA. In 1915 was hierop nog geen antwoord
ontvangen. In 1916 werd een jaarlijkse subsidie van/ 4.000,- gevraagd. Ook
hierop ging het stadsbestuur niet in. Zoals eerder aangegeven subsidieerde uiteindelijk in 1918 het Haagse gemeentebestuur in natura door het gratis ter beschikking stellen van een pando Eind 1922 werd deze vorm van subsidiering
vervangen door een jaarlijks geldbedrag van /4.500,-.
Na de hier gesignaleerde activiteiten ter opbouw van een goede organisatiestructuur en ter verwerving van de nodige financiele middelen richtte de
aandacht zich op het in eigendom of in bruikleen verwerven van voor de economische geschiedenis belangrijke archieven. Daarop volgde het arbeidsintensieve ordenen, inventariseren en opbergen van de binnengekomen papieren
betreffende bestaande of opgeheven handels- en industriele ondernemingen.
Ook koers- en prijslijsten werden verzameld, evenals publikaties van verenigingen of instellingen werkzaam op economisch gebied . Eveneens ging de aandacht uit naar het collectioneren van afbeeldingen, enz. betreffende de economische geschiedenis. Kortom de doelstelling in het algemeen van de vereniging
was het verzamelen, bewaren en bewerken van bronnenmateriaal dat van belang geacht kon worden voor de economische geschiedenis van Nederland en
zijn kolonien in de ruimste zin des woords.
Met de hiervoor geschetste activiteit inzake het verzamelen van archieven
werd in 1914 een dynamische aanvang gemaakt. Om niet tot competentiegeschillen te komen werd reeds in de zomer van 1914 een regeling getroffen tussen de Nederlandsche Handels-Hoogeschool te Rotterdam en het NEHA. Afgesproken werd dat het Economisch Archief, een afdeling van genoemde universitaire instelling, geen stukken zou opnemen van zuiver historisch karakter, die voor het bestuderen van de toen geldende economische toestand van
handel en de daarin optredende ontwikkelingen van geen direct belang meer
waren. De overeenkomst hield verder in, dat eveneens geen complete archieyen of gedeelten daarvan betreffende ondernemingen in het archief van de
Rotterdamse Hogeschool zouden worden opgenomen. Omgekeerd zou het
NEHA werken en bescheiden die verworven waren en door hun aard niet binnen het archief van de vereniging pasten, aan het Economisch Archief van deze hogeschool afstaan.
Ook met het bestuur van het Centraal Bureau voor Sociale Adviezen te
Amsterdam kwamen in de loop van 1914 besprekingen tot stand. Het voorstel
werd gedaan het verzamelen van archieven van geschreven stukken van vakverenigingen aan het NEHA over te laten. Deze propositie werd aanvaard. Pas
in 1920 werden door het NEHA voor het eerst vakverenigingsarchieven ver-
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worven, waardoor een nieuw werkterrein zich opende. Het bestuur merkte in
het jaarverslag over 1920 op, dat het in het belang van de latere kennis van de
Nederlandse arbeidersbeweging zou zijn, indien de vakorganisaties tot het inzicht zouden komen, dat het centraal archiefdepot van het NEHA een veilige
bewaarplaats bood voor dergelijke vaak weinig geordende archieven.
Gesteld mag worden dat de kersverse vereniging, vooral door toedoen van
de onvermoeibare directeur-secretaris Posthumus, zich niet aileen direct zeer
pretentieus opstelde, maar deze houding in den lande ook geaccepteerd wist te
krijgen. Een verklaring hiervoor is niet alleen de reeds gesignaleerde dynamiek
van Posthumus maar ook het feit dat het bestuur van twaalf leden was samengesteld uit een aantal maatschappelijke zwaargewichten die in goed teamverband wisten te opereren. Bovendien mag het support van de Raad van Advies
niet onderschat worden, terwijl tevens uit de kring van de leden een niet te gering te schatten medewerking werd verkregen.
In het jaarverslag over 1915 kon het bestuur met gepaste trots vermelden
"dat de Vereeniging op haar terrein met succes werkzaam is". Desondanks
waarschuwde het bestuur de leden ervoor om al te grote verwachtingen te
koesteren betreffende de resultaten in de eerstkomende jaren. Allereerst speelde de handicap van de ooriogssituatie, waardoor de prijzen voor oud papier
sterk stegen en opkopers daardoor oude archieven voor de neus van het
bestuur konden wegkapen. Dit kon gebeuren zoals in 1916 werd gesteld, doordat de meeste archieven uit de negentiende eeuw "voor den eigenaar niet meer
waarde hebben d~n van merkwaardigheid of souvenir". Aileen 'door overbrenging naar een centraal archiefdepot als dat van het NEHA en door ordening daarna konden oude papieren "voor onze volksgeschiedenis werkelijke
waarde krijgen".
Een tweede moeilijkheid waarmee het bestuur zich in 1915 geconfronteerd
zag, was dat de jonge vereniging "veel bezwaren, onverschilligheid en wantrouwen te overwinnen" had. Het bestuur voorspelde de leden dat het geruime
tijd zou duren, voordat het bereikte succes enigermate evenredig zou zijn aan
de gelnvesteerde moeite. Toch kon reeds in het jaarverslag over 1916 het
bestuur met voldoening constateren "dat de Vereeniging meer en meer bekendheid en sympathie verwerft" . Interessant is de motivering die hierbij gegeven wordt. De oorlogssituatie leidt tot bezinning en wekt de belangstelling
voor geschiedenis op. Bij velen is het inzicht doorgedrongen "dat de tegenwoordige economische vraagstukken in de voorafgaande ontwikkeling haar
verklaring kunnen vinden". Verder wijst het bestuur op "het verhoogde gevoel van eigenwaarde in ons yolk, alsmede het besef dat in de volgende jaren
voor Nederland een nieuwe taak kan zijn weggelegd". Dit groeiend besef zou
zich uiten in een grotere waardering voor "de schriftelijke monumenten van
hetgeen op economisch gebied reeds tot stand is gebracht" .
In I;le eerder gegeven citaten is duidelijk de hand te herkennen van Posthumus die op meesterlijke wijze wist in te spelen op de culturele schok die een
oorlogstoestand nu eenmaal met zich brengt. Hij wist deze stemming samen
met de officiele erkenning sedert 1913 van het yak econornische geschiedenis
door zijn benoeming aan de Rotterdamse Hogeschool goed uit te buiten.
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Een bestuursinitiatief, van groot belang voor een betere ontsluiting van
bronnenmateriaal ten behoeve van economisch-historisch onderzoek, werd
genomen in de loop van 1918. In dat jaar richtte het bestuur een uitvoerig
schrijven tot de beheerders van de verschillende rijks-, provinciale en
gemeente-archieven in den lande. De hoofdteneur van deze brief was een pleidooi voor een watgewijzigde opzet bij het maken van inventarissen, zodat dergelijke ingangen tot het archiefmateriaal voor economisch-historische analyse
beter bruikbaar zouden zijn.
In dit schrijven werd allereerst beklemtoond, dat in de genoemde archieven
voor de studie der economische geschiedenis "uiterst belangrijke verzamelingen van bronnenmateriaal" aanwezig waren. NadrukkeIijk werd er op gewezen, dat de betekenis van deze bescheiden voor de economisch-historisch onderzoeker een andere was dan die, welke de belangstelling van de beoefenaar
van de staatkundige geschiedenis plachten op te wekken . Duidelijk werd al in
1918 gesteld, dat .. de economische geschiedenis hare aandacht meer op
toestanden richt dan op personen" . Daarbij komt, dat het voor deze tak van
geschiedvorsing veelal noodzakelijk is vele op zichzelf niet steeds belangrijke
stukken van geIijke aard door te werken en te vergelijken "om daardoor op te
sporen, welke handelingen en toestanden regel, welke uitzondering waren".
Uitgaande van de voorgaande stellingname valt te constateren, dat de registers van persoonsnamen die aan de inventarissen veelal plachten te worden
toegevoegd, voor de studie der economische geschiedenis slechts van geringe
waarde waren. Waaraan de discipline der economische geschiedenis vooral
behoefte had, was een overzicht van de inhoud van de in de inventaris beschreyen stukken. Een uitvoerig zakenregister zou voor deze discipline van meer
nut zijn dan de persoonsregisters.
Aangezien het opstellen van een zakenregister een zeer arbeidsintensieve
aangelegenheid is en het bestuur weI besefte, dat ook bij het inzien van het nut
hiervan de archivarissen het extra tijdsbeslag niet zouden kunnen opbrengen,
werd een alternatief aangedragen, dat te beschouwen viel "als een surrogaat
van een zakenregister" maar toch in vele gevallen hetzelfde nut zou opleveren.
Bovendien zou het verwezenlijken van dit plan niet veel tijd vragen. Het voorstel hield in om achter de in het register vermelde persoonsnamen tevens een
vermelding van het beroep van de betrokkenen toe te voegen.
Het realiseren van dit ei van Columbus, waarrnee op een groot archief in den
lande bij de beschrijving van de daar aanwezige notarii:Ie akten "zonder eenig
bezwaar of moeite" reeds geexperimenteerd werd, zou voor het economischhistorisch onderzoek van onschatbare betekenis zijn. Immers dan pas zouden
notariele protocollen praktisch bruikbaar worden voor dergelijk onderzoek.
Hetzelfde gold voor de inventarisatie van boedelpapieren, resolutieboeken,
transportakten, enz.
Het denkbeeld om bij het inventariseren van archiefstukken voortaan rekening te houden met de verlangens van de beoefenaar der economische geschiedenis, yond bij verscheidene archivarissen sne! weerklank. Dit ver..heugde het
bestuur van het NEHA zeer, omdat deze vereniging zich juist de bevordering
van de studie der economische geschiedenis ten doel stelde.
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Defase van expansie, 1919-1929
In de loop van 1919 kon de vereniging haar eerste lustrum herdenken. Van
feestvieren was geen sprake. Dit paste ook niet in de sfeer die het bestuur als
verzameling werkbijen kenmerkte. Men keek vooruit. De uitgangspositie was
bepaald gunstig: het getalleden overschreed dat jaar de 500-grens, het aantal
gedeponeerde archieven groeide snel, men had nu de beschikking over een
apart gebouw, met de publikatie van grotere studies was een aanvang gemaakt
en de ontwikkeling van het sedert 1915 uitkomend jaarboek was bevredigend
te noemen.
Het optimisme van vlak na de oorlog kreeg echter sedert 1921 een knak door
de heersende malaise die noopte tot beperking van de financiele uitgaven. In
de jaarverslagen over 1922, '23 en '24 bleven de klachten hierover terugkeren,
nog versterkt doordat het aantal donateurs terugliep maar ook de rijkssubsidie steeds verder daalde. In verband met de vermindering van de ontvangsten
en de stijging van de vaste kostenposten besloot in 1921 de ledenvergadering
een tijdelijke toeslag van 20070 op de contributie in te voeren. Voortaan, en
hierop werd later niet teruggekomen, betaalde men f 12,- per jaar.
De moeilijke tijden demonstreerden zich aanvankelijk ook in het ledental
dat in 1921 minofmeer stagneerdedoor een minimale groei van 515 naar 522.
Het jaar daarop trad echter een daling op naar 489. In 1923 keerde het getij ondanks de nog heersende malaise. Hoewel het aantal dat voor het lidmaatschap
bedankte groter was dan in vorige jaren, wist het bestuur niet aIleen een aantal
nieuwe leden te winnen, die het verlies compenseerden, maar zelfs zovelen te
interesseren dat er sprake was van een behoorlijke stijging van het ledental,
namelijk van 489 naar 545. Deze groei zette door in 1924, toen het aantalleden
op 603 kwam. De verbetering van de conjunctuur daarna had naar de mening
van het bestuur duidelijk invloed op de groei in 1925 van het ledental naar 694.
Deze snel opgaande lijn zwakte in 1926 af door een toename naar 722, terwijl
het groeiritme in 1927, '28 en '29 totalen opleverde van 755, 803 en 850.
Het jaar 1929 was zonder meer een hoogtepunt in de groei van de vereniging. Naast de 850 contribuanten waren er 14 donateurs op jaarbasis te stellen
en 36 voor het leven. Daarnaast bedroeg het aantal donateurs van het in 1917
gestichte Publicatiefonds 50 en voor het later opgerichte Boekenfonds 89. In
totaal werden in 1929 van 1039 personen en instellingen contributie of een donatie ontvangen. De crisisjaren dertig maakten een einde aan dit hoogtepunt.

*

Voor de sterke expansie in het voorafgaande geschetst, zijn naast factoren als
geldmiddelen, eigen gebouw om afgestane archieven op te nemen, een bibliotheek van steeds grotere waarde, geschoold personeel, publiciteitsgremia om
werk naar buiten te brengen en tot slot een enthousiast bestuur dat hobby en
deskundigheid goed combineerde, nog andere facetten te noemen die de expansie verklaren.
Allereerst valt te vermelden de verbreding van de professionele beoefening
van het economisch-historisch bedrijf op universitaire grondslag. Dit kreeg
gestalte toen naast de enige leerstoel economische geschiedenis in den lande,
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namelijk die aan de Nederlandsche Handels-Hoogeschool te Rotterdam, ook
de Universiteit van Amsterdam een leeropdracht in deze richting formuleerde.
Begin 1922 ging N.W. Posthumus over van Rotterdam naar Amsterdam als
hoogleraar in de politieke en economische geschiedenis. Hoewel hij meteen
naar Amsterdam verhuisde, bleef hij als eerste secretaris e!l daarmee ook als
directeur bij het NEHA de scepter zwaaien. Zijn opvolger in Rotterdam werd
dr. Z.W. Sneller die door de ledenvergadering, op 27 mei 1922 te Amsterdam
gehouden, als nieuw lid van het bestuur werd benoemd. Van beide leerstoelen
is natuurlijk een stimulerende invloed uitgegaan op de vergroting van de belangstelling voor economische geschiedenis.
Hoewel de traditie onder Posthumus geschapen, dat studenten en afgestudeerden van Rotterdam in toenemende mate voor scriptie en proefschrift gebruik maakten van de snel groeiende bibliotheek van het NEHA en van de
daar in hoog tempo gedeponeerde archieven, bleef bestaan, verschoof het
spectrum van nieuwe activiteiten na 1922 duidelijk in de richting van Amsterdam. Ook het voorzitterschap ging in 1926 van Kernkamp over naar de bekende Amsterdamse historicus H. Brugmans die sedert 1923 als onder-voorzitter
van het bestuur was opgetreden.
De universitaire tweepoot Rotterdam-Amsterdam bleef toch als scharnierpunt het NEHA houden. De feitelijke ontwikkeling liep echter in zoverre anders, dat door de ontembare werkkracht en inventiviteit van Posthumus en
door het grote gezag en ondernemingszin van Brugmans de Amsterdamse
lucht steeds meer binnen de muren van het Haagse NEHA de sfeer ging bepalen.
Den Haag verloor geleidelijk zijn centrumpositie tussen Rotterdam en
Amsterdam. De zwaarte van Amsterdam in historisch opzicht deed de weegschaal langzaam doorslaan. Oit kwam o.a. tot uitdrukking door de benoeming in 1923 in de Raad van Advies van dr. J.G. van Dillen, privaat-docent
aan de Universiteit van Amsterdam en van prof. Th. Limperg jr, de later zeer
vermaarde Amsterdamse hoogleraar in de bedrijfshuishoudkunde.
Voor het acceptatieproces binnen de universitaire wereld van de nieuwe discipline economische geschiedenis is verder van belang geweest de benoeming
in 1925 van de Leidse hoogleraar dr. H.T. Colenbrander als lid van de Raad
van Advies. Bij diezelfde gelegenheid werd benoemd dr. H.F.M. Huybers,
hoogleraar geschiedenis aan de in 1923 gestichte R.K. Universiteit te Nijmegen. Het opnemen van dr. Th.J .A.J. Goossens, hoogleraar in de economische
geschiedenis aan de in 1927 te Tilburg opgerichte R.K. Handels Hoogeschool
duurde echter tot 1932. Dergelijke benoemingen bevorderden de verspreiding
van de NEHA-ideologie over het land. Deze taktiek had al eerder in 1923
gestalte gekregen door de benoeming in de Raad van Advies van dr. W.S. Unger, gemeente-archivaris van Middelburg. Deze zou zijn leven lang de vereniging een zeer warm hart blijven toedragen.
Tot slot kan vermeld worden, dat - vooral onder invloed van de aanwezigheid van een belangrijk deel van het bestuur in het Amsterdamse -, er vanuit
het NEHA activiteit ontwikkeld werd inzake het collectioneren sedert 1924
van penningen, prenten, platen en schilderijen die relevant waren als tekenen
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van economische activiteit in vroeger tijd. Ook de bij de oprichting van het
NEHA gelanceerde gedachte van de opbouw van een museum van "arbeidsmiddelen" die in het verleden hadden gefunctioneerd, kreeg vanuit aankopen op veilingen in Amsterdam nieuwe impulsen. Hiermee hield de vereniging zich avant la lettre bezig met industriele archeologie. Artikel4 van de statuten had deze activiteit als een doelstelling geformuleerd. Gezien het arbeidsintensieve karakter van het opsporen van oude werktuigen en arbeidsmiddelen
kon met het opzetten van een dergelijke verzameling slechts een bescheiden begin worden gemaakt, naar het bestuur in 1924 opmerkte. In 1926 werd de museumafdeling uitgebreid met een aantal voorwerpen uit Zeeland, die vooraI op
de meekrap-cultuur betrekking hadden. Twee jaar later bestonden de aanwinsten o.a. uit een Brabants weefgetouw uit de achttiende eeuw en een handscheerraam en schietjesspoel, beide ten geschenke ontvangen van de firma Tirion en Carlier te Nuenen.

*

Was in de beginperiode de aandacht primair uitgegaan naar het verzamelen
van aIlerlei archieven, in de tweede helft van de jaren twintig krijgt de uitbouw
van de bibliotheek zeer veel aandacht. Dit proces komt in een verdere versnelling door de aankoop in 1926 van een zeer omvangrijke collectie handschriften
en documenten. Deze verzame1ing met een internationaal karakter was opgebouwd door een particulier in Belgie. Daarin waren in het bijzonder van belang beurskoerslijsten, cognossementen, polissen, wisselkoerslijsten, enz. die
aile streken van hande1drijvend Europa van de zeventiende en achttiende eeuw
vertegenwoordigden. Het bestuur was zeer ingenomen met het internationaIe
karakter van deze collectie die het NEHA voor de buitenlandse onderzoeker
een extra belang gaf.
Het bestuur had niet de bedoeling het bij deze unieke aanschaf te laten.
Wanneer zich in de toekomst meer van dergelijke interessante aanbiedingen
zouden voordoen, was het zaak over extra financiele middelen te kunnen beschikken. Daarom werd op de ledenvergadering in maart 1927 het voorste1 gelanceerd hiertoe een apart Boekenfonds te stichten. Circa vijftig leden liepen
voor die gedachte meteen warm en toonden zich bereid jaarlijks deze zaak met
een extra bedrag te steunen. De vereniging kreeg hierdoor de beschikking over
een niet onaardig budget voor de aankoop van bijzondere en dus dure boeken
of handschriften. De directeur noemde in zijn jaarverslag het initiatief tot
oprichting van dit Boekenfonds de voornaamste gebeurtenis voor de vereniging in 1927.
Dat het Boekenfonds nieuwe power gaf, bleek al in 1928 toen een zeer omvangrijke bibliotheek op economisch- en sociaal-historisch terrein te koop
kwam. Deze particuliere verzameling die zich in het buitenland beyond, telde
naast duizenden boekwerken ook handschriften. In 1928 werden onderhandelingen met de betreffende geleerde van internationale faam aangeknoopt, die
in de loop van 1929 met een koopcontract konden worden afgerond.
Een ander blijk van dynamiek die het NEHA in de loop der jaren twintig
steeds meer demonstreerde, was het plan een tentoonstelling op te zetten. In
november 1928 besloot het bestuur een Internationale Economisch-
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Historische Tentoonstelling te organiseren, die in de zomer van 1929 te
Amsterdam zou plaatsvinden. Aanleiding tot het nemen van dit gedurfd in itiatief was een congres van de Internationale Kamer van Koophandel, dat in
juni 1929 in Nederlands hoofdstad gehouden zou worden. Kortom het bestuur
wilde de kans aangrijpen het NEHA naar buiten toe te presenteren: binnen het
Nederlandse kader duidelijk zichtbaar maatschappelijk relevant bezig zijn en
tegelijk de gelegenheid te baat nemen in het spectrum van de internationale
aandacht te komen.
In Amsterdam sloeg het plan meteen goed aan. Een investeting in goodwill
die later zoals nog zal blijken, zijn rendement volledig zou opbrengen. De tentoonstelling die van 5 juli tot 15 september 1929 in het Stedelijk Museum
plaatsvond, was een schot in de roos. Zoals het bestuur constateerde heeft
hiermee het NEHA "met een slag internationale bekendheid verworven". De
expositieformule was om te laten zien hoe de kunstenaar in Europa het economisch leven in zijn werk had weergegeven. Dit hield in dat het materiaal voor
de expositie grotendeels bestond uit schilderijen en prenten, geordend naar
land. Zo bestond de Duitse afdeling uit een "Fugger-kamer" en een "Hanzekamer". Frankrijk zorgde voor een be1angrijke inzending. Trouwens vele Europese landen waren met een aparte afdeling vertegenwoordigd op deze tentoonstelling die door duizenden werd bezocht. Zowel de binnenlandse als de
buitenlandse pers wijdde waarderende artikelen aan deze expositie die geopend werd door de Franse ambassadeur. Ais blijvend effect naast de grotere
bekendheid van het NEHA werd beschouwd de toegenomen neiging van de
historici hun publikaties meer van illustraties te voorzien. De functie van
bee1dmateriaal ter ondersteuning van de gedrukte tekst was na deze tentoonstelling een aanvaard gegeven. De enige schaduwzijde die aan de expositie
kleefde, was achteraf het grote financiele tekort, namelijk ruim 121.000,-.
Hiertoe werden in de jaren na 1929 moeizame maatregelen getroffen om deze
schuld weg te werken.

De crisisjaren werken negatiej maar ook positiej uit
Was in hetjaar 1930 nog geen invloed van de crisis te bespeuren geweest, daarna nam de doorwerking hiervan ernstige vormen aan . In 1931 daalde het ledenaantal van de vereniging met meer dan honderd . Het jaar daarop viel hetzelfde dalingsritme te bespeuren. Na 1932 was tot 1938 een jaarlijkse terugloop van circa vijftig opzeggingen te constateren. Aileen in 1934 trad een tijdelijke stabilisatie op. In 1938 en 1939 schommelde het ledenaantal rond de 370.
Een dramatische terugval gezien met het glorieuze aantal van 850 in 1929.
Het bestuur kon deze sterke terugloop maar moeilijk mentaal verwerken.
Het sprak in het jaarverslag over 1934 zelfs van "desertie" . Deze harde uitspraak was echter niet geheel terecht. Immers los van de financiele problemen
waarin velen in den lande door de malaise geraakt waren, had het bestuur ze1f
boter op het hoofd. In 1932 en 1933 was namelijk op gronden van bezuiniging
geen jaarboek uitgegeven, waardoor de vereniging minder attractief werd
voor de leden. Kortom een combinatie van negatieve factoren waardoor de
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neerwaartse spiraal in het ledenbestand opgeroepen en gecontinueerd werd.
Pas nadat in 1937 en 1938 wederom tweemaal geen jaarboek was uitgekomen, kon het bestuur een wat mildere houding opbrengen tegenover het opzeggen van het lidmaatschap. Uitte het in 1934 nog de klacht dat een te groot
aantal "zich door opzegging van het lidmaatschap aan de Vereeniging onttrekt", in het bestuursverslag over 1939 wordt spijt uitgesproken betreffende
het bedanken voor het lidmaatschap, maar wordt tevens begrip getoond dat
, ,er zich gebeurtenissen kunnen voordoen waardoor vermindering van particuliere uitgaven voor velen noodzakelijk is".
Ook in de groep donateurs yond een sterke uitdunning plaats. De sombere
situatie van de jaren dertig, die velen noodzaakte op de bestedingen te bezuinigen, maakte de financiele positie van het NEHA moeilijk.
De negatieve invloed van de conjunctuur werkte eveneens door in de hoogte
v;m de subsidies. Zo kortte het Haagse gemeentebestuur met ingang van 1933
het jaarlijkse subsidiebedrag van/ 4.500,- met een derde-deel. Het jaar daarop yond opnieuw een korting plaats, nu met 100/0 tot/2.700,-. In 1936 werd
dit bedrag teruggebracht naar /2.000,-, terwijl er in 1937 geheel mee gestopt
werd. Het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen verlaagde
in 1936 de jaarlijkse subsidie van/ 4.500,- naar /3.000,-. Ook het Amsterdamse stadsbestuur bracht in genoemd jaar de subsidiering terug naar een lager bedrag.
De hiervoor geschetste ontwikkelingen maken duidelijk, dat de financien
van de vereniging bepaald niet in een rooskleurige positie verkeerden. Desondanks heeft het bestuur niet aan contributieverhoging durven denken. Deze
bleef gehandhaafd op / 12, - per jaar. Financiele ruimte werd gevonden door
het uitstellen van publikaties, minder boeken aan te schaffen en door een korting van 10% op de salarissen van het personeel, nadat eerder in het uitzicht
gestelde salarisverhogingen achterwege waren gebleven.
De malaise in de jaren dertig had voor het NEHA ondanks aIle opgeroepen
problemen toch ook een gunstig effect. Immers de nood waarin vele ondernemingen verkeerden, leidde tot het afstoten van talrijke, soms omvangrijke archieven. Met dit proces werd het NEHA vanaf 1932 zeer duidelijk geconfronteerd. Hierdoor was uitbreiding van archiefruimte dringend geboden. Naast
het in gebruik zijnde archiefgebouw kreeg men in 1933 via bemiddeling van
het Haagse gemeentebestuur de beschikking over de bovenverdieping van
twee scholen aldaar. Op deze wijze kon de groei van het archiefbestand doorgaan. Het bestuur achtte uitbreiding van de archiefcollectie juist in deze crisisjaren van groot belang. Wat de vereniging aan archieven had verzameld legde
immers getuigenis af van "onze volkskracht". In de bestaande moeilijke economische tijd was het een zaak van de eerste orde om "de wekroep" die van
het bestuderen van de papieren bescheiden betreffende het zaken do en en het
ondernemen in vroeger tijd uitging, ook tot het nageslacht te laten doordringen.
Hoezeer het NEHA hechtte aan een goed beheer van de verkregen archieyen, komt duidelijk naar voren in 1936. In dat jaar liep het huurcontract van
het pand in de Prins Mauritslaan af. Dit was voor het Haagse gemeentebestuur
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aanleiding met de jaarlijkse subsidiering te stoppen. Omdat de huurprijs toch
al aan de hoge kant was, meende het bestuur dat het dan even goed een pand
kon kopen, temeer omdat de prijzen toen laag waren. Voor /16.500,- kocht
men een ruim huis met grote tuin: perceel Laan Copes van Cattenburch 83.
Een hypotheek van /11.000,- tegen 4070 en een lening van /2.000,- tegen
hetzelfde rentepercentage maakten deze aankoop mogelijk. Op 30 september
1936 was het vroegere huurpand ontruimd en betrok het NEHA nu zijn eigen
home. De twee dependances in de gemeentescholen bleven daarnaast in gebruik.

*

Een andere belangrijke zaak die reeds voor de crisistijd was gestart, betrof de
nieuwe huisvesting van de bibliotheek. In 1928 was door de vele aankopen en
de talrijke schenkingen van boeken, tijdschriften en bladen de ruimteproblematiek van de bibliotheekafdeling zo nijpend geworden, dat een oplossing geboden was. In eerste instantie wendde het bestuur zich tot het Haagse gemeentebestuur om medewerking te verkrijgen voor een apart bibliotheekgebouw.
Op dit verzoek werd echter niet ingegaan. Toen richtten voorzitter en secretaris, namelijk Brugmans en Posthumus die beiden te Amsterdam woonachtig
waren, zich tot het bestuur van hun woonplaats. Bij brief van 5 augustus 1928
deelde het Amsterdamse stadsbestuur mee zowel een lokaliteit voor de
Economisch-Historische Bibliotheek met een ruimte voor 100.000 banden als
een financiele bijdrage in de exploitatiekosten ter beschikking te willen stellen.
Het bestuur ging gaarne op dit aanbod in en accepteerde het nieuwe feit van
een filiaal van het NEHA in Amsterdam.
Op 26 mei 1930 keurde de Amsterdamse gemeenteraad de aankoop door de
stad van de perceien Herengracht 218-220 goed, voteerde /1.000,- als tegemoetkoming in de verhuiskosten en stemde in met een jaarlijkse subsidie van
/4.000,-. Op 4 februari 1931 stelde de gemeenteraad/39.000,- ter beschikking aan het stadsbestuur om de aankoop te financieren. In hetzelfde jaar
werd de jaarlijkse subsidie verhoogd tot /6.000,-, in 1933 echter wegens de
crisis gekort met 15% en later nog verder teruggebracht tot/4.500,-. In 1932
was de inrichting van de bibliotheek voltooid en werd deze voor het publiek
opengesteid. Op 28 januari 1933 yond de officiele opening plaats door de burgemeester van Amsterdam. Het jaarlijkse aantal bezoekers steeg sne!. Reeds
in 1932 werd de bibliotheek "een centrum van wetenschappelijk leven in ons
land en voor velen een kostbare bron van informatie" genoemd. Het losse
contact met de Amsterdamse universiteit vond versterking door de vestiging in
1932 van het Economisch-Historisch Seminarium in een kamer van de bibliotheek. De symbiose van hoogleraar en directeur in de persoon van Posthumus
kwam hiermee goed tot uitdrukking.

*

Naast de verzelfstandiging en overplaatsing van de bibliotheek blijkt de nieuwe lokatie Amsterdam ondanks de crisistijd een vruchtbare voedingsbodem te
zijn geweest voor nieuwe initiatieven. In 1933 bereikte het bestuur van het NEHA een verzoek van de zijde van de Domela Nieuwenhuis-Stichting om in de
bibliotheek de boekenrij van genoemde stichting op te nemen. Omdat conditie
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was dat deze collectie als geheel bij elkaar moest blijven, stelde het bestuur het
riante tuinhuis, gelegen aan de achterzijde van het perceel op de Herengracht,
hiertoe ter beschikking. Voor de aankoop van boeken op het terrein van de geschiedenis der arbeidersbeweging en voor verwarming en beheer van deze
aparte ruimte ontving het NEHA van de stichting jaarlijks f 1.200,-. Op 25
februari 1934 vond de officiele opening van deze specifieke bibliotheek plaats.
De verwezenlijking van het in het voorgaande besproken initiatief had een
stimulerende uitwerking op de uitbouw van de reeds eerder bestaande sociaalhistorische afdeling van het NEHA. Deze ontwikkeling werd verder versterkt
door de aankoop in 1934 van enige grote collecties die ook uit internationaal
oogpunt van wezenlijk belang waren. De intentie van directeur Posthumus die
achter dit alles de drijvende kracht was, richtte zich op het opzetten van een
historische documentatie betreffende de maatschappelijke stromingen en bewegingen van de afgelopen honderd jaar. Terecht stelde hij, dat ons land op
dit terrein een duidelijke achterstand had.
Gezien de omvang van de verworven verzamelingen was een nieuwe ruimte
nodig. Het Amsterdamse stadsbestuur werkte hiertoe goed mee en stelde·het
grote leegstaande schoolgebouw van de vijfjarige meisjes-H.B.S. op de Keizersgracht 264 ter beschikking. Posthumus zag dit nieuwe tehuis als een start
voor een internationaal instituut voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de sociale geschiedenis. WeI begreep hij, dat realisering van een dergelijk instituut het financieel vermogen van het NEHA te boven ging.
Reeds in 1935 was de oprichting van het Internationaal Instituut voor SociaIe Geschiedenis een feit. Het was een zelfstandige instelling. Met het NEHA
werd echter een duidelijke band gelegd, doordat voor twee bestuursleden, namelijk Brugmans en Van Winter, in het bestuur van het nieuwe instituut een
plaats werd ingeruimd. Bovendien trad Posthumus tevens op als directeur van
dit instituut. De samenwerking kreeg nog verder gestalte, doordat het NEHA
de eigen boeken op sociaal-historisch terrein aan het instituut in bruikleen gaf.
Posthumus zag de nauwe relatie als een goed uitgangspunt om tot specifieke
centralisatie te komen op economisch- en sociaal-historisch terrein. Daarnaast
beschouwde hij echter een goede samenwerking tussen beide instellingen als
een primaire voorwaarde, omdat "het niet altijd gemakke1ijk zal zijn uit te
maken, waar de economische geschiedenis eindigt en de sociale geschiedenis
begint." Dit standpunt, verwoord in 1935, herhaalde hij twee jaren later nog
eens, toen hij er op wees, dat er "een nauw verband tussen de economische en
sociale geschiedenis bestaat."
De partij die het eerst en het meest van de aanwezigheid van beide instituten
profiteerde, was de Universiteit van Amsterdam. Met name studenten en staf
van de afdeling geschiedenis aldaar konden profiteren van de toeganke1ijkheid van 150.000 werken in beide instituten. Voor wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de economische en sociale geschiedenis waren hier ongekende mogelijkheden aanwezig. De tijd moest leren, of Amsterdam deze
welhaast astronomische voorsprong op andere universitaire instellingen ook
ten volle zou benutten.

*
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Toen het NEHA aan de vooravond van de Tweede Wereldooriog zijn 25-jarig
bestaan kon herdenken, liet het bestuur dit heuglijk moment wegens de nog
steeds moeilijke economische omstandigheden ongemerkt voorbij gaan. WeI
werd naar aanieiding van deze gelegenheid een soort sterkte-analyse gemaakt.
Men was trots op het feit dat de bibliotheek van het NEHA "tot de best geoutilleerde op haar gebied in Europa behoort. " Dit oordeel was gebaseerd op
reacties van buitenlandse onderzoekers die in toenemende mate de bibliotheek
voor wetenschappelijk onderzoek bezochten.
Het bestuur was verder trots op de opbouw van een verzameling van ruim
honderd grotere en kleinere bedrijfsarchieven. De daarin aanwezige gegevens
werden van groot belang geacht voor een betere kennis van de nationale geschiedenis. In dit verband constateerde het bestuur met voldoening, dat de
overheid intussen begrepen had dat het behoud van oude bedrijfsarchieven
een waardevolle zaak was die subsidie verdiende. Door de uitgebrachte publikaties was men in wetenschappe1ijke kring gaan inzien, "dat de economische
geschiedenis een eigen plaats onder de historische wetenschappen inneemt."
Een zwakte-analyse paste niet binnen de psychische structuur van directeursecretaris Posthumus. Dat het ledental van de vereniging intussen gehalveerd
was, weet hij aan de depressie die op de hoogconjunctuur gevolgd was. Deze
dynamische man keek primair naar wat bereikt en opgebouwd was. Dat de basis van de achterban die dit alles moest schragen, intussen gesionken was, betreurde hij weI. Belangrijker achtte hij de waardering die vooral van buitenlandse zijde voor het werk van het NEHA werd uitgesproken.
De situatie tijdens de Tweede Wereldoorlog
De oorlogstoestand sedert 10 mei 1940 had meteen een negatieve terugslag op
het ledental. Al in 1940 daalde dit van 369 naar 292. Deze daling zette zich in
1941 verder door. In 1942 trad een herstel op. Na een lichte terugval in 1943
was in 1944 weer enige groei te signaleren. In deze jaren en ook in die van na
de oorlog schommelde het ledental rond de driehonderd. Dit aantal achtte het
bestuur in zijn jaarverslag over 1944 te gering. Voor het waarmaken van "het
belangrijke culturele doel dat wij nastreven" werd een grotere aanhang noodzakelijk geacht om de vleugels na het einde van de oorlog, dat in zicht was, verder te kunnen uitslaan.
Door de ooriog liep niet aileen het ledenbestand terug maar ook het aantal
bezoekers aan archief en bibliotheek. Dit laatste had te maken met de
schaarste aan kolen, waardoor de verwarming van de gebouwen minimaal
was; verder natuurlijk ook met de onrust van die tijd. Later, in 1941, nam de
belangstelling weer toe. Dit verklaarde het bestuur uit de omstandigheid, dat
in een periode als deze "waarin het Ievensbelang van onze natie op het spel
staat", de betekenis van een instituut ais het NEHA dieper gevoeld werd in de
strijd tegen de bezetter om het behoud van de eigen nationale identiteit.
Kon in 1941 nog gesteld worden, dat "de bezetting van ons land op het gewone bedrijf van de Vereeniging weinig invloed heeft gehad", 1942 bracht in
dit beeld echter een sterke wijziging. Op 13 maart 1942 zag Posthumus zich
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ontslagen uit zijn functie als directeur-secretaris. Dit geschiedde op last van de
bezetter wegens de joodse afkomst van Posthumus. Deze dook onder. Het
noodgedwongen vertrek van Posthumus beschouwde het bestuur van het NEHA als een buitengewoon groot verlies. Het erkende volmondig, dat zowel de
vereniging als de door haar beheerde instituten als archief en bibliotheek "in
wezen een schepping van den heer Posthumus zijn en dat zij hun karakter en
huidig bestaan voor een zeer groot deel aan zijn activiteit en toewijding danken." Gelukkig yond het bestuur dr. J .C. Westermann bereid de opengevallen
plaats van directeur-secretaris in te nemen.
Naast de druk van de bezetter had het bestuur nog met een ander, meer triviaal probleem te maken. Oit had betrekking op de toenemende pressie van
overheidswege op het bedrijfsleven uitgeoefend om over te gaan tot het opruimen van oud archief ter bevordering van de aanmaak van nieuw papier. Dit
borg het gevaar in zich, dat wetenschappelijk waardevol materiaal verloren
zou galin. In dit verband werd begin 1943 een circulaire uitgestuurd naar een
groot aantal ondernemingen. Hierin stonden algemene richtlijnen betreffende
schiften en bewaren van bedrijfsarchieven. Op dit initiatief kwamen nogal wat
positieve reacties . Het resultaat was dat niet ondoordacht allerlei belangrijke
bedrijfsarchieven werden opgeruimd.
Gelukkig liet de bezetter de gebouwen van het NEHA ongemoeid, terwijl
deze ook voor oorlogsschade gespaard bleven. Door deze betrekkelijke rust
konden, toen de universiteit gesloten was, in de bibliotheek te Amsterdam vele
"zwarte" tentarnens worden afgenomen, terwijl in het archiefgebouw te 'sGravenhage een enkele maal aan onderduikers gastvrijheid werd verleend.
De moeizame weg naar herstel
Enige maanden na de capitulatie van de Duitsers keerde Posthumus in zijn
functie terug. Op 17 september 1945 trad hij weer officieel aan als directeursecretaris. Aan het slot van het jaarverslag over 1945, uitgebracht door de directeur, liet Posthumus zijn naam in een kapitaalletter afdrukken. Met grote
erkentelijkheid werd afscheid genomen van dr. J .C. Westermann die Posthumus vanaf 1942 voortreffelijk vervangen had .
Reeds in november 1945 overleed Westermann, waardoor hij zijn plannen
voor een grote bronnenpublikatie betreffende het zestiende-eeuwse handelshuis Daniel van der Meulen niet tot verwezenlijking zag gebracht._Later zou
mevr. Jongbloet deze draad weer opnemen. Een initiatief van Westermann uit
begin 1945, dat wei realisatie yond, was de stichting van een Studiefonds voor
de beoefening van de economische geschiedenis in Nederland. Oit fonds dat
verbonden werd aan het NEHA en waarin eind 1945 reeds /3.500,- gestort
was, had vooral ten doel grote onderzoeksprojeten te entarneren. Dit fonds is
verder niet tot ontwikkeliilg gekomen.
Al in de loop van 1943 had het bestuur van het NEHA contact gelegd met de
Agronomisch-Historische Studiekring. Het bestuur achtte deze nieuwe loot
aan de starn van het Nederlands historisch bedrijfvan groot belang, omdat het
van mening was, dat het studieterrein van de geschiedenis van landbouw, vee-
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teelt e.d. tot dan toe "zeer stiefmoederlijk bedeeld was geweest bij het vorschen en bewerken van bronnen, in vergelijking met andere aspecten van het
econornisch leven." Met veel respect werd gewezen op het werk van prof. dr.
Z. W. Sneller op het terrein van de geschiedenis van de landbouw . Zeer nadrukkelijk stelde het bestuur zowel het laarboek als de serie Werken open
voor publikaties op agronomisch-historisch gebied. Veel resultaat heeft dit
aanbod dat in 1946 nog eens herhaald werd, niet gehad. De Studiekring voor
de Geschiedenis van de Landbouw zocht naar eigen publiciteitsvormen.

*

Het afnemend bezoek aan bibliotheek en archief van het NEHA, waarover het
bestuur in 1946 klaagde, werd geweten aan de haast die veel studenten hadden,
om af te studeren. Verder deed zich bij de studenten een verschuiving in interesse voor naar de nieuwe geschiedenis. De invloed van de nieuwe ster aan het
Amsterdamse firmament, Ian Romein, zal hier niet vreemd aan geweest zijn.
Mede in het licht van het voorgaande startte Posthumus een grote wervingsactie onder jongeren om die meer bij het werk van het NEHA te betrekken. Hij
had hiermee succes. Vanaf 1946 steeg het ledental weer tot boven de 300. Dit
aantal dat toch wei als de minimumgrens werd gezien, kon men vasthouden tot
aan 1951, toen zich weer een daling inzette, zodat eind 1952 de stand op 280 belandde. De aanwas van jongeren was niet voldoende om de negatieve gevolgen
van vergrijzing en overlijden teniet te doen. Dit ondanks het feit dat vanaf
1947 toch weer een groei van de belangstelling voor de economische geschiedenis te signaleren vie!.
Een cruciaal moment in de geschiedenis van het NEHA was het voornemen
van Posthumus om als directeur-secretaris af te treden. Dit zou officieel ingaan op 1 januari 1949. Op die datum zou dr. 1.1. Brugmans die in 1947 aan
de Economische Faculteit van de Universiteit van Amsterdam benoemd was
tot hoogleraar in de economische geschiedenis, hem in deze functie opvolgen.
De ledenvergadering ging ermee akkoord, dat ter inwerking van de nieuwe directeur deze al een half jaar eerder in dienst zou treden. Gedurende die korte
periode was er sprake van een dubbel directoraat.
Posthumus verdween na 1 januari 1949 echter niet van het tonee!. Hij volgde Van Winter op die aftrad als voorzitter van het bestuur. Van Winter lOU
echter nog wei gedurende lange tijd voorzitter blijven van de Commissie voor
de Publicatien, waarvan Brugmans de nieuwe secretaris werd.

*

Aangezien vanaf 1950 de financiele kosten voor het NEHA sneller stegen dan
de inkomsten, moest een oplossing voor dit probleem gevonden worden. In de
loop van 1950 viet het besluit om voor de leden de jaarcontributie die vanaf
1922 constant op/12,- was gehouden, te verhogen tot/16,- . Verhoging
van de inkomsten werd verder bereikt door acties van directeur Brugmans o.a.
in Twente en Noord-Brabant. Hij bezocht daar een aantal industriegemeenten
met het doel nieuwe donateurs te winnen. Hij had hiermee bepaald succes. Een
neveneffect van de door Brugmans ondernomen actie was, dat het hollandocentrische karakter van het NEHA naar een meer nationale grondslag omgebogen werd.
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Naast activiteiten om de inkomsten te verhogen zocht men tevens financitHe
ruimte door de kosten tedrukken. In dit verband viel in 1951 het besluit voortaan niet meer de ledenlijst, de jaarverslagen van bestuur, directeur en van de
commissie voor de publicatien, de verlies- en winstrekening, de balans en de
begroting in het laarboek afte drukken. Op dit besluit kwam het bestuur al in
1952 gedeeltelijk terug. De jaarverslagen van bestuur en directeur werden toch
te belangrijk geacht om die uit het laarboek weg te laten.
In 1952, het jaar waarin het 25e laarboek verscheen, kon het bestuur met
enige tevredenheid constateren, dat de plaats die het NEHA binnen het wetenschappelijk bedrijf in Nederland innam, steeds meer aan betekenis begon te
winnen.

II

DE COMMISSIE VOOR DE PUBLICATlEN

Een in het kader van de eerder gegeven analyse bijzonder belangrijke facet was
de in de statu ten geformuleerde intentie te komen tot "het publiceren van bescheiden en ander bronnenmateriaal op het gebied der economische geschiedenis van Nederland, al of niet in eigendom der Vereeniging" (art. 4). Verder
wensten de oprichters ook wetenschappelijke publikaties op economischhistorisch terrein te entameren, hetzij door zelf de uitgave op zich te nemen,
hetzij door financiele steun dit te bevorderen.
Ter voorbereiding van de uitgave van wetenschappelijke publikaties die de
vereniging ter hand wilde nemen, werd een Commissie voor de Publicatien ingesteld, bestaande uit de reeds eerder vermelde voorzitter Kernkamp en
directeur-secretaris Posthumus, aangevuld met mr. S. Muller Fzn, rijksarchivaris in de provincie Utrecht, en mr. S. van Brakel, rechter in de arrondissementsrechtbank te Utrecht. Voorzitter en secretaris van het bestuur van het
NEHA waren derhalve tevens voorzitter en secretaris van genoemde commissie. Een bewijs van het belang dat aan het goed functioneren van deze commissie werd gehecht. Ais eerste activiteit van de commissie werd conform besluit
van de vergadering van 27 november 1914 de uitgave van een EconomischHistorisch laarboek verwacht.
Ter regeling van de werkzaamheden van de commissie voor de publicatien
stelde het bestuur al in het oprichtingsjaar 1914 een instructie op. Uit artikell
van deze instructie valt op te maken aan wat voor kopij de commissie dacht.
Allereerst stond de commissie voor ogen het uitgeven van handschriften en
verder bronnenmateriaal, nog niet eerder in druk verschenen. Verder het herdrukken van zeldzame werken of documenten. Ais derde punt van actie dacht
men aan het maken en doen drukken van inventarissen van in het archief van
de vereniging of van in andere bijzondere of open bare archiefbewaarplaatsen
aanwezige archieven of gedeelten daarvan. Een vierde aandachtspunt was het
uitgeven van lijsten van handschriften en andere bescheiden, over verschillende archiefdepots of bibliotheken verspreid. Als vijfde en laatste actiepunt
stond in het program vermeld het uitgeven van monografieen . Bij al de genoemde punten gold als beperkende bepaling, dat de in druk uit te geven kopij
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van belang moest zijn voor de economische geschiedenis van Nederland en
zijn kolonien .
Opvallend is dat de commissie in de ogen van het bestuur een meer actieve
rol diende te spelen dan gewoonlijk van een redactie van een wetenschappelijk
tijdschrift of jaarboek verwacht wordt. Immers men diende niet afte wachten,
totdat spontaan kopij zou worden aangeboden. Artikel 2 van de instructie
stelt dienaangaande, dat een publikatie in bewerking wordt genomen door hen
die daartoe van de comrnissie een opdracht ontvangen ~ en door de commissie
zelf. De commissie was dus veel meer dan een beoordelende instantie achteraf.
Integendeel de commissie diende initierend op te treden en daarnaast als een
soort schrijverscollectief te opereren. Dat moest niet in het wilde weg geschieden. Artikel 10 bepaalde zeer expliciet, dat de commissie een witte vlekkenplan zou behoren op te stellen. Deze lijst van leemten in de kennis van de economische geschiedenis van Nederland en zijn kolonien zou richtsnoer moeten
zijn zowel bij het uitgeven van bronnenpublikaties aIs bij het entameren van
monografische studies op basis van reeds gepubliceerd bronnenmateriaal.
Ook wat de methodiek van bewerken betreft, werden er eisen gesteld. Elke
publikatie zou tenrninste een inleiding dienen te bevatten en geannoteerd behoren te zijn . Verder gold het voorschrift dat bewerkers en auteurs de regeis in
acht moesten nemen van het Historisch Genootschap, geldend voor het uitgeven van historische beschieden.
De kleinere bijdragen zouden opgenomen worden in het EconomischHistorisch laarboek, waarvan het eerste deel in 1915 verscheen. Grotere studies zouden als afzonderlijke publikaties verschijnen in de reeks Werken,
waarvan het eerste deel pas in 1919 uitkwam .
De honorering voor auteur en bewerker was zeer merkwaardig geregeld. Bij
het laarboek gold een honorarium van /5,- per vel van zestien bladzijden
druks, wanneer het bronnentekst betrof. Voor de inleiding was het tarief
j 10,- en voor het opmaken van de registers j 15,- per vel. Betreffende de
Werken bedroeg het honorariumj250,- bij een uitgave van tenminste twintig vel. Kwam men onder deze omvang van 320 bladzijden dan voJgde een honorering op basis van de maatstaf voor het laarboek.

*

Na de hier gegeven schets van de gang van zaken in het oprichtingsjaar 1914
valt te constateren, dat de plannen tot het uitgeven van een jaarboek mede een
stimulans zijn geweest om het ledental te doen toenemen tot 234 eind december 1915, 389 eind december 1916,432 ultimo december 1917,459 eind december 1918,503 ultimo december 1919. Ook het bestuur van de vereniging legde
een correlatie tussen ledental en jaarboek.
Het eerste jaarboek, gedateerd 1915, kon echter pas in februari 1916 aan de
leden worden toegezonden. Deze vertraging is te verklaren door een te late aflevering van het linnen uit Engeland ten behoeve van de omslagband. De oorzaak hiervan valt te zoeken in de toen bestaande oorlogssituatie die ondanks
de neutraliteitsstatus van Nederland de verbindingen met het buitenland bemoeilijkte. Hoe dan ook, de groen linnen band met gouden opdruk mocht er
zijn. Er was en is geen serie in den lande te vinden waarvan de delen zich pre-

50 DELEN JAARBOEK

19

senteren in zulk een fraaie oms lag versierd met een orgineel monogram en kaderlijn in goud op het bovenplat en op de rug in goud omkaderde velden,
waarvan het tweede en derde titelveld en de overige met een roset in het centrum versierd. Een streling voor het oog dat dwaalt langs de groene rij in de
boekenkast. Ook de sedert 1919, zij het onregelmatig verschijnende reeks
Werken, werd op dezelfde fraaie wijze, hier in rood linnen band, uitgegeven.
Een luxe outlook die beide reeksen niet aIleen een deftig cachet gaf maar ook
de pretentie benadrukte, dat het hierin geproduceerde een blijvende functie
had ten aanzien van toekomstig historisch onderzoek. Bij de Werken is de outfit tot aan het verschijnen van deel14 in 1958 in stand gehouden. Daarna werd
voor een meer eenvoudige uiterlijke vorm gekozen. Het jaarboek daarentegen
bleef geIukkig tot aan de dag van vandaag in zijn goud-groene jas verschijnen.
Ais drukker-uitgever trad vanaf de aanvang op de firma Martinus Nijhoff
te 's-Gravenhage, met wie het bestuur een contract had aangegaan. Na verloop van tijd yond er een splitsing in de uitgevers- en drukkersfunctie plaats.
Zowel het drukken als binden van de publikaties werd overgenomen door de
firma E.J . Brill te Leiden, terwijl Nijhoff de rol van uitgever bleef vervullen.
Pas in 1985 kwam aan deze oude en goede dubbelrelatie een einde. Wegens de
hoge zetkosten werd naar een andere oplossing voor het drukken gezocht.
Ook in de relatie met de uitgever trad een wijziging op. Na zeventig jaren werd
de Nijhoff-vlag gestreken. Vanaf 1986 staat NEHA-Amsterdam als uitgevende instantie op het titelblad van het jaarboek vermeld.

III

HET JAARBOEK: ON DANKS TEGENWIND VOORUIT

Na de eerste succesvolle start in de jaren 1914 en 1915, geschraagd met name
door de financiele inbreng van de contributies van de leden van het NEHA, en
de doorbraak in 1918, bleken de tussenliggende jaren 1916 en 1917 erg moeilijk te zijn. De problemen in die periode waren vooraI het gevolg van de snelle
groei van het aantal verworven archiefbestanden. Dit eiste niet aileen ruimtelijke voorzieningen maar vooral uitbreiding in de personele bestaffing. Doordat geldelijke steun van de rijksoverheid en van het Haagse gemeentebestuur
op zich liet wachten en door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een subsidieverzoek botweg werd afgewezen, stond het bestuur van het NEHA voor de
vraag, of het niet beter zou zijn met het uitgeven van het jaarboek te stoppen
om zodoende meer financiele ruimte te krijgen. Afgezien nog van de vraag, of
het verstandig zou zijn een pas gestarte reeks af te breken, Iiet het bestuur zich
eveneens door de overweging leiden, dat een dergelijke maatregel een ongunstig effect zou hebben op de ontwikkeling van de vereniging. Immers juist
door publikaties werd het NEHA naar buiten toe bekend en werd met een zekere regelmaat de aandacht gevestigd op het streven van de vereniging. Maar
zelfs als het bestuur de radicaIe beslissing van opheffing lOU nemen, dan leverde dit nog onvoldoende financiele besparing op om de verkregen archieven en
collecties te kunnen blijven beheren.
Gelukkig is men in 1916 niet tot de dreigende fatale beslissing gekomen. Een
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dergelijk besluit zou ook bepaald onjuist geweest zijn. Immers de jaarrekening 1916 van de vereniging werd met een batig saldo afgesloten. Voor het
tweede deel van het jaarboek was aan de drukker / 1.742,09 betaald. Daarop
kon nog in mindering worden gebracht de opbrengst van losse verkoop via de
firma Nijhoff. De door het bestuur aangekondigde tekorten op de toekomstige exploitatie waren in feite fictief. Deze waren gebaseerd op de verwachting
van financiele kosten, wanneer men alle verlangens tot expansie ging realiseren .
Waarschijnlijk is de move van het dreigen met stoppen van het jaarboek en
niet tot de uitgave van een derde deel te komen, te verklaren als een psychologische zet van het bestuur naar de achterban toe, die reeds toen gehecht was
aan het nieuwe contactorgaan. Immers nog in 1916 besloot het bestuur over te
gaan tot het stichten van een "Publicatiefonds". Op velen werd een beroep gedaan hierin een bedrag te storten, zodat de publicistische activiteiten van de
vereniging een meer solide financiele grondslag zouden verkrijgen.
In het jaarverslag over 1917 kwam echter de aap uit de mouw. Het bestuur
dacht niet zozeer aan het veiligstellen van de uitgave van het jaarboek maar
meer specifiek aan het scheppen van een basis voor een nieuwe reeks van afzonderlijke publikaties, de "Werken". Hiervoor dacht men per deel circa
j5JXXJ,- nodig te hebben. In dit bedrag waren naast de drukkosten tevens begrepen de salarissen van enkele beambten die ingezet werden voor het maken
van transcripties van archiefbescheiden, de vergoeding voor een typiste en het
honorarium voor de wetenschappelijke bewerker. Eind 1917 was al voor
2.600,- als jaarlijkse donaties ten behoeve van het Publicatiefonds toegezegd, welke bedrag eind 1918 was opgelopen tot /4.000,- . Het bestuur
constateerde dan ook met voldoening, dat deze actie .. in eersten aanloop" een
succes genoemd kon worden. Voor het beheer van dit fonds werd een aparte
boekhouding gevoerd en ook een aparte jaarrekening uitgebracht.
De sterke stijging van de papier- en drukkosten in de latere jaren van de
Eerste Wereldoorlog vormde een nieuwe bedreiging. Zo viel de nota voor het
tweedejaarboek 750/0 hoger uit dan die voor het eerste dat/997 ,50 had gekost.
De kosten van het uitbrengen van het derde deellagen weer een derde hoger
dan bij het tweede. De drukkersnota voor het vijfde jaarboek bedroeg zelfs
meer dan het drievoudige van die voor het eerste dee!. Desondanks heeft deze
snelle kostenstijging geen feitelijke bedreiging betekend. Immers het ledental
groeide jaarlijks en overschreed begin 1919 de vijfhonderd, zodat de toename
van het totaal der ontvangen contributies de stijging in de drukkosten kon
dekken. Doordat het Publicatiefonds aileen voor de uitgave van de Werken
werd aangewend, had het laarboek weliswaar niet de voordelen van deze
aparte geldbron maar ook niet de nadelen, toen daar vanaf 1919 de pittige rekeningen gepresenteerd werden voor de uitgave van de elkaar aanvankelijk
sne1 opvolgende delen die in de reeks Werken verschenen. Het grootste project
in dat kader was de uitgave van de "Documenten betreffende de buitenlandsche handelspolitiek van Nederland in de negentiende eeuw", verzorgd door
prof. mr. N.W. Posthumus. Het eerste deel kwam uit in 1919, het zesde en
laatste deel in 1931. Aanvanke1ijk werd gedacht aan tien delen . Op dit project
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gaf het departement van Buitenlandse Zaken vanaf 1918 gedurende een termijn van twaalf jaren een jaarlijkse subsidie van f 1.500,-.
Tot aan 1932 toen de crisis een zware tol ging eisen, is het jaarboek met grote
regelmaat elk jaar uitgekomen. Een beperkte hindernis moest nog wei in 1917
overwonnen worden. De verbindingen met Engeland waar het boeklinnen
vandaan kwam, waren toen onmogelijk geworden. Na enige moeite kon de firma Martinus Nijhoff er toch in slagen linnen te vinden, "dat weinig van het tot
dusver gebruikte verschilde". Dat weinig is echter wei betrekkelijk. Na de wat
geelgroenige kleur van de eerste banden is de tint met deel III mosgroen geworden.
Een euvel dat het jaarboek steeds iets te laat verscheen, namelijk enkele
maanden na het jaar dat op het titelblad vermeld stond, was bij de uitgave van
het zesde deel eindelijk bedwongen. Voor het eerst kwam het jaarboek nog
voor het einde van het verenigingsjaar 1920 uit.
Zoals reeds aangegeven kwam de crisis in de jaren dertig roet in het eten
strooien. De malaise werden in 1931 nog versluierd door de mededeling van de
Commissie voor de Publicatien dat het zeventiende deel van het jaarboek niet
bijtijds kon verschijnen wegens het grote aantal statistieken, zodat hoewel op
1931 gedateerd dit deel pas in 1932 uitkwam. In hetjaarverslag over 1932 bleek
zonneklaar, dat de verklaring voor de vertraging in het gebrek aan geldmiddelen school. Op voorstel van de Commissie voor de Publicatien werd toen tijdens de jaarvergadering besloten in 1932 geen achttiende deel uit te geven. In
het jaar daarop viel het besluit om wegens "de voortdurende malaise en den
zorgvollen financieelen toestand der Vereeniging" geen jaarboek uit te brengen. Wei werd in 1933 aan de leden deel9 van de Werken toegezonden, namelijk het tweede deel van de stu die van P.J. van Winter over het thema "Het
aandeel van den Amsterdamschen handel aan den opbouw van het Amerikaansche Gemeenebest" .
De "gegronde hoop" dat in 1934 wei een jaarboek zou kunnen uitkomen,
werd bewaarheid en als "verblijdend verschijnsel" begroet. Het bestuur van
het NEHA erkende, dat de druk van de aflossing van de schuldenlast die vooral een negatief gevolg was van de internationale tentoonstelling in 1929, van
invloed was geweest op de vertraging in de regelmatige uitgave van jaarboeken. De doem van het succes van 1929 zou tijdens de gehele jaren dertig een hypotheek leggen op de mogelijkheid regelmatig een jaarboek uit te brengen.
Kortom het jaarboek werd als sluitpost beschouwd ten aanzien van activiteiten in het verleden ondernomen.
Ondanks al deze belemmeringen ging de toestroom van kopij door. In 1936
kwam het twintigste deel uit zonder dat daarin een jaarverslag over 1935 van
de Commissie voor de Publicatien was opgenomen. Hetzelfde gold voor 1936,
toen tenminste als argument werd opgevoerd, dat deze commissie in dat jaar
niet bijeen was geweest. Ook over 1937 werd geen jaarverslag uitgebracht. De
ledenvergadering van 1937 had immers besloten in dat jaar en in 1938 geen
jaarboek te doen drukken maar al de power te reserveren voor de uitgave in de
Werken van de "Confusion de Confusiones" van J. de la Vega. Het duurde
echter nog tot 1939 dat deze publikatie verscheen.
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Deze keuze tendeert naar mijn opvatting, dat het jaarboek in deze jaren bepaaId niet op de eerste plaats kwam. De uitgave van een Werk ging voor en de
druk van de aflossing van de schuld betreffende de tentoonstelling van 1929
had vooraI negatieve consequenties voor de mogelijkheden inzake het jaarboek. Pas in 1940 was de doem van het succes van 1929 verdwenen. Toen was
de schuld die hieruit resulteerde, geheel afgelost en kon de uitgave van het
jaarboek niet meer op oneigenlijke gronden worden tegengehouden. Het leed
was echter vanaf dat moment niet geIeden. De financiele toestand van het NEHA bleef zorgelijk.
In het jaar 1938 bleef de uitgave van het jaarboek uit en ook in 1939 waren
de leden verstoken van de toezending van een jaarboek. De uitgave van deel
XXI yond pas in december 1940 plaats. Het daaraan voorafgaande twintigste
deel was in 1936 uitgekomen. Dit vormt weI het bewijs, dat het belang van het
jaarboek op de tweede plaats was gekomen.
Toch is in het jaarverslag over 1939 een omslag te bespeuren in die zin dat
kwestieus wordt gesteld, dat in de komende jaren nog meer delen van de Werken zullen volgen. De uitgave van het jaarboek krijgt nu prioriteit. Pas aIs er
financiiHe middelen over zijn of extra geldelijke steun wordt verkregen, vaIt
voortzetting van de reeks Werken nog te overwegen. De ontwikkeling in de
hierop volgende jaren zou laten zien, dat voortaan het jaarboek het primaat
zou verwerven.
De hoop van het bestuur voortaan jaarlijks met een uitgave te komen, werd
echter door de oorlogsomstandigheden niet vervuld. Deel XXII kwam pas 3 liz
jaar na het voorafgaande deel uit. Hoewel het titelblad van dit jaarboek op
1943 gedateerd werd, was het eigenlijke moment van verschijnen april 1944.
Na afloop van de oorlogsomstandigheden zou het toch nog tot 1947 duren,
voordat deel XXIII uitkwam . Het daarop volgende deel verscheen pas in 1950.
Het zilveren jaarboek, deel XXV, kwam in 1952 uit.

*

De vertraging die het regelmatig uitgeven van het jaarboek na de oorlog ondervond, is voor een aanzienlijk deel toe te schrijven aan de sterke stijging van de
beheerskosten van bibliotheek en archief. Deze twee instituten hadden bij de
besteding van de inkomsten van het NEHA de hoogste prioriteit. Toch had al
in 1946 het bestuur het voornemen uitgesproken "de oude gewoonte te herstellen" door weer jaarlijks een jaarboek uit te brengen.
Deze intentie kreeg verder nog versterking door het feit dat de rijksoverheid
zich reeds in 1945 bereid had getoond een subsidie te geven ten behoeve van het
publiceren van het jaarboek. Het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen zou de helft van de kosten tot een maximum van/2.000,- voor
zijn rekening nemen. In hoeverre subsidiering ook voor de volgende delen zou
gelden, was in 1947, toen deel XXIII uitkwam, nog onzeker. Ervan uitgaande
dat de subsidietoekenning niet eenmalig zou zijn en dat het ledental zou stijgen
met als resultante toename van de geldmiddelen, hoopte het bestuur dat het
mogelijk zou zijn "tot den ouden luister, een jaarboek in elk jaar, terug te keeren. "
Voor de toekomst van het jaarboek was in ieder geval een goede zaak, dat
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naast de algemene rijkssubsidie van/3.000,- per jaar aan de vereniging, later
verhoogd totl 4.200,-, de toeslag van 12.000,- een geoormerkt bedrag was
dat alleen voor de uitgave van het jaarboek aangewend kon worden.
In het jaarverslag over 1949 merkte het bestuur op, dat de financiele positie
van het NEHA voorlopig niet toestond elk jaar een jaarboek uit te geven. Desondanks wilde het bestuur dit ideaal blijven nastreven. Beperking van de omyang van het jaarboek zag het als een van de middelen om deze doelstelling te
helpen realiseren.
Toen in april 1950 deel XXIV verscheen - drie jaren na het voorafgaande
deel - herhaalde het bestuur zijn standpunt dat een meer frequente verschijning van het jaarboek noodzakelijk was, zowel om wetenschappeIijk onderzoek te stimuleren als om de band met de leden te verstevigen. Een handicap
bij het verwezenlijken van dit goede voornemen was echter, dat de drukkosten
sneller stegen dan de inkomsten van de vereniging.
De toename van de drukkosten van het jaarboek tot ruim 16.000,- was
voor het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen aanleiding om
het subsidiebedrag te verhogen tot maximaaI/3.000,- per dee!. Deze maatregel verminderde de druk op de ketel enigszins.
Wei had de rijksoverheid aan de toezegging tot verhoging van het subsidiabele bedrag een voorwaarde verbonden. In de loop van 1950 speelde namelijk
een kwestie tussen de rijksarchivaris van Friesland, dr. Van Buytenen, en het
bestuur van het NEHA. Het betrof de deponering van het archief van olieslagerij Kingma, dat in 1944 door het bestuur verworven was maar door de onrustige oorIogstijd tijdelijk in de Provinciale Bibliotheek van Friesland te
Leeuwarden was geplaatst. Toen overbrenging naar Den Haag in 1950 aan de
orde kwam, verzette Van Buytenen zich hiertegen. Hij stelde, dat het betrokken archief thuis hoorde in het rijksarchief Friesland. Hij wist staatssecretaris
mr. J. Cals voor zijn karretje te spannen, die dreigde met intrekking van het
subsidie, wanneer het NEHA de verhuizing zou doorzetten. Het bestuur berustte uiteindelijk in deze zaak. Van Buytenen bIijkt achteraf een profetische
blik gehad te hebben. Immers zijn stelling, dat bedrijfsarchieven wegens hun
lokaal en regionaal karakter in de rijksarchieven van de betrokken provincie
behoorden te worden opgenomen, werd later ook door het NEHA onderschreven. Dit echter pas nadat het door financieIe tekorten noodgedwongen
zijn centralistisch standpunt opgaf.

*

Terugkerend naar het jaarboek valt op te mer ken, dat deel XXV in 1952 verscheen. Ditmaal was de vertraging tot een tijdspanne van twee jaren teruggebracht. Men was tot een besparing op de kosten gekomen door op een ander
lettertype over te gaan, waardoor meer tekst op een pagina kon worden gezet,
en door een goedkoper papiersoort te gebruiken. Het hielp allemaal niet veel,
want deel XXVI zou eerst in 1956 uitkomen. Er zou nog een lange weg te gaan
zijn, voordat de uitgave van het jaarboek uit het dal was.
Pas vanaf 1970 zou het jaarboek weer in constante regelmaat jaarIijks gaan
verschijnen. Tevens werd vanaf toen de omvang van de delen op jaarbasis bezien groter.
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Was het zo dat de inhoud van de bijdragen opgenomen in het eerste jaarboek
vooral de economische geschiedenis van Nederland in de negentiende eeuw betrof, bij het tweede deel gingen sommige artikelen verder terug in de tijd. Dit
was geen toevalligheid. Zeer bewust koos de redactie voor een strategie om
ook de vroegere eeuwen in het onderzoek te betrekken door het meer toegankelijk maken van bescheiden uit die periode. Deze Iijn wilde men ook bij de
uitgave van de hierna volgende delen doortrekken.
Naast deze aandacht voor het verdere verleden kwam vanaf het vierde deel
tevens de twintigste eeuw in de focus te staan. De tijdsgrens werd in het zesde
deel in 1920 niet aileen opgerekt naar de middeleeuwen toe maar ook naar de
wei zeer recente geschiedenis. Dit laatste geschiedde door de opname van een
bijdrage van mr. G.G. Pekelharing over het thema "De gemeente (in het bijzonder de gemeente Utrecht) en de distributie van goederen in de jaren
1914-1920" .
Naar aanleiding van de uitgave van het vijfde jaarboek kan geconstateerd
worden, dat de economische geschiedenis van Oost- en West-Indie de belangstelling van steeds meer onderzoekers trok. Het zevende jaarboek kenmerkte zich, doordat daarin voor het eerst een herdruk verscheen van een zeldzaam geschrift. Het betrof een boekje dat te Amsterdam in 1677 was uitgekomen over de werking van de Amsterdamse Wisselbank. Het was van de hand
van J. Phoonsen, een man van aanzien in de Amsterdamse handelswereld. De
heruitgave werd door J.G. van Dillen van een uitvoerige inleiding voorzien.
De malaise die sedert 1922 doorwerkte, had ook gevolgen voor het jaarboek. Wenste het bestuur dat de omvang geringer zou worden om daardoor
enige bezuiniging te bereiken, in de praktijk was hiervan echter niets te merken. De omvang nam zelfs wat toe. Aileen het negende jaarboek viel wat dunner uit. Wei zocht men enige financiele ruimte door de auteurs die in de drukproeven veel correcties aanbrachten, voortaan zelf de kosten daarvan te laten
betalen. Verder werden de eisen, gesteld aan de in te leveren kopij, verhoogd.
Voortaan moesten de stukken in goed leesbaar schrift worden ingeleverd. In
het algemeen gold als conditie van het bestuur, dat de commissie binnen de
door de begroting gestelde grenzen moest blijven. Blijkens de uitgebrachte
verslagen gelukte dit redelijk.
Aan het uitkomen van het tiende jaarboek wijdde de Commissie VQor de Publicatien in het jaarverslag over 1924 slechts twee regels. Wanneer men deze
geringe aandacht vergelijkt met de grote plaats die werd ingeruimd voor een
uitvoerige verslaglegging betreffende de in voorbereiding zijnde "Werken"
dan kan men zich niet aan de indruk onttrekken, dat het hart van secretaris
Posthumus vooral klopte voor de uitgave van deze grotere publikaties. Met
name het project "Buitenlandsche handelspolitiek van Nederland in de negentiende eeuw" waarvan hij zelf de bewerker was, kreeg steeds een zeer ruime
plaats binnen de verslaggeving.
Dat het Jaarboek een afgeleide van de Werken dreigde te worden, valt te signaleren in 1920 en 1921. In eerstgenoemd jaar boden ir. R.A. Gorter te
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Amsterdam en mr. C.W. de Vries uit 's-Gravenhage aan ten behoeve van de
Werken een publikatie voor te bereiden, die met name materiaal zou bevatten
betreffende de enquetes van 1841 en 1860 naar de omvang van de kinderarbeid
in Nederland in de negentiende eeuw. Het bestuur had hier wei oren naar en
vroeg aan mr. P.J .M. Aalberse, minister van Arbeid en tevens lid van de Raad
van Advies van het NEHA, een subsidie voor dit project. Aanvankelijk werd
hierop positief gereageerd en op het ontwerp-staatsbegroting 1922 hiertoe een
bedrag uitgetrokken. Gezien de ontstane economische malaise werd deze
rijkssubsidie op het laatste moment echter weer geschrapt. Aangezien het
bestuur wei voorzag dat de malaise geruime tijd zou gaan duren, betwijfelde
het, of het Rijk binnen afzienbare tijd nog wei subsidie zou toekennen. De
Commissie voor de Publicatien hakte in 1921 de knoop toen door met het
besluit het reeds verzamelde materiaal dan maar in het achtste jaarboek op te
nemen. Niet minder dan 262 bladzijden - eigenlijk goed voor een apart deel in
de Werken - werden voor deze overigens belangwekkende publikatie ingeruimd. Dit betekende wei een aanslag op de diversificatie van de inhoud van
het jaarboek. Er bleef nog slechts plaats over voor een tweede bijdrage van 15
bladzijden. De gekozen oplossing was bepaald niet fraai en niet gunstig voor
het imago van het jaarboek.
Het repeterend karakter van het jaarboek heeft wellicht weinig aanleiding
gegeven tot het maken van bijzondere opmerkingen in de verslagen. Wei is het
zo, dat ons inziens de identiteit van het jaarboek toch wei enigszins werd aangetast, toen daarin vanaf het elfde deel niet weinig ruimte werd gereserveerd
voor het afdrukken van inventarissen (geheel of in etappes) van in de archiefbewaarplaats van het NEHA in depot gegeven collecties. Het monografisch
karakter van het jaarboek kwam hierdoor onder druk te staan. Deze druk was
al groot door elk jaar naamlijsten van de leden van het bestuur, van de raad
van advies, van de leden van de vereniging en van de donateurs van het Publicatiefonds op te nemen. Verder werden vele bladzijden gevuld door het publiceren van de statuten, de jaarverslagen van het bestuur, van de directeur van
het Archief, van de Commissie voor de Publicatien, de jaarrekening, de balans en de begroting. Hoewel een deel van deze stukken achter in het boek
werd opgenomen, kreeg het geheel een toch wei rommelig aanzien.
Het jaarboek werd klaarblijkelijk gedurende lange tijd primair als een contactorgaan met de achterban gezien. Dit heeft in de opbouwfase mogelijk goed
gewerkt, maar is wei ten koste gegaan van een scherpere profilering naar de
buitenwacht toe. Pas na de Tweede Wereldoorlog zal het jaarboek zijn karakter als "huisorgaan" geleidelijkaan verliezen. Vanaf 1971 zijn al de toevoegsels, voor de vereniging wei van belang maar niet voor het economischhistorisch bedrijf in het algemeen, uit het jaarboek verdwenen.

*

Leverde in 1925 prof. Henri See uit Rennes een in het Frans gestelde bijdrage
ten behoeve van het twaalfde jaarboek, in het volgende deel presenteerde dr.
H.W. Aeckerle uit Duitsland een stuk. De commissie juichte het zeer toe, dat
ook buitenlandse historici in het jaarboek publiceerden. Dit droeg naar haar
oordeel ertoe bij, dat het jaarboek internationaal meer bekend werd. Wei be-
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trof het hier in beide gevallen materiaal dat aangetroffen was in de archieven
respectievelijk van Nantes en Florence en dat betrekking had op handelsactiviteiten van Nederlanders of naar Nederland toe.
De studie van Aeckerle betrof een zeer uitvoerige bijdrage over de Amsterdamse beurskoerslijsten betreffende de periode 1624-1626, zowe! van belang
voor de kennis van de ontwikkeling van de Beurs in haar beginperiode als voor
een beter inzicht in de prijzengeschiedenis. Vooral dit laatste item ging Posthumus in de hiema volgende jaren van steeds groter belang achten. Verder
kenmerkte dit dertiende deel zich door de opname van een lijst van oudere
werken op het gebied van handelsgebruiken, boekhouden, koopmansrekenen, enz. in de bibliotheek van het NEHA aanwezig. Hierbij zaten zeer bijzondere studies. Het werd van belang geacht om historici die nog te weinig van dit
specifieke materiaal kennis hadden genomen, via deze gedrukte lijst nader te
informeren. Op die weg wilde men verder voortgaan.
Een ander punt van redactioneel beleid was om wegens de grote respons ook
buiten engere vakkring op het artikel van dr. Leonie van Nierop in het elfde
jaarboek, handelend over de honderd hoogst aangeslagenen in de belasting te
Amsterdam in 1813, deze lijn te continueren. Ook betreffende andere gemeenten dienden dergelijke lijsten te komen. Leonie van Nierop kreeg het verzoek
voorgelegd de leiding van het onderzoek op dit terrein op zich te nemen. Zij
vond de gemeente-archivaris van Rotterdam, dr. E. Wiersum, bereid dit voor
genoemde stad te doen (gepubliceerd in dee! XVI), terwijl Abr. Mulder daarna
Middelburg voor zijn rekening nam (in deel XVII) en dr. W. Moll vervolgens
's-Gravenhage (gepubliceerd in deel XIX). De meest omvangrijke arbeid op
dit specifieke terrein werd geleverd door P.J. van Winter. De uitgave van de
lijsten der hoogstaangeslagenen in het departement van de Westereems vroeg
zoveel ruimte, dat deze twee delen in de reeks Werken vereiste, namelijk deel
12 en deel13 die resp. in 1951 en 1955 verschenen. Voor deze kostbare uitgave
werden van diverse zijden extra financitHe middelen verkregen.
Eveneens een aspect van redactioneel beleid dat naar voren kwam bij de invulling van de inhoud van het veertiende jaarboek, was de overweging van de
commissie dat het ongewenst was lange bijdragen in twee gedeelten te splitsen
en over enkele jaarboeken te spreiden. Dit was geen consistent standpunt,
want eerder, in deel XII en XIII, was dit wei geschied. Deze visie om tot integrale publikatie van de aangeboden tekst over te gaan betekende wei, dat in het
veertiende jaarboek twee bijdragen van resp. 178 en 102 bladzijden werden geplaatst. Dit ten detrimente van andere auteurs die hun kopij reeds ingeleverd
hadden en deze doorgeschoven zagen naar het volgend jaarboek. Dit bevatte
inderdaad veel meer bijdragen, ondanks dat ook hierin weer een stuk van 184
bladzijden voorkwam. Doordat de omvang nu echter groter was en de andere
artikelen beperkt van grootte waren, ontstonden er geen problemen met de auteurs.
In de loop van het jaar 1917 werd de Commissie voor de Publicatien, die het
redactionele beleid ten aanzien van het jaarboek voerde, uitgebreid met twee
nieuwe leden, namelijk prof. dr. H. Brugmans, hoogleraar in de geschiedenis
aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, en dr. H .E. van Gelder, de
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reeds vermelde gemeente-archivaris van 's-Gravenhage en kort hierna functionerend als directeur van de Gemeentelijke Dienst van Kunsten en Wetenschappen aldaar. Evenals de vier commissieleden van het eerste uur: Kernkamp,
Muller, Van Brakel en Posthumus, waren deze nieuwe redactieleden afkomstig uit het bestuur. Klaarblijkelijk gold als eerste norm de persoonlijke
motivatie voor de zaak van het NEHA. Was daaraan voldaan, dan volgde selectie op basis van de te verwachten wetenschappelijke inbreng. Deze lijn werd
voortgezet, toen mr. S. Muller Fzn overleed en in die vacature werd benoemd
het bestuurslid dr. K. Heeringa die Muller als rijksarchivaris in Utrecht was
opgevolgd. Toen in 1924 mr. S. van Brakel uit de commissie trad, benoemde
het bestuur in zijn plaats dr. Leonie van Nierop te Amsterdam die sedert 1923
in het bestuur was opgenomen.
Kernkamp die in 1926 als voorzitter van het bestuur aftrad, bleef nog vele
jaren optreden als voorzitter van de Commissie voor de Publicatien. In 1928
traden dr. H. van Gelder en dr. K. Heeringa uit de commissie. Deze twee vacatures werden in 1929 opgevuld door de benoeming van dr. J.G. van Dillen uit
Amsterdam en dr. W.S. Unger te Middelburg. Beiden waren wei lid van de
Raad van Advies maar niet van het bestuur. Hiermee werd het beleid van
strakke koppeling tussen bestuur en commissie verlaten.
De man van het eerste uur, Kernkamp, trok zich in 1933 uit de commissie terug. De voorzittershamer werd overgenomen door prof. dr. H. Brugmans. In
1936 achtte deze de tijd gekomen om" voor een jongere plaats te maken." Dat
werd jhr. dr. P.J. van Winter die in 1935 tot bestuurslid van het NEHA was gekozen. Meteen daarna volgde diens benoeming tot lid van het dagelijks
bestuur. Deze bliksemcarriere yond in 1936 een hoogtepunt, toen Van Winter
zowel het bestuur als de commissie ging presideren. Deze dubbelfunctie vervulde hij tot na de oorlog. Aan de commissie bleef hij tot aan het einde der jaren zestig leiding geven.
Zeker in de persoon van de voorzitter van de commissie is de band met het
bestuur altijd zeer nauw geweest. Dit heeft ongetwijfeld een voordeel betekend om het twee-sporenbeleid op een noemer te houden. Van de andere kant
betekende dit toch ook, dat het redactionele beleid niet gemakkelijk tot grote
koerswijzigingen kon komen, die wellicht indruisten tegen de traditionele optiek van het NEHA maar die anderzijds beter aansluiting hadden kunnen vinden op nieuwe ontwikkelingen bij de buitenwacht.
V TYPERING VAN DE INHOUD VAN HET JAARBOEK
Een inhoudsanalyse van de jaarboeken levert in feite een afspiegeling op van
het economisch-historisch bedrijf in Nederland ten tijde van de eerste helft
van de twintigste eeuw. Hierin is een zekere "conjunctuurbeweging" te signaleren. Aan brede syntheses en aan algemeen theoretisch gerichte artikelen
bestond zeker in de tijd van Posthumus nog geen grote behoefte. Geen wonder
ook, want het nieuwe yak economische geschiedenis moest in zijn beoefening
nog vrijwel van de grond af worden opgebouwd. In dat kader had men in de allereerste plaats behoefte aan degelijke bouwstenen.
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De grote visie op het yak is eigenlijk vooral te vinden in de initiatieven en instituten die onder de koepel van het NEHA hun ontstaan vonden. Het NEHA
zelf was meer de architect die de blauwdruk voor de toekomst ontwierp. Binnen dit raamwerk zouden de werkers in het veld als aannemer en onderaannemer functioneren. Het bepalen van de witte vlekken die als eerste ingevuld
dienden te worden, geschiedde door de Commissie voor de Publicatien. De resultaten van dit uitzetten van de koers kregen in eerste instantie gestalte in de
Werken. Het jaarboek fungeerde daarbij niet zelden als een oefenterrein,
maar had daarnaast duidelijk een eigen functie bij het inkleuren van Minder
grote onderzoeksvelden die eveneens op exploratie wachtten.
De jaarboeken kenmerkten zich in de eerste periode vooral door de rapportage van archiefvondsten die van een inleiding en annofatie voorzien, de lezer
direct met de primaire bron confronteert. Geleidelijk gaan artikelen die op bewerking van archiefmateriaal zijn gebaseerd, een grotere rol speIen. Handelsbetrekkingen, commerciiHe ondernemingen, assurantiewezen, speculaties, effectenhandel, openbare financien, bankoperaties, muntwezen, prijsverloop,
vermogensstructuren, takken van nijverheid, industrieel-ambachtelijke activiteiten, vormen van arbeid, demografische ontwikkeIingen en sectoren uit de
agrarische geschiedenis zijn items die ruime aandacht krijgen.
Opvallend is dat nogal wat kopij is ingediend door leden van het bestuur van
het NEHA. Dit kan een gevolg zijn van de historische gerichtheid van bestuurders. Men kan het ook omgekeerd zien, dat historici toen voldoende bestuurlijke kwaliteit bezaten om zelf organisaties op te zetten en ook te runnen.
Een ander sprekend punt is de sterke participatie van mensen uit het archiefwezen. Archivarissen hadden destijds mogelijk meer tijd, hoewel dit bij de
zeer kleine bestaffing op de archieven van toen ook weer niet overtrokken
moet worden. De verklaring is eerder te zoeken bij de mentale houding in deze
sector die meer dan nu op actieve wetenschapsbeoefening gericht was. Zo uiizonderlijk was deze scripturale deelname aan het historisch bedrijf toch ook
weer niet. Immers heden ten dage is die nog duidelijk o.a. bij het Belgisch archiefwezen te signaleren.
Opname van doctoraalscripties van studenten was in die tijd bepaald niet de
gewoonte. Dit wil niet zeggen dat alleen auteurs werden toegelaten die acadeMisch gevormd waren. Niet de universitaire graad was de hoofdnorm maar het
vertrouwd zijn met archiefmateriaal en de deskundigheid om dit goed te bewerken. Figuren als J. Heeren, A. Hallema en anderen, die niet universitair
waren geschoold maar weI hun sporen in archiefonderzoek hadden verdiend,
komen op de lijst van auteurs voor naast internationale beroemdheden als de
Duitser R. Hapke, de Fransman Henri See en de Engelsman Paul Evans. Zowei de "oprechte" amateur als een autoriteit als F. Braudel zal men tegenwoordig niet meer in het jaarboek vinden.
Het was vooral Posthumus die de vensters van het NEHA ver open gooide
en die contacten met buitenlandse geIeerden van eminent beIang achtte. Grote
namen als Alfons Dopsch (Wenen), Henri Hauser (Parijs), Henri Pirenne
(Gent) en Werner Sombart (Berlijn) waren bijvoorbeeld in 1933 erelid van het
NEHA.
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Naast recrutering binnen de groep van de vakgenoten wist Posthumus ook
figuren uit het bankwezen en uit de industriele sector te bewegen tot het indienen van een schriftelijke bijdrage voor het jaarboek. Dit leidde weer tot een
brede maatschappelijke verankering, hetgeen zijn materitHe vruchten opleverde bij het realiseren van allerlei initiatieven. Van degenen die in Nederland
maatschappelijk bezien een belangrijke positie bekleedden, waren niet weinigen op een of andere manier bij het werk van het NEHA betrokken. Een nadeel van dit toch wei elitaire karakter, dat zich voorallater zou openbaren, was
dat de aansluiting met de jonge generatie veel te wensen overliet. Vooral na de
Tweede Wereldoorlog zou dit punt zich pijnlijk doen voelen.

*

Wanneer men komt tot een kwantitatieve analyse betreffende de verdeling van
de artikelen over de diverse jaarboeken, dan valt te constateren, dat het jaarboek met de meeste artikelen, namelijk tien, deel XXII isen het jaarboek met
het geringste aantal, namelijk twee, deel VIII. Legt men de uiterste grenzen
iets nauwer: negen en drie bijdragen, dan valt aileen deel I in de hoogste categorie en deel XIV in de laagste. Acht artikelen scoorden aileen de delen XII en
XV. De overige negentien delen schommelen tussen de grens van zeven en vier
artikelen. Binnen deze afgrenzing halen zes delen een aantal van zeven bijdragen en niet minder dan acht een aantal van vier. De jaarboeken V, XIII en XXI
tellen zes artikelen en de overige jaarboeken IX en XI vijf.
Bij een totale omvang, schommelend tussen 250 en 330 bladzijden tekst per
deel, en uitgaande van de constatering dat slechts vier delen acht of meer artikelen tellen, kan men vaststellen, dat de gemiddelde omvang van de opgenomen bijdragen, op enkele uitzonderingen na, gewoonlijk veertig of meer gedrukte bladzijden bedraagt. Dit beleid van de redactie, waarop reeds gewezen
is, beperkte de diversiteit in aantal en verminderde daardoor de leesbaarheid
van de jaarboeken, in die zin dat de doelstelling voor elk wat wils bij een grotere differentiatie gemakkelijker te verwezenlijken zou zijn geweest. Het kon
echter moeilijk anders, omdat vele bijdragen in feite kleine bronnenuitgaven
waren.
De redactie van het jaarboek miste door de hiervoor geschetste aanpak wei
de kans om potentiele auteurs meer te sturen naar het opzetten van analytische
studies. Tevens kon het jaarboek door de gehanteerde approach geen platform worden voor wetenschappelijke vakdiscussies op het terrein van de economische geschiedenis.
Een opvallend punt is, dat niet weinige artikelen een ruime tijdsperiode bestrijken. Op basis van archiefmateriaal worden binnen deze studies temporele
vergelijkingen getrokken, waardoor transitieprocessen herkenbaar worden
gemaakt. Van de 142 artikelen in de eerste 25 jaarboeken opgenomen, handelt
er een over een thema dat de periode 12e-1ge eeuw betreft, een de 14e-16e
eeuw, drie de 14e-1ge eeuw, een over het tijdvak 15e-l6e eeuw, een de 15e-17e
eeuw, twee over de periode 16e-17e eeuw, twee over de 16e-18e eeuw, een over
de 16e-2Oe eeuw, tien over de 17e-18e eeuw, een betreft de 17e-1ge eeuw, een
de 17e-20eeeuw, eende 18e-2Oeeeuwen tweede 1ge-20eeeuw. Men was klaarblijkelijk niet bang om bij het onderzoek een ruime tijdsbalk te nemen.
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Los van de artikelen, die een langere periode bestrijken dan een eeuw, valt,
wat de tijdsindeling aangaat, nog het volgende op te merken. Tien bijdragen
hebben op de periode v66r 1500 betrekking. Deze duidelijke aandacht voor de
middeleeuwen betekent een duidelijk verschil met de toestand later. Met de
Tweede Wereldoorlog verdwijnen de middeleeuwenuit de horizon van het
jaarboek. Ditzelfde geldt voor de studies die specifiek op de zestiende eeuw betrekking hebben. Voor deze periode die met elf bijdragen is vertegenwoordigd, neemt vanaf 1940 de belangstelling vrijwel af.
Het aantal studies dat zich aIleen op de zeventiende eeuw richt, bedraagt
niet minder dan 33. Behoudens drie uitzonderingen is dit tijdvak bij de eerste
25 delen altijd aan de orde geweest. De achttiende eeuw als afgebakend onderzoeksterrein moet het met veel minder doen, namelijk achttien artikelen, bijna
de helft van die betreffende de zeventiende eeuw. De absolute topper is de negentiende eeuw die in de eerste 25 jaarboeken de eerste prijs wegsleept met 43
bijdragen. Het aantal specifiek op de twintigste eeuw toegesneden artikelen
komt niet verder dan drie.
Tweederde deel van de opgenomen studies heeft betrekking op de preindustriele periode. Dit behoeft geen verwondering te wekken want in dat tijdyak ligt de grote roem van het vaderland, vooral met betrekking tot de
handels- en zeegeschiedenis. Meer dan in onze dagen was men in de decennia
voor 1940 gevoe1ig voor Hollands Glorie.
HoeweI delndustriele samenleving van de 1ge en 20e eeuw met een derde
deel op het totaal van 142 bijdragen tot 1952 een minder dominante plaats inneemt, kan desondanks toch gesteld worden dat het jaarboek in deze een pioniersrol heeft vervuld. Door op twee uitzonderingen na in elk deel vanaf de
start in 1915 een of meer artikelen betreffende de 1ge eeuw op te nemen werd
de traditionele lijn doorbroken, dat het eindpunt van de Nederlandse geschiedschrijving in de praktijk min of meer aan het slot van de 18e eeuw lag.
Hoewel in onze tijd de belangstelling voor de economische geschiedenis van
de 1ge en 20e eeuw zeer groot is, lag de interessesfeer in ons land in de tijd voor
en ook na 1900 bepaald anders. Toen was de periode na 1813, die van herrijzend Nederland, zeer lang het domein van de politieke en staatkundige geschiedenis. Het jaarboek heeft een wezenlijke rol gespeeld bij het maken van
een aanvang om de 1ge en 20e eeuw ook economisch-historisc;h in te kleuren.

*

Merkwaardig is verder, dat uitermate modern aandoende thema's reeds vroeg
in het jaarboek werden aangesneden. Zo valt te noemen een bijdrage van
H.Tj. Dijkhuis over "De Jordaan; de ontwikkeling van een volkswijk in een
groote stad" en een van I.H. van Eeghen over "Leidse professoren en het auteursrecht in de achttiende eeuw". Tevens valt op, dat veel meer dan nu bankgeschi~denis aandacht krijgt. Verder is opvallend, dat diverse theoretische geschriften uit hetverleden aan een grondige analyse worden onderworpen.
Het geheel geeft de indruk van een zeer pluriforme belangstellingssfeer. Het
yak economische geschiedenis was nog jong en derhalve breed en ambitieus.
De beoefenaren hiervan lieten nog niet allerlei delen uit het geheel naar andere
disciplines wegglijden. Dit houdt in, dat de redactie van het jaarboek bepaald
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een open oog gehad moet hebben voor de grote diversiteit in het vak. Van een
selectieve houding om de ontwikkelingen binnen het yak in een of enkele richtingen te vernauwen was geen sprake.
Toppublicisten in de eerste 25 jaarboeken waren zonder meer Posthumus in
de aanvang en later Van Dillen. Tot en met het veertiende jaarboek is Posthumus altijd van de partij, daarna wordt Van Dillen de grote trekker, gevolgd
door Unger die zich eveneens goed weert. Na deel XXII, verschenen onder de
oorlog, laat Posthumus zich in het jaarboek niet meer horen. Ook de bijdragen van Van Dillen worden dan geleidelijk minder. Nieuwe figuren verschijnen ten tonele, die de trekkersrol gaan overnemen.
Tot slot mag opgemerkt worden, dat ook met de meetlat van 1987 inzake
kwaliteit de artikelen in het jaarboek hun degelijkheid hebben behouden. Men
zou het nu anders aanpakken, maar dit doet niets af aan het feit dat in de jaarboeken een aantal bouwstenen ligt opgeslagen, waarop met vrucht verder gewerkt kan worden. Bij herlezing valt op, dat de auteurs hun stof goed in de vingers hadden en met plezier schreven. Daardoor zitten onder de veelal saaie titels toch dikwijls sprankelende visies verborgen. Het jaarboek dat zich sedert
1952 in het zilver kleurde, is bepaald geen opslagplaats van winkeldochters geworden. In de vervolgstudie zullen wij nagaan, hoe de mars naar het goud, in
1987 bereikt, is verlopen, en daarbij stilstaan bij de koerswijzigingen die sedert
1952 zijn opgetreden.

NOTEN BU HOOFDSTUK I
*) De analyse die in deze studie gegeven wordt, is gebaseerd op een bestudering van de
jaarverslagen van het bestuur van het NEHA vanaf 1914, de jaarverslagen van de directeur, die van de commissie voor de publicatien, de jaarverslagen over het Boekenfonds
en het verslag aangaande de internationaIe economisch-historische tentoonstelling
Amsterdam 1929. Verder zijn bij de bestudering betrokken de naamlijsten van
bestuursleden, van de leden van de Raad van Advies. van donateurs, leden der vereniging en leden van commissies. Tevens is gebruik gemaakt van de statuten en huishoudelijk reglement der vereniging. Ook zijn bestudeerd de verlies- en winstrekeningen, balansen en begrotingen van de vereniging en de jaarrekening Publicatiefonds. Al deze
stukken zijn in de eerste periode voor en achter in het jaarboek afgedrukt. Ook de inhoud van de jaarboeken, o .a . wat de opgenomen artikelen betreft, is aan een zorgvuldige vergelijking onderworpen. Gezien het feit dat bier sprake is van een totaaIbron, zijn
aan de tekst geen specifieke noten toegevoegd. De verwijzingen naar jaar en deel maken
aIle uitspraken gemakkelijk controleerbaar.

II

DEVENTER IN OORLOG. ECONOMISCHE ASPECTEN VAN DE
MILITAIRE CONJUNCTUUR, 1591-1609
door
P. HOLTHUIS
Nog in het midden van de zestiende eeuw was, aldus de geschiedschrijver E.
van Reyd (1550-1602), Deventer de voornaamste handelsstad in de Nederlanden na Antwerpen en Amsterdam \ Een eeuw later was daarvan geen sprake
meer. De positie van de stad is in een eeuw drastisch veranderd. Verscheidene
factoren zijn aangedragen om deze achteruitgang te verklaren. Zij hebben betrekking op zowel structurele als conjuncturele oorzaken 2). In dit artikel wi! ik
een eerste aanzet wagen de econornische positie van de stad tussen 1591 en
1609 te verklaren met verwijzing naar de militaire gebeurtenissen in die jaren,
d.w.z. door na te gaan welke effecten de "histoire evenementieIle" heeft gehad op Deventers economisch weI en wee in de achttien jaren voorafgaand aan
het TwaaIfjarig Bestand3).
De belegering van Deventer door prins Maurits in de laatste tien dagen van
mei 1591 sloot een gewelddadige episode uit de geschiedenis van de stad ar).
Sindsdien zou zij tot 1648 niet meer het slachtoffer worden van een beleg.
Hierna zal ik allereerst ingaan op de militaire evenementen die tussen 1591 en
1609 het lot van Deventer beroerden. Vervolgens zullen enkele facetten van de
sociaal-economische en financiele positie van Deventer tussen 1591 en 1609
worden geschetst, met name het verloop van de bevolking en de situatie waarin
de stedelijke financien verkeerden. Hierbij zal het mogelijk aanwezige verband met de militaire ontwikkelingen worden toegelicht.

I

DE MILITAIRE CONJUNCTUUR

Van oudsher is Deventer een handeisstad geweest, waarin de nadruk lag op de
jaarmarkten. Ais doorvoer- of oversIagcentrum voor het goederenverkeer tussen West- en Oost-Europa had zij belang bij veilige aanvoerroutes . Vooral de
naar het oosten lopende handelswegen, die via Noorthorn, Munster, Coesfeld
en Groenlo de Duitse Ianden diep penetreerden, waren gewichtig. Tussen 1578
en 1591 kreeg Deventer naast deze handelsfunctie een nieuwe taak, te weten
die van een strategisch gelegen militaire basis in de zwakste schakel van het Nederlandse grensgebied, Overijssels). Fruin haalt in dit verb and de Spanjaard
Coloma aan, die in de bevrijding van Zutphen en Deventer "de twee allergewichtigste sterkten, die den pas over den Yssel naar de Veluwe en verder naar
Holland, beheerschten" verloren zag gaan 6) . Ook de Spaanse aanvoerder
Verdugo liet zich in dergelijke zin uit, toen hij schreee)
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"Na vele dagen besteed te hebben aan het maken van plannen om de toestand te verbeteren, kwam Zijne Hoogheid [de hertog van Parma, P .H.] uit Frankrijk terug en ook
deelde ik mijn gouvernement mede. Ik legde er voorai de nadruk op, dat hij Deventer
en Zutphen zou gebruiken om Utrecht en Holland binnen te vallen ... dat, sinds de vijand het initiatief had genomeen, er geen twijfel aan bestond, of die twee steden, van
groot gewicht en op het ogenblik slecht gefortificeerd, zouden het eerst worden aangevailen" .
Wij zien hier een welhaast dialectisch proces in werking getreden: Deventer
dat ais handelsstad aile belang had bij rust en vrede, was juist door haar voor
de handel zo gunstige ligging van militair-strategisch belang geworden en had
daardoor ongewild chaos en strijd aangetrokken. Immers, de wegen die vanuit
het oosten Deventer naderden en aan de overkant van de IJssel hun vervolg
vonden in routes die via Apeldoorn naar Amersfoort en Utrecht voerden, waren in de Tachtigjarige Oorlog voor de Spanjaarden belangrijke militaire aanvoerroutes geworden voor invallen vanuit het kwetsbare oosten der Nederlanden in het rijke Westen. Het was dus te verwachten, dat ook na juni 1591 Deventer de belangstelling zou blijven genieten van de militaire strategen.
In de militaire ontwikkelingen tussen juni 1591 en 1609 kunnen twee voor
Deventer cruciaie momenten worden aangewezen: het jaar 1597 en de jaren
1605 en 1606. Deze periode van achttien jaar kan derhalve in drie fasen worden verdeeld: van juni 1591 tot 1597, van 1597 tot 1605/06 en van 1606 tot
1609.
Tussen juni 1591 en 1597 slaagden de troepen van Maurits en Willem Lodewijk erin, geholpen door geldgebrek en gewijzigde politieke interessen aan
Spaanse zijde, het noorden en het (}osten te veroveren. In een agressieve campagne tussen augustus en november 1597 werden Rijnberk, Bredevoort, Enschede, Ootmarssum, Oldenzaai en Lingen veroverd, waardoor belangrijke
plaatsen aan de naar het oosten lopende handelswegen in Staatse handen kwamen. Naar de woorden van Fruin was "de Tuin" nu gesloten met als gevolg,
dat voor Deventer de handelscontacten met het oosten weer waren ontsloten.
Aan de bedreiging kwam evenwel nog geen einde. Want uit de vestingen aan de
Rijn konden de Spanjaarden in korte tijd binnenvallen, terwijl zij in het "neutraie" , maar machteloze Miinsterland in Rheine een gemakkelijk hoofdkwartier hadden 8 ).
Dat de situatie voor de stad v66r augustus nog ailesbehaive veilig was tonen
enkele stukken uit het Deventer Gemeentearchief. Zo werd bij een resolutie
van 4 mei 1597 door de stad besloten tot aanschaf van twee stukken geschut,
terwijlop 13 mei van hetzelfde jaar de beslissing viel zes man wacht te laten 10pen op de Teuge en's nachts op het Koerhuis en dat voor 7 stuivers per man en
dag~. Dat het in 1597 nog niet pluis was rondom Deventer blijkt ook uit een
request van de staimeester Derrick Paschen uit 1598, waarin te lezen staat, dat
hij betaling vraagt voor enige in 1597 geleverde diensten. Hij vermeldt daarbij
dat in 1597 Twente nog door de vijand was bezet, hetgeen tot gevolg had dat
hij zich toen wei drie of vier maai voor de stad had laten zien 10). De onveiligheid werd niet aileen veroorzaakt door de Spaanse troepen, zoals bijvoorbeeld
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blijkt uit een brief van de Raad van State van 23 december 1592. Daarin worden de garnizoenen van Zutphen, Lochem en daar in de buurt liggende plaatsen gemaand het (handels-)verkeer op Deventer niet te hinderen ll ).
Voor de jaren 1591-1597, de eerste fase, geldt dat, hoewel het Staatse leger
steeds meer terrein veroverde, pas de campagne van augustus tot november
1597 waarschijnlijk enige verlichting voor Deventer heeft betekend. "Waarschijnlijk" daar de militaire drejging de stad ook na 1597 in haar greep hield.
Verschillende stukken in het Deventer Archief beschrijven de militaire situatie
in deze jaren als heikel. Zo had de stad om het handelsverkeer enige bescherming te bieden op de handelsroutes een "uytrijder" in dienst genomen,
Crijstien Detmars geheten. Deze kreeg op 17 april 1598, toen de contacten met
het oostelijk achterland hersteld heetten te zijn, opdracht van de magistraat
met drie gewapende ruiters naar Warendorp te rijden om vandaar goederen
verder naar Deventer te begeleiden I2).
Een ander voorbeeld: volgens een resolutie van 21 oktober 1598 waren alarmerende berichten bij de magistraat binnengekomen over een op handen zijnde aanslag op Deventer. Gezien het feit dat de afzender van deze informatie
prins Maurits in eigen persoon was, nam men deze berichten serieus; de wacht
werd uitgebreid en men maakte zich klaar voor de komende strijd. Op 22 oktober werd besloten, dat ook achttienjarigen wacht moesten 10pen 13). De dreiging bleef voorlopig aanhouden. Een resolutie van 10 januari 1599 gewaagde
wederom van een bericht over een nakende aanval. In verband daarmee werd
besloten wagens voorlopig te verbieden door de Buckingshang naar de Santpoort en vice versa te voeren. Voorts zou de Bergpoort een tijd dicht blijven en
zouden twee "uytleggers" als wachtposten in de IJssel worden gelegd, de ene
bij de haven boven de Bergpoort en de andere bij de Santpoort I4 ). Deze bedreiging is pas op 30 april 1599 verdwenen toen de Spanjaarden deze kwartieren en
het gebied van de Rijn verlieten I5 ).
Voor korte tijd werd de stad nu met rust gelaten. Echter, al in 1605 was het
met de adempauze gedaan. In dat jaar viel Spinola met zijn troepen "de Tuin"
binnen. Hij heroverde Oldenzaal, Lingen en Wachtendonck en - in 1606 Grol, Rijnberk en Bredevoort. Ook Deventer zelf kwam weer in de gevarenzone te liggen. Dit blijkt onder meer uit het feit dat op 6 juli 1605 de tollenaar Jan
Bleycker van de magistraat opdracht kreeg naar Arnhem te reizen om krachtens ordonnantie van de Staten-Generaal daar 6.000 pond kruit, 8.000 pond
lont en 3.000 pond lood op te halen. Deze bestelling vloeide voort uit een resolutie van vij f dagen eerder, waarin melding was gemaakt van berichten dat de
vijand vanuit Twente Deventer zou aanvallen. Daarom moest de stad aan
landzijde versterkt en de aldaar gelegen hoven "ontvruchtet" worden om
plaats te maken voor reeds sinds 1597 geplande fortificatiewerken I6). Ook tussen 1597 en 1605 stond de stad dus onder curatele van Mars, maar het feit dat
tot 1605 de Twentse steden Staats bezit waren, zal de mogelijkheden contact te
houden met het traditionele achterland in beginsel vergroot hebben.
Na de voor de Spanjaarden zo succesvolle campagne van 1605/06 - die voor
Deventer betekende dat het handelsveikeer met het oosten opnieuw getroubleerd raakte - kwamen de onderhandelingen over vrede tussen de beide strij-
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dende partijen snel op gang. Reeds in april 1607 werd tot een wapenstilstand
van acht maanden besloten. De besprekingen rekten zich daarna tot 9 april
1609. Toen werden zij afgesloten, niet met de ondertekening van een echte vrede - zoals de Overijsselse afgevaardigden zo graag hadden gezien 17) - maar
met die van een twaalf jaar durende wapenstilstand. Militair gesproken hield
dat in, dat er een status-quo situatie ontstond. Voor Deventer betekende dit,
dat Twente - d.w.z. de toegangspoort tot het oosten - in handen bleefvan de
vijand.
Zo zien we dat Deventer na zijn bevrijding in juni 1591 nog voortdurend het
krijgsgeweld heeft ervaren, nu eens van dichterbij, dan weer van verderaf,
maar altijd voelbaar. Toen na 1597 de wegen naar het oosten dank zij het sluiten van "de Tuin" weer open kwamen te liggen, bleef de stad doelwit van aanslagen, zoals in 1598/99. Toen in 1605 Spinola begon aan de herovering van
Twente, werd Deventer opnieuw direct bedreigd. Wellicht kon de voor het
herstel van de handelscontacten zo broodnodige rust pas goed terugkeren toen
na 1607 de wapens gingen rusten, ook al was Twente juist in die dagen weer
vast in handen van de Spanjaarden geraakt.

*

Op 1 juni 1591 was Deventer definitief een Staatsgezinde stad geworden. N6g
was het leed niet geleden, zoals uit voorstaande bleek, maar onder een beleg
zou de stad zolang de Tachtigjarige Oorlog voortduurde niet meer hoeven te
lijden. Een interessante vraag is in hoeverre deze voorheen zo bloeiende handelsstad, die nu de functie van frontierstad opgedrongen was, zou slagen het
pad naar de vroegere welvaart terug te vinden. In het kader van dit artikel zal
ik trachten een aanzet te geven tot het beantwoorden van die vraag door enkele
tendensen te schetsen in de demografische ontwikkeling en de stedelijke financien tijdens de periode 1591-1609. Enige hypothesen worden gepresenteerd
over het verband tussen de militaire gebeurtenissen in deze jaren en genoemde
ontwikkelingen.

II

DE DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELING

Over de omvang van de Deventer bevolking tussen het einde van de middeleeuwen en het midden van de zeventiende eeuw biedt de literatuur enige gegevens.
Sneller schat de bevolking aan het begin van de vijftiende eeuw op 10.000 a
12.000 zielen 18); Offermans rekent Deventer tot die steden die in het midden
van de zestiende eeuw 10.000 a15.000 inwoners haddenl~; Koch meent dat in
1579 de stad door 10.500 a11.000 mensen werd bewoond 20); Reitsma concludeert dat twintig jaar later, dus in 1599, de Bsselstad nog maar door 7.000 inwoners werd bevolkt 21 ). Volgens Van Houtte en Slicher van Bath tenslotte telde Deventer in het midden van de zeventiende eeuw 6.000 a7.000 inwoners 22).
Het door Reitsma berekende inwonertal is bijzonder interessant. Immers,
indien zijn berekening juist is, betekent dit, dat het inwonertal gedaald is van
tenminste 10.500 naar 7.000 zielen, d. w.z. met 33 OJo, gedurende twintig jaar.
Ik ga hierbij er vanuit, dat het aantal van minimaal 10.500 inwoners in 1579
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bctrouwbaar is, gezien onder meer de gedegen argumentatie die Koch hiervoor
aanvoert23 ). Het cijfer van Reitsma zou temeer veelzeggend zijn, omdat het
zou inhouden, dat sinds 1599 de bevolkingsomvang van de stad tot in het midden van de zeventiende eeuw niet meer is toegenomen. Ook deze aanname lijkt
mij correct, gezien het feit dat Slicher van Bath op basis van het hoofdgeldkohier van 1675 voor Zwolle, Kampen en Deventer tot een gezamenlijk inwonertal van 19.719 komt. Hierbij moet bedacht worden, dat Zwolle in die dagen
groter moet zijn geweest dan Deventer en Kampen kleiner.
Hoe komt Reitsma aan zijn cijfer van 7.000 inwoners in 15991 Na erop gewezen te hebben dat de verhouding tussen bevplking en vuursteden in 1601
voor Twente en Salland 2,45 op 1 was, concludeert hij voorlopig dat Deventer
met een aantal van 3.389 vuursteden in 1599 theoretisch 8.300 inwoners moet
hebben gehad. Oit aantal schijnt hem echter de praktische situatie van dat moment niet goed weer te geven. Immers, Deventer betaalde in de jaren tachtig
van de zestiende eeuw nog bijna de helft van enige belastingen van Kampen,
Zwolle en Deventer te zamen tegen een gelijk aandeel, een-derde, in de jaren
negentig. De relatieve teruggang in de Deventer bijdrage verklaart hij uit het
feit dat vooral tussen 1587 en 1591 veel mensen de stad waren ontvlucht. Deze
verklaring lijkt juist, gezien de diverse publikaties die na de bevrijding van
1591 verschenen en de gevluchte ingezetenen opriepen tot terugkeer in de stad.
Ook het feit dat, toen de stad in 1591 weer in Staatse handen was gekomen en
de magistraat en de Gezworen Gemeente hervormd moesten worden, men niet
voldoende geschikte candidaten (hier: Calvinistische lieden) kon vinden, duidt
in die riehting. Dit had tot gevolg dat in plaats van het oude getal van 24 schepenen en raden nu 16 werden benoemd en in plaats van de oude 96 gemeenteleden nu 48. Dit wijst op een massale uittocht die in de jaren 1587-1591 plaats
moet hebben gevonden. Aangezien Reitsma stelt, dat Kampen, Zwolle en Deventer te zamen in 159921.000 inwoners moeten hebben geteld, komt hij tot de
slotsom, dat Deventer toen ongeveer even groot was als de andere twee steden,
d. w.z. met 7.000 inwoners. Hij spreekt in het geval van Deventer dan ook van
een "cataclysmical population decline during the three decades before
1599,,24).
De argumentatie van Reitsma lijkt mij acceptabel, maar enige opmerkingen
zijn op hun plaats. Waarschijnlijk is het inwonertal direct nade bevrijding van
1591 al weer toegenomen. Niet aIleen werden, zoals hiervoor geschreven, gevluchte burgers opgeroepen terug te keren naar Deventer, maar ook ontwikkelde de stad een beleid ter bevordering van de in het slop geraakte nering om
vreemdelingen tegen gunstige voorwaarden burger te laten worden. Zo werd,
volgens een concordaat van 18 april 1592, aan vreemde kooplieden, ambachtslieden en manufacturiers "voer nit" de mogelijkheid geschonken het
halve burgerschap te verwerven. Wie na een jaar weer wilde vertrekken, diende alsnog de voor het halve burgerschap vereiste koopsom te betalen2s ). Bijvoorbeeld Joban Jorissen uit Naarden, is toen op die basis naar Deventer gekomen om bij de Buckingshang een ververij op te zetten 26).
Als in 1599 Deventer ongeveer 7.000 inwoners telde en zich na 1591 een stijging in het inwonertal heeft voorgedaan, dan houdt dit in, dat het aantal inwo-
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ners van de Usselstad toen nog lager moet zijn geweest dan in 1599. De juistheid van deze visie kan geillustreerd worden met een "Lijst van Burgers en ingezetenen" uit 1587. Volgens deze lijst, die niet lang na het verraad van Stanley opgesteld zal zijn, legden slechts 687 personen de eed van trouw van Filips
II af27).
Accepteren we de stelling van Reitsma, dat de bijdrage in onder meer de generale middelen een aanwijzing is voor de omvang van de bevolking van de
stad, dan moet tevens worden vermoed, dat deze in het begin van de zeventiende eeuw weer zal zijn toegenomen en weI in een dusdanige mate, dat zij die van
Zwolle en Kampen overtrof. Immers, in 1603 droeg de stad 40 070 van de door
de drie steden op te brengen lasten, tegen Zwolle 33,5 % en Kampen 26,5 %.
Een jaar later lagen de verhoudingen nauwelijks anders: Deventer 41 %,
Zwolle 34 % en Kampen 26 %28).
De hiervoor geschetste ontwikkelingen in het Deventer inwonertal Iaten
mijns inziens geen andere conclusie toe dan dat het krijgsgeweld v66r en rond
eind mei 1591 een massale vlucht van Deventer burgers heeft veroorzaakt. Het
heeft er voorts alle schijn van, dat de stad z6 geschonden uit de strijd te voorschijn is gekomen, dat velen er geen toekomst meer zagen. Hoe is het anders te
verklaren, dat het inwonertal in de zeventiende eeuw nimmer meer terugkeerde op het niveau van 1579 doch bleef steken rond dat van 1599?
De terugloop van het aantal ingezetenen is na 1591 weliswaar een halt toegeroepen, maar dat wi! niet zeggen dat er na dat jaar geen Deventernaren hun
moederstad vaarwel hebben gezegd. Velen hebben ook na 1591 hun heil elders
gezocht. Gezien de explosieve groei van Amsterdam rond 1600 kan hypothetisch worden gesteld, dat een groot deel van deze emigranten zijn toevlucht
heeft gezocht en gevonden in de stad waarvan de economische barometer zo .
snel steeg en waarvan de ligging meer veiligheid garandeerde dan die van Deventer.
Van Dillen heeft over de immigratie in Amsterdam tussen 1531 en 1606 geschreven. Daaraan ontleen ik de nu volgende gegevens, die betrekking hebben
op het aantal nieuwe poorters van de hoofdstad. Poorter kon men worden, althans als men van buiten Amsterdam kwam, door koop van het poorterschap
of door een poorteres of poortersdochter te huwen. De koopsom was niet
hoog. Wilde men lid worden van een gilde, dan was het poorterschap
verplicht 2'1. De bepalingen maken duidelijk, dat niet iedere Amsterdamse
poorter ook daadwerkelijk in de stad gehuisvest hoefde te zijn. Vaak zal dat
wei het geval zijn geweest en ten aanzien van de immigranten uit Deventer ga
ik hiervan uit. Van Dillen geeft aantallen poorters in vijfjaarlijkse termijnen
(Tabell). In augustus 1606 houdt de informatie helaas plotseling Op3').
Tabel 3 biedt de mogelijkheid de emigratie vanuit Deventer naar Amsterdam te vergelijken ~et die vanuit andere steden. De Usselsteden Zutphen en
Kampen, de semi-Usselstad Zwolle en die andere stad, die eertijds belangrijke
jaarmarkten bezat, Bergen op Zoom, zijn als toetsingssteden uitgekozen. We
kunnen vaststellen, dat vanuit Deventer tussen 1590 en 1607 aanzienlijk meer
ingezetenen naar Amsterdam vertrokken om het poorterschap te verwerven
dan uit vergelijkbare steden. Ruim 31 % van allen die vanuit Overijssel naar
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TABEL I Het aantal nieuwe poorters in Amsterdam, 1590-1606
15~1594

1595-1599
1600-1604
1605-1606

853
973
1485
633
3311

TABEL 2 Herkomst der nieuwe poorters in Amsterdam, 1590-1606, uit Overijssel
1590-1594
1595-1599
1600-1604
1605-1606

76
92
145
41
354

TABEL 3 Herkomst der nieuwe poorters in Amsterdam uit enige steden, 1590-1606

1590-1594
1595-1599
1600-1604
1605-1606

Zutphen

Kampen

Zwolle

Bergen o. Z .

Deventer

6
8
6

16
15
25
3

21

45

59

0
I
3
0
4

27
23

I

9
15
19
2

-

46

14

-110

Amsterdam emigreerden. kwam uit Deventer. tegen 16 % uit Zwolle en 14 %
uit Kampen. Vooral vergeleken met de periodeI595-1599 is de verdubbeling
van het aantal Deventer ingezetenen dat het poorterschap tussen 1600 en 1604
te Amsterdam verwierf. opmerkelijk.
In welke beroepen deze immigranten uit Deventer in de IJ-stad terechtkwamen of welke beroepen zij in Deventer hadden uitgeoefend is hier niet onderzocht. Hoewel over de omvang van de stroom mensen die naar andere steden
dan Amsterdam trok geen gegevens bekend zijn. is bekend dat er een dergelijke stroom is geweest. Hierover schrijft Dresen-Coenders: 31 )
" Kort na de beschreven heksenprocessen - in 1597 - vestigde zich in Amersfoort de
eerste bombazijnwever. Hij kwam uit Deventer. waar hij als bombazijndrapier aan 60
mensen werk had verschaft. Deventer was wei sinds 1587 [moet zijn: 1591 , P .H .J heroverd door de staatse troepen, maar de Spaanse druk op de stad bleef groot".

Dit citaat geeft aan dat de ooriogsomstandigheden deze bombazijnwever motiveerden elders zijn brood te gaan verdienen. Het grote aantal mensen dat van
hem afhankelijk was, geeft aan, dat de man een zeker economisch belang voor

DEVENTER IN OORLOG

39

de stad moet hebben gehad.
Ook een ander gegeven doet vermoeden, dat de emigratie uit Deventer teyens een soort economische "brain drain" kan zijn geweest. Van de mannelijke Deventernaren die tussen 1601 en 1625 in Amsterdam huwden en daardoor
hoogstwaarschijnlijk het poorterschap verwierven, was 75 070 alfabeet (129
personen) tegen bijvoorbeeld 64 0J0 van de uit Kampen afkomstige huwzuchtigen (69 personen)32). Aan de hand van deze gegevens kunnen we de navolgende hypothesen opstellen.
Allereerst wijst de vergelijking met Bergen op Zoom erop, dat het achterhaalde van de functie als jaarmarktcentrum, geen rol heeft gespeeld bij de emigratie. Het militaire geweld, de na 1591 onzekere economische vooruitzichten
en de specifieke taak van frontierstad, die Deventer was opgedrongen, verklaren beter het relatief grote aantal Deventernaren dat in Amsterdam zijn nieuwe toekomst zocht.
Vervolgens blijkt uit de tabellen, dat de Deventer ingezetenen zich meer in
hun bestaansmogelijkheden bedreigd voelden dan die uit Zutphen, Kampen
of Zwolle. Ook hier kunnen de militaire ontwikkelingen een verklaringsgrond
zijn, temeer als men bedenkt, dat rond 1605 de situatie zowel militair als economisch voor de stad weer precair werd. Tabel 2 laat immers zien, dat de terugval in het aantal naar Amsterdam emigrerenden in het geval van Deventer
zowel absoluut als relatief beduidend geringer was dan in het geval van de andere steden.
Tenslotte zij gesteld, dat de emigratie uit Deventer een niet geringe economische aderlating moet hebben betekend voor de Deventer gemeenschap, niet aIleen vanwege het aantal mensen dat wegtrok maar ook vanwege de kwaliteit
van die mensen. In een breder verband gezien is het aantal van 110 uit Deventer afkomstige Amsterdamse immigranten eveneens opmerkelijk te noemen.
Uit de gegevens die Van Dillen verzamelde, blijkt namelijk dat in de onderhavige periode slechts een stad meer poorters aan de opbloeiende metropoolleverde, te weten Antwerpen. Deze stad zag 514 inwoners naar de hoofdstad vertrekken. Ook in dit geval speelden oorlogsomstandigheden hierbij een belangrijke rol.
Ik ging hiervoor uit van de hypothese, dat de meeste Deventer emigranten
zullen zijn aangetrokken door de aardse verlokkingen van Amsterdam, daarbij door gebrek aan gegevens onzekerheid latend over de omvang van de
stroom Deventernaren die naar elders vertrok. Ten aanzien van het aantal immigranten dat tussen 1591 en 1609 de uitgedunde Deventer gelederen kwam
versterken, is evenmin veel bekend. Dat de stad zwaar werd bezocht door vagebonden en vreemde bedelaars blijkt uit vele in het Deventer Gemeentearchief aanwezige mededelingen dienaangaande, maar het feit dat men deze liever kwijt dan rijk was, geeft aan dat ze niet die immigranten waren waarop
men wachtte. Ook de in garnizoen gelegerde soldaten mogen we hiertoe rekenen. Desalniettemin bevolkten deze beide groeperingen jaar in jaar uit de stad,
ook al had hun aanwezigheid een roulerend karakter.
Meer blijvend van aard was de immigratie van nieuwe burgers. Na 1591 was
de politiek van de nieuwe magistraat met betrekking tot het verlenen van het
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burgers chap vooral erop gericht nijverheid en bevolkingsgroei te stimuleren.
De voorwaarden waaronder het burgerschap verworven kon worden, waren in
die jaren dan ook gunstig, zoals onder meer blijkt uit een resolutie van 15 augustus 1593. Daarin werd besloten alle bombazijn-, passementen,- casianten-,
groffreijne-, kerseijne- en dergelijke manufacturiers in Deventer toe te laten,
waarbij zij het halve burgerschap gratis kregen en in de eerste drie jaar na hun
komst vrijgesteld zouden zijn van wacht- en serviesgelden 33). Zo werd dan ook
op 12 oktober aan Jorrien Sluiter uit Bocholt, een bombazijnwerker, het halve
burgerschap geschonken, met als aanvullende voorwaarden, dat hij een jaar
lang vrijgesteld zou zijn van het wachtlopen en van de serviesgelden. Bovendien kreeg hij 10 goudgulden voor "sijn opbreken", d. w .z. een verhuisgeld 34).
De verwoede pogingen van de magistraat nieuwe burgers aan te trek ken
leidden op 20 december 1593 tot een resolutie waarin werd opgenomen, dat aIle nieuwe gildebroeders van het snijdersgilde alleen nog maar behoorlijk een
mantel, een "slechte" huik en een vrouwenrok moesten kunnen tekenen. Het
zelf snijden van deze textilaria was niet meer vereise 5). Betekende dit een kwaliteitsverlaging terwille van een kwantiteitsvergroting?
Een vluchtige telling leert, dat in de achttien jaren na 1591 - mede dank zij
onder meer voornoemde politiek - 435 mensen van buiten Deventer burger
werden in deze Hanze-stad, d.w.z. 31 % van het totale aantal, dat tussen 1591
en 1648 van buiten de stad komend het burgerschap verwierf. In de resterende
39 jaren werd dus 69 % van het totaal aantal immigranten, dat tussen 1591 en
1648 Deventer binnentrok, burger 36). Een eerste voorzichtige gevolgtrekking
hieruit is, dat de oorlogsomstandigheden tussen 1591 en 1609 niet van dien
aard zijn geweest, dat zij een grotere weers lag hebben gehad op het aantal
nieuwe burgers dat toen werd ingeschreven in het burgerboek, dan die tussen
1609 en 1648, toen de militaire situatie aanzienlijk Minder nijpend was . Deze
conclusie is, hoe voorzichtig ook uitgesproken, naar aile waarschijnlijkheid
nog te voorbarig. Ze laat te veel vragen onbeantwoord. Zo zullen bijvoorbeeld
de voorwaarden waaronder het burgerschap werd verleend nader onderzocht
moeten worden om na te gaan hoe vast de grond is waarop de gevolgtrekking
berust.

III

DE FINANCIEN

Voor een inventarisatie van de financiele situatie van Deventer tussen 1591 en
1609 vallen we terug op de cameraars- of stadsrekeningen. Deze geven onder
meer een jaarlijks overzicht van de ontvangsten en uitgaven van de stad 37).
Wanneer we deze cijfers omzetten in driejaarlijkse gemiddelden en indiceren
met de jaren 1591/94 als basis, dan blijkt dat de omvang van de ontvangsten
en uitgaven een dalende tendens vertoonde tot aan 1606/09. Bovendien was de
opleving tussen 1606 en 1609 eigenlijk aan de schamele kant daar het niveau
van 1591/94 in de verste verte niet werd gehaald (TabeI4)38).
Het ging Deventer financieel in deze jaren niet voor de wind. De broekriem
moest worden aangehaald en hoe strak dat weI niet moest gebeuren blijkt
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TABEL 4 Indices van ontvangsten en uitgaven van destad Deventer, 1591-1608

DriejaarJijkse gemiddelden (1591/93 = 1(0)

1591/93
1594/%
1597/99
1600/02
1603/05
1606108

Ontvangsten

Uitgaven

100
83
81
74
73
83

100
83
78
73
72

81

haast letterlijk uit een resolutie van 28 februari 1598, waarin Schepenen en
Raad aankondigden, dat "ter vermydunghe groter unkosten" voortaan bezuinigd zou worden op de uitgaven van het diner, dat de keur van de magistraat en gemeentelieden culinair afsloot. In de woorden van de resolutie: 3 '1
" ... die graue kost, tho wetten gesaden schincken und gesprengt ossenfleijss geschackirt van den anderen, und dairtusschen beyden, nae advenant up den disch niet mehr
thorusten alss drije gerichten. Dair nae, als dat graue gebraeth upgesath und der taiffelen na advenant verdeijlt werdt, sail die kemener nyet mehr, dairtusschen dan drye
oder vier verscheiden gerichten, na dat alss dan, die tyt geven und eyns oder anders na
gelegentheit tho bekommen sijn werdt gebruicken offte anrichten moegen.
Und sail henvorder gein Smoerpott noch bruynen peper mehr up tijden und dagen
vurss., thogerust offte up den disch gebrocht werden then were, gien ander byspise van
voegelen offte anders tho bekommen waer.
Oick sullen die Tarten niet mehr gebruicket, dan die eijne vladen, nevens andere gewoentliche rustinge by botter und keijse upgesat und angericht werden" .
Me dunkt, hier werd het rode potlood wei erg wreed gebruikt!
Hiervoor bleek, dat na 1591 de financiele positie van de stad zwaar onder
druk kwam te staan. De omvang van die druk werd echter ook beinvloed door
de inflatie, die deze jaren nog in haar greep had, en die hier door gebrek aan
gegevens niet verdisconteerd kan worden. Door nader op de jaarlijkse overschotten en tekorten in te gaan, hoop ik echter meer helderheid te verschaffen
over de toestand waarin de stedelijke financien in deze jaren verkeerden en de
mogelijke consequenties daarvan voor het economisch weI en wee van de stad.
Overschotten treden op als de inkomsten sneller stijgen dan de uitgaven 6f
als de inkomsten minder snel dalen dan de uitgaven. Is het eerste het geval, dan
is er sprake van een economische opleving. In het tweede geval is er hoogstwaarschijnlijk - ondanks hetoverschot - sprake van een economische recessie. Op deze "ideaaltypische" gevallen zijn vanzelfsprekend variaties denkbaar. Als bijvoorbeeld de inkomsten stijgen en de uitgaven dalen, zal een overschot zich snel aandienen. Waarschijnlijk mogen we een dergelijke situatie
ook interpreteren als een signaal van economische opleving, hoewel de teruglopende uitgaven ook kunnen duiden op mankerende economische activiteiten.
Tekorten wijzen op spanningen in de financiele verhoudingen. Deze span-
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ningen zullen een weerslag hebben op en veroorzaakt kunnen zijn door het
economisch weI en wee van de desbetreffende organisatie. Ook hier zijn twee
"ideaaltypische" gevallen denkbaar. Als de inkomsten en uitgaven omlaag
gaan is dat een aanwijzing van het bestaan van een economische recessie. Een
tekort zal dan optreden als de inkomsten sneller dalen dan de uitgaven. Wanneer de inkomsten en uitgaven stijgen, zal een tekort zich aandienen zodra de
uitgaven sneller stijgen dan de inkomsten. Is deze ontwikkeling op gang, dan
duidt dat in wezen op twee processen:
I) De overheid is op eigen initiatief, d.w.z. zonder directe druk van buitenaf, een stimuleringsbeleid gaan ontplooien in een poging de economische activiteit (verder) aan te zwengelen. Zij kan dit doen door bijvoorbeeld open bare
werken te bevorderen of een subsidiebeleid te ontwikkelen.
2) Het feit dat de uitgaven sneller stijgen dan de inkomsten is een gevolg van
externe factoren, bijvoorbeeld oorlog. Deze kan twee economische effecten
hebben. Hij kan stimulerend werken voor de nijverheid. Zo kan door onder
meer fortificatiewerkzaamheden een kortstondige opleving van de nijverheid
en daarmee het gehele economische leven plaatsvinden. Kortstondig, omdat
die activiteiten zich uiteraard beperken tot de duur van de fortificatie. De
werkgelegenheid kan voor enige tijd worden verruimd en het uitstralingseffect
naar niet direct bij de fortificatie betrokken bedrijven zal gedurende de werkzaamheden zijn invloed kunnen doen voelen. Zelfs is het mogelijk, dat in een
innovatieproces, veroorzaakt door de fortificatie, nieuwsoortige bedrijven
een kans krijgen zich blijvend te vestigen en zo een bijdrage te leveren aan een
langer durende opleving. Het is evenwel ook mogelijk, dat door de hoge oorlogskosten een depress ie-effect optreedt, te weten als de uitgaven bestemd zijn
voor het onderhoud van garnizoenen en een groeiend aantal armen, zwervers
en vluchtelingen, dat het oorlogsgebeuren altijd zo triest begeleidt. In dit geval
zou men kunnen spreken van improduktieve uitgaven. De economie zal hiervan weinig impulsen ondervinden, sterker nog: een dergelijke situatie zal een
zware wissel trekken op de economische ontwikkeling van de getroffen gemeenschap. Ten behoeve van een nadere schets van de financiele situatie waarin Deventer tussen 1591 en 1609 verkeerde, geef ik hieronder een overzicht van
tekorten c.q. overschotten van de stad (TabeI5)4'1. Hierbij zijn steeds de jaarlijkse ontvangsten als uitgangspunt (= 1(0) genomen.
Vit Tabe15 blijkt, dat er tussen 1596 en 1601 sprake was van overschotten,
evenals tussen 1604 en 1609. Tussen 1591 en 1596 was de stedelijke begroting
in evenwicht of werd een tekort genoteerd (in 1593 en 1594). Ook in de jaren
1601, 1602 en 1603 was de balans negatief. We moeten ons van deze tekorten
of overschotten niet al te indrukwekkende voorstellingen maken . In het jaar
met het grootste tekort, 1594, was het verschil tussen ontvangsten en uitgaven
756 goudgulden en in 1600, het jaar met het grootste overschot, bedroeg dit
1.283 goudgulden41 ). Bij indicering van de gemiddelden der driejaarlijkse termijnen blijkt dat het gemiddelde overschot tussen 1597 en 1600 en tussen 1606
en 1609 het grootste is geweest.

*

Het voorgaande wekt de-suggestie dat het vooral in de drie jaren tussen 1597
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TABEL 5 Jaarlijkse en driejaarlijkse gemiddelde tekorten c.q. overschotten op de
stadsrekening van Deventer, 1591-1608

Jaarlijks
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608

100
100
101
105
100
95
95
95

Driejaarlijks
100
100
96

99

91
104
102
102
96
97
98
96
95

99
98
96

en 1600 en in 1606 en 1609 financieel en daarmee mogelijk economisch weer
bergopwaarts ging met Deventer. Dat blijkt echter gezichtsbedrog te zijn. Tabel 6 beoogt ons meer inzicht te geven in hoe de overschotten tot stand zijn gekomen. Hier is cijfermatig weergegeven hoe sterk de inkomsten en uitgaven
van ieder jaar ten opzichte van ieder voorafgaand jaar zijn gestegen of gedaald. Daarbij zijn steeds de inkomsten c.q. uitgaven van elk voorafgaand
jaar als uitgangspunt (= 1(0) genomen. Bovendien heb ik om de mate van stijging en daling te visualiseren ernaast aangegeven hoe groot deze procentueel is
geweest42).
De Deventer stadsrekeningen kenden tussen 1596 en 1601 en tussen 1604 en
1609 overschotten op de balans. Het overschot van 1596 was het gevolg van
het feit dat de ontvangsten en uitgaven terugliepen. maar dat ging in het geval
van de ontvangsten minder snel dan in dat van de uitgaven. Ook in 1597 werd
het positieve saldo veroorzaakt door teruglopende ontvangsten en uitgaven.
In 1598 echter leek een keer ten goede te zijn ingetreden. Het overschot kwam
toen tot stand dank zij toegenomen ontvangsten en uitgaven. Deze opleving
was evenwel van korte duur. Tussen 1599 en 1601 vonden de overschotten wederom hun oorsprong in de teruggang der ontvangsten en uitgaven. waarbij de
ontwikkeling in 1600 zelfs het tekort van 1601 al aankondigde. Uitgezonderd
de situatie in 1598. weerspiegelen de overschotten in deze periode geen financieel gunstige ontwikkelingen. Integendeel.
Ook de periode 1604-1609 was een tijd met jaarlijkse overschotten op de betalingsbalans. maar ook nu was de financiele situatie minder gunstig dan deze
overschotten wellicht suggereren. Het surplus van 1604 was het gevolg van het
feit dat de ontvangsten minder snel terugliepen dan de uitgaven en ook in 1606
daalden de ontvangsten van de stadskas nog terwijl de uitgaven even hoog ble-
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TABEL 6 Procentuele jaarlijkse toename c.q. afname van ontvangsten en uitgaven
t.O. v. ieder voorafgaand jaar, 1591-1608

Ontvangsten

1591
1592
1593

112
61

+ 12
- 39

1594

106

+

1595
1596
1597
1598

123
77
97
125
88

+23
-23
- 3
+25
-12

99

- 1

97
89
107
94
115
98
III

- 3
-11
+ 7
- 6
+ 15
- 2
+11

1599
1600
1601
1602
1603
1604

1605
1606

1607
1608

100

100

104

Uitgaven

+

6

4

112
62
111
117
74
98
124
92
91
111
88

+ 12
-38
+11
+17
-26
- 2
+24
- 8
- 9
+11
-12

106

+

89
116

-II
+ 16

100
109
103

+

6

+ 9
3

In 1591 bedroegen de ontvangsten 19.713 goudgulden en de uitgaven 19.736 goudgulden.

yen als in het jaar daarvoor. In 1605, 1607 en 1608 evenwel kwamen de overschotten voort uit het toenemen van zowel ontvangsten als uitgaven. Voor de
periode 1604-1609 kan worden gesteld, dat aileen de overschotten van 1605,
1607 en 1608 het gevolg waren van financieel gunstige ontwikkelingen.
Zoals we de overschotten op de balans nader moeten analyseren, zo moeten
we ook de tekorten bezien. Tekorten hoeven niet altijd naar een ongunstige financiele ontwikkeling te verwijzen. De balansen van 1593 en 1594 en 16011604lieten tekorten zien (Tabel 6). Het tekort van 1593 kwam nog voort uit
een "negatieve" achtergrond, namelijk sterk afnemende ontvangsten en uitgaven, terwijl dat van 1594 zijn oorzaak yond in toenemende ontvangsten en
uitgaven, waarbij de laatste sterker groeiden dan de eerste. Het tekort van
1594 werd dus veroorzaakt door een "positieve ontwikkeling" . Tussen 1601
en 1604 laten de eerste twee jaren zien, dat tekorten voortkwamen uit ongunstige financiele ontwikkelingen maar dat van 1603 wijst weer op een positieve achtergrond. Echter, ook nu weer blijkt dit van een incidentele aard te
zijn.
De jaren 1591, 1592 en 1595 tenslotte laten een balans in evenwicht zien. In
1592 waren de ontvangsten en uitgaven in gelijke mate gestegen ten opzichte
van 1591, wat een financiele opleving suggereert. De evenwichtige balans van
1595 kwam tot stand door het sterker toenemen van de ontvangsten dan de uitgaven in dat jaar. Ook toen was er dus sprake van een financieel gunstig jaar.
In 1591 tot slot, het startpunt van de periode 1591-1609, begonnen de ontvangsten en uitgaven op een vrijwel gelijk niveau.
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Het beelddat destadsfinancien boden tussen 1591 en 1609, is somber te noemen. Ontvangsten en uitgaven vertoonden een dalende tendens tot 1606/08
(TabeI4) en de regelmatige overschotten op de betalingsbalans verhulden dikwijls een ongunstige financiele ontwikkeling (Tabel5 en 6). Tot 1607 kwamen
positieve financiele signalen incidenteel voor, te weten in 1592, 1594, 1595,
1598 en 1603. Met andere woorden: tot 1607 wees niets op een blijvend financieel herstel. Vanaf 1607 leek een gunstige ontwikkeling zich te hebben ingezet, maar bij nader onderzoek blijkt dat die slechts tot 1610 duurde. Ontvangsten en uitgaven vertoonden namelijk na de jaren 1609-1612 weer een dalende tendens ten opzichte van beiderniveau in 1591/94 (TabeI7). Ook de situatie waarin de balans sinds 1609 verkeerde is illustratief. Tot 1612 namen de
overschotten toe, maar vanaf dat jaar werden opnieuw tekorten geregeld genoteerd (Tabel 8).
Uit Tabel9 blijkt dat het overschot van 1609 tot stand kwam dank zij toenemende ontvangsten en uitgaven, een gunstige tendens die aansloot bij de ontwikkelingen van de jaren 1607-1609. In 1610 kwamer echter een kink de de kabel, weI was het overschot gegroeid, maar dat was slechts een gevolg van een
scherpe daling van zowel ontvangsten als uitgaven, waarbij de laatste het
scherpst achteruitgingen. Het nog verder toegenomen overschot van 1611 is
evenmin een bewijs voor een wezenlijk verbeterde financiele situatie (Tabel
9)43). De jaren na 1611 stonden onder een ongunstig financieel gesternte: regelmatige tekorten (Tabel 8), met als dieptepunt dat van 1617, veroorzaakt
door continu dalende ontvangsten en eveneens ongunstige ontwikkelingen

TABEL 7 Indices van ontvan~sten en uit~aven van de stad Deventer, 1609-1617
Driejaarlijkse gemiddelden (1591194= 1(0)

1609/11
1612114
1615/17

Ontvangsten

Uitgaven

97

97
87

86
83

91

T ABEL 8 Jaarlijkse en driejaarlijkse tekorten c.q. overschotten op de stadsrekening-

en van Deventer, 1609-1617
Jaarlijks
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617

99
91
85
107
100
99
103
103
124

Driejaarlijks
91
102
110
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T ABEL 9 Procentuele jaarlijkse toename c.q. a/name van ontvangsten en uitgaven

t.o. v. ieder voorajgaandjaar, 1609-1617

Ontvangsten
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617

118
85
107
90

93

+ 18
-15
+ 7
-10
- 7

99

-

97
95
96

- 3
- 5
- 4

I

Uitgaven
122
79
99
114
88
86
100
95
116

+22
-21
-

I

+ 14
-12
-14
- 5
+16

aan de uitgavenkant. Dit leidde ertoe, dat gemiddeld genomen de perioden
1612/15 en 1615/18 oplopende tekorten incasseerden.
Ondanks het feit dat het niveau van de ontvangsten sinds de periode 15911594 in de drie jaar tussen 1609 en 1612 niet meer zo hoog was geweest, meen
ik te mogen stellen, met name op grond van Tabel9, dat er een breuk te constateren is rond 1610 in de sedert 1607 gunstiger financiele ontwikkeling. Kan er
dus voor de jaren tussen 1607 en 1610 misschien gesproken worden van een
lichte financii:Ie opleving van iets langer dan incidentele duur zoals daarvoor,
vanaf 1610 ging die weer teloor. Zij heeft dan ook te kort geduurd om haar een
blijvend karakter te kunnen toeschrijven.

IV

FINANCIEN EN OORLOG

Economische (op)bloei van een gemeenschap stelt een gezonde financiele basis
als voorwaarde. Aan deze voorwaarde werd tussen 1591 en 1609 voor Deventer niet voldaan. De vraag is nu of er verband bestaat tussen het sombere financiele beeld dat geen vooruitzichten bood op economisch herstel en de militaire conjunctuur tussen 1591 en 1609.
Hiervoor betoogde ik, dat de militaire geschiedenis tussen 1591 en 1609 vanuit Deventer gezichtspunt in drie fasen kon worden verdeeld. We zagen dat in
de jaren 1591-1597 de militaire activiteiten der Staatsen leidden tot voor Deventer veelbelovende veroveringen, die de handelscontacten met het oosten in
potentie weer herstelden. Financieel gezien vormden deze jaren een schuchtere
poging tot herstel van de eerder opgelopen klappen. Dit blijkt uit de financiele
ontwikkelingen in 1592, 1594 en 1595, welke een gunstige tendens hadden.
Meer dan een poging was het echter niet. Van een volledig hers tel van het niveau van 1591 was geen sprake. Integendeel: de ontvangsten en uitgaven vertoonden over de langere termijn een dalende tendens. Bovendien waren de financiele ontwikkelingen in 1596 en 1597, ondanks de overschotten in die jaren, ongunstig. Hield deze laatstgenoemde verslechtering verband met de toegenomen spanning in de oostelijke grensgebieden, die uiteindelijk dank zij de
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militaire campagne van augustus tot november 15971eidde tot de verovering
van de Twentse steden door prins Maurits. In 1598 - toen de handelswegen
naar het oosten weer open waren - verbeterde de financiele situatie immers.
Vanaf eind 1597 tot 1605 was de militaire situatie sterk verbeterd omdat toen
de Twentse steden in handen waren van de Staatsen. D.it betekende evenwel
niet, dat daarmee ook de militaire dreiging voorbij was. Niet aileen bleven de
Spanjaarden vanuit de Duitse landen actief, maar ook de Staatse garnizoenen
bleken het (handels)verkeer te bedreigen. In dezelfde periode waren de financiele ontwikkelingen op de keper beschouwd ongezond. De gunstige tendens,
die voor 1598 kon worden opgemerkt, had zich niet voortgezet. Dit doet vermoeden, dat de stad ondanks het openleggen van de routes naar het oosten,
door de blijvende militaire dreiging onvoldoende heeft kunnen profiteren van
de schijnbaar gunstiger geworden militaire situatie.
Tussen 1605 en 1609luwde, vanaf 1607, destrijd. Twenteechter kwam weer
vast in handen van de Spanjaarden. In deze jaren bleken vooral vanaf 1607 de
ontwikkelingen van de Deventer financien een wending ten goede genomen te
hebben. Voor het eerst sinds 1591 namen de onntvangsten en uitgaven gemiddeld over een langere periode absoluut weer toe, maar ook hierbij moeten we
bedenken dat het niveau van 1591 nog lang niet werd gehaald. Echter, deze en
andere financiele ontwikkelingen wezen op gunstige perspectieven. Waren deze eerste signalen van financiele opleving te danken aan de gewijzigde rnilitaire
situatie of waren ook zij slechts uitzonderingen op een sombere regel? Een relatie met de militaire situatie Iijkt aanwezig, omdat vanaf 1610, toen het
Bestand een jaar in werking was, een nieuw negatief keerpunt in het verloop
van de ontvangsten en uitgaven is te bespeuren. Ben mogelijke verklaring
daarvan is het in volle hevigheid losbarsten van het Guliks-K1eefse conflict,
waardoor de oostelijke grensgebieden weer te maken kregen met militaire onrust. Accepteren we deze verklaring, dan mogen we aannemen dat het luwen
van de strijd tussen 1607 en 1610 een gunstige invloed heeft gehad op de financieIe positie van de stad. We mogen dan 66k aannemen dat de jaren tussen
1607 en 1610 Deventer de beste mogelijkheden hebben geboden een opleving
van de econornie te bewerkstelligen. Deze gingen in 1610 evenwel at weer verloren.
In deze visie speeIt de bezetting van Twente door de Spanjaarden vanaf 1607
een geringe rol voor de verklaring van het feit dat sindsdien het financiele en
daarmee economische beeld gunstiger werd voor Deventer. Belangrijker Iijkt
mij in deze de vraag te beantwoorden hoe groot de (on)veiligheid was op de
handelsroutes. Het is waarschijnlijk dat deze dank zij de wapenstilstand die
sinds 1607 gold, aanmerkelijk groter was dan v66r dat jaar of na 1610.

CONCLUSIE
Deventer heeft veel geleden in de jaren 1578-1591. Het beleg van 1591 rondde
een tijdperk van haar geschiedenis af, dat 13 jaar eerder was begonnen met het
beleg door Rennenberg en dat vooral sedert de komst van het Ierse garnizoen
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onder leiding van Stanley gekenmerkt was door geweld, angst en onzekerheid.
Deventer was, zoals meerdere steden die sinds de Tachtigjarige Oorlog frontierstad waren geworden ter bescherming van de in het Westen gelegen gewesten, een strategisch begeerde stad. De van en naar Deventer lopende wegen
maakten het tot een belangrijke basis voor hetzij invallen in de Veluwe en
Utrecht, hetzij aanvallen naar het noorden of het oosten, waardoor "de
Tuin" beheerst kon worden. Deze haar door de omstandigheden opgedrongen
militaire functie frustreerde de economische belangen. Ook de militaire ontwikkelingen na 1591 gaven de stad zeker tot 1607 niet de mogelijkheid zich financieel te herstellen, waardoor mogelijkheden op economisch herstel niet
konden ontstaan.
De ontwikkeling van het inwonertaI van de stad wijst erop, dat oorlogsgeweld in de eerste instantie verantwoordelijk was voor de sterke terugloop van
het aantal ingezetenen. De teruggang heeft naar aile waarschijnlijkheid al
v66r 1591 ingezet en is daardoor mede toe te schrijven aan zowel het woeste gedrag van Stanleys mannen als het verraad van de katholieke ler. Wanneer deze
teruggang is begonnen, is niet met zekerheid te zeggen. Direct na het door Rennenberg met succes bekroonde beleg van 1579 telde, volgens Koch, Deventer
nog 10.500 inwoners, zodat dan nog geen sprake kan zijn van een scherpe daling van het inwonertal. Toch hebben de gebeurtenissen in 1578 vermoedelijk
zo'n indruk nagelaten, dat aIleen aI de dreiging van een nieuwe belegering voor
velen voldoende was om de stad, die overduidelijk in de frontlinie was komen
te Iiggen, te verlaten. Over het economische effect van deze terugloop in de bevolking kan vooriopig aIleen hypothetisch iets worden gezegd. Zo is aan de
hand van de Amsterdamse immigratiecijfers mogelijk te stellen, dat relatief
veel Deventer burgers weinig heil meer verwachtten van de economische toekomst van hun moederstad; ze gingen dat daarom zoeken in het opbloeiende
Amsterdam. Deze emigratie moet ook vanuit kwalitatief opzicht een niet geringe aderiating voor de Deventer gemeenschap hebben betekend.
Het beeld van de stedelijke financien doet eveneens een directe relatie tot de
oorlogsomstandigheden vermoeden. Pas rond 1607, als de fronten tot rust
zijn gekomen, lijken de mogelijkheden tot financieel en daarmee economisch
herstel aan de horizon op te doemen. Deze blijkt evenwel nog onbereikbaar
ver weg te zijn, want in 1610 worden deze mogelijkheden alweer in de kiem
gesmoord. Het is opmerkelijk dat in de periode 1597-1605, toen de wegen naar
het oosten open heetten te zijn, dergelijke gunstige signalen niet opgevangen
werden. De ontvangsten en uitgaven van de stad daalden in die jaren ondanks
de incidentele gunstige ontwikkelingen in 1598. Een verklaring hiervan kan
zijn dat na 1591 de onveiligheid op de wegen de belangrijkste belemmering
voor het herstel van de handelscontacten is geweest. Deze is blijkbaar tussen
1597 en 1605 groter geweest dan tussen 1607 en 1610 toen er gedurende enkele
jaren een wapenstilstand heerste.
,Het militair gebeuren lijkt zo van essentieel belang te zijn geweest voor de
eerste achttien jaren na de definitieve herovering van Deventer door de Staatsen. Het legde een dermate zware druk op de stad en met name de stadsfinancien, dat mogelijkheden tot economisch herstel, dat aileen op een financieel
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gezonde basis tot stand kan komen, buiten bereik van de Deventer gemeenschap bleven.

NOTEN BIJ HOOFDSTUK II
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III

ECONOMISCHE GROEI IN NEDERLAND IN DE NEGENTIENDE
EEUW. ENKELE NIEUWE RESULTATEN*)
door
J.L. VAN ZANDEN
Een van de centrale thema's in de economische geschiedenis van West-Europa
in de negentiende eeuw betreft de vraag hoe een proces van moderne economische groei op gang komt. In de geschiedschrijving is de nadruk gedurende de
laatste twintig jaar verschoven van het beschrijven van kwalitatieve veranderingen, bijvoorbeeld de introductie van nieuwe technieken, het optreden van
bepaalde ondernemers of de oprichting van nieuwe bedrijven, naar de analyse
van de kwantitatieve ontwikkeling van produktie en produktiviteit. De Nederlandse geschiedschrijving heeft hierin niet voorop gelopen. Voor de studie van
het nationaal produkt en het nationaal inkomen beschikken we slechts over
het door J. Teijl in 1971 gepubliceerde artikel over dat onderwerp 1). De daarin
gepresenteerde schattingen van de ontwikkeling van het nationaal inkomen in
de periode 1850-1900 zijn echter door R.T. Griffiths en J.M.M. de Meere
sterk bekritiseerd. Uit de bespreking van deze (en andere) schattingen van het
nationaal inkomen in de negentiende eeuw concluderen zij dat het onderzoek
naar de groei van de Nederlandse volkshuishouding in deze periode nog geheel
vanuit het statistisch basismateriaal opgebouwd moet worden2). Dit artikel is
een poging om daarmee een begin te maken.
Alvorens over te gaan tot een uiteenzetting van de gebruikte methoden om
het nationaal inkomen en het nationaal produkt te schatten, dient een enkele
opmerking te worden gemaakt betreffende de keuze van deze concepten. Om
de prestaties van een volkshuishouding te bepalen, wordt door economen en
historici gewoonlijk de absolute hoogte en de ontwikkeling van het nationaal
produkt per hoofd van de bevolking als maatstaf genomen. Dit berust op het
feit dat, naarmate men in staat is om meer te produceren, men ook meer zal
kunnen consumeren en aldus beter kan voorzien in de behoeften van de bevolking. Een hoger niveau van produktie per hoofd zal dus in de regel samengaan
met een hoger niveau van behoeftenbevrediging en welvaart. Het behoeft echter nauwelijks toelichting dat dit verband allerminst absoluut en rechtlijnig is.
Ten eerste wordt het vraagstuk van de verdeling van het nationaal produkt
buiten beschouwing gelaten. Het is zeer goed denkbaar dat een ongelijke verdeling in combinatie met een hoog niveau van produktie leidt tot een lager niveau van welvaart voor de gehele bevolking dan een meer egalitaire verdeling
gecombineerd met een lager produktieniveau. Ten tweede heeft deze benadering geen oog voor de negatieve effecten van de produktie van goederen en
diensten, zoals bijvoorbeeld milieuschade of uitputting van natuurlijke hulpbronnen, welke niet door de markt geregistreerd worden maar het welvaartsniveau weI kunnen aantasten. Ten derde kan men in sommige gevallen ook de
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samenstelling van bet produktiepakket niet buiten bescbouwing laten. Zo zal
de produktie van wapens, zeker waar deze gebruikt worden om de eigen bevolking onder controle te houden, dikwijls niet bijdragen tot de verhoging van het
welvaartsniveau. Deze kritische kanttekeningen bij het gebruik van de begrippen nationaal produkt en nationaal inkomen nemen echter niet weg dat het
reeel is te stellen dat er wei degelijk in grote lijnen een positief verband bestaat
tussen deze grootbeden en bet welvaartsniveau van de bevolking. Gedetailleerd economiscb onderzoek laat nauwe relaties zien tussen de produktie per
hoofd en kwalitatieve maatstaven van de levensstandaard3).
Ret proces van inkomensvorming en produktie van goederen en diensten
kan op verschillende wijzen worden gemeten. In navolging van de door Teijl
gebruikte indeling, onderscheid ik twee methoden:
1) het meten van bet nationaal inkomen, d.w.z. bet totaIe door buisboudens
en instellingen ontvangen inkomen voor bet ter bescbikking stellen van de
produktiefactoren arbeid, kapitaal en ondernemerschap;
2) bet meten van bet nationaal produkt, d. w.z. de waarde van aile in de volkshuishouding voortgebrachte goederen en diensten.
Met betrekking tot de Nederlandse landbouw in de negentiende eeuw heb ik elders beide begrippen - het agrarisch inkomen en de landbouwproduktie - toegepast voor de jaren 1810, 1850, 1880 en 1910. Beide grootbeden vertoonden
dezelfde globaIe ontwikkeling hetgeen mijns inziens de betrouwbaarheid van
deze schattingen waarborgt4 ).
In dit artikel is voor dezelfde aanpak gekozen. Schattingen worden geprcsenteerd van het nationaal inkomen in de jaren 1820, 1850, 1880 en 1910 en
van het nationaal produkt in 1805, 1850, 1880 en 1910, waarbij deze jaartaIlen, zoveel als mogelijk is, staan voor tienjaarlijkse gemiddelden (1800/09,
1815/24, 1845/54, 1875/84 en 1905/13). Deze schattingen kunnen voor 1910
gekoppeld worden aan de officiele C.B.S.-statistieken s). Voor het overige is
de keuze van deze jaren ingegeven door de beperkte bescbikbaarbeid van het
bronnenmateriaaI6) •
Ret belangrijkste doel van het hier gepresenteerde onderzoek is inzicht te
verkrijgen in de kwantitatieve ontwikkeling van de Nederlandse economie op
langere termijn. De gebruikte methode maakt dat mogelijk, maar heeft als belangrijk nadeel dat de onderscbeiden subperioden (1805-1850, 1850-1880 etc.)
nogal lang zijn en zowel jaren van crisis (bijvoorbeeld 1810-1819 en 18431848) aIs van herstel en groei (bijvoorbeeld 1825-1842) bevatten. Ret beeld van
de economische ontwikkeling dat op deze maner verkregen wordt is grof en
dient in een later stadium met seriele gegevens aangevuld te worden.
De opzet van het artikel is als voIgt. In de paragrafen I en II worden respectievelijk de schattingen van het nationaal inkomen en van het bruto nationaal
produkt besproken. De details van de schattingen worden in een aparte bijlage
vermeld. In de paragrafen III-IV worden enkele conclusies getrokken. Paragraaf III gaat verder in op de discusie onder bistorici over de eerste helft van de
negentiende eeuw terwijl in paragraaf IV een vergelijking gemaakt wordt met
de groei van het bruto produkt in omringende landen.
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HET NATIONAAL INKOMEN
Over de methode om in grote lijnen de ontwikkeling van het nationaal inkomen te schatten heb ik elders gepubliceerd 7). Het belangrijkste voordeel van
deze methode is dat gebruik wordt gemaakt van gegevens over het inkomen
van huishoudens die in hoge mate betrouwbaar zijn. We zijn redelijk goed op
de hoogte van de ontwikkeling van de nominale lonen en van het totale huuren pachtinkomen in de negentiende eeuw. Met deze gegevens kan het looninkomen en het kapitaalinkomen geschat worden; een restpost, voomamelijk
bestaand uit het winstinkomen, moet echter langs indirecte weg geschat worden.
Kort samengevat wordt het nationaal inkomen geschat als de som van het
looninkomen (inclusief het aan zelfstandigen toegerekende loon), het
kapitaalinkomen en de restpostj het winstinkomen. Het looninkomen wordt
geschat als produkt van de totale beroepsbevolking (in manjaren), het gemiddeld aantal werkdagen per jaar en het gemiddelde dagloon in 1820, 1850, 1880
en 1910. Het kapitaalinkomen, de rente op het totale gei"nvesteerde vermogen,
bestaat uit het inkomen uit onroerend goed (huur- en pachtinkomen), dat uit
de gegevens van de grondbelasting op gebouwde en ongebouwde eigendommen bekend is, en het inkomen uit roerend goed. Uit statistieken van de successiebelasting is bekend welk deel van het totale vermogen in onroerend en in
TABEL 1 Schattingen van het nat«!naal inkomen van Nederland, 1820-1910

Beroepsbevolking
(1000 manjaren)
Dagloon (centen)
Looninkomen
(milj. guldens)
Huursom
Pachtsom
Totaal inkomen uit
onroerend goed
Aandeel onroerend goed
in totaal vermogen
Kapitaalinkomen
(milj. guldens)
Winstinkomen als percentage
loon- + kapitaal inkomen
Nationaal inkomen
(milj. guldens)
per hoofd (guldens)
volgens Teijl (milj . guldens)

1820"

1850

1880

1910

801
75

1.068
75

1.404
117

2.050
176

150

200

410

902

25
44

35
57

82
102

175
130

69

92

184

305

39OJo

39OJo

177

236

10- 25

10- 25

360-409
157-179

480-545
157-179
751-755

39OJo
473
10-

32OJo
953

25

971-1.104
242- 275
1.247-1.302

23
2.283-)
390
2.297-2.365

-) C.B.S.-gegeven.
Bronnen: J. Teijl, "Nationaal inkomen in Nederland in de periode 1850-1900. Tasten en
testen" , Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek 34 (1971) 262; J.L. van Zanden,
De economische ontwikkeling van de Nederlandse landbouw in de negentiende eeuw,
18()()'1914 (Wageningen 1985) 378-383.
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roerend goed was belegd, zodat het totale kapitaalinkomen geschat kan worden. Wat overblijft is een restpost, die grotendeels bestaat uit het winstinkomen van ondernemers en het salarisinkomen van het "salariaat" voor zover
dat boven het gemiddelde looninkomen ligt. Voor 1910 kan deze restpost door
vergelijking met de C.B.S.-gegevens worden gesteld op 23 % van het totaIe
looninkomen plus kapitaalinkomen. Aangezien aannemeIijk is dat dit
winstinkomen in de loop van de negentiende eeuw relatief is toegenomen, is de
omvang hiervan voor de andere jaren geschat op 10 tot 25 OJo van het looninkomen plus kapitaalinkomen (Tabell).
De onzekerheden van deze schattingen betreffen vooral de ruime marges
waarbinnen de restpost geschat moet worden en de verondersteIIingen dat de
beroepsbevolking een constant percentage (35 OJo) van de totale bevolking is en
dat het aantal werkdagen per hoofd van de beroepsbevolking niet verandert.
Afgezien wordt van verschuivingen in de mate van werkloosheid, lengte van
de arbeidsdag en participatie van vrouwen en kinderen in het produktieproces.
In de landbouw bleken dergelijke veranderingen echter soms van groot gewicht, wat onder meer ertoe leidt dat de schattingen van de ontwikkeling van
het agrarisch inkomen in enkele provincies afwijken van de schattingen van de
ontwikkeling van de landbouwproduktie8).
Bij deze methode van schatting blijven vrij ruime onzekerheidsmarges
bestaan. Toch is het uit de berekeningen van Tabell duidelijk dat het nationaal inkomen in de tweede helft van de eeuw sneller toenam dan wat Teijl berekende. Dit kan eigenlijk al meteen op grond van de gegevens over de ontwikkeling van het nominale loon gesteld worden. De inkomensverdeling in de negentiende eeuw was redelijk stabiel, zeker wanneer men vergelijkt met de ingrijpende veranderingen hierin gedurende de twintigste eeuw~. De relatie tussen
het totale looninkomen en het nationaal inkomen bleef vermoedelijk ongeveer
constant; ook Tabel 1 suggereert dit. Met een eveneens ongeveer constante
participatiegraad betekent dit dat ook de relatie tussen het nominale loon en
het nominaal inkomen per hoofd niet of weinig veranderde. Volgens Teijl nam
het inkomen per hoofd van de bevolking in de periode 1850-1910 met slechts
57-610J0 toe terwijl het nominale loon in dezeIfde periode met ruim 130%
steeg. Dit is niet met elkaar te verenigen1C). Het wijst 015 een onderschatting
van de groei van het inkomen door Teijl.

*
De hier ontwikkelde methode om de hoogte van het nominale inkomen te
schatten, kan ook gebruikt worden om regionale verschillen in het inkomen
per hoofd in grote lijnen aan te geven ll ). De belangrijkste bronnen die voor
deze schattingen nodig zijn - gegevens over nominale lonen, pacht- en huurinkomens en het aandeel van het onroerend goed in het totale kapitaalbezit zijn ook per provincie (of per regio) gepubliceerd. Bij de navolgende schets
van de regionale inkomensverschillen is de schatting van het winstinkomen
achterwege gelaten. Het winstinkomen was waarschijnlijk, evenals het kapitaalinkomen, relatief sterk geconcentreerd in enkele provincies, met name
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TABEL 2 Provincia/e verschillen in het nominaa/ inkomenper hoo/d, 1820-1938
Indexcijfers (Nederland = 1(0)
1820

1880

1910

1938

Groningen
Friesland
Drente
Overijssel
Gelderland
Utrecht
N.Holland
Z.Holland
Zeeland
N.Brabant
Limburg

90
101
63
72
76
122
140
128
113
65
57

93
93

60

82
78
52
78
88
113
130
123
87
68
62

91
79
69
88
86
108
124
115
91
78
81

Nederland

100

100

100

100

standaarddeviatie

29

27

25

17

60

71
82
117
138
126
100
68

Bronnen: J.B.D. Derksen, "Enkele schattingen over het volksinkomen der provincien" , Maandschrijt C.B. S. 37 (1942) 223; Van Zanden, De economische ontwikkeling,
378-383.

Holland en Utrecht. De cijfers van Tabel2 onderschatten derhalve de bestaande verschillen in het norninaaI inkomen per hoofd.
In Tabel2 zijn de schattingen van de provinciaIe verschillen in het inkomen
per hoofd voor de jaren 1820, 1880, 1910 en 1938, de laatste gepubliceerd door
J .B.D. Derksen, bijeengebracht. We concluderen dat de regionale verschillen
in het inkomen per hoofd gedurende de negentiende eeuw slechts zeer langzaam kleiner werden. Het reIatief hoge inkomen in Holland daalde weinig en
het lage inkomen in Oost- en Zuid-Nederland nam relatief iets toe, behalve in
Drente. OpvaIlend is vooral de ontwikkeling van de agrarische kustprovincies
Friesland en Zeeland, en in mindere mate Groningen. Rond 1820 was het inkomen hier, door de moderne en zeer produktieve landbouw, nog hoger dan het
landelijk gemiddelde, maar tussen 1820 en 1880 daaIde het niveau al relatief;
aIleen in Groningen nam het relatieve inkomen toe. VooraI na 1880, waarschijnlijk als gevolg van de agrarische crisis, daaIde het inkomen per hoofd
sterk ten opzichte van het landeIijke gemiddelde. De concentratie van het inkomen in de Randstad Holland werd door het achterblijven van deze agrarische kustprovincies nog verder versterkt. Een tendens tot verkleining van de
regionale verschillen in het inkomen per hoofd kan weI voor de periode 19101938 geconstateerd worden, maar dit kan ook samenhangen met de hogere
kwaliteit van de cijfers uit 1938.
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HET BRUTO NATIONAAL PRODUKT

Een veel gebruikte methode om meer greep te krijgen op het proces van economische groei bestaat uit het meten van de ontwikkeling van de produktie van
de verschillende sectoren van de economie. Hierdoor wordt het probleem dat
men het nominale inkomen voor Nederland via niet beschikbare prijsindexcijfers moet omrekenen naar het reele inkomen, omzeild. Bovendien kan door de
analyse van de relatieve ontwikkeling van de verschillende sectoren meer inzicht ~orden verkregen in het algehele_proces van economische groei.
Zoals reeds aangekondigd, zal het brute nationaal produkt worden gemeten
voor de jaren 1805, 1850, 1880 en 1910, waarbij deze jaren gemiddelden van
decennia 1800/09, 1845154, 1875/84 en 1905/13 aanduiden. De keuze voor
deze jaren is ten dele ingegeven door de beschikbaarheid van bronnenmateriaal. Zo zijn voor schattingen van de produktie in een aantal takken van nijverheid en in de intemationale handel gegevens over de in-, uit- en doorvoer nodig, en deze zijn slechts voor de jaren 1802-1809, 1814-1816 en vanaf 1846
voorhanden (waarbij de jaren 1814-1816 vaak door hun uitzonderlijke karakter afvallen). Gelukkig is er in de laatste jaren sprake van een positieve herwaardering van de jaren rond 1805 in de geschiedschrijving. Veel wijst erop
dat de ontwikkeling van de intemationale handel, de levensader van de Nederlandse economie, tot 1809 veel gunstiger is geweest dan in het verleden is aangenomen en dat dit decennium in menig opzicht hetzelfde beeld vertoont als de
tweede helft van de achttiende eeuw 12). Pas na 1809, en vooral vanaf 18ll,
toen de Fransen daadwerkelijk het bestuur ovemamen en het Continentaal
Stelsel strict afgedwongen ging worden, volgde een sterke inkrimping van de
handel en de daarmee verbonden nijverheid (de trafieken). Op grond hiervan
is een peiling van het brute nationaal produkt in 1805 zinvol.
De methode om de ontwikkeling van het bruto nationaal produkt te schatten ziet er als voigt uit. De economie is verdeeld in drie sectoren: de primaire
sector (landbouw, visserij, verveningen en mijnbouw), de secundaire sector
(nijverheid) en de tertiaire sector (diensten). De sectoren bestaan uit verschillende bedrijfstakken ofbedrijfsgroepen. Van een zo groot mogelijk aantal bedrijfstakken is de ontwikkeling van de brute produktie in de periode 18051910 geschat. Deze zijn vervolgens per sector gewogen: voor 1805-1850 en
1850-1880 met gewichten ontleend aan de samenstelling van de beroepsbevolking rond 1850 en voor 1880-1910 met gewichten ontleend aan de samenstelling van de beroepsbevolking in 1909. Bij de weging van de sectoren tot een
reeks voor het brute nationaal produkt zijn de gewichten aan dezelfde gegeyens ontleend, zij het dat bij deze tweede weging rekening is gehouden met de
verschillen in de relatieve produktiviteit van de drie sectoren. Zo is het gewicht
van de primaire sector lager genomen dan het aandeel in de totale beroepsbevolking - vanwege de over het algemeen lage produktiviteit in deze sector - en
is voor de dienstensector het tegenovergestelde gedaan (TabeI3). De aldus berekende indexcijfers zijn aile herleid tot een basisjaar, 1910, om aldus in een
oogopslag de relatieve groei van sectoren en bedrijfstakken te kunnen overzien.
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T ABEL 3 De seclorsgewij1.e verdeling van werkgelegenheid en inkomen in 1849 en

1909-1913
Sectoren

Primair
Secundair
Tertiair
Totaal

Werkgelegenheid

Gewichten

Nationaal
inkomen·)

Relatieve
produktiviteit
(indexcijfers)
1909/13

1850··)

1910

70
102
121
100

0,38
0,24
0,38
1,00

0,21
0,32
0,47
1,00

1849

1909

1913

44,41170
23,9
31,7
100

29,41170
31,7
38,9
100

20,51170
32,4
47J
100

.) Exclusief woningdiensten en inkomen uit het buitenland .
•• ) Veronderstelde relatieve produktiviteit: 85, 100, 120 respectievelijk.
Bronnen: Dertiende Aigemene Volkstelling 31 mei 1960dl. IOC, bijlage2; J .B.D. Derksen, .. Berekeningen over het nationale inkomen van Nederland voor de periode 19001920", De Nederlandsche Conjunctuur. Speciale onder1.oekingen 4 (1941) IS .

Een enkel woord is thans op zijn plaats betreffende de gebruikte bronnen en
hun gebreken (voor details zij verwezen naar de bijlage):13)
1) Primaire sector: de schatting van de landbouwproduktie is elders gepubliceerd. Gegevens betreffende verveningen, haringvisserij en steenkolenmijnbouw zijn uit verschillende bronnen verzameld en behoren tot de meer
betrouwbare data. De schatting van de groei van de primaire sector is relatief nauwkeurig te noemen.
2) Secunda ire sector: over het algemeen zijn de door J .A. de J onge gehanteerde methoden om de produktie te schatten gebruikt, waarbij in vele gevalJen
de groei van de produktie gelijk wordt gesteld aan de groei van het verbruik
van grondstoffen. Het grondstoffenverbruik is geschat op grond van gegeyens over de in- en uitvoer en de binnenlandse produktie hiervan. De nijverheid is geplitst in vier groepen: textiel, voedingsmiddelennijverheid, de
kapitaalgoederensector en overige nijverheid. Van enige bedrijfstakken
kan de bruto produktie direct worden geschat, te weten bij onderdelen van
de kapitaalgoederensector, (bouw, scheepsbouw, steenfabrieken) en enkeIe overige bedrijfstakken zoals papierfabrieken en meekrapnijverheid. In
totaal kan de ontwikkeling van de bruto produktie van 21 bedrijfstakken
redelijk geraamd worden. Mede door deze brede basis lijken deze cijfers
het mogelijk te maken om uitspraken te doen over de globaJe ontwikkeling
van de nijverheid op langere termijn.
3) Tertiaire sector: de schattingen van de produktie in deze sector zijn het
meest problematisch. Deze sector vah uiteen in zes delen: handel, verkeerswezen, bank- en verzekeringswezen, huiselijke diensten, overheid en overige' diensten. De produktie van de "huiselijke diensten", de tot ongeveer
1900 qua werkgelegenheid grootste subsector maar ook het meest "traditionele" en stagnerende deel van de dienstensector, is geschat op grond van
het aantaJ in de personele belasting aangeslagen dienstboden, knechten
etc. Er is geen reden om aan te nemen dat de arbeidsproduktiviteit bij de
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"huiselijke diensten" in de loop van de eeuw toenam. De ontwikkeling van
het verkeerswezen (zeevaart, binnenscheepvaart, spoorwegen en P. T. T.)
en van de handel (op grond van het volume van de internationele handel en
het volume van de binnenlandse produktie van landbouw en nijverheid)
kan redelijk benaderd worden. Voor het bankwezen - een, ondanks de bescheiden werkgelegenheid hierin, belangrijke subsector - de overheid en de
overige diensten ontbreken echter de statistische gegevens om tot redelijke
schattingen te komen . Overigens zijn de laatste twee subsectoren nog
steeds de zorgenkinderen van het systeem van de nationale rekeningen.
Nog altijd wordt gewoonlijk verondersteld dat de produktie hier gelijk is
aan de hiervoor gemaakte kosten zoals de salarissen. Dit gemis kan mij
derhalve niet al te zwaar worden aangerekend!
De verkregen schattingen zijn samengevat in Tabel4 en 5 en Grafiek I. De totale produktie nam relatief langzaam toe in de eerste helft van de negentiende
eeuw. De groei was slechts marginaal groter dan de groei van de bevolking. In
de tweede helft van de eeuw versnelde de groei duidelijk; in beide perioden van
dertig jaar steeg de totale produktie met ongeveer 100 070. Per hoofd van de bevolking verdubbelde de produktie in de tweede helft van de eeuw. Door een
versnelde groei van de bevolking nam de groei van de produktie per hoofd na
1880 weer iets af hetgeen waarschijnlijk mede veroorzaakt werd door het feit
dat de grootste crisis in de tweede helft van de eeuw juist in de jaren tachtig
vie!. Deze schattingen komen voor de jaren 1880-1910 redelij k overeen met de
schattingen van Teijl (TabeI4); voor de jaren 1850-1880 kom ik echter tot beT ABEL 4 De bruto produktie per sector en bedrijfsgroep 1805-1910
Indexcijfers (1910 = 1(0)
I 80S

18S0

1880

1910

Landbouw
Primaire sector

3S,0
34,4

46,7
47,1

63,0
63,S

100
100

Textielnijverheid
Voedingsmiddelen
Overige nijverheid
Kapitaalgoederennijv.
Secundaire sector

6,4
IS,4
17,6
12,0
12,1

12,6
24,9
22,8
21,6
20,S

38,2
SS,S
47,1
48,9
49,0

100
100
100
100
100

Verkeerswezen
Handel
Huiselijke diensten
Tertiaire sector

4,6
7,6
36,0
14,0

8,4
13,6
4S,0
20,7

24,1
37,9
75,0
46,6

100
100
100
100

Totaal

17,7

26,2

50,9

100

per hoofd

48

50

74

100

33,3

53,0

100

Totaal volgens Teijl

Bronnen: Bijlage; Teijl, "Nationaai inkomen", 262.
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langrijk hogere groeicijfers dan Teijl.
In de eerste helft van de negentiende eeuw nam aileen de produktie van de
primaire sector, vooral de landbouw, minder toe dan de bevolking. Vooral de
nijverheid ontwikkelde zich in deze periode al redelijk. Ook gemeten over de
gehele eeuw liepen de groeivoeten van de primaire sector enerzijds en van de
secundaire en tertiaire sector anderzijds sterk uiteen.
TABEL 5 Gemiddelde jaarlijkse groeivoeten van de bruto produktie per sector,
1805-1910
1805150

Primaire sector
Secundaire sector
Tertiaire sector
Totaal
Per hoofd
Bevolking

0,7070
1,2
0,9
0,9
0,1
0,8

Nominaal inkomen per hoofd

±O,O*)

1850/80 1880/1910

1,0070
2,9
2,7
2,2
1,2
1,0
±I,4

1,5070
2,4
2,6
2,3
1,0
1,3
± 1,4

180511910
1,0070
2,0
1,9
1,7
0,7
1,0
±0,9

*) = 1820/50.

Bronnen: Bijlage; Tabel l.

GRAFIEK 1 Gemiddelde jaarlijkse groeivoeten per sector, 1805-1910

1805/1850

1850/1880

188011910

fEB primaire sector

rm

~

_

secundaire sector
tertiaire sector
nationale economie

In Tabel 6 worden de schattingen van de reele bruto produktie vergeleken
met de schattingen van het (nominale) nationaal inkomen. Verschillen tussen
deze reeksen kunnen ontstaan zijn door:
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-

Een relatieve toe- of afname van het inkomen ontvangen uit het buitenland; dit oefent invloed uit op het nationaal inkomen maar niet op de bruto
produktie.
- Veranderingen in de ruilvoet, "terms of trade", van een volkshuishouding; dit beinvloedt wei het reele inkomen maar niet de bruto produktie.
- Veranderingen in het prijsniveau van produktie en inkomen; het inkomen
is in nominale, de produktie in reiHe grootheden.
AIleen de eerste mogeIijkheid laat zich enigszins bepaien. Rond 1805 werd het
totaie inkomen ontvangen uit het buitenland geschat op ongeveer 40 miljoen
gulden 14). J. Teijl geeft schattingen van dit inkomen voor de tweede helft van
de negentiende eeuw die oplopen van 48 miljoen in 1850 via 128 miljoen in
1880 naar 252 miljoen in 19101~). De andere twee factoren, het gevolg van
prijsveranderingen, kunnen niet geraamd worden. Goede studies over de ontwikkeling van het prijsniveau van produktie en inkomen ontbreken. Wei kan
uit de schattingen van het nominale inkomen en de reele bruto produktie een
"impliciete deflator" berekend worden (Tabel 6).
De ontwikkeling van de "impliciete deflator" is redelijk geloofwaardig.
Men zou misschien tussen 1880 en 1910 een daling van het aigemene prijsniveau verwachten (en tussen 1850 en 1880 geen grote stijging), maar ook de deflators van het nationaal inkomen in Duitsland en Engeland wijken af van deze verwachting. De sterke daiing van de deflator v66r 1850 lijkt echter niet helemaal waarschijnlijk. In grote Iijnen is er overeenstemming tussen de schattingen van de groei van inkomen en produktie: in de eerste helft van de eeuw
T ABEL 6 Het nominale inkomen, de reiHe bruto produktie en prijsveranderingen,
1805-1910
Indexcijfers (1910
1805
Nationaal inkomen
Idem, zonder inkomen uit
het buitenland
Bruto produktie
Impliciete deflator*)
Nationaal inkomen in:
Duitsland
Engeland
Prijsniveau landbouwproduktie (Ned .)

18

72

=

1(0)

1820

1850

1880

1910

16-18

21-24

43-48

100

16-18
15-18**)
±100

21-24
26
±85

42-48
51
±95

100
100
100

69
90

88
98

100
100

80

104

100

64

*) De impliciete deflator is het nationaal inkomen (zonder inkomen uit het buitenland)
gedeeld door de bruto produktie.
**) Verondersteld wordt dat de produktie tussen 1805 en 1820 met lOa 20070 daalde ten
gevolge van de crisis na 1810.
Bronnen: Tabel 1 en 4; Teijl, "Nationaal inkomen", 262; B.R . Mitchell, European
historical statistics (Londen 1975) 781 -790; Van Zan den, De economische ontwikkeling,
111,130.
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was er slechts sprake van langzame groei, daarna versnelde groei. De economische groei was groter dan tot nu toe werd aangenomen.

III

INTERPRETATIE: TOT 1850

R. T. Griffiths en J .M.M. de Meere hebben in een aantal publikaties argumenten aangevoerd voor een meer genuanceerde benadering van de ontwikkeling
van de Nederlandse economie in de eerste helft van de negentiende eeuw 1, .
Het in de geschiedschrijving geponeerde beeld van een stagnerende economie,
gekenmerkt door reJatieve of zelfs absolute achteruitgang, is door hen met een
keur aan bronnenmateriaal bestreden. Een belangrijke beperking van deze
krachtige bijdrage aan het debat over de Nederlandse economie in deze periode, is dat de auteurs zich vrijwel uitsluitend beperken tot het tweede kwart van
de eeuw; vooral in de jaren tussen 1825 en 1840 wordt een positieve ontwikkeling van een groot aantal indicatoren van economische groei gesignaleerd.
Over de jaren veertig is het oordeel gewoonlijk negatiever terwijl de periode
v66r 1825 veel minder aandacht krijgtI7). Een andere beperking van het onderzoek gepresenteerd door Griffiths en De Meere is dat geen weging van de
geconstateerde ontwikkelingen in de groei van de produktie van sectoren en
bedrijfsgroepen plaatsvindt, waardoor een totaalbeeld ontbreekt.
In het voorgaande is een onderzoek gepresenteerd waarin weI een kwantitatief totaalbeeld van de economische ontwikkeling in de eerste helft van de negentiende eeuw werd verkregen. Geconcludeerd werd dat in de periode 18051850 de bruto produktie met ongeveer 0,9 "70 per jaar toenam (per hoofd 0, 1 %
per jaar). Dit cijfer Iigt mijns inziens tussen het pessimisme van het traditioneIe beeld in de geschiedschrijving en het optimisme van De Meere en Griffiths,
waarschijnlijk dichter bij het laatste. Een nadere ontleding van deze gegevens
leert het volgende.
De landbouwproduktie groeide relatief weinig. Door het grote gewicht van
deze sector heeft dit belangrijke gevolgen voor de ontwikkeling van de totale
bruto produktie. Er bestonden grote regionale verschillen binnen de agrarische sector; zo was er in Oost-Nederland in deze periode weI sprake van een belangrijke groei van de produktiviteit 18). De ontwikkeling van de verveningen is
veel voorspoediger geweest; vooral in Noordoost-Nederland groeide de produktie sterk. Ook de visserij vertoonde, na een crisis tussen 1810 en 1820, weer
een duidelijk opgaande trendl~.
Het meest opvallende in deze periode is de relatief snelle groei van de nijverheid; deze groeide zelfs sneller dan de dienstensector. De belangrijkste groei
yond plaats in enkele bedrijfstakken die ook elders in West-Europa een belangrijke rol speelden tijdens de industrialisatie, bijvoorbeeld de textielnijverheid en de metaalnijverheid. In deze gevallen was de door koning Willem I gevoerde economische politiek van grote betekenis. Op de groei in de nijverheid
kunnen we per belangrijke bedrijfsgroep iets dieper ingaan:
De metaalnijverheid: de zeer sterke groei van het binnenlands verbruik van
ijzer (en staal) is verrassend. In deze periode kwam de moderne metaalverwer-
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kende industrie in Nederland op. Kon D' Alphonse slechts wijzen op het
bestaan van een grote metaalgieterij in Deventer, rond 1850 waren er enkele
tientallen grote metaalverwerkende bedrijven ontstaan, waaronder fabrieken
van stoomwerktuigen en stoomschepen (in de Hollandse havensteden) en grote ijzergieterijen2~. Een belangrijke afzetmarkt was de bescheiden vraag naar
stoommachines in nijverheid en waterbouw, waaronder de bouw van machines voor de suikemijverheid in Amsterdam en Java. De opkomst van deze modeme metaalverwerkende industrie bracht tevens een sterk groeiende vraag
naar steenkolen als brandstof met zich mee (Tabel 7).
De katoennijverheid: geconcentreerd in Twente, maakte mede door het optreden van de Nederlandsche Handel-Maatschappij [N .H.M.] een periode van
snelle ontwikkeling door. Hoewel het weven een huisnijverheid bleef, groeide
de produktie sterk, zoals uit meerdere studies bekend iS 21 ). De wolverwerkende nijverheid bleef bij de sterke expansie van de calicotnijverheid (zoals bekend) duidelijk achter. De belangrijkste groei van de katoennijverheid werd
mede verkregen door de "geforceerde" opvoering van de export naar het
toenmalige Nederlands-Indie.
De voedingsmiddelennijverheid: hier valt vooral de sterke expansie van de
suikerraffinage op; ook in dit geval was de produktie grotendeels bestemd
voor de export en werd de groei mogelijk gemaakt door de toegenomen exploitatie van de bevolking van Java, de belangrijkste leverancier van de
grondstoffen 22 ). In deze bedrijfstak werd de stoommachine vanaf de jaren
dertig op steeds grotere schaal toegepast. Suikerraffinaderijen waren in 1854
verantwoordelijk voor het verbruik van 71.000 ton steenkooI 23 ). Ook zag de
eerste helft van de negentiende eeuw het begin van de modeme cacaoverwerkende nijverheid, waarvan het kwantitatieve belang echter nog gering
was, en werd in de tabaksnijverheid de produktie van sigaren ter hand genomen. Aileen bij de bierbrouwerij trad een duidelijke daling van de produktieomvangop.
De scheepsbouw realiseerde een belangrijke toename van de produktie in de
periode 1824-1855. Ook hier speelde het beleid van een genereuze N.H .M. en
een stimulerende overheid een sleutelrol. Vooral ten behoeve van de vaart op
Nederlands-Indie werden veel schepen gebouwd 24).
De bouwnijverheid: de ontwikkeling is moeilijk te meten. Aangenomen is
dat de produktie gelijk toenam met de bevolking. Dit is een vrij conservatieve
T ABEL 7 De toename van het verbruik van ijzer en staal en van steenkolen in Neder-

land, 1805-1910

Steenkolen
duiz. ton
indexcijfer
1805
1850
1880
1910

135
519
2.829
7.696

*) Bronnen: zie Bijlage.

100
384
2.096
5.701

IJ zer en staal
duiz. ton
indexcijfer
7,2
33,1
134,1
388,1

100

463
1.875
5.428
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veronderstelling. Zo blijkt uit gegevens verstrekt door A. Knotter dat het verbruik van bakstenen in Amsterdam, een indicatie van de ontwikkeling van de
bouw, steeg van ± 7,25 miljoen stuks rond 1820 naar ± 15,9 miljoen stuks in
184615325 ). Aldus gemeten verdubbelde de bouwproduktie ruimschoots in een
periode waarin de bevolking van de stad weinig toenam. Hoewel Amsterdam
in deze periode zeker niet representatief was voor geheel Nederland, wijst dit
op een sterkere groei van de bouwnijverheid dan in deze schattingen is
verondersteld2~ .
De belangrijkste bijdragen aan de groei van de nijverheid waren gebaseerd
op de activiteiten van de N .H.M., de herleving van de koloniale handel en uiteindelijk de economische surplussen die via het Cultuurstelsel door de bevolking van Java opgebracht werden. De afzetmarkten voor de snelst groeiende
delen van de nijverheid werden of in het buitenland en door middel van verschillende exportsubsidies gevonden (calicotnijverheid, suikerraffinaderijen),
of in de op de activiteiten van de N.H.M. gerichte sector gecreeerd (scheepsbouw, metaalnijverheid). De binnenlandse consumptieve vraag was hierbij
slechts van beperkte betekenis daar zij door de trendmatige daling van het reeIe loon stagneerde. De binnenlandse consumptie van landbouwprodukten per
hoofd van de bevolking daalde toen sterk 27 ).
De dienstensector valt uiteen in twee delen die zich geheel verschillend ontwikkelden. Het aantal dienstboden en knechten nam in Nederland in de eerste
helft van de eeuw slechts weinig toe, wat misschien wijst op een weinig positieve ontwikkeling van de welstand van de burgerij. De ontwikkeling van de (internationale) handel en het verkeer was daarentegen zeer gunstig. De schattingen van de totale waarde van de internationale handel van Nederland laten
zien dat de achteruitgang in de periode 1780-1805 al rond 1830 ongedaan was
gemaakt - een stelling vooral verdedigd door A.J.L. van den Bogaerde de ter
Brugge - en dat rond 1850 deze waarde een in de achttiende eeuw ongekend
hoog niveau had bereikt. Zelfs in de topjaren van de zeventiende eeuw kwam
deze waarde waarschijnlijk niet boven de f 400 miljoen uit 28). De sterke groei
van de handel ging na 1830 gelijk op met de toename van het volume van de internationale scheepvaart (Tabel 8). De Nederlandse scheepvaart profiteerde

T ABEL 8 Schattingen van de waarde en het volume van de internationale handel van
Nederland, 1780-1910

Waardevan
de handel
Volume in- en uitklaringen (duiz. ton)
(milj. guldens) zeeschepen rivierschepen
totaal
1780
1805
1830
1850
1880
1910

300
250

300
550

Bronnen: zie Bijlage.

728
1.393
5.172
22.322

560
2.091
14.798

1.953
7.263
37.120
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daarvan in belangrijke mate; deze tak van bedrijf had een groot aandeel in de
positieve ontwikkeling van het verkeerswezen - naast de opkomst van de, nog
bescheiden, spoorwegen en de uitbreiding van de post- en telegraafdiensten in
deze jaren. De groei van de internationale handel en scheepvaart werd door
twee impulsen gedragen: de sterke opkomst van het transitoverkeer langs de
grote rivieren op Duitsland en de opleving van de koloniale handel onder invloed van de N.H.M . en het Cultuurstelsel.
Concluderend: de eerste helft van de negentiende eeuw werd gekenmerkt
door een toename van de bruto produktie die de bevolking marginaal overtrof
en door belangrijke kwalitatieve veranderingen, waarvan de schaal vaak nog
bescheiden was, in nijverheid en dienstensector. De belangrijkste motor van
deze groei was de toename van de internationale handel en de sterk geintensiveerde exploitatie van Java door het Cultuurstelsel. De bedrijfsgroepen die
hiermee verbonden waren, vertoonden een relatief sterke groei. De binnenlandse consumptie stond echter onder druk.
Moet men de eerste helft van de negentiende eeuw, en vooral de jaren na
1825, waarin aile vernieuwingen waren geconcentreerd, zien als het startpunt
van het proces van "moderne economische groei" in Nederland? Voor de economie als geheel is de groei gemeten over de hele periode 1805-1850 te bescheiden om binnen de termen van dit begrip te vallen. Ook andere argumenten
pleiten tegen deze stelling. Zoals ik elders heb aangetoond, onderscheidt moderne economische groei zich van traditionele groei door de stijging van de
reele beloning van de factor arbeid 29). Tot ongeveer 1855 daalde het reele loon
in Nederland echter nog trendmatig; pas na 1855-1860 buigt deze beweging
om. Het proces van "moderne economische groei" lijkt dus pas in de tweede
helft van de eeuw op gang te zijn gekomen. Dit werd echter door de introductie
van nieuwe produktietechnieken in de nijverheid en de dienstensector in de periode 1825-1850 al voorbereid.

IV

INTERPRETATIE: NA 1850

De hier gepresenteerde gegevens en berekeningen laten duidelij k de versnelling
zien die in de groei van de produktie en het inkomen rond 1850 optrad. Hoewel
het precieze beginpunt met de gebezigde methode niet bepaald kan worden, is
duidelijk dat het proces van "moderne economische groei" op gang kwam in
de jaren 1850-1880. In de dienstensector en de nijverheid nam het tempo van
de groei van de produktie sterk toe; in de landbouw is het verschil met de periode 1805-1850 kleiner (Tabel 5). De achtergronden van de doorbraak van de
moderne economische groei in deze periode zijn nog maar ten dele bekend. De
lichte versnelling in de groei van de landbouwproduktie was vooral het gevolg
van de in de jaren 1840-1865 sterk stijgende exporten van veehouderijprodukten naar met name Engeland en de, mede als gevolg daarvan, zeer hoge prijzen
van landbouwprodukten in de jaren 1850-1880. Hierdoor steeg de welvaart op
het platteland sterk, wat de ontwikkeling van de binnenlandse markt stimuleerde.
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In de groei van de produktie van de nijverheid speelde de binnenlandse
markt, in tegenstelling tot de eerste helft van de negentiende eeuw, in de periode 1850-1880 een dominerende ro1. Ook buiten het door de landbouw gedomineerde platteland begonnen de reeIe inkomens na ± 1855 weer toe te nemen.
De afschaffing van allerlei accijnsen verlaagde de kosten van levensonderhoud en na 1860 begonnen de norninale lonen vrijwel overallangzaam maar
zeker te stijgen. Kenmerkend voor het op gang komen van "moderne economische groei" was dan ook dat de steden nu een nieuwe aantrekkingskracht op
de bewoners van het platteland gingen uitoefenen. Dit leidde tot een nieuwe
urbanisatiebeweging, die vanaf de jaren zeventig de ontwikkeling van de binnenlandse markt, onder meer via de bouwnijverheid, nieuwe impulsen gaf.
Binnen de nijverheid maakte in de jaren 1850-1880 de textielsector de snelste
ontwikkeling door; de produktie verdrievoudigde ruimschoots en de overgang
van huisnijverheid naar moderne industrie had plaats. De binnenlandse markt
speelde zeker vanaf de jaren zestig hierin een centrale rol; ook de Twentse katoennijverheid werkte steeds meer voor deze markt 30). In de voedingsmiddelennijverheid trekt vooral de sterke groei van de tabaksnijverheid de aandacht; deze groei was zo sterk gericht op de binnenlandse markt dat het exportaandeel van de produktie zelfs belangrijk daalde 3J ). De bierbrouwerij
schakelde over op nieuwe produktietechnieken en een nieuw produkt, het
"beiers-bier", en wist zo de eeuwenlange trend van achteruitgang om te buigen. Ook nieuwe bedrijfstakken deden het in de jaren 1850-1880 goed: de cacaoverwerkende nijverheid groeide voorspoedig en de margarinenijverheid
ontstond in de jaren zeventig. Onder de "overige nijverheid" zette bij de leerlooierij weer een langzame groei van de produktie in, na de achteruitgang in de
eerste helft van de eeuw, en maakte de diamantnijverheid in de jaren zeventig
een stormachtige ontwikkeling door. Binnen de kapitaalgoederensector deed
zich, als gevolg van het opheffen van de beschermende maatregelen, een sterke
daling voor van de produktie in de scheepsbouw. Deze werd echter ruim gecompenseerd door een snelle expansie van de bouw en de metaalnijverheid.
Per saldo was er in de jaren 1850-1880 sprake van een onverwacht forse groei
van de nijverheidsproduktie, vooral gestimuleerd door de ontwikkeling van de
binnenlandse markt en belangrijke technologische veranderingen .
De dienstensector ontwikkelde zich ook bijzonder gunstig in deze periode.
Door de toenemende welstand van de burgerij nam het aantal dienstboden en
knechten relatief sne! toe; de stijging van de werkgelegenheid was hier zo groot
dat het aantal werkboden in de landbouw zelfs in absolute zin begon te
dalen 32). Verkeerswezen en internationale handel ontwikkelden zich onstuimig (Tabe!8). De spoorwegen en de P .T.T. groeiden met percentages rond de
10070 per jaar, cijfers die aan jonge bedrijfstakken zijn voorbehouden. Verschillende bronnen van groei kunnen hier genoemd worden: de sterke toename
van de agrarische exporten leverde handel en scheepvaart veel extra werk, de
ontwikkeling van het Duitse achterland stimuleerde de doorvoerhandel en de
verschillende takken van het verkeerswezen, en nieuwe technieken als de
spoorwegen en de telegraaf creeerden ze!f nieuwe markten door een sterke verlaging van de produktiekosten.
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GRAFIEK 2 Gemiddeldejaarlijkse groeivoeten van de produktie. 1805-1910
4

1805/ 1850

185011880

1880/ 1910

r::T:l textiel
'.:"::;,,.:. voedingsmiddelennijverheid
'.. '.! overige nijverheid
_
kapitaalgoederensector

Onder invloed van J .A. de Jonge is in de recente geschiedschrijving vooral
de aandacht gevestigd op de jaren 1890-1914 als de belangrijkste periode in de
modernisering van de Nederlandse volkshuishouding. De Jonge heeft immers
aangetoond dat de industrialisatie in Nederland pas na 1890 goed op gang
kwam, waarbij vooral de opkomst van het industriele grootbedrijf als criterium werd gebruikt 33 ) . De hier gepresenteerde gegevens betekenen mijns inziens
een zekere herwaardering van de periode 1850-1880. Alles wijst erop dat de belangrijkste breuk in de negentiende eeuw eerder in de periode rond 1850 dan
eerder of later gezocht moet worden.
In dit verband is het opmerkeiijk dat de groei van de nijverheidsproduktie
na 1880 lijkt afte nemen. In aile onderdelen van de nijverheid, behalve de overige nijverheid, was dit het geval (Grafiek 2). In de textiel was dit vooral het gevolg van een tragere groei in de wolverwerkende nijverheid. In de voedingsmiddelenindustrie stagneerde de produktie van enkele belangrijke bedrijfstakken als gevolg van ingrijpende veranderingen in het consumptiepatroon. De consumptie van alcohol en tabak per hoofd van de bevolking nam
vanaf de jaren tachtig af hetgeen leidde tot stagnatie in bierbrouwerij, jeneverstokerij en tabaksnijverheid. Opvallendis echter dat ook de produktie in de
kapitaalgoederensector, op deze wijze gemeten, niet sneller toenam dan in de
periode v66r 1880. Dit is in strijd met het door De Jonge opgeroepen beeld 34 ).
Wei vernegenvoudigde de produktie van de scheepsbouw, maar de metaalnijverheid, de bouw en de steenfabrieken groeiden aile minder snel dan in de jaren 1850-1880. Voor de metaalnijverheid is dit voor een deel in feite een statistisch verschijnsel; daar deze bedrijfstak rond 1805 in Nederland vrijwei niet
bestond, konden hier in de jaren 1805-1880 zeer hoge groei worden gerealiseerd (Tabel 7). In de periode dat deze bedrijfstak van werkelijk groot belang
werd voor de gehele economie (na 1890), kwamen dergelijke groeicijfers door
het hogere beginniveau niet meer voor. Daarnaast werd de stagnatie in de pro-
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duktie van de steenfabrieken misschien mede veroorzaakt door een onderschatting van de produktieomvang in 1910 door J.e.A. Everwijn.
Het is mogelijk dat de vertraging in de groei van de nijverheid na 1880 toegeschreven moet worden aan onvolkomenheden in het statistisch bronnenmateriaal. Ook is van be1ang dat de groeicijfers in de jaren 1880-1910 ongunstig
werden belnvloed door de ernstige crisis in de jaren tachtig, die in ve1e bedrijfstakken stagnatie of achteruitgang tot gevolg had 3s). Tegenover een wellicht iets vertraagde groei in de nijverheid is er sprake van een belangrijke versnelling in de groei van land- en mijnbouw en wist de dienstensector de al zeer
hoge groei van de produktie ongeveer te handhaven. De totale produktie nam
na 1880 dan ook sneller toe dan daarvoor, al was het verschil niet groot.
De verdubbeling van de produktie per hoofd in de tweede helft van de negentiende eeuw is door twee factoren veroorzaakt: de groei van de arbeidsproduktiviteit in de verschillende economische sectoren en de relatieve groei van
de werkge1egenheid in deze sectoren. Vit Tabel9 blijkt dat de groei van de arbeidsproduktiviteit in de landbouw duidelijk achter bleef bij die van nijverheid en diensten. De toename van de werkgelegenheid in de drie sectoren vertoont hetzelfde beeld: relatieve stagnatie in de landbouw en een zeer snelle
groei in de dienstensector waar het inkomen per arbeider in 1910 nog ruim
70070 hoger was dan in de primaire sector. Doordat de groei van de werkge1egenheid sterk was geconcentreerd in de dienstensector en in rnindere mate in de
nijverheid, hebben beide ontwikkelingen - de groei van de arbeidsproduktiviteit en de verschuivingen in de structuur van de beroepsbevolking - elkaar belangrijk versterkt.
Duidelijk blijkt nog eens uit de cijfers van Tabel 9 de grote rol die de
dienstensector in de economische ontwikkeling van Nederland in deze periode
speelde. Meer nog dan door een proces van industrialisatie wordt de ontwikkeling van de economie gekenmerkt door de sterke groei van de produktie en de
werkgelegenheid in de tertiaire sector, die natuurlijk wei afhankelijk was van
de efficiente en sterk op de internationale handel gerichte primaire en secundaire sectoren. Van de toename van de beroepsbevolking in de peri ode 1850-

T ABEL 9 De ontwikkeling van produktie, werkgelegenheid en arbeidsproduktiviteit
in de perioqe 1850-1910
Sectoren

Primair
Secundair
Tertiair
Totaal

Procentuele toename 1850-1910
produktie werkgele- arbeidsgenheid produktiviteit
112
388
383
282

± 30
± 140
± 165
±90

±60
± 105
± 82
± 101

Verdeling toename be- Relatieve
roepsbevolking over de produktisectoren
viteit 1910
14
36
50
100

70
102
121
100

Bronnen: Zie tabellen 3 en 4; toename werkgelegenheid uit J .A. de Jonge, De industriaIisatie in Nederland tussen 1850 en 1914 (Amsterdam 1968) 296 en Van Zanden, De economische ontwikkeling, 81.
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T ABEL 10 De ontwikkeling van de bruto produktie per hoo/d van de bevolking in
Nederland en buurlanden. /805-/910

Indexcijfers (1910 = 100)
1805
Nederland
Ver. Koninkrijk
Frankrijk
Duitsland
BelgiC!
Denemarken

48
35

1820
37
35
(33)*)
(26)*)
35

1850

1880

1910

50
51
48
45

74
76
71
62
75

60

100
100
100
100
100
100

46
46

In Amerikaanse dollars van 1970
1805
Nederland
Ver. Koninkrijk
Frankrijk
Duitsland
Belgie
Denemarken

548
493

1820

1850

1880

1910

518
369
(324)*)
(354)*)
364

571
712
512
432
637
470

844
1.054
759
600
1.032
618

1.141
1.393
1.063
%9
1.372
1.027

*) = schattingen van A. Maddison.

Bronnen: Tabel 4; A. Maddison, Ontwikkelings/asen van het kapitalisme
(Utrecht/ Antwerpen 1982) 223-256. De schattingen voor het Verenigd Koninkrijk zijn
gecorrigeerd met: N.F .R. Crafts, "British economic growth, 1700-1831: A review of the
evidence", Economic History Review 36 (1983) 177-199.

1910 kwam ongeveer de helft in de dienstensector terecht, tegen ruim eenderde in de industrie. Het is een des te groter gemis dat, nu samenvattende studies over de ontwikkeling van de nijverheid en de landbouw voorhanden zijn,
over deze voor de Nederlandse economie zo belangrijke sector nog zo veel onbekend en onverklaard is.

Nederland en de buurlanden
De hier gepresenteerde schattingen van de ontwikkeling van de bruto produktie maken het mogelijk om een globale vergelijking tussen de economische
groei in Nederland en in de buurlanden te maken. Daarbij is gebruik gemaakt
van schattingen gepresenteerd door A. Maddison van de ontwikkeling van de
bruto produktie in de buurlanden in de negentiende eeuw 36). In Tabel10 worden deze gegevens vergeleken met de resultaten van het in dit artikel gepresenteerde onderzoek.
Uit Tabell 0 (bovenste deel) blijkt dat in de tweede helft van de eeuw de produktie per hoofd ongeveer even snel toenam als in de omringende landen. De
periodisering van de groei wijkt echter duidelijk af van die in Denemarken en
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Duitsland. In de eerste helft van de eeuw was het beeld radicaal anders: sterke
groei in de buurlanden, die vaak niet onderdeed voor de groei in de tweede
helft van de eeuw, tegenover een onrniskenbare stagnatie in Nederland.
Vergelijken we de absolute niveaus van de produktie per hoofd, zoals berekend met een aan Maddison ontleende techniek, dan is het contrast nog duidelijker. In 1805 had geen enkel buurland zo'n hoog niveau van produktiviteit
als Nederland. In 1850 was Nederland echter ruimschoots voorbijgestreefd
door Engeland en Belgie; in de loop van de eeuw blijft deze volgorde onveranderd. Deze cijfers maken het waarschijnlijk dat Nederland de positie van
"koploper" pas in de loop van de eerste helft van de negentiende eeuw aan Engeland heeft afgestaan. Ook wijzen deze gegevens erop dat ook al v66r de Industriele Revolutie landen een betrekkelijk hoog niveau van produktie per
hoofd hebben kunnen bereiken.

CONCLUSIE
In dit artikel zijn nieuwe schattingen van de ontwikkeling van het nationaal inkomen en het bruto nationaal produkt van Nederland in de negentiende eeuw
gepresenteerd. Deze schattingen zijn op een brede basis van statistisch bronnenmateriaal gebaseerd waarin echter nog belangrijke lacunes bestaan. HoeweI de nodige onzekerheidsmarges in acht moeten worden genomen, kunnen
we een aantal conclusies trekken:
1) Per saldo groeiden de produktie en het inkomen per hoofd in de eerste helft
van de negentiende eeuw niet of weinig. Terwijl de bruto produktie per
hoofd aan het begin van de eeuw aanzienlijk hoger was dan elders in WestEuropa, werd Nederland door de stagnatie in deze periode al v66r 1850 ingehaald door zowel het Verenigd Koninkrijk als Belgie.
2) In de tweede helft van de eeuw kwam het proces van "moderne economische groei" op gang. De produktie per hoofd van de bevolking nam in de
periode 1850-1910 met gemiddeld ongeveer 1,1070 per jaar toe, wat vergelijkbaar was met het groeitempo in de ons omringende landen. De groei
van produktie en inkomen in deze periode was sneller dan J. Teijl schat.
3) De landbouw was in aIle opzichten een relatief stagnerende sector. Nijverheid en dienstensector groeiden ongeveer gelijk op - in de nijverheid nam
de totale produktie iets sneller toe, in de dienstensector groeide de werkgelegenheid meer. De economische ontwikkeling van Nederland in de negentiende eeuw kan dan ook niet als een eenzijdig proces van industrialisatie
gekenmerkt worden.
4) De regionale verschillen in het inkomen per hoofd namen in de loop van de
eeuw niet of nauwelijks af. Doordat de bevolking zich in nog sterkere mate
in de Randstad Holland concentreerde, nam het overwicht van deze regio
per saldo zelfs nog toe. Ook de categorale inkomensverdeling lijkt zeer stabiel te zijn geweest.
Deze conclusies zijn niet zonder belang. Nader kwantitatief onderzoek zal het
hier geschetste beeld van de econornische groei in Nederland in de negentiende
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eeuw echter verder moeten verfijnen en wellicht sommige conclusies moeten
herzien. Kortom een terugkeer naar het statistisch basismateriaallevert iets
op.

BIJLAGE Schatting van de bruto produktie

I Primaire sector

a)
b)
c)
d)

landbouw
visserij
verveningen
mijnbouw

Totaal

1805

1850

1880

1910

gewichten 1910

35,0
11,2
47,4
1,7

46,7
17,6
142,2
2,5

63,0
45,6
142,2
6,2

100
100
100
100

95,1
2,9
1,2
0,8

34,4

47,1

63,S

100

100

a) De gegevens van de landbouw zijn ontleend aan J.L. van Zanden, De economische
ontwikkeling van de Nederlandse landbouw in de negentiende eeuw (UtrechtiWageningen 1985) 83-111. De daarin verkregen schattingen van de bruto prod uk tie van de belangrijkste produkten van akkerbouw en veehouderij zijn:
produkt

eenheid

1810

1850

1880

1910

granen: tarwe
rogge
gerst
boekweit
haver
peulvruchten
aardappelen
oliezaden
meekrap
tabak
vias: lint
zaad
suikerbiet
vlees rund
kalfs
varkens
schaaps
boter
kaas
wol
eieren
paarden

1000 hi

1.844
2.913
1.388
1.124
2.245
1.001
6.659
471
5.500
4.500
5.092
79

1.717
3.428
1.518
1.180
2.957
1.040
11.523
552
6.000
3.450
6.715
107

1.993
3.667
1.654
789
4.285
1.383
20.057
274
1.500
2.400
7.327
117

1.889
5.318
1.239
235
6.602
1.424
31.369
278

36
9
32
5
25
45
1.764
120
20

53
8
39
8
35
55
2.313
145
20

.

1000 kg

..
1000 hi

590

1000 ton

.

1000 kg
milj.stuks
1000 stuks

81
13
73
13
44
63
2.795
222
17

750
8.059
131
1.578
107
20
198
17
62
89
2.881
670
30
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De toename van de produktie per periode verschilt weinig als men verschillende relatieve
prijzen op deze hoeveelheden toepast:
toename per periode (070)

1810150

prijzen 1810
prijzen 1850
prijzen 1880
prijzen 1910
gemiddelde voorgaande
prijzen 1850/ 1880

22,2
24,6

1850/ 80

1880/1910

1810/1910

54,8
54,2
54,5
52,5

154,1
155,0

32,2
34,4

23,4
25,5

33,3
33 ,4

In mijn dissertatie heb ik gekozen voor de gemiddelde prijzen van 1850-1880 (Iaatste regel van bovenstaande tabel). De tabellaat zien dat deze keuze nauwelijks van invloed is
op het eindresultaat. Daarom is ook hier deze keuze gevolgd.
Bovendien is aangenomen dat de groeivoet van de agrarische produktie in de periode
1805-1810 gelijk is aan die in de periode 1810-1850.
Tevens veronderstel ik dat de produktie per arbeider in de tuinbouw steeds gelijk was
aan de produktie per arbeider in de rest van de landbouw.
b) De visserij: de produktie van de haringvisserij (in 1913 75% van de totale produktie
der zeevisserij) is onder meer gepubliceerd in: Staatkundige Jaarboekjes, 1851-1883;
Jaarcijjers, 1883-1914. Deze gegevens zijn verzameld door D.J . van der Veen, " Een zozeer teniet gegane bedrijfstak, de economische ontwikkeling van de Noordzeevisserij
1800-1940", Holland (1984) 146-148; en aangevuld met gegevens uit de eerste helft van
de eeuw. Schattingen van de ontwikkeling van de produktie der IJsselmeervisserij zijn
ontleend aan: Y.N. Ypma, Geschiedenis van de Zuiderzeevisserij (z.pl. 1962) 129 e.v.
Bij de berekening van de index kreeg de haringvisserij een gewicht van 80% en de IJ sselmeervisserij een gewicht van 20% .
c) De produktie van de verveningen is voor 1833-1863 bekend uit de belasting hierop;
Staatkundige Jaarboekjes, 1853-1864. Het cijfer van 1805 is een schatting door R. Metelerkamp, De toestand van Nederland in vergelijking gebragt met die van enige andere
landen van Europa (z.pl. 1804) 90, dat bevestigd wordt door belastinggegevens uit N.
Sickenga, Geschiedenis der Nederlandse belastingen sedert het jaar 1810 (Utrecht 1883)
153-154. Het cijfer van 1910 is het geroiddelde van schattingen door J.e .A . Everwijn,
Beschrijving van handel en nijverheid (' s-Gravenhage 1912) 17 en Jaarcijjers, 1914. Het
cijfer van 1880 is gebaseerd op een interpolatie tussen 1863 en 1910 rekening houdend
met het feit dat de achteruitgang van de verveningen pas na 1875 begon.
d) Mijnbouw: de cijfers zijn gebaseerd op gegevens uit de Staatkundige Jaarboekjes,
1853-1883; A. de Graaf, Kolenvoorziening van Nederland (Haarlem 1943) 122-123;
Everwijn, Beschrijving, 7.
II Secundaire sector

a) katoenspinnerij
b) katoenweverij
c) wolspinnerij
d) wolweverij
textielnijverheid
e) suikernijverheid
f) tabaksnijverheid
g) bierbrouwerij
h) jeneverstokerij
i) mee1fabrieken
j) bakkers
k) cacaoverwerking

1805

1850

1880

0,35
5,0
19,8
17,9
6,4
5,8
6,7
45,0
39,3
21,9
17,1
0,3

4,5
9,9
30,6
29,9
12,6
15,6
12,7
31,3
53,3
39,1
28,0
1,1

40,0
26,4
57,3
69,1
38,2
31,3
65 ,7
63,4
84,1
42,5
54,3
5,3

1910 gewichten 1910
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

13,7
61 ,3
6,2
18,8
100
3,1
35,7
3,4
3,0
8,1
41,0
3,6
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margarinefabrieken
voedingsmiddelennijverheid
m) metaalnijverheid
n) scheepsbouw
0) steenfabrieken
p) bouw
kapitaalgoederensector
q) leerlooierijen
r) diamantnijverheid
s) meekrapfabrieken
t) olieslagerij
u) papierfabrieken
overige nijverheid
I)
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0
15,4
1,8
9,4
25,0
20,6
12,0
38,0
4,0
300
16,0
7,0
17,6

0
24,9
8,5
35,4
40,0
29,4
21,6
31,0
10,0
333
25,0
16,0
22,8

24,3
55,5
34,5
11,5
80,0
55,1
48,9
58,0
44,0
100
46,0
31,0
47,1

100
100
100
100
100
100
100
100
100

2,1
100
19,4
8,2
5,7
66,7
100
24,4
49,2

100
100
100

12,2
14,2
100

De reeksen a tim f, i, j, k, m, q, sen t zijn gebaseerd op het grondstoffenverbruik in de
betreffende bedrijfstakken. De belangrijkste bronnen waren de Statistiek van den In-,
Uit- en Doorvoer IS.I.U .D.) van 1846- 1913 en de door Gogel gepubliceerde in- en uitvoergegevens voor de jaren 1802-1809 (deze worden onder meer besproken in Van Zanden, Deeconomische ontwikkeling, 369-374). Gegevens over de binnenlandse produktie
van wol, tabak, huiden, meekrap en oliezaden zijn ontleend aan mijn dissertatie en de
daar vermelde bronnen; Van Zanden, De economische ontwikkeling, hoofdstuk V.
Voor het overige zijn steeds de methoden van berekening zoals gebruikt en uiteengezet
door 1.A. de 10nge toegepast en de daar genoemde bronnen geraadpleegd; 1.A. de longe, De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914 (Amsterdam 1968) bijlagen.
Binnen de bedrijfstakken werd voor het wegen van de verschillende produktieve activiteiten (bijvoorbeeld de produktie van kerftabak en sigaren, van beetworteisuiker en geraffineerde suiker) steeds uitgegaan van werkgelegenheidscijfers. Aanvullend commentaar bij deze reeksen:
- Bij de katoennijverheid is tevens gebruik gemaakt van de gegevens bij E.l. Fischer,
Fabriqueurs enfabrikanten (Utrecht 1983) hoofdstuk 3.
- De produktie van meel/abrieken en bakkers in 1805 werd mede geschat op grond van
de gegevens van de accijns op het gemaal; I.l.A. Gogel, Memorien en Correspondentien betrekkelijk den staat van 's-Rijks geldmiddelen in denjare 1820 (Amsterdam 1844) 508.
- De binnenlandse produktie van ijzer (voor de metaalnijverheid) in 1805 en 1850 is
geschat op grond van R. T . Griffiths, Industrial retardation in the Netherlands 18301850 ('s-Gravenhage 1979) 118-120; De Jonge, De industrialisatie, 162.
- De gegevens voor de ontwikkeling van de olieslagerij zijn samengevat in Van Zanden, De economische ontwikkeling, tabel 9.9. De stijging van de produktie van de
olieslagerij na 1880 is sneller dan aldaar berekend omdat bij deze schattingen ook
het sterk toenemend belang van tropische olien in de berekeningen is betrokken;
Everwijn, Beschrijving, 481-482 .
Commentaar betreffende de overige bedrijfstakken:
- Bierbrouwerij en jeneverstokerij: de produktie is bekend uit belastinggegevens;
Jaarcijfers 1914; Bescheiden betreffende de Geldmiddelen [later getiteld Statistiek
der RijksfinancienJ 1846-1913; Staatkundig Jaarboekje, 1854. Zie tevens: F .J.B.
D' Alphonse, Eenige hoofdstukken uit het 'Aper~ sur la Hollande' (,s-Gravenhage
1900). Vgl. Griffiths,lndustrial retardation, 96-100.
- Margarinefabrieken: een groot deel van de produktie werd geexporteerd; S.I. U.D.;
consumptiegegevens uit: W.H.C. Knapp, Botercontrole in Nederland ('sGravenhage 1927) 59, gegevens over produktie en exporten in: "De Nederlandse
zuivelboerderij", Bijdragen van het Statistisch Instituut 5 (1889) 98-134.
- Scheepsbouw: schatting 1850-1910 uit: De Jonge, De industrialisatie, grafiek 12;
Griffiths, Industrial retardation, 95; Staatkundig Jaarbaekje, 1854, 117. De schatting voor 1805 is gebaseerd op een raming door Gogel dat jaarlijks 50 nieuwe schepen gebouwd werden. Vgl. A.l. Deurloo, "Bijltjes en klouwers", Economisch- en
Sociaal-Historisch laarboek 34 (1971) 47. Rond 1850 was het gemiddelde nieuw ge-
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-

-

bouwde zeeschip ± 200 ton groot, voor 1805 wordt dit geschat op 160 ton.
Steenbakkerijen: 1805: D' Alphonse, AperfU, 246, op grond waarvan men de totale
produktie op ± 250 miljoen stuks kan schatten.
1850: StaatkundigeJaarboekjes, 1854, 392,1855, 2SI,I880en 1910: gegevensgepubliceerd door G.E. Engberts, De Nederlandse en Amsterdamse bouwactiviteiten
1850-1914 (Amsterdam 1977) 151-152; Everwijn, Beschrijving, 171.
Bouwnijverheid: voor de tweede helft VaD de eeuw staan ons twee reeksen ter beschikking, die op langere termijn dezelfde ontwikkeling !aten zien; deze zijn vergeleken met de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de bouw.
Bouwproduktie
(in 1000 woningen)··
volgens
De Jonge·

1909
1899
1889
1859
1849

27,2
21,2
13,8
10,1
8,0···

Werkgelegenheid
in de bouw
(duizenden)

volgens
Engberts·
27,2
20,1

153,5

15,6

8,9
7,9···

130,0
112,7
67,3
60,5

Produktie per arbeider
De Jonge

Engberts

0,18
0,17
0,12

0,15

0,15

0,13

0,18
0,14
0,13
0,13

door mij vergelijkbaar gemaakt
.. per omliggende periode van 5 jaar (1907111 etc.)
... schattingen
De produktie per arbeider nam volgens Engberts vrij gelijkmatig toe; vo1gens de beide
reeksen steeg deze in totaal met ± 40070. De schatting van de bouwproduktie in 1880 is op
het gemiddelde van de reeksen van De J onge en Engberts gebaseerd. De schatting van de
bouwproduktie in 1805 is gebaseerd op (I) een constante arbeidsproduktiviteit in de
bouw en (2) een constant aandeel van de bouw in de totale beroepsbevo1king. Het eerste
lijkt redelijk aanvaardbaar - pas in de tweede helft van de eeuw gaan zich belangrijke
veranderingen in de bouwnijverheid voordoen die tot een zekere stijging van de arbeidsproduktiviteit geleid hebben; vgl. A. Knotter, "De Amsterdamse bouwnijverheid
in de 1ge eeuw tot ca. 1870. Loonstarheid en trekarbeid in een dubbele arbeidsmarkt",
Tijdschrijt voor Sociale Geschiedenis 10 (1984) 138 e. v. De tweede veronderstelling kan
aileen met Amsterdamse gegevens waarschijnlijk gemaakt worden (A. Knotter, "Recensie van H .A. Diederiks, Een stad in verval", Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis
10 (1984) 197-201. Een laatste controle op de reeks van de bouwproduktie kan als voigt
met gegevens betreffende het binnenlandse verbruik van bakstenen gedaan worden:
Produktie van Invoer ( + ) en
bakstenen· Uitvoer (-)
saldo·
1805
1850

2S0
400

1880
1910

800
1000

• miljoen stuks

-6
-4
+63
+ 135

Totaal
verbruik·

Indexcijfer
verbruik··

Indexcijfer
bouwproduktie"

244

21

396
863
1135

3S

21
29

76
100

100

S3

•• 1910= 100

Toen Nederland van een bakstenenexporterend een bakstenenimporterend land werd,
steeg het binnenlandse verbruik sneller dan de produktie. Over de gehele negentiende
eeuw vertoonden de baksteenproduktie en de bouwproduktie gelijke groeivoeten. De
groei is echter verschillend over de eeuw verdeeld. Het bakstenenverbruik groeide in de
jaren 1805-1850 en 1850-1880 sneller dan de (geschatte) bouwproduktie. Na 1880 nam
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echter de bouwproduktie veel sneller toe. De grote lijn van de ontwikkeling van de bouw
wordt door deze controle bevestigd, de precieze periodisering blijft echter een probleem.
De gegevens over de prod uk tie van bakstenen zijn niet betrouwbaar genoeg om daarop
de hele bouwproduktie te baseren.
- De diamantnijverheid: voor de tweede he1ft van de eeuw is aangenomen dat de produktie evenredig toenam met de produktiecapaciteit. Het aantal molens te Amsterdam is ontleend aan Th. van Tijn, uit "Geschiedenis van de Amsterdamse diamanthandel en -nijverheid, 1845-1897", Tijdschri/t voor Geschiedenis 87 (1974) 21, 47
(na 1897 nam het aantal molens nauwelijks meer toe). Voor de eerste helft van de
eeuw is de schatting van de produktie gebaseerd op de ontwikkeling van de werkgelegenheid - ongeveer 1.200 rond 1850; Van Tijn, "Geschiedenis", 26 en 443 diamantbewerkers in 1806; gegevens verstrekt door Ad Knotter, zie Knotter, "Recensie",
200.
- Depapierfabrieken: de produktie rond 1805, 1850 en 1869 kan geschat worden met
gegevens uit B.W. de Vries, De Nederlandse papiernijverheid in de negentiende
eeuwCs-Gravenhage 1957) 134-391, waarbij 1 riem ± 8,5 kg papieren 10 kg lompen
ongeveer 1 riem papier opleveren. Na 1869 (12,5 miIjoen kg) beschikken we pas weer
in 1929 over een schatting van de produktie (195 miIjoen kg); laarcijfers, 1938.
Hieruit kan een zeer sterke groei van de produktie in de tussenliggende jaren worden
afgeleid. Deze is voorzichtig gei'nterpoleerd.
De belangrijkste bedrijfstakken, waarvan de produktie niet geschat kan worden,
zijn de kleding- en textielwarenfabrieken, de schoennijverheid, de houtbewerkende
nijverheid, de grafische nijverheid en de nutsbedrijven. Het aandeel van deze bedrijfstakken in de totale industriele werkgelegenheid daalde van 38,1 0J0 naar 1849
naar 30,7070 in 1909 (via 29,3070 in 1889); De longe, De industrialisatie, 228-229, hetgeen vooral door de relatieve achteruitgang van de kleding- en textielwarenfabrieken werd veroorzaakt. Het is mogelijk dat hierdoor mijn schattingen over de groei
van de industriele produktie iets te hoog uitvallen.
III Tertiaire sector

a)
b)
c.l)
c.2)
c.3)
c.4)
c)

huishoudelijke diensten
handel
zeevaart
binnenscheepvaart
spoorwegen*
P.T.T.
verkeerswezen

1805

1850

1880

1910

36,0
7,6
3,3
8,2
1,1
0,2
4,6

45,0
13,6
7,6
12,8
1,8
1,5
8,4

75,0
37,9
21,2
20,0
31,4
24,3
24,1

100
100
100
100
100
100
100

gewichten 1910
33
41

26

26
32
28
14
100

* trekschuiten inbegrepen
a)
b)

De produktie van de huiselijke diensten is geschat op grond van het aantal dienstboden en knechten dat in de personele belasting werd aangeslagen; Bescheiden;
laarcijfers, 1914; Gogel, Memorien, 502.
De ontwikkeling van de handel is gebaseerd op twee grootheden: de internationale
handel en de binnenlandse handel. Van de laatste (50070 van deze index) is aangenomen dat deze zich geJijkelijk ontwikkelt met de binnenlandse produktie van nijverheid en landbouw. De internationale handel is geschat op grond van de gegevens in Tabel 7. De cijfers van de totale ornzet van de internationale handel zijn uit
A.J.L. van den Bogaerde van ter Brugge, Proeve over de belangrijkheid van den
handel, descheepvaart en de nijverheid in de gewesten die van 1813-1830 uitmaakten het Koninkrijk der Nederlanden Cs-Gravenhage 1845) II, 165-166; D' Alphonse, Aper~u, 385 (iets verhoogd om rekening te houden met smokke1verkeer);
Staatskundig laarboekje, 1852-1856 (totale waarde der internationale handel). De
gegevens over het volume van de in- en uitklaringen van geladen zeeschepen zijn
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c.l)

c.2)

c.3)

c.4)

75

mij ter beschikking gesteld door R. T. Griffiths; voor bronnen zie: R. T. Griffiths,
Achterlijk, achter oj anders? (Amsterdam 1980) grafiek 10.
De produktie van de zeevaart is in de tweede helft van de eeuw geschat op grond
van de gegevens van de in- en uitklaringen van geladen Nederlandse zeeschepen in
Nederlandse havens. In de eerste helft van de eeuw is deze produktie geschat op
grond van de ontwikkeling van de internationaIe handel van Nederland (18051830) en het volume van de in- en uitgeklaarde geladen Nederlandse zeeschepen in
de periode 1830-1850. Voor bronnen: zie reeks b) boven.
Binnenscheepvaart: over de peri ode 1805-1880 is de produktie geschat op grond
van de ontwikkeling van de tonnen-inhoud van de Nederlandse binnenvaartvloot;
Bescheiden (patentstatistiek); Gogel, Memorien, 506. Voor de jaren tussen 1880
en 1910 is gebruik gemaakt van gegevens over het vervoer door de binnenscheepvaart gepubliceerd door H.C. Kuiler, Verkeer en vervoer in Nederland (Utrecht
1949) 114.
De produktie van de spoorwegen (goederen- en reizigersvervoer) is geschat op
grond van gegevens in: Staatkundig Jaarboekje, 1853-1883; JaarcijJers, 1885 en
1914. In 1805 en 1850 is ook rekening gehouden met de produktie van vervoersdiensten door trekschuiten; J. de Vries, Barges en capitalism, Passenger transportation in the Dutch economy, 1632-1839 (Utrecht/Wageningen 1978) 252. Staatkundig Jaarboekje, vanaf 1853. Jaarcijjers, vanaf 1883.
De produktie van P.T.T.-diensten is ontleend aan: D' Alphonse, Aper~u (voor
1865). Terwijl de posttarieven tussen 1810 en 1849 niet veranderden stegen de inkomsten van ±/300.000 rond 1810 naar /1.350.000 in 1849).
De gewichten zijn ontleend aan de beroepstellingen van 1909 (over 1910) en 1849
(over 1850) en in een enkel geval aan door Everwijn gepubliceerde gegevens; Everwijn, Beschrijving. De sectorsgewijze gewichten zijn ontleend aan het geschatte
aandeel van de drie sectoren in het totale nationaal inkomen (exc1usief inkomsten
uit het buitenland en woningdiensten). Vgl. Tabel 3.

NOTEN BIJ HOOFDSTUK III
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HET MEEKRAPBEDRIJF IN NEDERLAND IN DE NEGENTIENDE
EEUW NADER BEZIEN IN HET LICHT VAN HET
INDUSTRIALISA TIEDEBAT*)
door
J.W. SCHOT
Meekrap heeft zich altijd in een grote belangstelling van historici mogen verheugen. Het is zelfs een van de weinige produkten van de agrarische sector
waarvan een uitgebreide samenvattende studie bestaat, de geschiedenis van
het meekrapbedrijf in Nederland door Wiskerke uit 1952 1). Dit heeft echter
niet belet dat er sindsdien nog een groot aantal publikaties over diverse deelonderwerpen is verschenen 2). Op zich is dit ook niet zo verwonderlijk. Tot ver in
de negentiende eeuw was meekrap de meest populaire van aIle rode verfstoffen
en was Nederland een van de bekendste en grootste leveranciers. Al in de veer~
tiende en vijftiende eeuw ontwikkelden Zeeland en de aangrenzende zeekleigebieden van Zuid-Holland en Brabant zich tot be1angrijke producenten. In de
loop van de zeventiende eeuw wisten deze gebieden zich ze1fs een monopoliepositie te verwerven. In de negentiende eeuw moest Nederland echter weer
concurreren met andere landen. Daarbij is vooral de opkomst van de Franse
meekrapnijverheid van belang geweest. Frankrijk was rond 1800 overgeschakeld op de fabrieksmatige bereidingswijze, terwijl Nederland met een meer
ambachtelijke produktiewijze bleef produceren. De gevolgen bleven dan ook
niet uit. Na 1820 brak er, volgens Wiskerke, voor het Nederlandse meekrapbedrijf een tijdperk aan van stagnatie en verval. Op deze conclusie heeft niemand
serieus kritiek geleverd. Integendeel. Wiskerkes visie is in latere studies alleen
maar overgenomen en bevestigd. Het is daarom legitiem om deze literatuur
onder de noemer van de standaardverklaring te brengen.
Bovenstaande conclusie plaatst de verklaring van de stagnatie in het meekrapbedrijf nadrukkelijk binnen het gangbare beeld dat tot voor kort werd gegeven van de toenmalige Nederlandse economie als geheel. In dit bee1d staat
centraal het achterblijven op industrieel terrein op de rest van Europa, met name Engeland en Belgie, met daaraan gekoppeld de notie van economische
stagnatie3). Dit beeld is door Griffiths en De Meere vergruisd4 ). Zij tonen aan
dat er, ondanks de late industrialisatie van Nederland, in de eerste helft van de
negentiende eeuw weI degelij k sprake was van economische groei en ontwikkeling. Industrialisatie en groei hoeven dus niet samen te vallen en vielen ook niet
samen in Nederland. In een overzicht van de Nederlandse geschiedschrijving
over de negentiende-eeuwse industrialisatie wijst Fischer nadrukkelijk
hierops). Te vaak en te gemakkelijk worden termen als industrialfsatie, economische groei en economische ontwikkeling door elkaar gebruikt. De essentie
van het industrialisatieproces is voor Fischer, evenals voor Griffiths 6 ), een mechanisering van de produktiewijze die zich uit in de introductie van het fa-
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briekssysteem. De essentie van economische ontwikkeling en groei is een nietincidentele toename van respectievelijk de voortgebrachte goederen en
diensten en van het reele nationale inkomen per hoofd van de bevolking7) .
In de eerste paragraaf van dit artikel wi! ik nagaan in hoeverre bovenstaande
conclusie ook voor de meekrapnijverheid geldt. Was er inderdaad naast het
uitblijven van de industriele ontwikkeling zoals in Frankrijk ook sprake van
economische stagnatie? Echter, naast een kritiek op het beeld van stagnatie
heeft Griffiths ook een benadering ontwikkeld om de late industrialisatie van
Nederland te verklaren. Deze benadering sluit nauw aan bij de door Bos en Fischer gepropageerde modelmatige benadering 8). In de tweede paragraaf zal ik
die benadering bespreken. Mijn kritische kanttekeningen daarbij betreffen
vooral het strict economische analysekader waardoor het zicht wordt ontnomen op andere, niet-economische verklarende factoren en de veronderstelling
dat de inhoud van de techniek zelf neutraal is. Deze kritiek loopt vooruit op
mijn hypothese over de oorzaken van het uitblijven van een industrieel veranderingsproces in de meekrapnijverheid in de eerste helft van de negentiende
eeuw. In de derde paragraaf wordt de hypothese getoetst.

I DE STANDAARDVERKLARING BEKRITISEERD
In het navolgende wit ik aangeven hoe door Wiskerke de ontwikkelingen in de
meekrapteelt en -bereiding in de negentiende eeuw zijn beschreven en verklaard. Het gaat daarbij om een grove schets. Dit loopt uit op de identificatie
van de essentiele elementen van de standaardverklaring die kritisch zullen
worden besproken. Vereist is echter allereerst een korte uitweiding over meekrap in het algemeen.
Meekrap is een overblijvende plant. met lange dikke wortels. Deze wortels
bevatten bestanddelen waaruit kleurstoffen kunnen ontstaan. Alizarine is
hiervan veruit de belangrijkste. Het grote belang als gebruiks- en handelsprodukt dankt de meekrap aan haar betekenis voor de ververij van textielgoederen, aanvankelijk vooral van wol, later ook van zijde en katoen. Het belang
van de ververij kan nauwelijks worden overschat. Het verven was de appretise
bewerking, waarvan voor een belangrijk deel de handelswaarde van het produkt en de faam van de textielproduktie van een bepaalde stad of streek afhankelijk was. Voor het verven met meekrap waren grote hoeveelheden nodig
daar de geleverde wortel slechts 2V2 a 3 070 alizarine bezat. In Nederland werden de meekrapwortels van twee- of driejarige planten in het najaar gedolven
en naar een zogenaamde meestoof gebracht. Dit was het bedrijfsgebouw waar
de wortels werden bereid tot verschillende handelskwaliteiten poeder. Het bereidingsproces bestond uit vier bewerkingen: voordrogen, zuiveren, nadrogen
en stampen. De verschillende handelskwaliteiten ontstonden doordat het
stampproces tussentijds werd onderbroken en de meekrap gezeefd. Bij elke
onderbreking viel een deel van de gestampte meekrap door de zeef. Zo'n dee!
vormde een afzonderlijke kwaliteit 9 ).
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De these van Wiskerke
Uitgangspunt van Wiskerkes analyse is de overschakeling van het Franse meekrapbedrijf rond 1800 op een fabrieksmatige produktiewijze. Dit had tot gevolg dat na 1816 de Nederlandse meekrap al snel van de Europese markten
werd verdrongen. Er brak daardoor na 1820 voor het Nederlandse meekrapbedrijf een tijdperk aan van verval dat met enkele tussentijdse korte oplevingen tot 1850 zou voortduren. Dit uitte zich in een stagnatie van de groei van de
produktie en in een afbraak van meestoven. Het niveau van de produktie bleef
in de negentiende eeuw hierdoor gelijk aan dat van de achttiende eeuw, dit ondanks de snel toenemende vraag. Het lot van de Nederlandse meekrapnijverheid zou geheel bezegeld zijn geweest indien de produktiecapaciteit van de
Franse fabrieken voldoende groot was geweest om aan de sterk toegenomen
vraag geheel te voldoen. Frankrijk werd prijsbepaler. De Franse fabrieken
konden met hun nieuwe produktiewijze goedkoper leveren zodat de prijzen in
de negentiende eeuw daalden. Bovendien viel de relatie tussen oogstuitkomsten en prijspeil weg. In de achttiende eeuw had de Nederlandse produktie
door haar monopoliepositie de prijs op de wereldmarkt bepaald. Een slechte
oogst en daardoor een lage produktie van meekrappoeder betekende hoge
prijzen en omgekeerd. Hierdoor werden grote verliezen voorkomen. Doordat
de Franse produktie nu prijsbepalend werd, werkte dit mechanisme in de negentiende eeuw niet meer. Een goede oogst in Frankrijk betekende nu lage
prijzen en Nederland had zich hieraan aan te passen. De financiele resultaten
van het meekrapbedrijf werden hierdoor een speelbal van het lotIO).
De oorzaak van de achteruitgang legt Wiskerke bij het achterblijven van
Nederland op technisch terrein. Hij benadrukt de grote verschillen tussen de
moderne Franse en de traditionele Nederlandse produktiewijze. Een belangrijk verschil was dat in Frankrijk vanaf 1828 via een chemische bewerking van
het meekrappoeder preparaten werden geproduceerd, waarvan garancine de
belangrijkste was. Het voordeel van deze preparaten was dat het kleurende
bestanddeel van de meekrap, de alizarine, in geconcentreerder en zuiverder
vorm aanwezig was dan in het gewone meekrappoeder ll ).
Volgens Wiskerke wisten de Nederlandse meekrapreders naievelijk niet anders op de Franse concurrentie te reageren dan door het zwaartepunt van de
produktie te verleggen naar de goedkoopste kwaliteit meekrap, te weten de
v66r de negentiende eeuw hoofdzakelijk als afvalprodukt beschouwde mul.
De mul bestond hoofdzakelijk uit de buitenste schil en kleine stukjes vlees.
Door dit mengsel opnieuw aan een stampproces te onderwerpen en eventueel
wat meekrap van betere kwaliteit toe te voegen, werd een produkt verkregen,
waarvan men veronderstelde dat het zou kunnen concurreren met het Franse.
De handelaren, die in nauwer contact stonden met de afnemers begrepen, aldus Wiskerke, echter dat de overgestampte mullen geen redding konden brengen maar ook zij begrepen de betekenis van de moderne Franse produktietechniek niet. Zij ijverden voor strenge wetten die de goede kwaliteit van de Nederlandse meekrap zouden moeten waarborgen. Over deze wetten en de controle
erop ontbrandde in de eerste helft van de eeuw een door Wiskerke als nutte-
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loos bestempelde discussie. Ondertussen won Frankrijk terrein en veranderde
er aan de Nederlandse bereidingswijze niets. Velen begrepen echter volgens
Wiskerke dat de Fransen een betere bereidingsmethode volgden, "maar tussen de constatering van het kwaad en het herstellagen welhaast niet te overwinnen obstakels van sleur, eigen belang, vooringenomenheid en gebrek aan
initiatief" 12).
De vernieuwing kwam na 1845 toch langzaam en aarzelend tot stand. De revolutionerende werking van het op het Frans voorbeeld georienteerde fabriekssysteem kan worden gelllustreerd met het feit dat reeds in 1853 eenderde van de jaarlijkse oogst door de garancinefabrieken werd verwerkt. In
toenemende mate werden gedurende de jaren 1850-1870 de garancinefabrieken de belangrijkste producenten. Door de handhaving van de stoofnijverheid
voltrok de vernieuwing zich verre van consequent. Het aantal stoven groeide
zelfs nog beduidend. In 1820 waren er 90 stoven, in 1859 132 (inclusief de garancinefabrieken) en in 1870 144. Hierdoor werden vele voordelen van de massale prod uk tie gernist. Nederland had zich te laat en te aarzelend bij de nieuwe
wetenschappelijke bereidingswijze aangepast, zodat van herovering van verloren afzetgebieden geen sprake kon zijn I3 ).
De standaardverklaring geeft een schets van het meekrapbedrijf in de negentiende eeuw in grijze en zwarte tinten. Van Hertum, een veearts uit Schouwen, en c.L. Punt, een meestoofeigenaar uit Brabant, gaven in 1836 echter
een geheel ander beeld van de toestand in het meekrapbedrijf. De eerste
schreefin een uitvoerig verslag over de toestand van de landbouw: "Dat overigens de landbouw dezer streken, ofschoon nog voor vele verbeteringen en volmaking vatbaar, echter in de meeste opzigten reeds op eenen vrij aanzienlijke
hoogte staat en voortreffelijk wordt beoefend ... ik behoef slechts aan de voor
geheel ons vaderland zo gewigtige en hoogst belangrijke cultuur der meekrap
te herinneren om dit gezegde nader te staven,,14). Punt schreef dat de Nederlandse meekrap "door alle tijd en als nog ver boven de uitlandse is gezocht geweest" IS). Beiden spraken nergens over teruggang maar bejubelden daarentegen de grootsheid van de Nederlandse meekrap. Op zich bewijzen deze citaten
natuurlijk niets. Daarvoor zullen de verscheidene elementen van de standaardverklaring geconfronteerd moeten worden met primaire gegevens.
De toetsing zal voor de twee door Wiskerke onderscheiden perioden, 18201850 en 1850-1870, apart plaatsvinden. Voor de eerste periode zullen achtereenvolgens de volgende elementen aan de orde komen: de stagnatie van de
produktie in de negentiende eeuw en daaraan gekoppeld de afbraak van
meestoven; de veronderstelde invloed van de lage prijzen op de produktieomvang; de daling van de prijzen; de relatie tussen produktieomvang en prijzen en tenslotte de opkomst van de Franse produktie en de Nederlandse reactie
hierop. Voor de twee periode zullen twee elementen besproken worden: de
toename van de produktie en de rol van stoven en fabrieken daarin alsmede de
positie op de afzetmarkt. Dit zijn de elementen die ik essentieel acht voor de
standaardverklaring voor wat betreft de economische situatie. De elementen
die meer specifiek betrekking hebben op de late industrialisatie komen slechts
zijdelings aan de orde bij de bespreking van de opkomst van de Franse pro-
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duktie en de Nederlandse reactie daarop. Ik zal echter daarop uitvoeriger ingaan in de derde paragraaf. De opbouw van de bespreking per element is als
voIgt: eerst worden de desbetreffende stellingen behorende tot de standaardverklaring weergegeven, daarna voIgt de kritische bespreking. AIleen bij de
bespreking van de opkomst van de Franse produktie en de Nederiandse reactie
daarop zal hiervan enigszins worden afgeweken.
Produktie van meekrap en afbraak van meestoven

De gemiddeide produktie over de peri ode 1820-1840 bedroeg volgens Wiskerke 5 a6 miljoen kilogram. Een voorzichtige schatting voor de achttiende eeuw
levert dezelfde gemiddelde jaarlijkse opbrengst op. Wiskerke concludeert
daaruit dat er absoluut gezien sprake was van een gelijkblijvend niveau van
produktie. De stagnatie in de negentiende eeuw ging bovendien gepaard met
een afbraak van meestoven.
Een karakterisering van de prod uk tie in de peri ode 1820-1840 aIleen aan de
hand van een gemiddelde is echter niet zinvol. Hierdoor gaat teveel informatie
verioren. Darom is in Grafiek I het verloop van de produktie van vaten meekrap in Zeeland over de peri ode 1819-1848 uitgezet. Daar Zeeland ongeveer
550/0 van de totale produktie bepaalde, kan dit verloop als representatief voor
heel Nederland geldenl~. Opvallend is allereerst het grillige verloop van de

ORAFIEK 1 De produktie van het aantal vaten meekrap in Zeeland, 1819-1848
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produktie. Als we de lineaire trend berekenen over deze periode, blijkt dat er
een langzame groei was van gemiddeld 0,3070 per jaar I7 ).
De groei moet in het perspectief van de ontwikkeling in de achttiende eeuw
worden geplaatst. Wiskerke geeft daarvoor een gemiddelde produktie van 5 a
6 miljoen kilogram I8 ). Het door mij onderzochte bronnenmateriaal wijst uit
dat bij deze schatting grote vraagtekens moeten worden gezet. Een eerste aanwijzing hiervoor leveren de produktiecijfers van meestoven uit Noordwelle,
Renesse en Steenbergen (Grafiek 2)19). Van de eerstgenoemde stoof zijn produktiecijfers voor de gehele achttiende eeuw overgeleverd en voor de twee andere vanaf het midden van de achttiende eeuw. De produktie van de stoven te
Noordwelle en Renesse lieten een geleidelijke intensivering zien met een duidelijke stijging in de tweede helft van de achttiende eeuw. De produktie in de derde stoof vertoonde echter een ander verloop . Er valt geen geleidelijke intensivering waar te nemen. Op basis van deze gegevens is geen generalisatie mogelijk voor de produktie in Nederland gedurende de achttiende eeuw. Maar tevens zijn overgeleverd de produktiecijfers van gemiddeld zestien stoven in
Zuid-Holland over de periode 1773-1818 en van zeven stoven in Zeeland in de
jaren 1819-18472~. Wanneer we de beide reeksen van produktiecijfers aan elkaar koppelen en de lineaire trend berekenen, dan blijkt dat er een jaarlijkse
groei plaatsvond van 0,6 %21).
We moeten bedenken dat genoemde groeicijfers gerealiseerd zijn binnen de
stoven. Een stoof bezat echter een bepaald produktieplafond waarboven verdere groei nauwelijks mogelijk of rendabel was. Een deel van de tot ale groei
kan dan ook gerealiseerd zijn door groei van het aantal stoven. Cijfers van de

GRAFIEK 2 De vijfjaarlijkse gemidde/de produktie van meekrap van drie stoven,
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totale groei ontbreken, maar op basis van de beschikbare cijfers van zestien
stoven uit Zuid-Holland valt er toch een redelijk betrouwbare schatting te maken. Als we het gemiddelde niveau van produktie van de zestien stoven over de
jaren 1777-1800 berekenen en daarbij aannemen dat zij ongeveer 20070 van de
totale produktie voor hun rekening namen, kunnen we de tot ale produktie
voor deze periode becijferen op gemiddeld 4,5 miljoen kilogram. Dit gemiddelde ligt aanzienlijk lager dan het door Wiskerke gegeven gemiddelde voor de
achttiende eeuw. Dat laatste is dan ook te hoog, zeker voor de achttiende eeuw
als geheel. Het aandeel van Zeeland in de totale produktie lag in de periode
1820-1840 op ongeveer 55 %, waardor de totale nationale produktie in deze jaren gesteld kan worden op 6,5 miljoen kilogram. Dit betekent een absolute
toename van 2 miljoen kilogram tussen 1777/1800 en 1820/4022 ).
Wiskerke veronderstelde een geleidelijke groei van het aantal meestoven in
de achttiende eeuw en een afbraak in de negentiende eeuw. AIleen al op basis
van het zojuist besproken verloop der produktie is een dergelijke afbraak in de
negentiende eeuw niet erg waarschijnlijk. Over de groei van het aantal meestoyen in de achttiende eeuw kunnen geen onderbouwde uitspraken gedaan worden. Het door Wiskerke aangedragen materiaal is ontoereikend om zijn stelling te kunnen onderbouwen. Hij geeft als voorbeeld de oprichting van drie
stoven in Brielle in 1732, 1755 en 1780, en een in 1780 in Rhoon. Verder noemt
hij, zonder vermelding van het tijdstip, nog negen stoven die in de achttiende
eeuw zouden zijn opgericht: Strijen, Ouddorp, Dirksland, Ooltgensplaat, Zierikzee, Noordgouwe, Elkerzee, Middelburg en Aardenburg. Uit de literatuur
valt voor vijf van deze stoven de oprichtingsdatum te achterhalen: Elkerzee
(1723), Aardenburg (1734), Noordgouwe (1766), Strijen (1769) en Ouddorp
(1771)23). Drie andere in de achttiende eeuw opgerichte en niet door Wiskerke
genoemde stoven zijn: Renesse (1723), Sint Maartensdijk (1734) en Waalsoorden (1778)24).
Wiskerke vermeldt niet de tegengestelde ontwikkelingen. In Goes is het aantal stoven van vijf naar twee gedaald. Voorts werden stoven te Aardenburg en
Rhoon nog in dezelfde eeuw afgebroken 2S ). Er is dan ook zeker geen sprake
van een lineaire ontwikkeling. Meer cijfers omtrent de oprichting van stoven
in de achttiende eeuw zijn mij niet bekend. Verder onderzoek zou hier uitsluitsel over moeten geven.
Over de eerste helft der negentiende eeuw zijn we veel beter ingelicht. Er valt
in tegenstelling tot wat Wiskerke beweert een toename van het aantal stoven te
bespeuren26). Wiskerke noemt de afbraak van drie stoven in Zuid-Holland:
Den Bommel (1820), Nieuwenhorn (1821) en Brielle (1832). In deze periode
werden echter in Zuid-Holland ook vier stoven opgericht, drie in 1835 - te
Goedereede, Melissant en Sommelsdijk - en een in 1836, in Ouddorp. Dit
trekt het beeld meer dan recht. Bovendien zijn er in Zeeland tussen 1820 en
1850 elf stoven gebouwd: in 1820 en 1829 - Wilhelminapolder en 's-Heer
Arendskerke respectievelijk - vier in 1835 (Hoek, Hontenisse en twee in Wissekerke), in 1836 en 1840 - Nieuwerkerk en Dreischor - twee in 1845 (Ellemeet
en Burg) en een in 1848, Biervliees). In Noord-Brabant kwam te Standaardbuiten een in 1836 tot stand.
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De uitbreiding in de eerste helft van de negentiende eeuw was geconcentreerd tot in midden van de jaren dertig. Dit komt goed overeen met het hiervoor beschreven verloop van de produktie. Op basis van deze gegevens kan geconcludeerd worden dat de door Wiskerke geconstateerde afbraak van de
meestoven niet heeft plaatsgevonden. Integendeel. Er heeft zich een forse
groei voorgedaan.
Ter afsluiting van dit onderdeel van de analyse kan de conclusie worden getrokken dat het beeld van stagnatie, verval en versukkeling voor wat betreft de
prod uk tie niet gestaafd wordt door het bronnenmateriaal. De bronnen duiden
op een veel genuanceerder beeld dan de standaardverklaring suggereert. De
grijze en zwarte tinten overheersen niet meer.
Lage prijzen en Nederlandse produktie
De oorzaak van het ontbreken van groei en de afbraak van de meestoven
wordt in de standaardverklaring gelegd bij de lage prijzen, een rechtstreeks gevolg van de goedkope Franse produktiewijze. Hierdoor ontbrak de prikkel
voor de landbouw om over te gaan op de teelt of deze uit te breiden. De meekrap kon nauwelijks meer op een rendabele manier worden verbouwd. Hier
zal worden ingegaan op de veronderstelde invloed van de lage prijzen op de
omvang van de Nederlandse produktie. In hoeverre de prijzen inderdaad door
Frankrijk werden bepaald zal daarna aan de orde komen.
De produktie van meekrap in Zeeland daalde sterk in de jaren 1829-1831 om
daarna weer snel te stijgen tot het piekjaar 1836 waarna weer een daling inzette
(Grafiek 1). Er volgde een periode met een lager niveau van produktie, weliswaar hoger dan in de jaren 1829/31, maar wei van langere duur. Waaraan zijn
deze diepte- en hoogtepunten te wijten? Lag dit aan de door de Franse concurrentie veroorzaakte prijzen waardoor het Nederlandse produkt niet meer op
een rendabele manier verbouwd kon worden en de landbouwers gedwongen
waren de teelt te late schieten? Aileen al op basis van het verloop van de produktie lijkt dit voor het eerste dieptepunt, 1829/31, niet waarschijnlijk. Immers, hoe moeten we dan de grote produktie in de jaren dertig verklaren?
Volgens de standaardverklaring was in deze tijd de Franse concurrentie allang op volle toeren gekomen. De verklaring van het vroege dieptepunt ligt
echter elders en wei in de oogstopbrengst per bunder. Oogstmislukking leidde
niet aileen tot lagere produktie maar ook tot teeitvermindering in het jaar erop. De meekrapplant was een erg gevoelig gewas; sterke vorst, overtollige regen ofte grote droogte konden de oogst al snel doen mislukken. De landbouwverslagen staan hiervan vol. Steeds weer werd de weersgesteldheid als oorzaak
van de lage opbrengst per bunder aangewezen 30). In 1836 werd vermeld dat de
lage prijzen de teelt ontmoedigden. De prijzen waren in dit jaar erg sterk gedaald, zelfs onder de kostprijs31 . Dit was echter te wijten aan het zeer grote
aanbod van meekrap . Pas in 1841 werden voor het eerste uit Zeeland de door
de Franse concurrentie veroorzaakte lage prijzen genoemd als oorzaak van de
lage produktie 32). Er was in 1842 dan ook voor het eerst sprake van goede
oogstopbrengsten per bunder en een lage produktie. De oorzaak hiervan was,

85

HET MEEKRAPBEDRIJF

aldus het landbouwverslag, dat er minder bunders waren beteeld door de lage
prijzen 33 ).
Door middel van de landbouwverslagen kan ook op een meer kwantitatieve
basis aangetoond worden dat, zeker tot 1842, de oogstopbrengsten de bepalende factor zijn geweest voor de omvang van de produktie. De cijfe{s van de
oogstopbrengsten, voorzover vermeld in de landbouwverslagen, zijn per provincie weergegeven in Tabel 1. Uit een vergelijking hiervan met de produktiecijfers (Grafiek 1) blijkt dat inderdaad perioden van lage opbrengst per bunder samenvielen met die van een lage produktie. Uit de vergelijking blijkt ook
dat dit pas in 1842 voor het eerst anders lag. De opbrengstcijfers zijn echter
verre van volledig en hebben soms aileen betrekking op een bepaald district in
betreffende provincie. Onderzoek betreffende de Wilhelminapolder heeft in
dit opzicht betere gegevens opgeleverd 34 ); een nadeel daarvan is natuurlijk dat
ze slechts betrekking hebben op een polder. Opvallend is echter dat zij hetzelfde patroon vertonen als de cijfers uit de landbouwverslagen. Zij zijn daarom
wei generaliseerbaar . Tussen opbrengsten per bunder en produktie bestond
een duidelijk verband (Grafiek 3)35). De conclusie moet dan ook leiden dat de
omvang van de produktie v66r 1841 niet primair werd bepaald door de hoogte
van de prijzen maar door de oogstopbrengsten per bunder.

GRAFlEK 3 De produktie van het aantal vaten meekrap in Zeeland afgezet tegen de ge-
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De daling der prijzen
Wiskerke berekent dat de gemiddelde prijs van meekrap daalde van /29,50
per 50 kilogram in de periode 178111818 tot/25,30 in de periode 1819/48 . Hij
concludeert daaruit dat er in de negentiende eeuw een prijsdaling plaatsvond
ten opzichte van de achttiende eeuw.
Het eerste bezwaar hiertegen is dat het niet legitiem is om op basis van deze
cijfers te spreken over een prijsdaling ten opzichte van de gehele achttiende
eeuw. Het tweede, belangrijke bezwaar is dat de "prijsdaling" niet in werkelijkheid heeft plaatsgevonden, maar de uitkomst vormt van een ongelukkige
berekening van gemiddelden. De laatste jaren van de periode 178111818, te
weten 1816-1818, kenden uitzonderlijk hoge prijzen. Toen bedroeg de prijs
respectievelijk /41,50, /50,50 en /46,50 per 50 kilogram terwijl de gemiddelde prijs over de gehele periode 178111848/27,00 was. De hoge prijzen in 18161818 weerspiegelden de inhaalvraag na het Continentale Stelsel. Ais we de ja-

T ABEL I Gemiddelde oogstopbrengsten van twee- en driejarige meekrap in ZuidHOlland, Zeeland en Noord-Brabant, /826-/844

(kilogrammen per bunder)
Zuid-Holland
2-jarige
meek rap

3-jarige
meekrap

1826
1827
1828
1829
1830

1.200
1.500
800
600

3.000
3.000
2.250
1.200
1.000

1831
1832
1833
1834
1835

1.300
2.000
2.000
1.800

1.766
2.600
2.500
2.400

l.800

2.500

1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844

Zeeland
2-jarige
meekrap

3-jarige
meekrap

Noord-Brabant
2-jarige
meekrap
1.800·
1.850·
1.250·
800

1.500
1.100
1.800

1.950
2.800

2.250·
2.850·

1.700
1.400
685

3.400
2.400
600

1.500·
1.000·

1.125

1.275

1.150

1.650

1.000
2.000
1.800

2.300
2.200
2.600

950
1.500
2.400
2.150

1.150
2.750
3.250
3.250

• Geen opgave of desbetreffende getal twee- of driejarige meekrap betrof.
Bron: Landbouwverslagen, 1826-1844.

3-jarige
meekrap
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ren 1816-1818 optellen bij de latere periode - waartegen geen inhoudelijke bezwaren bestaan - en het gemiddelde opnieuw uitrekenen, blijkt dat geen prijsdaling zich heeft voorgedaan. De periode 178111815 geeft dan een gemiddelde
van /27,10 tegen de periode 1816-1848/27,24. Het rekenkundig gemiddelde
is als centrummaat zeer gevoelig voor uiterste waarden. Het is daarom beter
om de uitzonderlijkje jaren 1816-1818 uit te sluiten van de berekening. Ais we
de lineaire trend over de gehele periode berekenen, blijkt dat er een te verwaarlozen daling van 0,06 070 per jaar is opgetreden 36).
De vraag die overblijft is of we geen uitspraken kunnen doen over de hoogte
van de prijzen over de gehele achttiende eeuw ten opzichte van de negentiende
eeuw. Posthumus geeft in zijn prijsgeschiedenis weliswaar een reeks meekrapprijzen over beide eeuwen, maar de reeks is niet volledig. Verder is aansluiting
van de prijzenreeks op die van Wiskerke niet mogelijk omdat de prijzen van
Posthumus een andere kwaliteit meekrap betreffen. De gemiddelde prijzen
per decennium van Posthumus zijn te vinden in Tabel 2.
Er blijkt zich geen prijsdaling te hebben voorgedaan, eerder een hele lichte
stijging. Voorzichtigheidshalve is het beter om te spreken van een stabiel prijsniveau. Resumerend kan gesteld worden dat de door Wiskerke geponeerde
prijsdaling niet in de werkelijkheid heeft plaatsgevonden.

T ABEL 2 Gemiddelde prijzen van meekrap van de kwaliteit 'gemeene' in Nederland,
1731-1842

Gemiddelde prijs

Gemiddelde prijs
(guldens/ 50 kilogram)
173 1139
1740/ 49
1750/ 5S
1760/ 69
1770179
1780/ S9

11 , 1
17,S
IS,6
22,3
IS,S
18,4

1790/ 99
IS00/ 0S
IS10/ 13 + IS/ 19
IS2S129
IS30/ 35 + 37/ 3S
IS4O/ 42

19,5
21 ,4
25,2
IS,9
23,4
21,9

Bron: N. W. Posthumus, Nederlandse prijsgeschiedenis I. Goederenprijzen op de beurs
van Amsterdam 1585-1914 (Lei den 1943) 412-415 .

Produktie versus prijzen
Een belangrij k element in de standaardver klaring is de relatie tussen prijzen en
produktie. Wiskerke stelt dat de nauwe relatie tussen de Nederlandse produktie en het prijspeil wegviel in de negentiende eeuw. De omvang van de Franse
produktie bepaalde het prijsniveau. Hierdoor werden de financiele resultaten
van het meekrapbedrijf een speelbal van de Franse produktie. Het bewijs hiervoor leveren, volgens Wiskerke, de landbouwverslagen. Deze vermelden voor
1823 dat, ondanks de gebrekkige teelt, de prijs toch niet hoger kwam dan 41
gulden per 100 kilogram terwijl in 1843 ondanks goede oogsten er toch sprake
was van stijgende prijzen.
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GRAFIEK 4 De produktie van het aantal vaten meekrap in de provincie Zeeland afgezet tegen de prijzen van meekrap per 50 kilogram, 1819-1848
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Ten einde deze stelling te onderzoeken zijn produktiecijfers van Zeeland en
prijzen tegen elkaar afgezet (Grafiek 4)_ De standaardverklaring schijnt
slechts ten dele op te gaan_ In de jaren 1821-1828 en 1842-1848, uitgezonderd
1845-1846, was er inderdaad sprake van een tegelijk op en neer gaan van prijzen en produktie. In de jaren dertig daarentegen, behalve 1833-1834, werkte
het mechanisme feilloos: een hoge produktie ging samen met lage prijzen en
omgekeerd. Wiskerkes bewijsmateriaal bestaat uit twee citaten uit de landbouwverslagen. In beide aangehaalde jaren, 1823 en 1843, is zijn stelling inderdaad juist. Over een andere zinsnede uit het landbouwverslag van 1829
heeft Wiskerke echter heen gelezen: "De prijzen waren vorig jaar veellager,
ongelukkig is dat deze rijzing aileen (mijn onderstreping J .S.) is toe te schrijyen aan het mislukken van het laatste gewas,,37).
Voor een nadere verklaring van het prijsverloop moeten we een onderscheid
rna ken tussen de jaren twintig en veertig. In laatstgenoemde periode was het
inderdaad de Franse con curren tie die een sterke invloed uitoefende op het
prijsniveau. Voor de jaren twintig voldoet deze verklaring echter niet. De Kamer van Koophandel te Rotterdam beweerde toen zelfs in een advies aan het
Ministerie van Binnenlandse Zaken dat de grote oogst van 1822 in Nederland
de prijs in Frankrijk sterk had doen dalen 38).
Hoe kunnen we het gedrag van de prijzen in de jaren twintig van de negentiende eeuw dan weI verklaren? De hoogte van de prijzen wordt bepaald door
vraag en aanbod. In de jaren twintig waren vooral de ontwikkelingen aan de
vraagzijde verantwoordelijk te stellen voor het prijsgedrag. Engeland, de
grootste afnemer op dat moment, verhoogde in 1819 zijn invoertarief op mee-
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krappoeder sterk. De bedoeling hiervan was om zelf de bereiding ter hand te
nemen. Omdat men echter niet zonder grondstoffen kon, werd het invoertarief op de onbereide wortels (racine) niet verhoogd3~. Zoals Grafiek 41aat
zien reageerden in 1820 de prijzen nog niet op deze ontwikkeling. In dat jaar
resulteerde het verminderde aanbod nog in een prijsstijging. Dit valt te verklaren uit de werking van de stapelmarkt. Deze ving de eerste klap op van het wegvallen van een deel van de vraag40).
In 1821 werkte het echter al door in de binnenlandse vraag ofwei de vraag
van de stapelmarkt naar het meekrappoeder. Dit resulteerde in dalende prijzen, ondanks het dalende aanbod. De grote produktie in 1822 was vooral het
gevolg van goede oogsten. De meekrap werd echter in 1822 voor een deel niet
verwerkt tot meekrappoeder, maar verkocht als racine41 ). Van belang hierbij
is dat de prijzen van racine niet zijn opgenomen in het prijsverloop, de produktie van racine daarentegen wei in het produktieverloop. De stijging van het
aanbod was ook minder groot dan Grafiek 4 doet vermoeden. Doordat stapelhandelaren in 1821 weinig hadden gekocht en hun pakhuizen ondertussen toch
leeg geraakt waren, ontstond er in 1822 een grote vraag. Dit resulteerde, door
de hoge produktie in 1822, slechts in een kleine stijging van de prijs. In 1823
was het omgekeerde het geval. De pakhuizen lagen vol met de oogst uit 1822.
Gevolg hiervan was een sterk verminderde vraag en daarmee dalende prijzen,
ondanks de kleine oogst. In 1824 stelde Nederland, als reactie op de Engelse
actie uit 1819, een hoog tarief in op de uitvoer van racine. Dit resulteerde in een
dramatische toename van de vraag naar meekrappoeder en een stijging van de
prijzen in 1824 en 1825. De stapelhandelaren hadden door het ingestelde uitvoertarief weer vertrouwen gekregen in de toekomst. Bovendien werkte ook in
1824 de, in 1821 in gang gezette, slingerbeweging door. De prijzenbeweging
reageerde hierbij steeds een jaar later op de ontwikkelingen aan de aanbodzijde. De slinger sloeg door het effect van het ingestelde invoertarief van 1824
door naar 1825 . Pas in 1826 was er weer sprake van het negatieve effect van
volle pakhuizen en in 1827 en 1828 tenslotte sloeg de slinger weer naar boven.
Vanaf 1829 reageerden de prijzen weer op het aanbod. Door de drastische
afname van het aanbod in dat jaar werd de slingerbeweging doorbroken. De
hier gepresenteerde verkiaring werd opgesteld door de Kamer van Koophandel te Rotterdam ten aanzien van vraag en aanbod in 1822 en 182342). Hun redenering ten aanzien van deze jaren is geextrapoleerd naar de overige jaren.
Resumerend kan gesteld worden dat voor de negentiende eeuw grofweg
geldt dat in de jaren dertig de prijzen wei reageerden op de produktie in Nederland en in de jaren twintig en veertig niet. In de eerstgenoemde periode was dit
echter niet het gevolg van de Franse concurrentie. Pas in de jaren veertig vah
de invloed van de Franse produktie op de prijzen te traceren, d. w .z. veellater
dan Wiskerke dacht.
De Franse groei en de Nederlandse reactie

In de argumentatie van Wiskerke speelt de Franse concurrentie een grote rol.
De voordelen van het Franse fabriekssysteem en de volstrekt inadequate en
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conservatieve reactie van de in Nederland bij het meekrapbedrijf betrokken
groepen worden bij hem breed uitgemeten. Vooral de meestoofeigenaren
moeten het ontgelden. Er is al aangetoond dat de invloed van de opkomst van
de Franse concurrentie op de Nederlandse meekrapnijverheid schromelijk is
overschat. Hier zal daarom in de eerste plaats wat dieper ingegaan worden op
de bronnen waarop Wiskerke zijn conclusie baseert. Vervolgens zal de opkomst van de Franse concurrentie, los van de invloed op de prijzen en de Nederlandse produktie, besproken worden. Tenslotte zal nagegaan worden in
hoeverre de Nederlandse reactie, het niet introduceren van stoomkracht in de
meestoven, inderdaad als economisch irrationeel gedrag kan worden bestempeld.
Wiskerke heeft het belang van de Franse concurrentie afgeleid uit een tweetal bronnen. In de eerste plaats uit de argumentaties van de Commissies van
Landbouw van de betrokken provincies en vooral de Kamer van Koophandel
te Rotterdam. De laatste stelde keer op keer dat als het overstampen van de
mul en de uitvoer van racine niet verboden werden, het Nederlandse produkt
zich niet zou kunnen handhaven tegen de Franse concurrentie. In 1824 bleek
echter wat deze zo vaak geuite bewering waar~ was. Nu waren het de tegenstanders van de Kamer die effectief gebruik wisten te maken van het argument
van de Franse concurrentie. De Kamer stelde hier toen tegenover dat "vreeze
voor de toekomst als hersenschimmig en niet beargumenteerd" moest worden
beschouwd43 ) . AIle partijen hebben vanaf 1820 tot 1845 steeds geroepen dat
als de door hen voorgestelde maatregelen niet snel werden getroffen, het te
laat zou zijn om de Nederlandse meekrapproduktie nog te redden van de ondergang. Frankrijk zou Nederland wegconcurreren. Dit is in al deze jaren niet
gebeurd, ondanks het feit dat inderdaad vele maatregelen niet zijn genomen.
Wiskerke is in zijn analyse teveel afgegaan op letterlijke argumentaties. Deze waren echter een strijdmiddel in een debat en werden dan ook, indien noodzakelijk, omgedraaid. Belangrijker is het daarom te zoeken naar belangen of
bedoelingen achter bepaalde argumentaties. Een analyse hiervan zal gegeven
worden als mijn eigen verklaring uit de doeken wordt gedaan. Tevens zal dan
blijken dat het debat over het overstampen van de mul door Wiskerke ten onrechte als "naief" is gekenschetst.
Een tweede belangrijke bron voor Wiskerke was de analyse van de vernieuwer 1.0.1. van den Bosch uit het begin van dejaren vijftig44 ). Het geschrift van
deze vervulde echter een strategische functie in het debat over de richting
waarin de meekrapnijverheid zich moest ontwikkelen. Dat Van den Bosch de
voorafgaande periode zo negatief afschildert moet dan ook in het licht worden
geplaatst van de door hem gewenste verandering. Het is duidelijk dat Wiskerke de beweringen die door tijdgenoten werden gedaan niet genoeg op hun
waarde weet te schatten.
Toch kan niet ontkend worden dat het Franse meekrappoeder zich een stevige positie wist te verwerven. Rond de jaren dertig, ten tijde van grote misoogsten in Nederland, kreeg Frankrijk de overhand op de Engelse markt4S ).
Nederland wist echter zijn markten in Rusland, Duitsland en Noord-Amerika
te behouden of uit te breiden46) . De sterke groei van de Franse meekrapin-
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dustrie betekende niet automatisch een achteruitgang van de Nederlandse.
Beide hebben in deze peri ode een groei doorgemaakt. Hieraan moet echter wei
direct worden toegevoegd dat die van Frankrijk veel sneller verliep. Deze snelIe groei was echter mogelijk gemaakt door een effectieve afscherming van de
binnenlandse markt door middel van een hoog invoertarief. Nederland bezat
daarentegen nauwelijks een binnenlandse markt en was geheel aangewezen op
de export. Nog niet aan bod is geweest de rol die de opkomst van de garancineindustrie heeft gespeeld in de Franse groei. De standaardverklaring veronderstelt een snelle opkomst hiervan na de uitvinding in 1828. In werkelijkheid
lag dit anders. In het begin van de jaren dertig bleek dat de ververs op grote
problemen stuitten bij het gebruik van garancine. Eerst na 1835 wist men hiervoor een afdoende oplossing te bedenken. Bovendien was garancine erg duur
in vergelijking met het meekrappoeder. Pas rond 1840 werd in Frankrijk garancine een courant handelsartikel en ging het een rol van betekenis spelen in
de concurrentie met Nederland47 ).
Ik heb al aangetoond dat er in de eerste helft van de negentiende eeuw, gezien de algemene economische situatie, nauwelijks noodzaak bestond om te
innoveren. Tot slot wi! ik echter door middel van een kostprijsvergelijking nagaan in hoeverre de keuze in de meestoven voor het oude systeem van aandrijving, het gebruik van paardekracht, in plaats van het nieuwe systeem, de door
Wiskerke gewenste stoomkracht, econornisch rationeel was48 ). Gegevens om
hierover voor de periode 1820-1850 een uitspraak te kunnen doen ontbreken,
maar voor de jaren 1865-1871 zijn ze wei bekend. De boekhouder van een
stoof in Goes heeft de kosten van de aanschaf van een stoommachine apart
bijgehouden49) . Deze cijfers kunnen geextrapoleerd worden naar de eerdere
periode, daar ze wat betreft de kosten van stoomkracht waarschijnlijk te laag
en wat betreft de kosten van dierlijke aandrijving zeker te hoog zijn so). Ais deze innovatie derhalve in de jaren zestig nog niet rendabel was, dan was dat zeker niet het geval in de eerste helft van de negentiende eeuw. Uit Tabel 3 en 4
blijkt dat voor stoomkracht de totale kosten, exc1usief de afschrijvingen over
zeven jaar 5.219 gulden en voor dierlijke aandrijving 6.653 gulden bedroegen.
Een winst derhalve van 1.434 gulden over zeven jaren ofwei 205 gulden per
TABEL 3 Kosten van gebruik van de stoommachine in de ZonstooJte Goes, 1865-1871

1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871

f

Lonen

Brandstoffen

Interest

208
201 ,50
175 ,50
165,75
175,50
191,75
252,80

224,04
206,36
181,85
186,34
139,79
202
409,22

300
250
200
175
150

Overige
kosten
346,42
112,87
137,70
89,96
143,61
120,68
272,63

Totaal
778,46
820,73
745 ,05
642,05
633,90
664,43
934,65
5.219,29

Bron: Zie noot 49.
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T ABEL 4 Schatting van de kosten van gebruik van paarden voor de aandrijving in de
Zonstoo/ in Goes, 1863-1871

Produktie in kilogram
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871

89.096
76.850
61.938
55 . 191
70.750
70.930
120.933

Totaal

11.083,82
937,20
758,25
677,29
864,00
866,16
1.466,20

545.661·

6.652,92

Bron: Zie noot 49.
• X = 77952

jaar. Aangezien de gemiddelde produktie over deze jaren 77 .952 kilogram bedroeg, was het kostenvoordeel gelijk aan 13 cent gemiddeld per 50 kilogram
tegen een gemiddelde prijs van 25 gulden. Het kostenvoordeel is dan ook nauwelijks schokkend te noemen. Door deze boekhouder is echter geen rekeniqg
gehouden met de afschrijvingen. De oude aandrijvingswijze bracht geen af-

GRAFIEK 5 De waarde van de Neder/andse uitvoer van meekrap, garancine en c%rine, 1846-1865
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schrijvingskosten met zich mee; deze kwamen ten Iaste van de drijver. Stellen
we de afschrijving van de machine op 10 OJo per jaar, dan komen we bij een
aanschafwaarde van 2.750 gulden op een jaarlijkse afschrijving van 275 gulden. Nu wordt duidelijk dat invoering van stoomkracht nauwelijks economisch rationeel kan zijn geweest.
Dejaren 1850-1870: continufteit o/niet?

De standaardverklaring poneert een wederopleving in de jaren 1850-1870. Er
zou zelfs een hogere gemiddelde jaarproduktie bereikt zijn dan in de bloeiperiode van de achttiende eeuw. Dit was te danken aan de opkomst van de op
Frans voorbeeld georienteerde garancine-industrie. Naast deze fabrieken bleyen de stoven echter produceren; er kwamen zelfs stoven bij. Van een consequente doorvoering van de fabrieksmatige bereiding was derhalve geen sprake. De conclusie van de standaardverklaring luidt dat Nederland te Iaat (1850)
en te aarzelend - stoven bleven bestaan - heeft gereageerd zodat een herovering van de oude positie niet meer mogelijk was.
Ik wil hier een tweetal stellingen toetsen. De eerste betreft de stijging van de
produktie na 1850 en de rol van de stoven en fabrieken daarin. De tweede stelling handelt over een mogelijke herovering van de afzetmarkt. Provinciale of
Iandelijke produktiecijfers zijn over deze periode niet bekend. WeI beschikken
we vanaf 1846 over uitvoerstatistieken sl ). De Nederlandse binnenlandse afzet
was dusdanig klein dat deze cijfers tevens als indicatie kunnen dienen voor de
totale hoeveelheid geproduceerde meekrap. In de loop van de jaren vijftig is de
Nederlandse uitvoer van garancine toe- en die van meekrap afgenomen (Orafiek 5). De verklaring hiervoor is simpeI: de stoven gingen hun meekrap steeds
GRAFIEK 6 De gemiddelde produklie van zeven sloven, 1820-1865
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meer leveren aan de garancinefabrieken. De dalingyan de meekrapproduktie
is daardoor niet terug te vinden in de produktiecijfers van de zeven stoven
(Grafiek 6i 2 ). De produktieomvang uit de jaren dertig is niet meer door de
stoven gehaald. Maar de totale produktie nam toe in de jaren vijftig en zestig
doordat er een groot aantal stoven en fabrieken bijkwam. Aansluiting van de
uitvoerstatistieken op de produktiecijfers uit de eerste helft van de negentiende eeuw is mogeIijk door de laatste in geldwaarden om te zetten. Daaruit blijkt
dat er in de periode 1846-1865 gemiddeld per jaar voor ca. 700.000 gulden
meer is geproduceerd aan garancine en meekrap dan in de jaren 1819-1845 aan
meekrap 53) . De in de standaardverklaring gestelde vergroting van de produktie is derhalve juist. Deze expansie werd echter voor een belangrijk deel gedragen door de stoven hetgeen in de standaardverklaring ten onrechte niet is erkend.
De tweede stelling uit de standaardverklaring luidt dat Nederland te laat was
om het op de Franse meekrapindustrie verloren gebied terug te winnen; het bedoelde gebied was Engeland, de verreweg grootste markt voor meekrap en garancine. Frankrijk had juist hier in de loop van de jaren dertig aan Nederland
een aantal gevoelige klappen uitgedeeld. Engelse importcijfers geven daarover
uitsluitseI 54 ) . Uit Grafiek 7 blijkt inderdaad dat Nederland in de jaren 18491861 gemiddeld tweemaal zo weinig meekrappoeder naar Engeland uitvoerde
dan Frankrijk. Ten aanzien van de export van garancine zien we echter een ander beeld (Grafiek 8). De Nederlandse export van garancine steeg zeer snel.
Reeds in 1854 importeerde Engeland meer garancine uit Nederland dan uit
Frankrijk. Na een korte opleving nam Nederland in 1858 definitief deze markt
GRAFIEK 7 De Engelse invoer van Nederlandse en Franse meekrap, 1849-1860
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GRAFIEK 8 De Enge/se invoer van Neder/andse en Franse garancine en c%rine,
1849-1860
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over. De Franse industrie raakte aan het einde van de jaren vijftig, maar vooral in de jaren zestig, in een crisis. Zij vormde daarom in afnemende mate een
gevaar voor de Nederlandse industriess ).
We concluderen dat de door de standaardverklaring gestelde discontinulteitsthese - bloei in de achttiende eeuw, stagnatie in de eerste helft van de negentiende eeuw en wederopleving in de tweede helft van deze eeuw - vervangen moet worden door een continulteitssynthese. Vanaf het midden van de
achttiende eeuw tot aan 1870 is er sprake van een langzaam toenemende groei
waarin echter vele grotere en kleinere terugvallen zijn te constateren. Ten aanzien van de negentiende eeuw geldt dat er in toenemende mate van een "success story" kan worden gesproken. De conclusie van Griffiths en De Meere
dat er, ondanks de late industrialisatie, geen economische stagnatie was in Nederland kan voor wat betreft de meekrapnijverheid onderschreven worden. In
het volgende zal de verklaring van de late industrialisatie zelf centraal staan.
Eerst voIgt echter een intermezzo over de benadering die door Griffiths, Bos
en Fischer wordt gepropageerd om tot de beoogde verklaring te komen. Na
een kritische bespreking za1 er een hypothese worden geformuleerd betreffende de meekrap die daarna zal worden getoetst.
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INTERMEZZO: DE LATE INDUSTRIALISA TIE

Rond het vraagstuk van de late industriaIisatie is in Nederland inmiddels een
vrij uitvoerige historiografie ontstaan. Het is echter niet mijn bedoeling de
verschillende standpunten en bijdragen voor het voetlicht te brengen; dat is
reeds door anderen gedaan S6). Bovendien wordt het debat over de oorzaken
van de late industrialisatie gekenmerkt door enige mate van steriliteit. Standpunten worden vaak herhaald zonder nieuwe hypothesen of benaderingswijzen op te leveren S7 ). Een uitzondering hierop vormt het werk van Griffiths,
Bos en Fischer. Ze hebben een benadering voorgesteld voor de verklaring van
de late industrialisatie die veel belooft. Industrialisatie heeft voor hen betrekking op de mechanisering van het produktieproces. Uitgangspunt daarbij is
dat de superioriteit van de moderne techniek ten opzichte van de traditionele,
bezien vanuit de kosten, niet bij voorbaat vaststaat. De superioriteit moet empirisch worden vastgesteld door middel van een analyse van aile factorkosten
(kapitaal, arbeid en grondstoffen) van zowel de moderne aIs de traditionele
techniek . Deze analyse moet plaatsvinden op micro-niveau, daar de omstandigheden waaronder de factorkosten tot stand komen sterk varieren. Genoemde auteurs komen tot de (voorlopige) conc1usie dat het niet adopteren
van de moderne techniek in de eerste helft van de negentiende eeuw als economisch rationeel ondernemersgedrag moet worden beschouwd. De factorkostenverhouding sloeg door in het voordeel van de traditionele techniek s8).
Het grote voordeel van de gekozen benadering is dat er een directe verklaring van de keuze voor een techniek door de ondernemer mogelijk is. Zijn keuze valt of te verklaren uit econpmisch-rationeel gedrag, gezien de factorkostenverhouding tussen de bestaande en de nieuwe techniek, of zij moet worden toegeschreven aan een econornisch irrationeel gedrag, d.w.z.
conservatismes~. Daarnaast wijst Fischer erop dat in deze benadering allerlei
achterliggende factoren, zoals bescherming, accijnzen en transportkosten in
eerste instantie buiten beschouwing kunnen blijven60) . Hiertegenover staat
een groot nadeel. De introductie van een nieuwe techniek wordt gereduceerd
tot een economische afweging van kosten en baten. Hierdoor wordt het zicht
ontnomen op een aantal andere determinerende factoren. Van groot belang
voor de landbouw is de geografie. David heeft hierop gewezen in een studie
van de adoptie van een in de Verenigde Staten ontwikkelde maaimachine in
Engeland in de tweede helft van de negentiende eeuw. Hij toont aan dat door
de specifieke kenmerken van het Engelse landschap - de aard van de oppervlakte en bodem en de grootte, vorm en indeling van de landbouwgronden adoptie niet mogelijk was 61 ). Een tweede voor de landbouw belangrijke factor
betreft de organisatie van de produktie. In een kleinschalig en gedecentraIiseerd systeem kunnen technieken die voortkomen uit, en ontworpen zijn voor,
een grootschalige en gecentraliseerde situatie niet toegepast worden 62 ) .
De kritiek gaat echter nog een stapje verder. De voorgestelde benadering
gaat uit van de veronderstelling dat de inhoud van de techniek als gegeven kan
worden beschouwd. Onderzoek op het gebied van de geschiedenis van de techniek heeft aangetoond dat deze veronderstelling onjuist is. Genoemde deter-
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minerende factoren, inclusief de economische, staan niet los van de inhoud
van de techniek. Integendeel. Ze bepalen de karakteristieke eigenschappen ervan. De techniek belichaarnt, als het ware, deze factoren 63 ). Noble bracht dit
als voigt onder woorden: "Kortom technologische ontwikkeling is geen onafhankelijke kracht die van buitenaf, volgens een eigen innerlijke dynamiek, op
de maatschappij inwerkt; ze is veeleer zelf een maatschappelijke activiteit, en
het kan niet anders of in haar weerspiegelt zich haar specifieke omgeving: de
tijd, de plaats, de dromen en doelstellingen, de menselijke verhoudingen,,64).
De consequentie hiervan is dat de techniek niet vrij overdraagbaar is ongeacht
de maatschappelijke context. De in de techniek belichaamde specifieke economische, sociale en geografische kenmerken vereisen 6f aanpassing van de techniek 6f van de context, maar meestal van allebei. Dit proces van aanpassing
kent vaak een conflictueel verloop daar de kenmerken vastgelegd in de techniek veelal niet stroken met de maatschappelijke belangen van de verschillende bij het proces betrokken groepen. Het verzet van deze groepen kan niet
weggewuifd worden als conservatisme of als een irrationele angst voor veranderingen. Het is veeleer een zeer rationele strijd van betrokkenen tegen de
maatschappelijke consequenties die in de techniek belichaamd zijn 64 ). Op basis van deze kritiek kan voor de meekrap de navolgende hypothese worden geformuleerd: "In de Nederlandse meekrapnijverheid werd v66r 1850 de Franse
techniek niet toegepast omdat ze niet in overeenstemming was te brengen met
de Nederlandse geografische situatie, de organisatie van de produktie en de
belangen van de bij het meekrapbedrijf betrokken groepen."

III HET UITBLIJVEN VAN DE INDUSTRIALISATIE IN HET MEEKRAPBEDRIJF
Er vielen in de eerste helft van de negentiende eeuw geen innovaties in het bereidingsproces van de Nederlandse stoven te bespeuren. Een uitzondering
hierop vormde de bereiding in de stoof van l.A. Verplancke te Drongen in
Oost-Vlaanderen66) . De bereiding in deze stoof vertoonde sterke overeenkomsten met de bereiding in de Franse fabrieken. De vraag waarom Nederland in de eerste helft van de negentiende eeuw niet overschakelde op de Franse fabrieksmatige bereiding kan ten dele worden beantwoord door dezelfde
vraag te stellen voor de stoof van Verplancke.
Curieus lijkt dat Verplancke op zijn in Drongen ingevoerde verbeteringen
geen octrooi aanvroeg 67 ). De reden hiervan is echter gemakkelijk te achterhalen. Verplancke vermengde aIle soorten meekrap, inclusief de mul, tot een
eindprodukt van homogene samenstelling. Door de Nederlandse wetgeving
werd dit nu juist ten strengste verboden. Een octrooi-aanvraag lag daarom
niet voor de hand 68). De reglementering door wetgeving, en dan vooral de discussie erover, vormt een belangrijk aangrijpingspunt voor mijn verklaring
voor het achterwege blijven van innovaties in de bereiding. Daarom voIgt nu
een weergave van de inhoud en resultaten van de discussie over de wetgeving
die vervolgens zal worden gelnterpreteerd om tot de beoogde verklaring te ko-
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men. Er is echter nog een tweede reden om op deze discussie nader in te gaan:
Wiskerke miskent de relevantie ervan. Hij interpreteert het als een nogal naleve reactie op de Franse concurrentie.

Overheidsregiementering
Overheidsbemoeienis met de meekrapteelt en -bereiding is al terug te vinden in
de vijftiende en zestiende eeuw. Toen werden er diverse keuren uitgevaardigd
door de stedelijke overheden. Tijdens de Republiek werd de regelmentering
voortgezet en wei op het niveau van de provincies. In de negentiende eeuw
tenslotte werden de voorschriften door de nationale overheid vastgesteld. De
eerste wet op de meekrapteelt en -bereiding geldig voor het hele rijk dateert uit
18066~. Het doel van de voorschriften was de goede kwaliteit te waarborgen.
De voorschriften ten aanzien van de bereiding hielden voornamelijk een beperking in van de te bereiden kwaliteiten meekrappoeder en de toegestane hoeveelheid zand en aarde. Keurmeesters moesten toezien of deze wetten werden
nageleefd; elk vat meekrap werd in principe door hen van een keurteken voorzien. Een groot probleem bij de bewaking van de kwaliteit was het overstampen van de mu!. Dit was een afvalprodukt dat ontstond tijdens de bereiding.
Het overstampen hield in dat men de kwaliteit van dit afvalprodukt verhoogde
door het opnieuw te zeven en te stampen.
Tijdens de Franse periode werd tussen de stedelijke handelaren en meestoofeigenaren een discussie gevoerd over het toestaan van het overstampen. De
meestoofeigenaren vonden dat ze niet in het recht van hun bedrijfseigendom
mochten worden aangetast. Zij moesten zelf kunnen uitmaken welke soorten
er zouden worden bereid. Bovendien vonden volgens hen de verstampte mullen een geregelde afzet tegen een goede prijs. Stedelijke handelaren zagen achter deze argumenten slechts pogingen om zonder al te veel problemen goede
met slechte meekrap te kunnen vermengen. Volgens hen zou het toestaan van
overstampen de deur wagenwijd openzetten voor allerlei knoeierijen. Dit zou
de Nederlandse meekrap, die altijd geroemd was vanwege de hoge kwaliteit,
een slechte naam bezorgen in het buitenland. In de wet van 1806 probeerde de
overheid beide partijen tegemoet te komen. Het overstampen van de mullen
werd toegestaan mits de meekrap dan ook van een zodaoig kenmerk werd
voorzien. 'Klachten over de wet barstten snellos. De stedelijke handelaren
achtten de voorwaarde van het keurwerk van weinig betekeois omdat een goed
toezicht in de meestoven ontbrak. Zij eisten dat de toestemming tot het overstampen werd ingetrokken. De meestoofeigenaren vonden de wet te streng en
te omslachtig. De stem van de handelaren werd echter door de overheid gehoord. Reeds in 1808 kwam er een verbod op het overstampen70).
Na de Franse tijd was voor niemand duidelijk of de wet van 1808 nog gold.
In de praktijk trok niemand zich hiervan iets aan. Daarom trokken in 1816 de
stedelijke handelaren weer aan de be!. Zij vroegen om maatregelen tegen overstampen van de mu!. Na een uitvoerige discussie, waarin de argumenten dezelfde waren, kwam er in 1819 weer een wet tot stand die het overstampen
verbood 71 ). Dit leidde meteen tot een stroom van requesten van de kant van de
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meestoofeigenaren. Een nieuw argument werd ingebracht door Verplancke.
Hij beweerde een werktuig te hebben uitgevonden waarmee een goede kwaliteit mul kon worden bereid, zodat de argumenten van de handelaren over het
kwaliteitsverlies niet langer geldig waren. Dit was in 1822 aanleiding voor het
Ministerie van Binnenlandse Zaken om het bewuste verbod in te trekken.
Daarbij kwam dat het Ministerie toch al niet gelukkig was met een verbod dat
in de praktijk nauwelijks werkte 72 ) . De opheffing van het verbod betekende
echter niet dat het Verplancke werd toegestaan om de overgestampte mullen te
vermengen met andere soorten krap. Hij deed het weI en de handelaren wezen
tevergeefs hierop73).
In 1832 openden de handelaren via de Kamer van Koophandel te Rotterdam
opnieuw de aanval. De wet uit 1822 had, zo stelden zij in een rekest, veel
kwaad berokkend aan de naam van het Nederlandse meekrapprodukt in het
buitenland; met name de gezuiverde mullen van Verplancke hadden hiertoe
veel bijgedragen. Ook hadden de vervalsingen een hoge vlucht genomen. Snel
ingrijpen was vereist 74). Het Ministerie van Binnenlandse Zaken vroeg advies
aan de Commissie van Landbouw in Zeeland. Deze deelde de mening van de
Kamer van Koophandel dat het overstampen van de mul aanleiding had gegeyen tot vele misbruiken in de stoven maar lo stelde zij, hiermee de bal terugkaatsend, niet aIleen in de stoven maar ook in de pakhuizen van de handelaren. Hier werd vaak goed krap vermengd met mul en aarde. Het kwaad moest
daarom niet gezocht worden in het overstampen op zich. De oplossing lag in
een strengere controle. De Commissie wees erop dat er ten aanzien van de mullenbereiding geen reglementen bestonden. Zij stelde dan ook de invoering van
een mullenreglement voor. Maar, stelde zij, als het kwaad behalve in de stoven
niet ook in de handel effectief werd bestreden zou een duidelijk reglement niet
veel oplossen. Er zou een driedubbele keuring moeten komen: een eerste in de
stoven, een tweede bij verzending van de vaten van de plattelandshandelaren
naar de stedelijke handelaren en een derde bij de verzending naar het
buitenland 75 ). De Kamer van Koophandel reageerde zeer positief op het eerste
plan; het tweede werd echter met minder enthousiasme ontvangen. De Kamer
zag niets in een keuring in de steden. Dat zou een te grote belemmering voor de
handel betekenen en het aantal aan te stellen keurmeesters lOU veel te groot
worden 76). In 1834 resulteerde de discussie in een nieuwe wet krachtens welke
de bereiding van mullen in de stoven onderworpen werd aan gedetailleerde bepalingen uit het advies van de Commissie van Landbouw. De handel bleef echter gevrijwaard van elke bepaling.

Interpretatie
De hierboven weergegeven discussie hield de gemoederen in de eerste helft van
de negentiende eeuw druk bezig. In het beeld dat de standaardverklaring
oproept van deze periode past deze discussie nauwelijks. Wiskerke noemt haar
niet voor niets een nai"eve discussie. Voor een eerste plaatsbepaling van deze
discussie bezien we de nauwe samenhang tussen de wetten op de meekrapbereiding en de bereidingstechniek.
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Een van de grootste problemen bij de bereiding van de meekrap was om deze voldoende te zuiveren van aanklevende aarde. Dit probleem was in Nederland veel groter dan in Frankrijk omdat in Nederland de meekrap werd verbouwd op zeeklei dat zich veel moeilijker liet verwijderen dan de Franse palusaarde. Teveel aarde in het meekrappoeder maakte dit waardeloos voor de
verver. De methode van bereiding was afgestemd op dit probleem. Door tussentijdse zevingen tijdens het stampen was het mogelijk om goede, zeer zuivere meekrap te produceren. De Nederlandse meekrap stond juist hierom zo
goed bekend in het buitenland. Tot ver in de negentiende eeuw werd de Nederlandse bereiding door de diverse groepen zeer veellof toegezwaaid. Meestal
gebeurde dit indirect doordat men wees op de goede kwaliteit van het Nederlandse meekrappoeder. Zo schreef de Commissie van Landbouw in 1837:
"Het is eene algemene erkende daadzaak, dat de deugd der Mee welke onzen
grond verbouwd, bij de Buitelander verre boven die uit andere streken voortkomende wordt geschat,,77). Meer direct echter schreef de Kamer van Koophandel in 1820 dat Nederland nog steeds ondanks de buitenlandse concurrentie het credit had weten te behouden en dat dit "niet alleen moet worden toegeschreven aan den beteren aard der wortels in Nederland, maar voornamelijk
ook aan de bereiding,,78).
De met de Franse methode bereide meekrap werd steevast als van mindere
kwaliteit beschouwd dan de Nederlandse. Het probleem lag, vonden velen,
niet in de bereiding zelf maar in goede wetgeving en controle hierop. De Commissie van Landbouw in Zeeland was dan wei een verklaard tegenstander van
het verbod op overstampen van de mul, maar zij was tevens een voorstander
van strenge controle en tegen het vermengen van diverse soorten krap. Dit kan
gei1lustreerd worden aan de hand van o.m. de reactie der Commissie op een innovatiepoging uit 1837.
H. Giljam, een landbouwer uit Ouwerkerk, vroeg in 1837 bij het Ministerie
van Binnenlandse Zaken om toestemming voor het oprichten van een fabriek
tot verbetering van de meekrap. Hij stelde dat hij in staat was door een nieuwe
bereidingsmethode grote hoeveelheden gelijksoortige meekrap te bereiden
zonder verlies aan kwaliteit. Hij vroeg tevens ontheffing van de bepaling uit
1834 dat er aileen in de stoven meekrap mocht worden overgestampt. Het Ministerie wendde zich tot de Provinciale Staten van Zeeland en deze op hun
beurt tot de Commissie van Landbouw. De laatste reageerde zeer negatief. De
produktie van grote homogene hoeveelheden was slechts mogelijk door het
vermengen van de diverse soorten krap. De wet van 1834 was juist bedoeld om
dit te verhinderen7~. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken reageerde vervolgens ook negatief en de fabriek van Giljam is er nooit gekomen8~.
Een tweede illustratie van de officiele houding vormt de reactie van zowel de
Kamer van Koophandel te Rotterdam als de Commissie van Landbouw in
Zeeland op een brief van de Consul-Generaal uit Londen. Deze laatste schreef
in 1834 dat de Franse meekrap de voorkeur kreeg op de Engelse markt en dat
de Nederlandse haar aloude roem slechts zou kunnen handhaven door "eene
meer zorgvuldige bereiding, verbeterde hoedanigheid en minder ongelijkheid". Dit laatste punt werd aangescherpt aan het einde van de brief: "Men
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zegt dat de Franse krap de voorkeur geniet vooral omdat de meer uitgbreide
teelt aldaar, grotere gelijkheid van qualiteit van de verschillende soorten verzekerd"Sl). Dit werd echter niet opgevat als een indicatie van het mogelijke
voordeel voortvloeiend uit homogeniteit. De Kamer van Koophandel en de
Commissie van Landbouw lazen hierin slechts een aansporing om de controle
op de uitvoering van de wetten te versterken S2 ).
De essen tie van mijn betoog is dat de meest betrokken groepen in Nederland
- de handelaren en de meestoofeigenaren - de bereiding niet problematiseerden. Integendeel. Voor hen was de bereiding de pijler waarop de Nederlandse
concurrentiekracht was gebaseerd. In dat licht moet ook de vaak heftige discussie over de wetgeving gezien worden. De wetten en de handhaving ervan
vormden de garantie dat de concurrentiekracht niet zou verzwakken. De uitdaging van de Franse concurrentie werd beantwoord door versterking van
wetgeving en controle. Vervolgens ging men van mening verschillen over de
mate van controle en vooral wie de lasten van de controle op zich diende te nemen. Vanuit dit perspectief werden aanzetten tot verandering in de bereiding
(Verplancke en Giljam) zoveel mogelijk in de kiem gesmoord. De discussie
over de wetgeving en het niet problematiseren van de bereiding hingen niet aIleen samen met de relatie tussen de kwaliteit van de meekrap en de bereidingstechniek, maar ook met de organisatie van het produktiesysteem en de
achterliggende belangen. We moeten daarom de verschillen in produktieorganisatie tussen Frankrijk en Nederland in kaart brengen.
De teelt en de bereiding van meekrap was in Nederland in handen van landbouwers. Telen en bereiden brachten hoge kosten en grote risico's met zich
mee S3 ). Vandaar ook dat Reygersberg in zijn Zeeuwse kroniek schreef dat
door de meekrap 'vele luyden rijcke, ofte bijster (= arm) ghemaeckt worden,,84) . Voor het telen en bereiden vormde een zekere kapitaalkracht een
noodzakelijke voorwaarde. De bereiding yond plaats in een meestoof in gemeenschappelijk eigendom van een aantallandbouwers. Iedere deelnemer liet
daar zijn eigen meekrapwortels bereiden om ze vervolgens zelf op de markt te
verkopen. De wortels van ieder"e landbouwer werden apart bereid. De produktie van kleine hoeveelheden in de stoven yond haar complement in de stapelmarkt, de verbindende schakel tussen vraag en aanbod. Voor de meestoofeigenaren was het onmogelijk voor hun eigen kleine partij meekrap van een bepaalde kwaliteit een geschikte koper te vinden. De handelaren daarentegen
bouwden grote en gevarieerde voorraden op waarmee ze in principe op elk moment aan elke vraag konden voldoen.
De Franse teelt en bereiding was in gescheiden handen. De landbouwers
stonden de geteelde wortels af aan fabrikanten, die voor het bereidingsproces
zorg droegen. Dat was niet altijd zo geweest. In de tweede hetft van de achttiende eeuw was de bereiding nog in handen van de landbouwers zeICS s), maar
rond de eeuwwisseling hadden de handelaren de bereiding overgenomenS6).
Hiervoor zijn twee oorzaken aan te geven. Ten eerste hadden door de late opkomst van de teelt - pas in de tweede helft van de achttiende eeuw - nog geen
vaste verhoudingen zich uitgekristalliseerd tussen landbouwers en
handelaren 87 ); de landbouwbedrijven waren ook klein en de gronden
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versnipperd 88 ) . Een tweede oorzaak kan zijn geweest de snelle groei in de tweede helft van de achttiende eeuw. De landbouwers hadden door hun beperkte
mogelijkheden het plafond van hun groeimogelijkheden bereikt. De bereiding
in Frankrijk yond plaats in fabrieken, waar de vele kleine hoevee1heden toegeleverde meekrap werden verwerkt tot grote hoeveelheden van dezelfde kwaliteit. De fabrikanten leverden hun eindprodukt zelf direct aan de katoendrukkerijen en ververijen 89) .
Uit deze analyse van verschillen in produktiestructuur blijkt dat er achter
het pleiten voor een strenge controle ter bescherming van de goede naam van
de Nederlandse krap door handelaren en meestoofeigenaren meer schuilde
dan uit hun argumentatie expliciet naar voren kwam. Yoor de handelaren was
de positie van de stapelmarkt in het geding. De fabrieksmatige bereiding zoals
die in Frankrijk plaatsvond of ala Yerplancke maakte de stapelmarkt overbodig; de fabrikanten leverden immers zelf rechtstreeks aan de katoendrukkerijen en ververijen. Bovendien zou bij de bereiding van een kwaliteit meekrap de
jarenlange ervaring van de handelaren bij de beoordeling van vele kwaliteiten
onnodig worden. Het behoud van de kleinschalige produktie in de stoven was
daarom essentieel voor de stapelhandelaren.
Hetzelfde geldt voor de meestoofeigenaren. Yoor hen impliceerde fabrieksmatige bereiding dat de bewerking niet langer als onderdeel van de landbouw zou worden beoefend. De landbouwer zou degraderen tot leverancier
van wortels aan de fabrikant. Bij de bereiding in de stoven bleven de wortels eigendom van de landbouwer, die hij vervolgens zelf op de markt kon verkopen.
Hij liep hierbij wei grote risico's, maar had ook de kans grote winsten te realisereno Het cruciale punt is dat hij dit zelf in de hand had. Een bijkomend argument was dat het bezit van een stoofaandeel een zekere status en uitzonderingspositie garandeerde. Bij een fabriek zou iedere landbouwer zijn meekrap
kunnen inleveren. Het verbouwen ervan zou dan niet langer het voorrecht zijn
van de meestoofeigenaren 90). Deze achterliggende belangen werden duidelijk
uitgesproken in een soortgelijk debat in het begin van de jaren twintig van de
negentiende eeuw over de uitvoer van de gedroogde onbereide wortel (racine).
Dit debat was van kortere duur dan dat over de mul maar hij werd niet minder
heftig gevoerd .
Engeland verhoogde in 1819 het invoerrecht op bereide meek rap , terwijl dat
van racine ongewijzigd bleef. De bedoeling hiervan was om de bereiding in Engeland zelf te stimuleren. Omdat men echter niet zonder grondstoffen kon,
werd het invoertarief op racine niet verhoogd 91 ). Deze politiek had succes: uit
de produktiecijfers van diverse meestoven blijkt dat er meer racine werd
bereid92 ). Antwerpen profiteerde hiervan door de handel in racine naar zich
toe te trekken. De stapelhandel in Rotterdam reageerde op deze ontwikkeling
met het verzoek om een uitvoertarief op de racine dat in 1822 ingewilligd werd.
Antwerpen zag dit met lede ogen aan en ging in beroep. Hiema volgde een discussie tussen Antwerpen en Rotterdam. Antwerpen stelde dat de belangen van
de landbouw werd geschaad door het uitvoertarief omdat daardoor de stad de
mogelijkheid tot specialisatie in de export van racine werd ontnomen. Rotterdam stelde dat er ten onrechte werd geschermd met de belangen van het platte-
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land . Het waren hun eigen belangen die werden verdedigd. Om racine te verhandelen behoefde men slechts een kind te zijn in de handel van meekrap. Antwerpen had daarom deze handel naar zich toe getrokken. Voor de handel in
bereide meekrap uit de stoven was een jarenlange ervaring noodzakelijk, die
aileen de Rotterdamse stapelhandelaren bezaten. Bovendien was de handel in
racine schadelijk voor de landbouwers, want hierdoor ontgingen hen de
winsten die op bereide meekrap mogelijk waren 93 ).
Dat de meestoofeigenaren en de handelaren de bereiding niet problematiseerden, betekende echter niet dat zij geen pogingen tot vernieuwing ondernamen. De landbouwverslagen melden vooral voor de jaren twintig vele pogingen om de opbrengsten te vergroten door middel van soortselectie94). Daarnaast probeerden de meestoofeigenaren de teelt uit te breiden naar de
zandgronden9S ). Een derde poging tot innovatie betrof de vervanging van het
delven van de meekrap met de spade, dat zeer veel mankracht vereiste, door
het delven met een ploeg 96). De handelaren wisten hun markten in Rusland,
Duitsland en Noord-Amerika te behouden of uit te breiden 97).
We mogen thans samenvattend stellen dat het nlet problematiseren van de
bereiding in Nederland samenhing met de historisch gegroeide verhouding
tussen stapelmarkten en de gedecentraliseerde produktie van meekrap in stoyen. In Frankrijk heerste een radicaaI andere situatie. Door een combinatie
van factoren hadden de fabrikanten door vrij gemakkelijk de bereiding kunnen overnemen van de landbouwers waardoor een gecentraliseerd produktiesysteem was ontstaan. De Nederlandse bereiding hing sterk samen met de specifiek Nederlandse situatie. Het verbouwen van meekrap op zeeklei geeft eenmaal veel grotere zuiveringsproblemen dan de verbouw op palusaarde. Door
de bereiding in soorten en een strenge controle hierop had men in Nederland
dit probleem opgelost. Hierdoor was het mogelijk om meekrap van een hoge
( = zuivere) kwaliteit te leveren. Op deze manier had Nederland een sterke positie en goede naam verworven in de handel in meekrap. De bereiding zelf werd
dan ook niet geproblematiseerd, maar de controle erop. AIleen door het ontbreken van een strenge controle kon de kwaliteit van de Nederlandse meekrap,
door het vermengen van deze met mindere soorten, aangetast worden. In het
debat ging het over de invulling van de controle en niet over het bestaan van de
controle zelf. Zowel handelaren als meestoofeigenaren probeerden de nadelen
van deze controle voor de eigen groep steeds zo klein mogelijk te maken.
Niet direct uitgesproken, maar steeds op de achtergrond aanwezig, was de
oorzaak van het niet problematiseren van de bereiding. Handelaren en
meestoofeigenaren hadden allebei teveel gei'nvesteerde belangen in de bestaande bereiding. Verspreiding van een fabrieksmatige bereiding was bovendien
niet mogelijk onder de in deze periode bestaande wetten op de bereiding van
meekrap. De wetten beschermden derhalve de posities van beide groepen. De
meestoofeigenaren en handelaren hebben echter wei initiatieven ontplooid om
tot vernieuwing te komen.
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NABESCHOUWING
In het bovenstaande werd als hypothese betreffende het meekrapbedrijf in Nederland gesteld dat de Franse techniek van bereiding v66r 1850 niet toegepast
werd omdat ze niet in overeenstemrning te brengen was met de Nederlandse geografische situatie, de organisatie van de produktie en de belangen van de bij
het meekrapbedrijf betrokken groepen. Deze hypothese moet worden bevestigd. De factor geografie was van cruciaal belang. De Nederlandse meekrap werd op een andere soort grond verbouwd dan in Frankrijk zodat er andere eisen aan de bereiding moesten worden gesteld. Dat betrof met name de
zuivering van de wortels van de aanklevende aarde. Ook de Nederlandse organisatie van de produktie verschilde sterk van de Franse. In Nederland was er
sprake van een combinatie van gedecentraliseerde produktie in de stoven en
gecentraliseerde handel op de stapelmarkt te Rotterdam. Een belangrijk gevolg hiervan was dat de landbouwers zelf hun meekrap verkochten op de
markt. In het Franse systeem stond de landbouwer zijn oogst af aan een fabriek die de wortels bewerkte en rechtstreeks verkocht aan de ververs. Dit stelsel was tegengesteld aan het in Nederland historisch gegroeide systeem. Van de
twee belangrijkste groepen, de meestoofeigenaren en stapelhandelaren, zouden nooit initiatieven tot toepassing van de Franse techniek te verwachten
zijn. Zij konden daarvan aileen maar verliezen. Het produktiesysteem was bovendien verankerd in de wetgeving, zodat deze eerst zou moeten worden afgeschaft voordat er sprake zou kunnen zijn van een Franse fabrieksmatige bereiding.
De vraag die nu overblijft is of er gezien de sterke verankering van de
bestaande bereiding, iiberhaupt veranderingen mogelijk waren. Op deze
vraag is het antwoord bevestigend. Elders heb ik de overschakeling van het
Nederlandse meekrapbedrijf op een andere bereidingstechniek in het midden
van de negentiende eeuw behandeld 98 ). Opvallend bij deze overschakeling was
dat de technische ontwikkeling zich heeft aangepast aan het Nederlandse gedecentraliseerde systeem. Nederland kende derhalve een eigen ontwikkeling die
aansloot bij zijn eigen verleden, een ontwikkeling die dan wei niet dezelfde karakteristieken bezat als de Franse, maar aileen daarom niet als achterlijk in de
hoek mag worden geschoven. Griffiths bracht dit als voigt onder woorden:
"Nederland was niet zo 'achterlijk' als dikwijls is verondersteld; het was aileen maar 'achter' in bepaalde opzichten; maar 'anders' was het zeker wel,,99).

NOTEN BIJ HOOFDSTUK IV
.) Dit artikel is een bewerking van J. W. Schot, De ontwikkeling van de techniek als

een variatie- en selectieproces. De meekrapteelt en -bereiding in het licht van een alternatieve techniekopvatting (doctoraalscriptie, Erasmus Universiteit Rotterdam 1984). De
volgende personen ben ik voor hun advies en commentaar op eerdere versies van dit artikel dank verschuldigd: Ernst Homburg, Dick van Lente, Rina Lis; Geert Verbong en
Jaap Vogel. Met name de kritiek van Rina Lis is cruciaal geweest. Verder wil ik Catherine Kampschuur bedanken voor het zorgvuldig en conscientieus verwerken van het manuscript en Jos Schot voor het tekenen van de grafieken.
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••) De berekening van een Z-score maakt het mogelijk om twee variabelen die verschill end worden gemeten, bijvoorbeeld vaten meekrap in kilogrammen en prijzen in
guldens, op eenzelfde verticaie as in een grafiek te plaatsen. De berekening van de Zscore geschiedt volgens de formule Z = X ~ x waarbij X = waarde van de variabele,
X = het rekenkundig gemiddelde en s = de standaardafwijking.
I) C. Wiskerke, "De geschiedenis van het meekrapbedrijf in Nederland",
Economisch-Historisch Jaarboek 25 (1952) 1-144.
2) J .A.B. de Beer, "De geschiedenis van een meekrapstoof te Standaardbuiten", De
Ghulden Roos 18 (1958) 84-95; B.C. Sluijk, "Meekrap", Stichting Textielgeschiedenis.
Jaarverslag 1958,17-39; A.G. de Groot, "Meekrap in Zuid-Holland", Zuid-Holiandse
Studien 8 (1959) 139-173; J.M.G. van der Poel, "De teelt van de meekrap", Ceres en
Clio. Agronomisch-Historische Bijdragen 6 (1964) 129-165; F.H. de Klerk, "Het korte
leven van de meestoof 'De Eendracht' te Wolphaartsdijk 1871-1878", Historisch Jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland 6 (1980) 74-85; J.A. de Mol, "De meestoof 'In de
Vlugt' te Nisse 1860-1893", Historisch Jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland 8
(1982) 58-81; Th.M. de Graaf, "Meestoven in het algemeen en 'De Nijverheid' te KapelIe in het bijzonder", Industriele Archeologie 2 (1982) 71-83; Th.M. de Graaf, "Meekrapcuituur in Zeeland". De Ingenieur (1983) nr. 5, 36-38; G.E.M.P. Willemsen-de
Mey, De opkomst van de Nederlandse garancine-industrie na 1845 (doctoraalscriptie,
Katholieke Universiteit Nijmegen 1983). V66r Wiskerke waren er echter ook al twee uitvoerige artikelen aan de meekrap gewijd: A . van der Weyde, "De verdwenen meekrapcultuur op Schouwen en DuivenIand", Archie/van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1925) 73-109; B. W. van der Kloot-Meyberg, "Bijdrage tot de geschiedenis
van de meekrapcultuur in Nederland", Economisch-Historisch Jaarboek 18 (1934)
59-153.
3) V~~r een overzicht zie: E.J . Fischer, "De geschiedschrijving over de 1ge-eeuwse industrialisatie", in: W. W. Mijnhardt, red., Kantelend geschiedbeeld. Nederlandse historiograjie sinds 1945 (Utrecht!Antwerpen 1983) 228-255.
4) R. T. Griffiths, Industrial retardation in the Netherlands 1830-/850 (' s-Gravenhage
1979) en zijn Achter, achterlijk 0/ anders. Aspecten van de economische ontwikkeling
van Nederland in de 1ge eeuw (Amsterdam 1980); J.J .M. de Meere, Economische ontwikkeling en levensstandaard in Nederland gedurende de eerste hel/t van de negentiende
eeuw (,s-Gravenhage 1982).
5) Fischer, "De geschiedschrijving", 229-30.
6) Griffiths, Industrial retardation, 5, 39-40.
1) Zie noot 5.
8) Griffiths, Industrial retardation, 82-84,185-189; R.W.J.M. Bos, "Factorprijzen,
technologie en marktstructuur: de groei van de Nederlandse volkshuishouding 18151914", A.A.G. Bijdragen 22 (1979) 109-137, aldaar 119-122; Fischer, "De geschiedschrijving" , 243.
~ Het meest volledige en beste artikel over de teelt is van Van der Poel, "De teelt".
Belangrijk is zijn bespreking van verschillende negentiende-eeuwse auteurs die over de
teelt hebben geschreven. Hij toont aan dat ze vaak de plank misslaan. Op de bereiding
van meekrap gaat Wiskerke uitvoerig in; "De geschiedenis", 43-65. Dit l5lijft echter een
beschrijving van buitenaf. De precieze werking van deelsystemen wordt niet altijd duidelijk. In mijn scriptie is additionele informatie te vinden afkomstig uit verscheidene octrooibeschrijvingen. Over de katoendrukkerijen en ververijen is erg weinig bekend. Het
belang ervan voor textielproduktie blijkt uit W.L.J. de Nie, De ontwikkeling der
Noord-Nederlandse textielververij van de 14e tot de 18e eeuw (Leiden 1937) 37.
1'1 Wiskerke, "De geschiedenis", 24-31, 56.
II) Ibidem, 53-57.
12) Ibidem, citaat 57 en 101-124.
13) Ibidem, 13,28,64.
14) J. van Hertum, "Landbouwkundige beschrijving van een gedeelte der provincie
Zeeland, betreffende hoofdzakelijk de eilanden Walcheren, Schouwen en Zuid- en
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Noord-Beveland" , Tijdschrift ter bevordering van de Nijverheid (1836) 171-224, aldaar
224.
IS) C.L. Punt, lets over de voordeeligste wijze van de meekrap in de meestoven te bereiden (Dordrecht 1836) 8.
16) Dit valt te berekenen op basis van het aantal bereide kilogrammen in 1824 per
streek dat wordt opgegeven door G.1. van den Bosch; Rijksarchief [RA) Middelburg:
Archief van de Commissie van Landbouw [ACL). Inv. nr. 13. Missives en relativen
1824. Het komt ook ongeveer overeen met de verdeling van het aantal stoven over de
provincies in deze periode; Wiskerke, "De geschiedenis", 29-30.
17) LogY = 3,8331 + 0,00127 X. Hieruit voigt Y =(6809) (1,00293)X.
18) Deze becijfering is gebaseerd op gegevens afkomstig van een missive uit 1824 van
de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en de Kamer van Koophandel te Rotterdam
en de Commissie van Landbouw in Zuid-Holland. Ik heb die gegevens niet kunnen terugvinden in het Archief van de Kamer van Koophandel, maar het is mogelijk dat ze afkomstig waren uit een request uit 1824 van G .1. van den Bosch, directeur van de Wilhelminapolder, gericht tot de Commissie van Landbouw in Zeeland. In dit request maakte
hij een analyse van het meekrapbedrijf met vermelding van dezelfde gegevens als Wiskerke, maar dan voor het tijdvak 1800-1810; RA Middelburg: ACL. Inv. nr. 13. Missives en relativen 1824.
I~ Streekarchivariaat Schouwen en Duiveland [SSD): Westerschouwen. Inv. nrs.
535-538. Archief van de meestoof Weiland 1687-1890. Inv. nr. 622-623. Archief van de
meestoof Renesse; Streekarchivariaat Nassau Brabant [SNB]: Steenbergen . Inv. nrs . IS. Archief van de oude meestoof of de Balans 1745-1865.
2') De produktiecijfers van de stoven in Zuid-Holland betreffen 22 stoven over de periode 1773-1818. Niet voor elk jaar zijn er echter voor elke stoof gegevens beschikbaar.
Dit wisselde sterk per jaar, van 14 tot 21 stoven. Over de gehele periode betreft het gemiddeld 16 stoven; Archief van de Maatschappij de Wilhelmina polder [AMW) : Inv. nr.
419. Verzarnelstaten, houdende opgave van "gereedde" meekrap in de provincie Zeeland en op de eilanden Goeree en Overflakkee. Gegevens over de zeven stoven in Zeeland, 1819-1847; uit SSD: Zierikzee. Archief van de meestoof de Waereld, 'tHart, De
Lelie. SSD : Westerschouwen . Archief van de meestoof Weiland en Renesse. Gemeentearchief [GA) Goes : Archiefvan de meestoof de Zon. SNB: Steenbergen. Archiefvan de
oude meestoof of de Balans. Voor het jaar 1819 ontbreken gegevens van 'tHart en De
Balans.
21) LogY = 4,7325228 + 0,0261007 X. Hieruit voigt Y = (54016) (1,006028)x.
22) Zie noot 15 en 19. Natuurlijk moet aan dit cijfer op zich niet al te grote waarde
worden gehecht. Het geeft echter wei een goede indicatie. Als we het aandeel van ZuidHolland op 20 % en dat van Zeeland op 60 % stellen, blijft er nog een verschil over van
1,5 miljoen kilogram. Voorts ben ik bij het berekenen van het gemiddelde voor ZuidHolland uitgegaan van het jaar 1777 in plaats van 1773. De eerste jaren van de reeks kenden erg lage produktiecijfers, zodat ze het gemiddelde onevenredig zouden hebben belnvloed.
23) De Groot, "Meekrap", 162-164; Van der Weyde, "De verdwenen meekrapcultuur", 29; M.J . Boerendonk, Historische studie over den Zeeuwsen landbouw ('sGravenhage 1935) 109; H. Vii, "De meestof 'De Zee' te Elkerzee", De Schouwse Koerier (1980) nr. 1.
24) Boerendonk, Historische studie, 109; SSD: Westerschouwen. Inv. nr. 621. Archief meestoof Renesse; Materiaal Werkgroep Industriele Archeologie in Zeeland (contac~ersoon Thera de Graaf).
2 ) Boerendonk, Historischestudies, 108-109.
26) Het door Wiskerke gepresenteerde cijfermateriaal over meestoven is niet volledig.
Mol heeft laten zien dat het aantal stoven dat Wiskerke opgaf voor Zuid-Beveland zeer
onvolledig is. Tussen 1850 en 1870 waren er volgens Wiskerke vijf stoven en fabrieken
bijgekomen. Mol kwam echter tot een getal van dertien. Hij conc1udeerde dan ook terecht: "Dat er zoveel stoven niet voorkomen op het 'Zuid-Beveland lijstje' van Wiskerke doet enige twijfel rijzen ten aanzien van de waarde van zijn cijfers betreffende de aantallen meestoven in de andere streken"; Mol, "De meestoof", 62. Een precies en syste-
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matisch onderzoek naar het aantal meestoven heb ik niet gedaan. Toch zijn er uit ver,
spreide gegevens in de literatuur en bronnen al zeven stoven en drie garancinefabrieken
naar voren gekomen, die niet vermeld worden door Wiskerke. De meestoven zijn:
Geersdijk en Kats (Materiaal Werkgroep IndustrieIe Archeologie Zeeland), Hulst (Varia Zeelandia 18 (1982», Userkerke (Van der Kloot-Meyberg, "Bijdrage", 97), Terneuzen (Boerendonk, Historische studie, 110) Goedereede en Sommelsdijk (Algemeen Verslag wegens den staat van den landbouw in het Koninkrijk der Nederlanden opgemaakt
door eene Commissie uit de Nederlandse Maatschappij ter bevordering van nijverheid.
1829-1830 ILandbouwverslag) (1835) 61). De garancinefabrieken stonden te Puttershoek, Sliedrecht en Roosendaal; J. MacLean, "Opkomst, bloei en verval der garancinefabrieken 1847-1875", Zeeuwsch Tijdschrift (1978) 127-132.
27) Goedereede, Melissant en Sommelsdijk; Landbouwverslag (1835) 61; Algemeen
Rijksarchief te 's-Gravenhage lARA): Archief van de administratie der Nationale Nijverheid 1813-1877. Inv. nr. 482. Ouddorp, Klapper 1836.
28) Wilhelminapolder 1820 (1.M.G. van der Poel, De Wilhelminapolder 1809-1959
(Wageningen 1959) 49-50), 's-Heer Arendskerke 1829 (Mol, "De Meestoof", 60),
Hoek, Hontenisse en Wissekerke (2 keer) 1835 (Boerendonk, Historische studie 123),
Nieuwerkerk 1836, Dreischor 1840 en Ellemeet 1845 (Van der Weyde, "De verdwenen
meekrapcultuur", 92-93), Burg 1845 (Kloot-Meyberg, "Bijdrage", 105), Biervliet
1848, (ARA: Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 1815-1848, afdeling
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Inv. nr. 4841,18/91848, f 39).
2'1 Standaardbuiten 1836 (De Beer, "De geschiedenis", 84).
30) Landbouwverslag (1829) 75; (1830) 42-44; (1831) 45-47; (1832); (1836) 44-49;
(1837) 60-63; (1838) 57-61.
31) De gemiddelde kostprijs per 50 kilogram bedroeg f 19,83. Hiermee daalde in 1836
de gemiddelde marktprijs f 18,- onder het kostprijsniveau. Oit was eerder gebeurd in
1823 en 1824 en zou weer gebeuren in 1847 en 1848. De overige jaren bleef de marktprijs
boven de kostprijs. Dit is een extra bewijs dat de prijzen niet zo'n grote rol zullen hebben
gespeeld als verondersteld; I.G.J. van den Bosch, Over den verbouw en bereiding der
meekrap in het departement Vaucluse in verband met de meekrapteelt in Zeeland (Middelburg 1830) 48, bijlage F. In 1843 had Van den Bosch in een rapport voor de Commissie van Landbouw in Zeeland een kostprijs van f 19,58 berekend; RA Middelburg:
ACL. Inv. nr. 31. Missives en relativen 1848.
32) Landbouwverslag (1841) 44-46.
33) Landbouwvers[ag (1842) 49-51.
34) AMW: Inv. nr. 340. "Vergelijking van het beschot of opbrengst der voornaamste
gewassen over vier tijdperken, elk van zeven jaren".
35) De Z-scores van produktie en oogstopbrengsten leveren een correlatie-coHficient
op van 0,6.
36) Log Y = 1,4055 + (-O,OOO266)x waaruit voigt: Y = (25,44) (I,0006)x.
37) Landbouwverslag (1829) 76.
38) GA Rotterdam: Archief van de Kamer van Koophandel [AKKJ. Inv. nr. 51. Uitgaande stukken 1822, f 16.
3'1 Ibidem.
40) Dit was ook een van haar functies. Door voorraadvorrning op de stapelmarkt kon
er een buffer tussen aanvoer en afzet van meekrap worden gevormd. Vgl. T.P. van der
Kooy, Hollands stapelmarkt en haar verval (Amsterdam 1931) I-IS.
41) Hiermee reageerde men op het lage invoertarief van Engeland voor racine. Dit
blijkt ook uit de produktiecijfers van de stoven. Enkele stoven, De Balans in Steenbergen, De Zon in Goes en beide stoven van de Wilhelminapolder produceerden in jaren
1821 tot 1824 en dan vooral in 1822 opmerkelijk veel racine. Het was echter geen algemene tendens omdat vijf andere stoven in Renesse, Brouwershaven, Noordwelle, Zierikzee
(2) geen racine produceerden in deze jaren. Voor percentages verwijs ik naar Schot, De
ontwikkeling, 68.
42) GA Rotterdam: AKK. Inv. nr. 51. Uitgaande stukken 1824,27.
43) Ibidem, f 16.
44) I.G.1. van den Bosch, Over den verbouw.
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4S) Een bewijs hiervan vormt een brief van de Consul-Generaal uit Engeland. Deze
schreef in 1834 dat de Franse meekrap de voorkeur genoot op de Engelse markt. Hij had
geen persoonlijk belang bij de meekrap, lodat aan zijn mededeling een groter belang
kan worden gehecht dan aan die van de betrokkenen; GA Rotterdam; AKK. Inv. nr. 46.
In~ekomen stukken 1834, f 90.
6) Ibidem: Inv. nr. 52. Afgezonden stukken 1832, f 25 .
(7) M.J. Girardin, Technologie de la garance, Memoire presente a l'Academie Royale
des Sciences de Rouan, Ie 21 Juillet 1843 (parijs 1844)4-11; G.J. Jacobson. Deplantaardige ver/sto//en (Amsterdam 1859) 7. Ook door de Commissie Landbouw werd dit geconstateerd; RA Middelburg: ACL. Inv. nr. 30. Missives en relativen 1847.
(8) Een kostprijsvergelijking is illustratief om het" element conservatisme vanuit een
zuiver economisch perspectief naar het rijk der fabelen te verwijzen, Voor een verklarin~ van het niet overgaan tot stoomkracht voldoet de benadering echter niet.
4") GA Goes: Archlef van de meestoof De Zon.
s~ Vit de stoofboeken blijkt dat het loon van de drijver in de eerste helft van de negentiende eeuw veelal niet boven de 10 gulden per 1.000 kilogram uitkwam. De uitkomsten
van de berekening hangen weI nauw samen met de hoeveelheid eindprodukt dat er in een
stoof werd verwerkt. Er kan gesteld worden dat hoe meer er werd verwerkt, hoe eerder
overschakeling op stoomkracht rendabel werd. De Zonstoof te Goes was echter zeker
geen kleine stoof, zodat de uitkomsten van de berekening gelden voor de meeste stoven.
SI) Voor het verzamelen van dele cijfers ben ik dank verschuldigd aan Geraldine
Willemsen-de Mey. zij heeft alle voor rnij relevante gegevens verzameld en geordend;
Willemsen-de Mey, De opkomst, bijlage 7 tim 21.
S2) Zie noot 20.
S3) Over de periode 1819-1845 werden er gemiddeld 12.500 vaten (van 500 kilogrammen) geproduceerd, tegen een gemiddelde prijs over deze peri ode van 250 gulden per
vat. De gemiddelde waarde van de produktie bedroeg daarmee 3.140.000 gulden. De gemiddelde uitvoer van meekrap bedroeg in de jaren 1846/65 8825 vaten, waaruit een gemiddelde waarde van 2.206.250 gulden voIgt. Daarbij komt de gemiddelde waarde van
garancine en colorine over dele periode van 1.643.456.
S4) Zie noot 51.
SS) A. Peeters, "Les plantes tinctoriales dans I'economie du Vaucluse au XIXe siecle", Etudes Rurales 60 (1975) 41-54.
S6) Zie noot 3.
57) Griffiths komt tot een soortgelijke conclusie; Griffiths, Industrial retardation, 40.
S8) Zie noot 8.
5~ Bos formuleert dit als voIgt: "Daarom is hier gekolen voor een andere benadering, namelijk die waarin onder vooronderstelling van een voor technische vernieuwing
niet ongunstig psychologisch klimaat de economische omstandigheden zoals dele tot
uiting komen in de factorprijlen onderlocht worden met het oog op de vraag of dele een
voldoende verklaring vormen voor de technologische stagnatie. Indien het laatste bevestigd kan worden, wordt de vraag naar mogelijke belemmerende psychische factoren
als irrelevant terzijde geschoven. Wat waarvoor geen economisch mogelijkheden
bestaan, behoeft uit het oogpunt van produktie ook geen technische belangstelling te
bestaan"; Bos, "Factorprijzen", 121.
II<) Fischer, " De geschiedschrijving" , 242.
61) P . David, "The landscape and the machine: technical interrelatedness, land tenure and the mechanization of the corn harvest in Victorian Britain", in: D. McCloskey,
red ., Essays on a mature economy: Britain after 1840 (Londen 1971). Voor een andere
studie waar de geografische factor van groot belang blijkt te zijn bij de diffusie van een
techniek , in dat geval het gebruik van cokes in Amerikaanse hoogovens, zie: P . Temin,
Iron and steel in nineteenth-century America (Cambridge, Mass. 1964).
62) Tot een soortgelijke conclusie komt Penelope Francks op basis van een studie naar
de technische ontwikkeling in de Japanse landbouw; P. Francks, Technology and agricultural development in pre- War Japan (Londen 1984) 1-18.
63) Dele kritiek is terug te vinden bij en uitgewerkt in een model in: W . Bijker, "Techniekgeschiedenis: een mogelijke basis voor theorieen over techniekontwikkeling?" ,
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Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek 1 (1984) 44-65. Enkele kanttekeningen bij dit model in: J. W. Schot, "De meekrapnijverheid: de technische ontwikkeling als een proces van variatie en selectie" , Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf
en Techniek 3 (1986) 43-62.
64) D. Noble, "Het ontwerpen van machines als maatschappelijke keuze. De automatisch gestuurde gereedschapsmachine als een uitdaging aan de arbeiders", Te Elfder Ure
33 &1983) 78-118, aldaar 84.
6 ) Het Luddisme is het voorbeeld van een verschijnsel dat in de literatuur veelal
wordt afgedaan als irrationeel verzet tegen een niet te stuiten technische ontwikkeling.
Voor een andere interpretatie zie: T. Klein & J. W. Schot, "Luddisme gezien vanuit een
alternatieve techniekvisie", Concept Tijdschrift voor Maatschappijgeschiedenis 2
(1985) 98-112.
66) Veel gegevens over de bereiding in deze stoof zijn terug te vinden in: Rapport des
Commissie uit de Maatschappij van Landbouw en Veeteelt in de provincie Zeeland, benoemd ter algemene vergadering der Maatschappij, gehouden te Goes (Middelburg
1846).
.
67) Hij wist wei de weg. Op enkele verbetering in de droging in een andere stoof heeft
hij namelijk een octrooi aangevraagd; ARA: Archief van de Algemene Staatssecretarie
en van het Kabinets des Konings met de daarbij gedeponeerde archieven [ASKK) 18131840. Inv. nr. 2404, 7/11826, f%.
68) Na de afschaffing van genoemde wetten hebben latere kopers van de bereiding van
Verplancke wei een octrooi aangevraagd; ARA: ASKK 1841-1897. Inv. nr. 520,15/11
1848, f79.
69) Voor een uitgebreid overzicht over deze keuren, regelementen en wetten zie: Wiskerke, "De Geschiedenis", 85-124.
70) Ibidem, 103-1OS.
71) Ibidem, 110-112.
72) GA Rotterdam: AKK. Inv . nr. 19; Notulen 31111820. Inv. nr. 51. Uitgaandestukken 1821, f I; Inv. nr. 41. Ingekomenstukken 1821, f37; RAMiddelburg: ACL. Inv. nr.
II. Missives en relativen 1822.
73) GA Rotterdam: AKK. Inv. nr. 51. Uitgaande stukken 1821, f 21.
74) GA Rotterdam: AKK. Inv. nr. Notulen lOIS 1832; Inv. nr. 53. Uitgaande stukkc:n
1832, f 26 en 27.
7S) RA Middelburg: ACL. Inv. nr. 7. Verbaal23/ 5 1832,241101832.
76) GA Rotterdam: AKK. Inv. nr. 52. Uitgaande stukken 1834, f 27.
77) RA Middelburg: ACL. Inv. nr. II. Missives en relativen 1821; Inv. nr. 6. Verbaal
2216 1837. Men uitte hier zelfs de angst dat de Fransen de Nederlandse krap zouden gebruiken om de kwaliteit van hun eigen produkt te verhogen.
78) GA Rotterdam: AKK. Inv. nr. 50. Uitgaande stukken 1820, f 19.
79) RA Middelburg: ACL. Inv. nr. 20. Missives en relativen 1837; Inv. nr. 7. Verbaal
22161837.

Ibidem: Inv. nr. 7. Verbaal8/11 1837.
Ibidem: Inv . nr. 6. Verbaal10/6 1835.
82) De Commissie van Landbouw stuurde een bericht naar de burgemeester waarin
gevraagd werd om verscherpte controle; RA Middelburg: ACL. Inv. nr. 18. Missives en
relativen 1835. Voor de Kamer van Koophandel zie: GA Rotterdam: AKK. Inv. nr. 46.
Iniekomen stukken 1834, f 46.
3) Sprekend in dit verband is de vergelijking met de kostprijs van tarwe. De kostprijs
van een hectare tweejarige meek rap bedroeg over de periode 1861-1870 in de Wilhelminapolder /426,- tegen /75,22 voor een hectare tarwe; Mol, "De meestoof", 67. De
grote risico' s waren het gevolg van de gevoeligheid van het gewas voor het weer. Strenge
vorst, overtollige regen of te grote droogte konden de hele oogst doen mislukken. Dan
waren aile gemaakte kosten voor niets geweest; Wiskerke, "De geschiedenis", 40.
84) Wiskerke, "De geschiedenis", 3.
8S) J. de Kanter, De meekrapteler en -bereider (Dordrecht 1802) 6-13.
86) Over deze overgang zijn we erg slecht ingelicht. De door mij opgesomde oorzaken
zijn afgeleid uit beschikbare gegevens, ze worden echter nergens als zodanig genoemd.
80)

81)
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Over de hieruit resuiterende spanningen tussen fabrieken en landbouwers in de negentiende eeuw zijn we beter ingelicht. Zo werd in 1846 onder druk van de fabrikanten de
racine van het bestaande verbod op de invoer van meekrap uitgesloten. Hierdoor waren
ze in staat om vanuit Italii~ racine aan te voeren waardoor ze minder afhankelijk waren
van de Franse landbouwers. Bovendien werd hierdoor het binnenlandse prijspeil onder
druk gezet. De landbouwers reageerden furieus. Zij dienden onder meer een petitie in,
mede ondertekend door 28 gemeenten, waarin zij intrekking ei~ten van de maatregel uit
1846. Hun protesten hadden echter geen resultaat. In 1858 zetten de handelaren en fabrikanten een tweede aanvaI in en weI op het transactie-systeem dat er bestond tussen fabrikanten en landbouwers. In dit systeem moesten de fabrikanten naar de landbouwes
toe komen om de meekrap te kopen. De koop en verkoop gebeurden in het openbaar
door middel van een debat over kwaliteit en prijs. Indien ze het eens werden, kreeg de
landbouwer direct zijn geld. De fabrikanten bepaaIden nu gezamenlijk dat de landbouwers hun meekrap moesten brengen naar de fabrieken en dat ze pas na deze levering hun
geld lOuden krijgen. De reden van deze verandering was volgens de handelaren de vele
voorkomende vervaIsingen. De landbouwers stelden dat het de bedoeling was van de fabrikanten om hun eigen winst te vergroten. Ook in dit geval hadden de protesten echter
geen effect; Peeters, "Les plantes tinctoriaIes", 49-53. Interessant in dit verband is de
veronderstelling van Boerendonk dat in Nederland handelaren in de veertiende en vijftiende eeuw weI de stoot tot de teelt en bereiding van meekrap hebben gegeven, maar dat
de landbouwers, nadat gebleken was dat er grote voordelen waren te behalen, de zaak
hebben overgenomen; Boerendonk, Historische studie, 91.
87) Van den Bosch, Over den verbouw, 4-7.
88)

Ibidem, 36.

8') Ibidem, 54-63.
90) O. Verhagen & S. Bleekrode, Beschouwen over de meekrapbereiding (Goes
1851)27-29.
91) Dit beweerde tenminste de Kamer van Koophandel te Rotterdam: GA Rotterdam:
AKK. Inv. Dr. 51. Uitgaande stukken 1822, f 16.
92) Zie noot 41.
93) GA Rotterdam: AKK. Inv. Dr. 51. Uitgaande stukken 1822, f 16; Uitgaande stukken 1824, f 27.
94) Landbouwverslag (1820) 42-43; (1822) 31 -33; (1823) 57; (1826) 50-51; (1828) 53;
(1829) 78.
95) Landbouwverslag (1819) 53; (1820) 44; (1822) 32; (1823) 58; (1825) 30; (1829) 76.
96) Van der Poel, "De teelt", 163.
97) Zie noot 46.
98) Schot, "De meekrapnijverheid".
99) Griffiths, Achterlijk, 30.

v
DE MUNTVOORZIENING IN NEDERLANDS-INDIE, 1877-1913
door
C.J .M. POTTING
Het toenmalige Nederlands-Indie is in de loop van de negentiende eeuw niet aIleen in staatkundig maar ook in monetair opzicht bij Nederland ingelijfd').
Formeel was de monetaire inlijving gekenmerkt doordat de Nederlandse wetgever verantwoordelijk werd voor de geldvoorziening in Nederlands-Indie.
Dit betekende dat zij niet aIleen moest zorgen voor de monetaire regelgeving
maar ook voor de aanvoer van voldoende betaalmiddelen. In de NederlandsIndische muntwet van 1854 werd bepaald dat de Nederlandse gulden in aIle delen van de Indonesische archipel als rekeneenheid en ruilmiddel moest worden
gebruike). Hierdoor ontstond, althans formeel, een monetaire eenheid niet
aIleen tussen Nederland en zijn overzeese gebiedsdelen maar tevens tussen de
eilanden van de Indonesische archipel onderling.
In dit artikel zal ik trachten na te gaan in hoeverre de Nederlandse regering
erin slaagde om deze monetaire eenheid ook in materieel opzicht tot stand te
brengen. Het artikel beperkt zich tot de jaren 1877-1913, het tijdvak waarin
het muntwezen in Nederlands-Indie op de gouden standaard was gebaseerd.
Voor deze periode is gekozen, omdat juist toen het ruilverkeer in munten een
grote vlucht nam die een onontbeerlijke voorwaarde vormde van het ontstaan
van een monetaire eenheid ook in materieel opzicht. De aandacht concentreert
zich hierbij op de gang van zaken bij de verschillende muntzuiveringen die
rond de eeuwwisseling plaats vonden. Bij de muntreorganisaties werden Nederlandse standaardmunten en de daarbij behorende Nederlands-Indische
pasmunten op grote schaal gelntroduceerd.
In het eerste deel van het artikel zal ik - bij wijze van aanloop - in het kort
uiteenzetten hoe de geldvoorziening in Nederlands-Indie was geregeld. Daarna zal aandacht worden geschonken aan de muntreorganisatie, zowel in de
Buitengewesten als op Java. Daarbij komt de zgn. duitenzuivering aan de orde
gevolgd door de dollarinwisselingen in de Westerafdeling van Borneo en de
Oostkust van Sumatra.

I

DE MUNTVOORZIENING

Volgens de grondwet van 1848 was de Nederlandse regering verantwoordelijk
voor de geldvoorziening in de kolonien. Dit betekende dat de regering niet aIleen moest zorgen voor een goede wettelijke regeling, maar ook voor voldoende wettige betaalmiddelen opdat het handelsverkeer niet zou worden belemmerd. In de muntwet van 1877 was dan ook vastgelegd, dat aIleen de regering
in het moederland de munt in Utrecht opdracht mocht geven om pasmunten
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voor Nederlands-Indie aan te maken. Tot 1901 was de uitgifte van lOwel koperen als zilveren pasmunten aan een maximum gebonden 3) . Pas na 1896 zijn er
grote hoeveelheden koperen pasmunten voor Nederlands-Indie geslagen, dit
vermoedelijk om de duiten uit de geldomloop op Java te verdrijven (Bijlage I).
Ook de zilveren tekenmunten, zoals de rijksdaalder of de hele- en halve gulden, konden aIleen in opdracht van de Nederlandse regering worden vervaardigd. Het is echter niet mogelijk om vast te stellen hoeveel zilveren tekenmunten speciaal voor de Oostindische kolonie werden geslagen . Vermoedelijk zijn
er vooral na 1906 tekenmunten voor Nederlands-Indie vervaardigd. Na die
tijd werd namelijk het ornioopgebied van de Nederlandse munten aanzienlijk
uitgebreid, deels door de "pacificering" van de Buitengewesten, deels door de
doIlarzuivering in de Westerafdeling van Borneo en de Oostkust van Sumatra.
Ook de uitbreiding van cultures en industrie in Nederlands-Indie toentertijd
hebben waarschijnlijk ertoe geleid, dat er meer munten werden aangemaakt4 ).
V66r die tijd zijn de meeste zilveren munten, die voor het betalingsverkeer in
de Indonesische archipel bestemd waren, onttrokken aan de geldomloop in
het moederland. Na de invoering van de gouden standaard zou aI het overtollige iilver naar de overzeese gebiedsdelen zijn gevloeids). Het is bekend dat een
groot deel van de rijksdaalders die in de kelder van De Nederlandsche Bank lagen opgeslagen later naar Nederlands-Indie werden gebracht 6).
Deze munten werden echter niet op kosten van het moederland naar
Nederlands-Indie vervoerd. De kolonie moest zelf de transport- en verzekeringskosten van de speciezendingen betalen 7 ). De munten konden op kosten
van zowel het Gouvernement als particulieren naar Nederlands-Indie worden
overgebracht. Ook De Javasche Bank kon muntzendingen naar NederlandsIndie laten verzorgen. Ofschoon een particuliere bankinstelling, had De Javasche Bank van de Nederlandse Kroon de bevoegdheid gekregen om bankbiljetten uit te geven. De bankbiljetten moesten voor een bepaald percentage door
zilveren en gouden munten zijn gedekt.

De rol van het Gouvernement
Tot 1901 kunnen we uit de opgaven in de Koloniale Verslagen geen duidelijk
onderscheid maken tussen muntzendingen voor rekening van het Gouvernement en op kosten van particulieren (Bijlagen I-II). Het is niet waarschijnlijk
dat particulieren een groot aandeel in deze specievrachten zullen hebben opgeeist. Particulieren, zoals bankinstellingen en handelsmaatschappijen,lieten
hoofdzakelijk munten naar de kolonie overbrengen wanneer de prijs van wissels boven een bepaalde grens uitsloeg. De goederen en diensten, geleverd aan
het moederland, werden normaliter door het trek ken van wissels verrekend 8).
Na 1906 zijn de wisselkoersen redelijk stabiel geweest zodat particulieren
geen specie meer naar Nederlands-Indie hoefden te zenden. Deze stabiele wisselkoersen werden indertijd toegeschreven aan de bemoeienissen van De J avasche Bank, die de buitenlandse wisselkoersen krachtig zou hebben ondersteund. Bovendien had zij met de Nederlands-Indische regering een overeenkomst gesloten om aile overmakingen in geld in de vorm van telegrafische
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uitbetalingen tegen een vaste koers te bewerkstelligen~.
We kunnen aannemen dat de regering te Batavia zowel in de periode 18751901 als in de daarop volgende jaren het meeste zilver naar Nederlands-Indie
heeft laten verschepen. Waarschijnlijk was dit het gevolg van de taak die de
Nederiands-Indische regering was toebedeeId; zij moest zorgen voor de aanvoer en distributie van munten, die in het dagelijks betalingsverkeer werden
gebruikt. Zij moest eveneens de munten aanvoeren die bestemd waren voor
militaire expedities en muntzuiveringen. Pasmunten werden vermoedelijk bijna uitsluitend op kosten van het Gouvernement aangevoerd. Deze betaalmiddelen werden namelijk gebruikt in het dagelijkse handelsverkeer omdat de
meeste verrekeningen beneden de gulden lagen lO).
Uit verschillende berichten blijkt dat men eraan twijfelde of de NederlandsIndische regering weI in staat was haar taak te vervullen. Regelmatige meldingen in het laatste kwartaal van de negentiende eeuw deden gelden dat het betalingsverkeer, met name op Java, ernstig werd belemmerd ll ). Er zouden niet
voldoende betaalrniddelen in omloop zijn gebracht. Het feit dat er in vele streken van de archipel nog grote aantallen duiten in omloop waren leek erop te
wijzen dat de aanvoer van wettige pasmunten ontoereikend was. Deze veronderstelling leek bevestigd te worden door het feit dat de duiten op vele plaatsen
agio deden, d.w.z. dat men extra duiten moest aanbieden om deze te kunnen
inwisselen tegen wettige betaaimiddelen 12). AIle verplichtingen aan de overheid moesten immers in wettige munt worden voldaan.
Soms leek echter de duitenomloop, bijvoorbeeld in de Oosthoek van Java,
niet te kunnen worden toegeschreven aan een te geringe aanvoer van munten.
Zo meldde de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Soerabaja dat er in de
jaren zeventig voor miIjoenen aan zilveren munten naar de Oosthoek van Java
is gezonden, zowel door particulieren als door het Gouvernement. Waar deze
munten waren gebleven, was indertijd ook voor de betrokken instanties een
raadsel 13). Een mogelijke verklaring is dat de bevolking een gedeelte van deze
zilverzendingen in de grond heeft bewaard. Dit zou een bevestiging van de Wet
van Gresham kunnen zijn. Het onvolwaardige kopergeld verdreef de volwaardige zilveren munten uit de circulatie. Ook is niet uitgesloten dat met name de
Chinezen een groot aantal wettige munten oppotten om deze, zodra er gebrek
aan betaalmiddelen ontstond, met agio van de hand te kunnen doen 14).
Het was voor de Nederlands-Indische regering heel moeilijk te doorgronden
of een gebrek aan betaalmiddelen het gevolg was van het oppotten van specie
of dat er werkelijk te weinig munten voor geldcirculatie waren aangevoerd.
Het Gouvernement zelf meende dat hij voldoende munten aanvoerde. Zo
werd in het Koloniaal Verslag naar aanleiding van klachten over het gebrek
aan zilveren pasmunten op Java opgemerkt: "De aandacht der Indische regering blijft intusschen bij voortduring op deze aangelegenheid gevestigd, en
waar op goede gronden meer klein zilver wordt aangevraagd, wordt daaraan
door de Directeur van Financien steeds voldaan,,15).
Het is niet mogelijk precies na te gaan in hoeverre de Nederlands-Indische
regering deze belofte werkelijk is nagekomen. Daarentegen is weI duidelijk dat
het Gouvernement ook in de twintigste eeuw regelmatig erop gewezen werd
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dat de aanvoer van munten niet toereikend was. Hierbij denk ik met name aan
een briefwisseling in de jaren 1909-1912 tussen de directie van De 1avasche
Bank en de Directeur van Financien, F. Liefrink. Hierin werd de regering in
Batavia verweten dat zij niet voldoende zilver aanvoerde. De directie van De
lavasche Bank stelde dat er regelmatig munten uit de kassen van de agentschappen vloeiden ten gevolge van de gebrekkige aanvoer en distributie van
munten. De 1avasche Bank voelde zich hierdoor benadeeld, omdat zij door
het afvloeien van munten uit de kassen gedwongen was extra specie uit het
moederland te laten komen opdat haar obligo's voor minstens 20070 door
standpenningen gedekt bleven. De directie van De 1avasche Bank wenste de
zorg voor de muntcirculatie geheel over te laten aan de regering. Zij gaf deze
visie als voigt weer in een brief aan de Directeur van Financien: "Wanneer eene regeering landen onder haar onmiddellijk bestuur brengt, deze gaat ontwikkelen en opent voor handel en cultuur, gelijk de Indische regeering in de
laatste jaren op grote schaal heeft gedaan, dan zal niemand er aan twijfelen,
dat de kosten van de staatkundige ontwikkeling ten laste moeten komen van
die regeering. Tot die kosten behoort zeer zeker ook het aanvoeren van een
voldoende voorraad muntstukken,,'6). De directie eiste dat het Gouvernement het vervoer van specie van het ene kantoor van De lavasche Bank naar
het andere zou vergoeden. De Directeur van Financien was het hiermee niet
eens.
Het meningsverschil tussen De 1avasche Bank en de Directeur van Financien liep in het najaar van 1911 zo hoog op dat de bemiddeling van de Minister
van Kolonien werd ingeroepen. Deze wist er echter ook geen raad mee. De
Gouverneur-Generaal besloot de hulp van enkele deskundigen in Nederland in
te roepen : A. van Gijn, Thesaurier-Generaal bij het departement van Financien, en 1. van Delden, directeur van een cultuurmaatschappij en Gouvernementscommissaris van De lavasche Bank. De deskundigen waren evenals de
Directeur van Financien en de Gouverneur-Generaal van mening dat de handel de specie zelf moest verzorgen als zij dit nodig had. Zij vonden niet dat de
regering in Batavia de vervoerskosten van specie tussen de agentschappen van
De 1avasche Bank op zich hoefde te nemen: "Immers dan zouden aile particulieren met gelijk recht hetzelfde kunnen vragen,,'7) .
Bijna acht jaar later stelde een voormalige controleur dat de regering in Batavia in haar taak tekort was geschoten, dit aileen al omdat De 1avasche Bank
zelf de speciezendingen tussen haar kantoren onderling moest bekostigen'8).
H. 1acobs lijkt in zijn dissertatie over de geldvoorziening in Nederlands-Indie
deze visie te delen. Ook hij meent dat het Gouvernement de muntvoorziening
te veel overliet aan het bankwezen. In de jaren 1903-1913 zouden de banken
gezamenlijk ruim 43 0J0 van de totale specieaanvoer voor zich hebben
opgeeist''1.

II

DE DUITENZUIVERINGEN

De Nederlands-Indische regering droeg - zoals gezegd - zorg voor de distribu-
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tie van de wettige munten. Ook na de invoering van de muntwet van 1877
slaagde zij niet erin de onwettige munten uit het betalingsverkeer te verdrijven
op Java en elders. In het begin van de jaren tachtig leken op Java de wettige zilveren munten door de onwettige munten zelfs verdreven te worden 20). De bepaling in de muntwet van 1877 dat duiten in betalingen aangenomen maar niet
uitgegeven mochten worden was niet voldoende om ze uit het betaIingsverkeer
te weren. Alleen voor rijks-, provinciaIe-, gemeentelijke- en waterschapsambtenaren was het verboden vreemde pasmunten in ontvangst te nemen.
Toch heeft de regering in Batavia in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw meerdere pogingen ondernomen om in ieder geval op Java de duiten
uit het betalingsverkeer te weren. Zij heeft dit onder meer geprobeerd door extra grote hoeveelheden Nederlands-Indische pasmunten in de Oosthoek van
Java in omloop te brengen 21 ). De bevolking in de Oosthoek zou hierdoor vertrouwd raken met de wettige betaaImiddelen. Deze koperzendingen leidden
echter aIleen tot een overstroming van koperen munten. De inheemse bevolking werd hierdoor extra gedupeerd omdat de Chinese kooplieden de halve
centen gelijk stelden aan duiten, die toentertijd veel minder waard waren 22).
We kunnen derhaIve spreken van een depreciatie van de koperen munten.
Niet in alle gewesten heeft de extra aanvoer tot een waardevermindering van
de koperen pasmunt geleid. De resident van Soerakarta benadrukte dat in zijn
gewest de situatie beslist niet uit de hand was gelopen23 ). Andere berichten geyen echter duidelijk aan dat de regering te Batavia zeker niet erin was geslaagd
de duiten aIs betaalmiddel uit te bannen. Integendeel. Er kwamen steeds meer
duiten in omloop, ook in streken, die daarvoor duitenvrij waren geweest 24 ) .
Om dit te voorkomen heeft het Gouvernement in 1892 het plan opgevat om in
die streken, waar de duiten waren uitgebannen, strafbepalingen op het bezit en
vervoer van duiten af te kondigen. Alvorens tot deze maatregel over te gaan,
werden de gewestelijke bestuurshoofden op Java en Madoera geraadpleegd.
Zij waren echter van mening dat een dergelijke strafbepaling niet noodzakelijk was 2S ). De strafbepalingen zijn daarom pas na de duitenzuivering in 1899
afgekondigd 26). Voordat daadwerkelijk tot deze, door de NederlandsIndische overheid bekostigde, inwisseling werd overgegaan zocht men naar
minder kostbare methodes om de duiten uit het betalingsverkeer te weren, onKAART Duitenkaart Java, 1894

Bron: ARA: Kol. 1850-1900. Inv. nr. 5312. Res . 8/10 1898 (26). Bijlage in een rapport
van de Directeur van Financien, C.h. Bakhuizen van den Brink d .d . 14 maart 1897.
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der meer door duiten bij de opiumregie te laten inhouden.
In 1896 zijn de ambtenaren van de koloniale administratie op Madoera begonnen met een nieuw experiment om de duiten uit de geldomloop te bannen.
De proef hield in dat men bij de opiumregie de duiten, die werden geind, niet
meer in omloop bracht. Tegelijkertijd werd op allerlei manieren geprobeerd
om ter vervanging van de duiten de Nederlands-Indische pasmunten in omloop te brengen. Dit trachtte het Gouvernement te bewerkstelligen door onder
meer de tractementen van landsdienaren in koperen pasmunt uit te betalen.
Een jaar later probeerde men in de gewesten Probolinggo en Besoeki via dezelfde procedure de onwettige munten uit de circulatie te krijgen 27 ).
Waarschijnlijk is het Gouvernement juist in de Oosthoek van Java begonnen met dit experiment daar in de omliggende streken weinig duiten in omloop
waren (Kaart). Op Madoera waren vermoedelijk de meeste duiten in omloop.
Een bedrag ter waarde van anderhalve miljoen zou nodig zijn om daar de duiten te vervangen . Deze raming, uit 1897, was gebaseerd op de veronderstelling
dat er per gezin voor vijf gulden aan onwettige koperen munt aanwezig was.
Voor Besoeki luidde de raming /282.000 en in Probolinggo zouden /517.000
vereist zijn om de duiten in te wisselen (Bijlage III) .
Het is niet duidelijk in hoeverre het aanhouden van de duiten en het extra in
omloop brengen van de Nederlands-Indische pasmunten het betalingsverkeer
werkelijk verbeterde. De berichtgeving daaromtrent is zeer tegenstrijdig . De
resident van Probolinggo vermeldt in zijn maandrapport over juli 1897 dat het
agio, dat men moest betalen bij de inwisseling van de onwettige munt tegen
wettige munt, aanzienlijk verminderd zou zijn 28 ). Dit duidt op voldoende hoeveelheden wettige munten in omloop. In juli zou het agio rond I it Y2 % hebben
gelegen. Deze cijfers werden door de hoofdinspecteur van opiumaangelegenheden weersproken. Deze bericht dat het agio in juli nog nooit zo hoog was
geweest2~. De hoofdinspecteur had overigens vaker twijfel aan de juistheid
van de verslaggeving. In een brief aan de Gouverneur-Generaal stelde hij dat
hij steeds een andere voorstelling van zaken ontving 30).
De inspecteur toonde zich iiberhaupt weinig optimistisch over het welslagen
van het experiment. In het najaar van 1897 meld de hij dat de duitenplaag nog
lang niet was bezworen 31 ). Hij wees op het wegvloeien van wettige
Nederlands-Indische pasmunten naar andere gewesten zoals Soerakarta en
Pasaroean. In deze gewesten waren de wettige betaalmiddelen al meer ingeburgerd. Bovendien werd een gezonde muntcirculatie bedreigd door het feit
dat ook de wettige koperen pasmunten in verschillende streken agio deden.
Kortom, er waren teveel Nederlands-Indische pasmunten in omloop. Hierdoor was het denkbaar dat de ene koperplaag voor de andere in de plaats zou
komen. De resident van Probolinggo onderschreef deze visie. In zijn rapport
van september 1897 merkte hij op: "De naaste toekomst zal gekenmerkt worden door geleidelijke wegvloeiing van zilver en wettig koper naar andere gewesten, terwijl de plaatselijke betalingen meer en meer in onwettig koper zullen plaatsvinden,,32). Inderdaad bleek later dat de duiten niet of nauwelijks in
het ruilverkeer waren vervangen door de wettige munten . Het percentage onwettige munten, dat bij de opiumregie werd ontvangen, verminderde nauwe-
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Iijks tussen juli 1897 en juni 1898 (Bijlage IV).
In Besoeki leek de duit nog het meest door de cent vervangen te zijn, mede
dank zij de gewoonte in de tabakscultuur de arbeiders in zilver uit te betalen.
Een andere verklaring voor de opmars van de cent was de vrees bij de inheemse
bevolking dat Chinezen en Arabieren een groot aantal nagemaakte duiten in
omloop brachten. Ten gevolge van dit wantrouwen zou mogelijkerwijs de tegenzin tegen de Nederlands-Indische pasmunt zijn verdwenen 33 ). Het redelijk
gunstige resultaat was derhalve eerder te danken aan factoren, waarop het
Gouvernement geen invloed kon uitoefenen, dan aan het experiment met de
opiurnregie als zodanig.
In totaal is in de gewesten Probolinggo, Madoera en Besoeki tussen juli
1897 en juli 1898 voor een bedrag van / 585 .176 aan duiten ingehouden 34 ). Het
bedrag bleef echter ver onder de raming die in 1897 was gemaakt.
De duitenzuivering op Java
De regering in Batavia besefte steeds meer dat het experiment met de opiumregie niet het gewenste resultaat opleverde. De plannen voor een officiele inwisseling namen na 1897 steeds duidelijker vormen aan. De voorbereiding van de
duitenzuivering werdechter belemmerd door een gebrek aan betrouwbare gegevens omtrent de duitenomloop op Java.
Uit een verslag van de controleur te Djember in Besoeki blijkt hoe moeilijk
het was een onderzoek naar de hoeveelheid duiten "in omloop" in te stellen.
De inheemse bevolking stond hier zeer wantrouwend tegenover. Zij vreesde
dat de regering alvorens een nieuwe belasting in te voeren, eerst uitvoerig na
wilde gaan hoe groot de draagkracht van de bevolking was. Meestal werd een
onderzoek naar de duiten "in omloop" heimelijk uitgevoerd. De daarmee belaste ambtenaar ging hierbij zeer omzichtig te werk. Zo schreef bijvoorbeeld
de controleur te Djember in 1897: "Onder voorgeven voor de uitbetaling van
koffiebeslag zeer veel duiten nodig te hebben werd naar een waroengbuurt gegaan en bij elke waroenghouder gevraagd al het aanwezige oude koper tegen
centen of zilver in te wisselen. Terwijl de menschen aan het uittellen waren
maakte ik van de gelegenheid gebruik om in hun kas (een in vakken verdeelde
kist) te zien,,3S). Toch werden deze navorsingen in het desbetreffende gewest
op een "systematische" wijze uitgevoerd. De resident van Besoeki heeft zelfs
richtlijnen opgesteld hoe een onderzoek naar de hoeveelheid duiten "in omloop" moest worden uitgevoerd. Hierbij zou zowel een bezoek gebracht moeten worden aan de desa, die als be1angrijkste handelsplaats was aan te merken,
als een onder gewone omstandigheden verkerende desa 36).
Waarschijnlijk heeft het Gouvernement hiervan gebruik gemaakt bij het
opstellen van het nieuwe wetsontwerp voor de inwisseling van duiten, dat op
16 augustus 1898 werd ingediend 37). Het voorstel is in grote lijnen door de Minister van Kolonien overgenomen. De G~uverneur-Generaal stelde daarin een
zogenaamde partiele inwisseling voor, d. W.z. de duitenzuivering moest per gewest plaatsvinden. De regering in Batavia koos voor deze methode omdat men
vreesde niet over voldoende pasmunten te beschikken om aIle duiten in een
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keer in te wisselen. Bovendien zou men bij deze benadering niet voor al te grote
problemen komen te staan indien zou blijken dat meer wettige munten benodigd waren dan voorzien. Een betrouwbare schatting van de duiten in om loop
was immers niet mogelijk. De schattingen van het totale bedrag liepen uiteen
van 3,5 tot 5 miljoen guldens.
De inwisseling moest plaatsvinden in plaatsen die door de hoofden van de
gewesten werden aangewezen. Er waren uitvoerige richtlijnen voor personen
die met de inwisseling belast konden worden. In de residentie Soerakarta en
Djokjakarta zouden onwettige munten bij de door inheemse vorsten beschikbaar gestelde ambtenaren ingewisseld worden. Op geheel Java en Madoera
zouden landeigenaren, landhuurders of erfpachters eveneens hun diensten
aanbieden, uiteraard tegen betaling. Daamaast moesten de algemene ontvangers bij de landskassen bereid zijn de duiten voor bedragen van / 10 of hoger
in te wisselen tegen zilver of bankbiljetten. In aile gewesten zouden de inwisselingsoperaties onder toezicht van een "bijzonder daarvoor aangewezen ambtenaar" vallen3~. Het is opmerkelijk dat geen enkele bankinstelling bij deze
operatie is betrokken. Zelfs De Javasche Bank, die samen met het Gouvernement zorg droeg voor de distributie van betaalmiddelen, was niet bij de duitenzuivering betrokken. De directie van de bank heeft geen adviezen uitgebracht
over de hoeveelheid wettige munt die een inwisseling zou vereisen40).
In de periode tussen 7 oktober 1899 en 4 november 1899 werd gelegenheid
gegeven om de duiten in de Oosthoek van Java in te wisselen. Vanaf 5 november was het aannemen, het bezitten en vervoeren van duiten in Madoera, Pasaroean, Probolinggo en Besoeki verboden41 ). Twee weken later startte de duitenzuivering in Midden-Java. Vanaf 19 november tot en met 18 december
konden de duiten tegen wettige munten worden ingeruild. Vanaf 19 december
werd het in betaling geven of nemen van duiten in Soerabaja, Kediri, Rembang en Semarang verboden42 ). Een paar maanden later werd in het resterende
gedeeJte van Java gelegenheid gegeven om de duiten in te wisselen. Vanaf 16
februari tot en met 16 maart werden de duiten ingewisseld in Madioen, Soerakarta, Djokjakarta, Kedoe, Bagelen, Banjoemas, de Preanger regentschappen, Bantam, Batavia, Krawang, Cheribon, Tegal en Pekalongan43 ). De duitenzuivering is zonder al te grote problemen veriopen. In totaal werd er voor
een bedrag van /3.393.707 aan duiten ingewisseld44 ). De duiten werden naar
Nederland verzonden. De munten werden versmolten bij de Nederlansche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel te Amsterdam en het koper werd
via bemiddeling van de Nederlandsche Handel-Maatschappij geveild4S ). De
opbrengst van deze veilingen dekte 27,5 % van de kosten der muntzuivering.
De totale kosten van de inwisseling waren geraamd op /2.840.630 waarvan
62 % gedekt werden door winsten gemaakt bij het aanmaken van nieuwe
pasmunten46).

De geldomloop in de Buitengewesten
Omstreeks 1900 was het muntwezen in de Buitengewesten niet of nauwelijks
gereguleerd. Niet in aile gewesten werden dezelfde ruilmiddelen gebruikt. zo
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werden op Celebes hoofdzakelijk duiten en Nederlandse rijksdaalders als betaalmiddel aangeboden terwijl in de Westerafdeling van Borneo, Atjeh en de
Oostkust van Sumatra zeer vee! vreemde dollars werden gebruikt47). Veel van
deze dollars, zoals de Mexicaanse en British-trade dollar, waren afkomstig uit
de Str'aits Settlements. Dit was historisch gegroeid daar de ingezetenen van de
Westerafdeling van Borneo en van de Oostkust van Sumatra nauwer verbonden waren met de Straits Settlements dan met andere eilanden in de archipel.
Bijna aIle levensrniddelen werden betrokken uit Singapore en Penang48).
Op sommige plaatsen bestond nog rond 1900 nauwelijks een muntstelsel. In
de binnenlanden van Borneo, Celebes en Nieuw-Guinea werden meer primitieve ruilmiddelen zoals veren, stenen en schelpen als betaalmiddel
gebruikt4'1. Bij de Papoea's op Nieuw Guinea zouden zelfs pakjes tabak van
Van Nelle een geliefd betaalmiddel zijn geweest s'1. Het moderne handelsverkeer was nog niet doorgedrongen tot deze afgelegen streken. Ter verklaring
van het gebrekkige gemonetariseerde ruilverkeer in de binnenlanden van de
Buitengewesten legt P. Creutzberg een verband tussen het ontstaan van een
goed geordend geldverkeer en de vestiging van het Nederlandse gezag. Laatstgenoemde gebeurtenis bracht belastingen met zich mee die in wettige munt
moesten worden voldaan S1 ). Deze gedachtegang lijkt zeer plausibel; juist in
die gebieden, waar het Nederlandse gezag nog niet was doorgedrongen waren
omstreeks 1900 bijna geen (wettige) munten in omloop. Ik denk hierbij aan de
binnenlanden en noordoostelijke delen van Borneo evenals aan Celebes en
Nieuw-Guinea.
De verklaring van Creutzberg gaat echter niet voor aIle streken op. Ook in
gewesten die al enige tijd onder effectief Nederlands gezag stonden zoals de
Oostkust van Sumatra en de Westerafdeling van Borneo, was het muntstelsel
nog nauwelijks gereguleerd. In deze gewesten werden bijna geen wettige betaalmiddelen gebruikt. Dit ondanks het feit dat de salarissen van gouvernementsambtenaren en van Europees personeel in guldens werden uitbetaald s2).
Hier werd in feite de Nederlands-Indische muntwet van 1877 niet toegepast.
Uit berichten in het Koloniaal Verslag blijkt dat zowel Batavia als Den Haag
volledig hiervan op de hoogte moeten zijn geweest S3 ). Tot 1885 werd deze
stand van zaken zelfs door de regering ondersteund; op Banka, Billiton en de
Oostkust van Sumatra was het geoorloofd belasting in onwettige munt te betalen. Bij de landskassen werden Mexicaanse dollars aangenomen. Pas toen
bleek dat de waarde van de dollar aan te veel schommelingen onderhevig was,
besloot men deze niet meer als betaalmiddel te accepteren S4). De overweging
dat de Mexicaanse dollar volgens de bepalingen van de muntwet van 1877 geen
wettig betaalmiddel was, speelde bij deze beslissing nauwelijks een roJ.
Ook in de daarop volgende jaren namen noch het Gouvernement, noch de
Minister stappen om in de Westerafdeling van Borneo of in de Oostkust van
Sumatra de dollars tegen Nederlandse munten in te laten wisselen. Op Java en
Madoera werden - zoals reeds is uiteengezet - in de laatste decennia van de negentiende eeuw weI maatrege!en genomen om de onwettige munten uit het betalingsverkeer te weren. De vraag waarom het geldstelsel in de Buitengewesten
pas veellater is gereguleerd dringt zich op.
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Waarom geen duitenzuivering in de Buitengewesten?
Vanaf de eeuwwisseling is de kwestie van een duitenzuivering in de Buitengewesten meerdere malen aan de orde geweest. Desalniettemin zijn er v66r 1914
geen doeltreffende maatregelen genomen . In de jaren 1894-1899 is in opdracht
van de Minister van Kolonien, J . Cremer, een uitgebreid onderzoek naat de
hoeveelheid duiten in omloop ingesteld. Dit onderzoek werd onder toezicht
van de Directeur van Financien door de gewestelijke bestuurshoofden uitgevoerd. Bij deze navorsingen is onder meer aandacht besteed aan de vraag in
hoeverre de inheemse bevolking door het gebruik van duiten als betaalmiddel
werd benadeeld. Daarnaast werd bekeken of er aan het betalen met duiten ook
voordelen waren verbonden. Tenslotte moest een antwoord worden gevonden
op de vraag of het noodzakelijk was de duiten uit het betalingsverkeer te werenoHet onderzoek beperkte zich tot de rechtstreeks bestuurde gebieden. "Vit
politieke overwegingen" achtte men het niet wenselijk om ook in de zelfbesturende rijkjes onderzoek hiernaar te doen, dit ondanks het feit dat duiten vermoedelijk voor het merendeel juist in deze streken in omloop waren ss ).
Vit het verslag van het onderzoek blijkt dat vooral op de Westkust van Sumatra en Celebes en in de Westerafdeling en de Zuider- en Oosterafdeling van
Borneo de duiten als betaalmiddel werden gebruikt. Hier waren de wettige betaalmiddelen zeer schaars. Een aanduiding daarvan was de ongewoon hoge
wisselkoers tussen de duiten en guldens. De gangbare koers was 120 duiten per
gulden. Op de Westkust van Sumatra en in Celebes lag de prijs van de gulden
op 360-480 duiten. In de Westerafdeling van Borneo moesten 150 a 160 duiten
voor een gulden worden neergeteld. In de Zuider- en Oosterafdeling van Borneo varieerde de koers van 120 duiten tot 128 duiten per gulden.
Opvallend is overigens dat aIleen de resident der Zuider- en Oosterafdeling
van Borneo, G.A. Kroesen, stelde dat de inheemse bevolking benadeeld werd
door het feit dat hier de duiten de belangrijkste ruilmiddelen waren. Vooral bij
het betalen van belastingen zou de bevolking zijn gedupeerd. Iedereen die aIleen duiten bezat was genoodzaakt deze tegen een agio van acht duiten per gulden in te wisselen omdat de belastingen aileen in wettige munt voldaan konden
worden. Hierdoor zou er per jaar ongeveer 17.000 meer aan belastingen zijn
betaald dan voorgeschreven was. Dit bedrag zou vooral door het armste deel
van de bevolking zijn opgebracht omdat zij slechts duiten bezaten. Ook bij de
inkoop van zout zou de bevolking nadeel hebben ondervonden, omdat hier
eveneens meer moest worden betaald wanneer aileen duiten werden aangeboden. Dit nadeel werd geschat op een bedrag van 12.000 per jaar. Ondanks deze
nadelen was de inheemse bevolking in Zuidoost-Borneo zeer gehecht aan de
duit als betaalmiddel.
De bestuursambtenaren in deze residentie ondervonden enig voordeel van
het feit dat duiten vaak ingewisseld moesten worden tegen wettige munt. Zij
moesten regelmatig een groot gedeelte van hun salaris tegen onwettige munten
inwisselen omdat de meeste dagelijkse betalingen in duiten werden voldaan.
Doordat er agio werd betaald bij de inwisseling van duiten tegen wettige munten, konden zij bij de omzetting van een deel van hun salaris een kleine winst
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maken. De resident van de Zuider- en Oosterafdeling van Borneo drong sterk
aan op een spoedige inwisseling van duiten tegen de Nederlands-Indische
pasmunten.
De residenten van de overige gewesten vonden niet dat een inwisseling van
duiten noodzakelijk was. Zij meenden dat de inheemse bevolking geen verliezen leed ofschoon bijvoorbeeld ook op Celebes agio betaald moest worden
wanneer bij de landskassen aileen duiten werden aangeboden. Over het algemeen werd door de gewestelijke hoofden zelfs gunstig geoordeeld over het gebruik van duiten als betaalmiddel. Vooral op de pasars zouden deze niet gemakkelijk door de cent vervangen kunnen worden; de prijzen van kleine artikelen waren in duiten uitgedrukt. Men vreesde dat, wanneer de duit uit het
ruilverkeer werd gebannen, deze artikelen duurder zouden worden. De cent
was immers meer waard dan de duit. Bovendien zou de inlander, met name op
Celebes, zeer gehecht zijn aan de duiten. Kortom, men zou de inlander geen
dienst bewijzen door de duiten aan de circulatie te onttrekken.
Ook de Raad van Indie was weinig enthousiast over een duitenzuivering. In
het advies dat de Raad in 1900 uitbracht S6), een jaar nadat de Directeur van Financien zijn rapport aan de Gouverneur-Generaal had aangeboden, kwam
duidelijk naar voren dat vooriopig van een duitenzuivering moest worden afgezien daar deze weinig kans van slagen zou hebben. Het zou namelijk bijzonder moeilijk zijn om de invoer van duiten tegen te houden zolang de duiten in
de zelfbestuurde rijkjes in om loop bleven. Op Java en Madoera was dit veel
gemakkelijker geweest omdat daar duiten aileen over zee binnengebracht konden worden. De Raad meende ook dat het Gouvernement niet bevoegd was
om in de zelfbesturende rijkjes het betalingsverkeer te reguleren.
Een ander argument van de Raad tegen een duitenwisseling betrof het feit
dat een dergelijke zuivering slechts het begin van een ordening van het gehele
geldstelsel zou betekenen. Behalve de duiten waren immers in de Buitengewesten ook alleriei soorten dollars in omloop. De Raad meende dat het voorlopig nog niet haalbaar was om de dollars tegen wettige munten in te wisselen.
Ook voor de Europese ondernemers leek het niet aantrekkelijk om de dollars
uit het betalingsverkeer te weren. De arbeidskosten waren relatief laag in de
gewesten waar de dollar als ruilmiddel werd gebezigd omdat de koelies in de
"goedkope" dollars werden uitbetaald. In de jaren tachtig en negentig van de
negentiende eeuw was de koers van de dollar aanzienlijk gedaald. De meeste
produkten werden in Europa echter voor "duur" goud verkocht waardoor de
exporteurs extra winsten maakten. Volgens de Raad van Indie werden de arbeiders niet benadeeld omdat zij een gedeelte van het loon in natura ontvingen. De Raad benadrukte ook dat een inwisseling extra werd bemoeilijkt doordat het Nederiandse bestuursapparaat nog niet in aile gewesten was gevestigd.
Controle op de naleving van de muntvoorschriften was in deze gewesten niet
goed mogelijk.
Toch heerste de algemene mening dat ook in de Buitengewesten de
Nederiands-Indische muntwet in praktijk diende te worden gebracht. Zo wees
de Raad van Indie in 1900 op de wenselijkheid van doorvoering van het
Nederlands-Indische geldstelsel in de Buitengewesten, mede omdat het om-
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loopgebied van het zilver vergroot moest worden ten einde te voorkomen dat
een overvloed aan zilveren munten het goud uit de circulatie zou verdrijven S7 ).
De Raad bleef ervan overtuigd dat het mogelijk was om goud als betaalmiddel
in te voeren. Dit is echter nooit op grote schaal gelukt. Tevens meende de Raad
dat ook in de Buitengewesten de Nederlandse munten gebruikt moesten worden omdat anders een "niet-nationaal stempel" op deze gewesten zou worden
gedrukt S8 ).
Omstreeks 1900 werd een duitenzuivering in de Buitengewesten door de regering in Batavia hoofdzakelijk op pragmatische gronden afgewezen. Deze
operatie zou in de Buitengewesten nog geen kans van slagen hebben . Ook de
Minister van Kolonien leek toen nog ervan overtuigd dat een muntreorganisatie in de Buitengewesten niet haalbaar was. Enkele jaren later vroeg men zich
echter opnieuw af hoe het geldstelsel in de Buitengewesten geordend moest
worden.

Nieuwe plannen tot duitenzuivering
In de jaren 1905-1908, toen de dollars uit de Westerafdeling van Borneo en de
Oostkust van Sumatra zijn verdreven (zie hierna), is opnieuw overwogen om
de oude onwettige koperen duiten uit het betalingsverkeer te weren. In deze jaren was de aandacht hierbij vooral gevestigd op Bali, Lombok en Celebes S9).
Op Bali en Lombok werden hoofdzakelijk de zogenaamde kepengs, zeer oude
Chinese munten, aangeboden. Ook aan de golf van Boni werd deze munt sporadisch aangetroffen. Elders op Celebes waren de duiten nog steeds een geliefd
betaalmiddel.
Vanaf 1905 heeft het Gouvernement de Minister verscheidene plannen
voorgelegd om de Nederiandse munten ook in deze gewesten als betaalmiddel
te introduceren. De Directeur van Financien yond echter dat een voIIedige duitenzuivering op Celebes niet uitgevoerd kon worden omdat de binnenlanden
nog niet daadwerkelijk onder Nederlands gezag stonden. Ook op Bali en Lombok zouden de onwettige koperen munten nog niet ingewisseld kunnen worden, mede omdat daarvoor de financiele middelen ontbraken. De dollarzuiveringen in de Westerafdeling van Borneo en in de Oostkust van Sumatra kregen
voorrang60).
De Nederlands-Indische regering wilde wei de inheemse bevolking van Bali
en Lombok zoveel mogelijk met Nederlandse munten vertrouwd maken.
Hierdoor hoopte men de kepengs toch nog uit het betalingsverkeer te kunnen
bannen. In het kader van dit streven heeft het Gouvernement voorgesteld om
bij het innen van de belastingen de kepeng zoveel mogelijk te weren. Om dit te
bewerkstelligen werd voorgesteld de koers van de kepeng te verlagen . De inheemse bevolking zou daardoor worden aangemoedigd om de belastingen in
Nederlandse munt te voldoen. De Minister bracht naar voren dat er voldoende
pasmunten moesten worden aangevoerd om deze maatregelen te laten slagen.
Ook was een invoerverbod van kepengs noodzakelijk. Hij stelde voor dat de
kepengs, die in de vendutiekantoren werden aangeboden, weer naar China gezonden moesten worden 61 ).
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De resident van Bali en Lombok plaatste nogal wat kanttekeningen bij deze
plannen. Hij was van mening dat de inheemse bevolking door het betalen van
belastingen in Nederlandse munten niet rou wennen aan deze ruilmiddelen.
Daarvoor was het bedrag dat jaarlijks door de belastingen werd opgeeist een te
gering deel van de totale bestedingen. De resident stelde voor om de belastingen juist in kepengs te innen; deze munten mochten daarna niet meer in omloop worden gebracht. Voorts wees hij erop dat de koers van de kepeng zou
moeten stijgen in plaats van dalen. AIleen dan zou de kepeng bij de inheemse
bevolking een minder geliefd betaalmiddel worden.
De Minister van Kolonien wees de voorstellen van de resident af. De bewindvoerder meende dat al deze plannen geen verdrijving van de kepeng zouden bewerkstelligen. Koersverhogingen zouden aIleen leiden tot nog meer
(clandestiene) aanvoer. De denkbeelden van de Minister zijn echter evenmin
verwezenlijkt. Geen verbodsbepalingen zijn op de invoer van kepengs afgekondigd. De andere maatregelen hebben het gewenste resultaat niet opgeleverd. Zo is bekend dat een groot aantal van de vanuit Java aangevoerde guldens en pasmunten weer naar dit eiland terugvloeide62). Desondanks bleek later dat in de loop der jaren het merendeel der belastingen in Nederlandse munt
werd geind. Dit had echter niet tot gevolg dat de kepeng uit het dagelijkse betalingsverkeer op Bali en Lombok verdween.
In 1911 kwam opnieuw het vraagstuk van een muntreorganisatie in Bali,
Lombok en Celebes aan de orde. In maart van datzelfde jaar had G. Vissering,
President van De Javasche Bank, een bezoek aan deze eilanden gebracht.
Naar aanleiding van zijn bevindingen bepleitte hij bij de Minister van Kolonien een snelle muntzuivering. Hij yond het niet langer verantwoord het
bestaande geldstelsel te handhaven. Op Bali was de koers van de kepeng aan
grote schommelingen onderhevig; ze varieerde van 1.200 kepengs tot 1.600 kepengs per rijksdaalder. Vooral voor de lagere ambtenaren leverde een hoge
koers nadelen op omdat ze een groot deel van hun inkomen in kepengs
moesten omzetten om hun dagelijkse inkopen op de pasar te kunnen doen.
Ook op Celebes was de situatie verre van ideaal. Het handelsverkeer werd hier
ernstig belemmerd door het gebrekkige geldstelseI 63 ).
G. Vissering was van mening dat het niet langer gewenst was om de muntwet
van 1877 niet overal toe te passen. Het was immers de plicht van de overheid
te zorgen voor een goed geordend geldstelsel 64 ). De koloniale ambtenaren onderschreven het stand punt van Vissering volledig. J. W. Coenen, de resident
van Celebes, meende ook dat een "eenheid van munt de basis was voor een
verdere economische ontwikkeling. Elk kortzichtig inlands begrip moest daarvoor wijken,,6S).
Desondanks werd in 1911 besloten de muntzuivering in deze gewesten voorlopig uit te steIlen; het zou nog minstens drie jaar duren voordat de benodigde
pasmunt aangemaakt was (Bijlage V). In totaal zou er j2.930.000 nodig zijn
ten einde alle onwettige munten op Bali, Lombok en Celebes in te wisselen.
Deze munten konden niet uit de voorraad in Nederlands-Indie worden geleverd. Men wilde niet eerder met de inwisseling beginnen dan dat de vereiste
specie aanwezig was. Het .gevaar was niet denkbeeldig dat er anders een
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schaarste aan betaalmiddelen zou ontstaan. Hierdoor zouden de prijzen van
de in te wisselen munten snel stijgen66).
Sinds de eerste discussies hierover had het Gouvernement getracht de inheemse bevolking op Bali, Lombok en Celebes vertrouwd te maken met Nederlandse munten. Hiervoor had de Nederlands-Indische regering speciale
muntplaten waarop de wettige betaalmiddelen waren afgebeeld, laten vervaardigen. Daarnaast hebben de autoriteiten voortdurend de inheemse bevolking op de voordelen van invoering van de Nederlands-Indische pasmunten
gewezen. De inheemse bevolking zou niet langer genoodzaakt zijn hun munten om te wisselen, dit met het oog op de toenemende handelsbetrekkingen
met andere eilanden, waar Nederlandse standaardmunten en NederlandsIndische pasmunten wei in omloop waren. Ook werd de aandacht erop gevestigd dat het gebruik van kepengs bij omvangrijke transacties zeer onpraktisch was. Men had, bij wijze van spreken, een paard nodig om een hoeveelheid kepengs ter waarde van 9 rijksdaalders te vervoeren67 ) .
Deze "reclame" voor de Nederlandse betaalmiddelen was vooral nodig op
Bali. De Balinezen waren namelijk zeer gehecht aan de kepengs. Deze munten
werden ook vaak als offerandes aan de goden gebruikt. Ook maakte men van
deze munten een soort huisgoden. Bij de reclamecampagne heeft het Gouvernement zelfs de hulp van een priesterraad ingeroepen die de koloniale overheid
zeer terwille was. De priesters verklaarden dat de godsdienstige wetten het toelieten om ook van koperen centen afgoden te maken. Deze centen konden teyens als offerande dienen. De autoriteiten hebben tevens de inheemse bevolking trachten te overtuigen dat het levensonderhoud niet duurder zou worden
na invoering van de cent. Hierbij wees men op het beperkte aantal artikelen
dat voor een kepeng gekocht kon worden 68 ).
In het najaar van 1912 begon het Gouvernement de muntzuivering voor te
bereiden. De regering te Batavia liet zich hierbij door de gewestelijke bestuurshoofden assisteren. Een nieuwe raming kwam tot stand van de hoeveelheid
onwettige munt in omloop (Bijlage V). De autoriteiten wilden zeker weten dat
er voldoende munten in de Domstad zouden worden aangemaakt. Geen al te
grote problemen werden verwacht. De inheemse bevolking scheen bereid mee
te werken. Aileen de resident van Celebes, J.W. Coenen, leek enigszins benauwd voor de reacties van enige geisoleerde bevolkingsgroepen in MiddenCelebes6~. De gewestelijke hoofden drongen sterk aan op een zo spoedig mogelijk begin met de reorganisatie. De resident van Bali en Lombok juichte een
regulering van het geldstelsel toe' 'met name met het oog op het plan om dit gewest voor de particuliere industrie open te stellen,,7o). Ook in Celebes zou uitstel de economische ontsluiting aileen belemmeren71 ).
Het Gouvernement besloot de muntzuivering op Celebes eerder te laten
plaatsvinden. In 1914 zou Celebes van de duit verlost worden en vijf jaar daarna zou de kepeng op Bali en Lombok verdreven zijn. De Eerste Wereldoorlog
is echter als spelbreker opgetreden. De munten konden niet naar NederlandsIndie worden verzonden. Na de oorlog bleek dat een groot aantal kepengs en
duiten uit het betalingsverkeer was verdI::cven. Grote hoeveelheden duiten en
kepengs waren tijdens de oorlog omgesmoiten vanwege hoge prijzen. Hier-
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door is de latere duitenzuivering op Celebes aanzienlijk vergemakkelijkt. De
kepengs op Bali en Lombok zijn nooit officieel ingewisseld 72).

III

DE DOLLARZUIVERINGEN

In de Westerafdeling van Borneo en Oost-Sumatra bestond de muntcirculatie
bijna uitsluitend uit dollars en dollarpasmunten afkomstig uit de Straits Settlements. Dit betekende dat deze gewesten voor wat betreft hun muntvoorziening voor een groot deel afhankelijk waren van de "Overwal" . Hervormingen
op monetair gebied aan de "Overwal" hadden een onmiddellijke invloed op
de circulatie aan de Oostkust van Sumatra en in de Westerafdeling van Borneo.
De regering in de "Straits" nam vanaf 1903 enkele maatregelen waaraan
voor de betrokken gewesten in de Indonesische archipel onplezierige konsekwenties kleefden. Bijvoorbeeld, nadat de regering in de Straits Settlements
op 2 oktober 1903 verbodsbepalingen had uitgevaardigd voor zowel de uitvoer
van een nieuwe Strait-dollar als de invoer van de Mexicaanse en British-trade
dollar is het betalingsverkeer tussen de "Straits" en de Buitengewesten ernstig
belemmerd 73 ). Het bestuur van de "Straits" had deze maatregelen genomen
omdat men overwoog de waarde van de munt aan het goud te koppelen. Dit
beleidsvoornemen had tot gevolg dat met name de bevolking in de Westerafdeling van Borneo het slachtoffer werd van speculanten, die oude dollars gingen oppotten om ze in tijden van schaarste van de hand te kunnen doen. Inderdaad ontstond spoedig een gebrek aan ruilmiddelen 74 ).
Ais reactie op de verbodsbepalingen van de regering van de Straits Settlements heeft het Gouvernement te Batavia in 1904 de invoer van de Mexicaanse
en de British-trade dollar verboden voor geheel Nederlands-Indie7s), dit om te
voorkomen dat een groot aantal van deze munten naar de Buitengewesten zou
stromen. De regering in de "Straits" besloot toen, waarschijnlijk na aandringen van Nederlandse zijde, om de verbodsbepalingen voor de uitvoer van de
Strait-dollar naar de Westerafdeling van Borneo en de Oostkust van Sumatra
op te heffen 76). Deze maatregel droeg echter niet bij tot een verbetering van de
situatie in de Westerafdeling van Borneo en Oostkust van Sumatra. Er werd
slechts weer een nieuwe munt toegevoegd aan de al zeer heterogeen samengestelde muntcirculatie.
In de Oostkust van Sumatra werd de oude dollar op grote schaal ingewisseld
tegen de nieuwe Strait-dollar. De Nederlandsche Handel-Maatschappij, de
Deli-Maatschappij en de Chartered Bank of India, Australia and China hebben bij de inwisseling een belangrijke rol gespeeld. Later werd hen verweten
dat zij hiermee grote winsten gemaakt zouden hebben 77 ). Deze operatie had
plaats zonder tussenkomst van de Nederlands-Indische overheid. Ondanks de
inwisseling bleven echter, evenals in de Westerafdeling van Borneo, zeer veel
verschillende soorten dollars in ornloop in de Oostkust van Sumatra.
De Directeur van Financien, H.J.M . Bauman, keurde de muntpolitiek van
de "Straits" af. Hij verweet het bestuur daar dat het niet voldoende rekening
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hield met de belangen van de bevolking in de omliggende landen. Hij weigerde
pertinent om de Straits Settlements te steunen in het streven om oude dollars
uit het betalingsverkeer te bannen. Het bestuur van de "Overwal" had de
Nederlands-Indische regering in 1905 verzocht strafbepalingen op uitvoer van
oude dollars af te kondigen. Bauman heeft deze zaak zeer hoog opgenomen,
getuige het advies van de Raad van Indie de krachtige weigering van de Directeur van Financien om politieke redenen ietwat af te zwakken. De Raad adviseerde de Directeur niet ronduit te weigeren maar te antwoorden: "Dat de
noodzakelijkheid van zo'n verbod nog niet gebleken was maar men op de zaak
een wakend oog zou houden,,78).
Dank zij deze kwestie heeft het Gouvemement ingezien dat het niet langer
gewenst was dat de muntvoorziening in de Buitengewesten voor een groot deel
bepaald werd door ontwikkelingen in het buitenland. Op korte termijn diende
de aanvoer van vreemde munten beeindigd te worden. In plaats van dollars
moest de bevolking in de Buitengewesten Nederlandse munten als betaal- en
ruilmiddel gaan gebruiken.
Ook de Minister van Kolonien, A.W.F. Idenburg, speelde vanaf 1903 met
de gedachte dat de hervorming van het muntstelsel in de Straits Settlements
een goede aanleiding vormde om in de Buitengewesten de vreemde dollars te
weren. In het najaar van 1903 heeft hij de President-directeur van De lavasche
Bank, F. Reijsenbach, gepolst over de mogelijkheden om in de Buitengewesten de aanvoer van dollars te verbieden en aIleen Nederiandse munten als
betaalmiddel te introduceren 79). De Minister kwarn echter in de daarop volgende periode niet met concrete plannen. Integendeel. Men krijgt zelfs de indruk, dat hij de voorbereiding van een eventuele muntreorganisatie bijna geheel overliet aan de autoriteiten in Nederlands-Indie. WeI drong hij bij de
Gouverneur-Generaal herhaaldelijk erop aan geen overhaaste stappen met betrekking tot de munthervorming in de Buitengewesten te ondernemen80).
Zijn arnbivalente houding is vooral te wijten aan de vrees dat de Nederlandse Staat niet bij machte was om op korte termijn aIle Buitengewesten van voldoende wettige betaalmiddelen te voorzien. In Nederiands-Indie was namelijk
de aanwezige voorraad hele en halve guldens niet toereikend om in de gehele
archipel de vreemde munten voor Nederlandse te vervangen. Ook De Nederlandsche Bank kon weinig soelaas bieden; zij was gewend vooral rijksdaalders
aan Nederlands-Indie ter beschikking te stellen. Daarbij kwarn dat de Munt in
Utrecht niet in staat was op korte termijn een zeer grote hoeveelheid munten
aan te maken 81 ).
Waarschijnlijk heeft het tekort aan wettige munten de Directeur van Financien bewogen op 3 mei 1905 aan de Gouverneur-Generaal het plan voor te leggen de dollarinwisseling niet in aIle gewesten tegelijk uit te voeren. Ook de onzekerheid over de konsekwenties van een dollarinwisseling heeft bijgedragen
tot de voorkeur voor een geleidelijke uitvoering van de muntzuivering. De Directeur van Financien heeft zich hierbij laten beinvloeden door het advies van
A.l. Neve, resident van de Westerafdeling van Borneo, en de directie van De
lavasche Bank82).

MUNTVOORZIENING

127

Zuivering in de Westerafdeling van Borneo
Uiterlijk in 1905 is besloten dat de vreemde munten het eerst uit de Westerafdeling van Borneo verwijderd dienden te worden. Het Gouvernement heeft
voor dit gewest gekozen omdat hier niet zoveel wettige munten benodigd waren om de onwettige betaalmiddelen te vervangen. De schattingen liepen uiteen tussen 1,5 en 3 miljoen guldens 83 ). De resident van de Westerafdeling van
Borneo heeft het Gouvernement op deze gedachte gebracht. In een brief van
10 januari 1905 vertelde de resident aan de Directeur van Financien dat in zijn
gewest op dat moment weinig dollars in omloop waren. De inheemse bevolking had in het afgelopen jaar veel geld besteed aan de inkoop van rijst omdat
de oogst mislukt was. Ais gevolg daarvan had zij in de komende maanden weinig geld in bezit. Slechts een beperkte hoeveelheid dollars zou in omloop zijn
in het welvarende deel van het gewest, met name in de kuststreken. Mede op
grond van deze gegevens leek het opportuun zo spoedig mogelijk met de dollarzuivering een begin te maken en zodoende de kosten van inwisseling zoveel
mogelijk te beperken84 ).
Desalniettemin heeft het nog ruim anderhalf jaar geduurd voordat daadwerkelijk gelegenheid werd gegeven de dollars tegen wettige munten in te wisselen. Waarom hebben de voorbereidingen voor deze muntreorganisatie zoveel tijd in beslag genomen? Ten eerste vergde de oprichting van een agentschap van De lavasche Bank ter plaatse enige tijd. Voor het welslagen van de
muntzuivering was een vestiging van de circulatiebank in de Westerafdeling
onontbeerlijk, dit met het oog op het vergemakkelijken van de aanvoer en distributie van de Nederlandse munten en de uitgifte van bankbiljetten85 ). Ten
tweede was enige tijd nodig om de Nederlandse munten bij de inheemse bevolking te introduceren.
Voor de Europeanen was het niet langer voordelig om de dollars als betaalmiddel te handhaven. Zij verwachtten terecht dat de koers van de dollar zou
stijgen zodra de waarde van de Strait-dollar op een vaste goudprijs was
afgestemd 86). Zij zouden dan niet meer kunnen profiteren van de gunstige wisselkoersen bij een omzetting van een deel van hun salaris in dollars. De meeste
goederen en diensten werden immers toen in dollars betaald.
De koersen van de dollars zijn zelfs nog sneller gestegen dan verwacht nadat
de invoer van vreemde dollars in de Westerafdeling van Borneo was verboden,
vanaf 1 mei 1906. De prijsstijging moet vooral worden toegeschreven aan de
acties van speculanten. Vele Chinezen gingen de oude dollars oppotten, zodat
deze betaalmiddelen schaars werden. Hierdoor werden de koersen nog eens
extra opgedreven. Op deze manier hoopten de speculanten bij de uiteindelijke
inwisseling een hoge prijs voor hun dollars te krijgen 87). Deze handelswijze
doorkruiste de plannen van de regering. Door het afkondigen van een verbod
op de invoer van de vreemde munten had de Gouverneur-Generaal geprobeerd
de hoeveelheid in te wisselen dollars te beperken ten einde de muntzuiveringskosten zo laag mogelijk te houden. Deze opzet mislukte omdat de prijzen van
dollars werden opgedreven. De koers liep zo hoog dat menige werkgever zijn
Europese werknemers niet meer in guldens uitbetaalde. Zij waren genood-
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zaakt de lonen zoveel mogelijk in dollars uit te betalen om de koopkracht van
de Europese werknemers enigszins te handhaven 88 ). Een deel van het loon
moest immers in dollars worden omgezet om de dagelijkse aankopen te vergemakkelijken.
Ook tussen 9 juni en I december 1906, waarin gelegenheid werd gegeven om
de onwettige munten tegen Nederlandse munten in te wisselen, bleven de acties
van speculanten onverminderd doorgaan8~. Bij de inwisselingsposten werden
weinig dollars aangeboden. Wachten leek voordeliger omdat de koers van de
dollars bleef stijgen. Daarbij kwam nog dat guldens nauwelijks gebruikt werden in het dagelijkse betalingsverkeer omdat de meeste goederen nog in dollars
waren geprijsd. Door deze gang van zaken dreigde het bedrijfsleven ernstig gedupeerd te worden . Vele bedrijven moesten, zolang de dollars nog veelvuldig
als betaalmiddel werden gevraagd, deze munten tegen een hoge koers opkopen
om aan hun geldelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Op 30 juni 1906
heeft een belangrijke handelsfirma, Hemmes & Co, een telegram aan de
Gouverneur-Generaal gezonden en een verbod op het bezit van dollars bepleit.
Dit was ook voor de autoriteiten in Nederlands-Indie een indicatie van het
probleem90).
Op 23 juli 1906 is door Batavia een ordonnantie uitgevaardigd waarin het
bezit van dollars werd verboden 91 ). Deze bepaling zou echter pas na 1 december ingaan, vermoedelijk omdat vooral in de binnenlanden de bevolking nog
lang niet aIle dollars ingewisseld had. De Gouverneur-Generaal heeft zelfs na
1 december de strafbepalingen op het bezit van dollars in bepaalde streken
opgeschort 92 ). Ook werd er nog gelegenheid gegeven om dollars in te ruilen.
Pas na 1908 was de gehele Westerafdeling van Borneo vrij van dollars 93 ).
Dit geeft aan dat de muntreorganisatie niet helemaal verliep zoals door het
Gouvernement was verwacht. Achteraf bleek dat er uiteindelijk minder dollars waren ingewisseld dan men had voorspeld. Het is echter niet duidelijk precies hoeveel dollars uit de circulatie zijn genomen. De laatste ramingen dateren
van ruim een half jaar nadat de inwisselingen in de hoofdplaatsen waren stopgezet. Tot 22 juli 1907 zijn ongeveer 900.000 dollars uit de circulatie genomen
waarvan een-negende dOOl: Chinezen was uitgevoerd. De rest was ingewisseld
bij de koloniale ambtenaren en De lavasche Bank. Ook de NederlandsIndische Escompto-Maatschappij heeft een kleine hoeveelheid dollars
ingekocht 94). Het Koloniaal Verslag van 1907 meldt echter dat voor 1 miljoen
guldens was ingewisseld. Wanneer we aannemen dat de dollars gemiddeld tegen een bedrag van f 1,43 zijn ingewisseld, dan zouden er slechts 699.308 dollars zijn ingeruild. De Nederlandsche Handel-Maatschappij heeft deze dollars
opgekocht. Vermoedelijk heeft zij deze kunnen slijten aan bankinstellingen in
Hongkong 9S ).
In juni 1907 werd aan de Gouverneur-Generaal gemeld dat er behalve dollars ook duiten uit de circulatie waren verwijderd. In het najaar van 1906 had
de resident van de Westerafdelinng, A.l. de Neve, zonder medeweten van de
Gouverneur-Generaal of de Directeur van Financien besloten om ook duiten
in te wisselen. Ook de Minister van Kolonien werd hierin niet gekend. Later
heeft De Neve deze handelswijze verantwoord door te stellen dat in het najaar
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van 1906 bleek dat de inheemse bevolking de duiten wilde inruilen tegen
Nederlands-Indische pasmunten9~. Het was bekend dat de GouverneurGeneraal tijdens de dollarinwisseling geen duiten wilde innemen omdat hij
meende dat in de Westerafdeling van Borneo een duitenzuivering geen succes
zou hebben zolang dit koper in de zelfbesturende rijkjes in omloop blee~7).
De inwisseling van duiten werd uit particuliere fondsen bekostigd. De totale
kosten zijn geraamd op /6.550 waarvan een groot deel goedgemaakt werd
door de opbrengsten uit de verkoop van het koper verkregen door de omsmelting van duiten. Acheraf besloot de Gouverneur-Generaal dit verschil bij te
passen. De bewindvoerder was tevreden over deze duitenzuivering, doch yond
"dat het beter ware geweest indien deze zaak vooraf aan het oordeel der regeering onderworpen ware geweest,,98).
Over het algemeen leken zowel de inheemse bevolking als de autoriteiten in
Nederlands-Indie niet teleurgesteld te zijn over de muntreorganisatie, dit ondanks de stijging van 150/0 van de prijzen van levensmiddelen tussen juni 1906
en juni lCXJ7. De prijsstijging werd toegeschreven aan de ongunstige koers die
handelaren aanhielden bij het omrekenen van de prijzen van dollars in guldens. Tevens zijn de prijzen van levensmiddelen gestegen omdat de duit, zoals
sommigen hadden gevreesd, werd gelijkgesteld aan 1 cent~.

De zuivering op Sumatra: voorspel en begin
In het najaar van 1906 besloot het Gouvernement de dollars ook aan de Oostkust van Sumatra uit het betalingsverkeer te weren. Deze beslissing is vooral
naar aanleiding van het dalende verloop van de zilverprijzen genomen10<).
Aanvankelijk lag het in de bedoeling de dollar in aile gewesten van Sumatra in
te wisselen maar na enig onderzoek bleek dat de bevolking van Atjeh niet zou
meewerken aan de muntzuivering. De toenmalige gouverneur van Atjeh,
G.C.E. van Daalen, zocht de oorzaak hiervan "in de vasthoudendheid, een
gehechtheid aan die munten die de bevolking feitelijk altijd heeft beschouwd
als het betaaimiddel bij uitneemendheid"IOI). Tevens vreesde de inheemse bevol king benadeeld te worden bij de inwisseling van dollars door deze tegen een
lagere koers te moeten verkopen dan waarvoor het Gouvernement ze uiteindelijk zou verkopen 103 ). Later bleek deze vrees niet geheel ongegrond te zijn. Bij
de muntreorganisatie in Bengkalis heeft het Gouvernement inderdaad bij verkoop van ingewisselde dollars enige winst gemaakt 103).
Van Daalen wilde de oude dollars, bijvoorbeeid de zogenaamde Pilaardollars en de daarbij behorende pasmunten, uit de circulatie nemen omdat de
waarde daarvan door de koppeling aan de zilverprijs aan te veel schommelingen onderhevig was . De nieuwe Strait-dollar daarentegen hoefde zijns inziens
niet uit het betalingsverkeer te verdwijnen. Dit muntstuk had nameIijk weI een
vaste waarde. Deze dollar was immers aan de goudprijs gekoppeid. Van Daalen achtte de Strait-dollars vooralsnog onmisbaar voor de handel met de
"OverwaI". De regering te Batavia is op deze voorstellen niet ingegaan. Voorlopig werd de muntreorganisatie in Atjeh uitgesteld.
De voorspellingen betreffende het welslagen van de dollarzuivering aan de
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Oostkust van Sumatra schenen in het najaar van 1906 gunstig vergeleken met
Atjeh. De prognoses waren grotendeels gebaseerd op een onderzoek dat door
Vissering is ingesteld I04 ). Aan de Oostkust was men in beginsel bereid de dollars uitsluitend door de Nederlandse munten te laten vervangen. Toch werden
enige kanttekeningen geplaatst bij de plannen tot muntzuivering. Zo was men
bang dat koelies en andere arbeidskrachten, die in dollars werden uitbetaald,
benadeeld zouden worden. De werkgevers vreesden dat de lonen zouden worden berekend op basis van een wisselkoers van 1 1,20 in plaats van de officiele
koers van 11,41 waardoor ze te veel achteruit zouden gaan. Zo werd tijdens
een vergadering te Medan voorgesteld om de lonen van huisbedienden vast te
stellen op basis van de wisselkoers van 1 1,20, terwijl de officiele koers hoger
was, op 11,40105) . Deze bezwaren tegen de gulden leidden tot een petitiebeweging georganiseerd door de Sumatra Post, een krant die in Medan werd
uitgegeven 106).
De protestbeweging ondervond steun bij de Planter bond. Deze organisatie
van kleine cultuurondememingen wenste de dollar te handhaven omdat zij
bang was dat de loonkosten sterk zouden toenemen als gevolg van het invoeren van de gulden. Er werd zelfs gesuggereerd dat de Plantersvereeniging, een
bond van grote cultuurondememingen, v66r de invoering van de Nederlandse
gulden was om hierdoor de kleine cultuurondernemingen te dwarsbomen. De
laatstgenoemde zouden de stijging van de loonkosten niet op dezelfde wijze
kunnen opvangen als de grote ondernemingen I07 ).
De muntzuivering aan de Oostkust van Sumatra is grotendeels voorbereid
door de directie van De lavasche Bank die da~rbij hulp ontving van het plaatselijke bestuursapparaat. De voorbereidingen hebben enige maanden geduurd. Men probeerde de inheemse bevolking vertrouwd te laten worden met
de Nederlandse munten. Hiervoor werd onder andere de reeds genoemde vergadering te Medan belegd. In Medan ging een kantoor van De lavasche Bank
open. Ook in dit gewest werd de medewerking van De lavasche Bank onontbeerlijk geacht. Bankbiljetten van De lavasche Bank moesten de kasorders
van de Nederlandsche Handel-Maatschappij vervangen welke laatste door een
gebrek aan bankbiljetten de functie van ruilmiddel hadden gekregen aan de
Oostkust van Sumatra I08) .
Vooral de directie van De lavasche Bank heeft zich afgevraagd hoe aan voldoende wettige betaalmiddelen te komen om de dollars te vervangen. In het
najaar van 1906 was overigens besloten de duiten voorlopig niet in te nemen
zolang deze nog in de zelfbesturende rijkjes in omloop bleven I09). Vissering
had berekend dat er voor tien miljoen guldens aan Nederlandse munten en
Nederlands-Indische pasmunten benodigd was om de dollars in te kunnen wisselen (Bijlage VI). Nederlands-Indie beschikte zelf niet over voldoende specie
zodat een beroep gedaan werd op het moederland. De Nederlandsche Bank
verklaarde zich bereid de vereiste som van 16,5 miljoen guldens geleidelijk in
bedragen van I miljoen aan rijksdaalders aan de Munt in Utrecht af te staan
zodat deze munten omgemunt konden worden in hele en halve guldens
bestemd voor verscheping naar Nederlands-Indie llO).
De aanvoer van specie is enigszins vertraagd. In januari 1907 drong de direc-
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tie van De Nederlandsche Bank zelfs aan op uitstel van de muntzuivering in de
residentie der Oostkust van Sumatra; de voorraad specie van De Nederlandsche Bank was in de laatste maanden van 1906 te zeer teruggelopen l l l ). De
geIdomloop in Nederland zou moeten worden ingekrompen ten gevolge van
het overbrengen van zilveren munten naar Nederlands-Indie. Waarschijnlijk
is de muntzuivering inderdaad een paar maanden opgeschort omdat men niet
over voldoende Nederlandse munten beschikte ll2 ).
De directie van De lavasche Bank heeft echter veel moeite gedaan bemoeienis van De Nederlandsche Bank en de regering in Nederland aan te vullen. In
de jaren 1906-19m heeft ze zich verzekerd van een tamelij k groot bedrag aan
zichtwissels op Engeland. Met behulp van deze wissels, die een looptijd hadden van drie maanden, kon men de metaalreserve enigszins uitbreiden. Er zou
ongeveer /300.000 aan Engeland onttrokken zijn 113). De directie van De lavasche Bank heeft, zoals hiervoor is beschreven, in deze jaren herhaaldelijk
gesteld dat ze niet beIast wilde worden met de kosten van de speciezendingen
ter uitbreiding van de circulatie van Nederlands geld.
De lavasche Bank wilde een zo spoedig mogeIijke inwisseling. Men was
bang anders niet meer van de dollars af te kunnen komen. Het was zeer onzeker of de regering van de Straits Settlements bereid zou blijken de oude Straitdollar van 1903 terug te nemen nadat in 1906 weer een nieuwe Strait-dollar was
ingevoerd. Bovendien zou het eveneens zeer moeilijk kunnen worden de dollars op basis van de oude zilverwaarde aan andere landen door te verkopen. In
Brits-Indie was de economische situatie door een mislukte oogst zo slecht dat
de bevolking geen zilver meer kon opnemen. Ook in Europa en Amerika waren er geen kopers voor het zilver gevonden. Het aanbod van zilver in de wereId was eenvoudigweg te ruim Il4 ).
De eigenlijke muntzuivering op Sumatra ving aan in de residentie Bengkalis. Op 20 januari 1907 werd het eerste verbod op invoer van de dollars in Bengkalis uitgevaardigd IlS ). Pas ruim een maand later begon echter het inwisselen.
Het Gouvernement wilde de aanvoer van dollars eerst afsluiten ten einde de
hoeveelheid in te wisselen dollars zoveel mogelijk te beperken. Vanaf 1 maart
1907 konden de dollars worden ingewisseld tegen Nederlandse munten. In totaal is in BengkaIis voor /259.237 116) aan dollars opgekocht tegen een koers
die varieerde van/I,25 tot/l,30 117). De munten zijn in Hongkong en Singapore met winst verkocht voor /262.571 118). Vanaf 26 augustus 1907 was het
verboden dollars in betaling af te geven of aan te nemen.
De dollarinwisseling is in Bengkalis zonder veel problemen verlopen. AIleen
in Bagan Si Api Api, een vissersplaatsje met ongeveer 7.000 inwoners, zijn
problemen gerezen toen de wisselkantoren niet bereid waren de vele soorten
vreemde centen in omloop terug te nemen. De omwisseling gebeurde op basis
van koperwaarde in plaats van tegen de officiele koers van /1,40. De plaatselijke Chinezen namen hiermee geen genoegen. De gemoederen Iiepen zeer
hoog op en de resident moest in Bagan Si Api Api de rust laten herstellen met
behulp van twintig gewapende politieambtenaren l l '1. Vissering vermeldt dit
incident slechts terloops in het jaarverslag van De lavasche Bank. Hij schrijft
slechts dat de moeilijkheden in Bagan Si Api Api, dank zij het kordate optre-
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den van de resident spoedig zijn opgelost1 20).

Zuivering aan de Oostkust van Sumatra
Op 10 januari 1908 werd het verbod op invoer van dollars in de residentie der
Oostkust van Sumatra uitgevaardigd 121 ). In de maanden februari en maart
1908 werden de dollars ingewisseld voor Nederlandse munten. Deze omwisseling yond plaats bij de agentschappen van De lavasche Bank tegen een koers
van! 1,40 voor de Strait-dollar en een koers van! 1,20 voor de andere dollars,
bijvoorbeeld de Mexicaanse en British-trade dollar 122). Het Gouvernement
heeft deze koers zo hoog mogelijk vastgesteld om te voorkomen dat andere
bankinstellingen of particulieren de dollars tegen een nog hogere koers zouden
inwisselen. De lavasche Bank wilde zoveel mogelijk controle krijgen op de
munten die in circulatie werden gebracht. Na 12 februari 1908 werd er in de
Deli Courant gemeld dat men overwoog de koers, waartegen de dollar ingewisseld kon worden, te verlagen. Waarschijnlijk is dit bericht verspreid om de
inwisseling van dollars te versnellen. Na 10 maart werd de koers verlaagd tot
! 1,20. In het bericht in de Deli Courant werd echter niet verme1d om welke
dollar het ging!
In de maanden februari en maart werd in de residentie der Oostkust van Sumatraongeveer 3,5 miljoen guldens besteed aan de inkoop van dollars 123 ). Dit
bedrag lag echter ver beneden de raming van Vissering omdat veel dollars zijn
uitgevoerd kort voor de inwisseling. Vele handelaars hebben na het Chinese
nieuwjaar grote bedragen overgemaakt naar de "OverwaI" voor de betaling
van goederen die voor de feestdagen waren ingeslagen. Betalingen aan koelies
waren echter tot een minimum beperkt. Bovendien hebben veel Chinese pachters op eigen gelegenheid dollars naar Singapore uitgevoerd die daar voor
bankbiljetten van De lavasche Bank ingeruild werden. Deze biljetten werden
vervolgens per post naar Sumatra verzonden. De Chinese pachters hadden de
bankbiljetten nodig om de pacht in de vereiste Nederlands-Indische vaIuta te
betalen l24 ). Deze transacties beoogden een inwisseling tegen een zo gunstig
mogelijke koers tot stand te brengen.
De muntzuivering is geleidelijk en zonder al te veel problemen verlopen 125).
In de Deli Courant werd soms wei melding gemaakt van het feit dat er dollars
tegen een lagere koers dan de door het Gouvernement vastgestelde koers waren ingewisseld 126). Somrnige ambtenaren schijnen de controle op de invoer
van dollars iets te rigoreus te hebben aangepakt. In de havenplaats Belawan
kwam het voor dat reizigers uit de "Overwal" aile dollars die zij meebrachten
moesten afgeven zodat zij geheel beroofd van hun laatste geld hun reis niet
konden voortzetten 127). Dergelijke incidenten hebben de muntzuivering echter niet vertraagd. Het merendeel van de inheemse bevolking gaf zijn medewerking aan de muntzuivering.
De lavasche Bank heeft weI enige tegenwerking ondervonden van de zijde
van de Nederlandsche Handel-Maatschappij. Zo was de N.H.M. in Medan
niet bereid haar kasorders, die in dollars waren uitgedrukt, te ruilen voor zilveren munten. De klanten kregen hiervoor aileen papieren note's die bij De la-
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vasche Bank werden aangenomen tegen een koers van /1,39. Dit betekende
dat de kasorders met verlies moesten worden omgewisseld. Uit de Deli Courant blijkt dat men hierover niet erg te spreken was I28 ). De Nederlandsche
Handel-Maatschappij heeft door deze handelswijze bewust geprobeerd De Javasche Bank tegen te werken. Te denken geeft ook dat het agentschap van de
Nederlandsche Handel-Maatschappij te Singapore halverwege de muntzuivering geweigerd heeft om de ingewisselde dollars over te nemenI2~. Dit was in
strijd met hetgeen was overeengekomen met de directie van De Javasche
Bank13~. De bankdirectie drukte haar misnoegen over de houding van de
N.H.M. uit in een rapport van 8 november 1908 van J. Zeilinga. Deze vond
dat de werkwijze van de N.H.M. de verhouding tussen de beide instellingen
"niet ten goede" kwam l3l ).
Ondanks de tegenwerking van de Nederlandsche Handel-Maatschappij is
de muntzuivering op Sumatra voortgezet. Op 12 juni 1908 werden maatregelen afgekondigd om de dollar eveneens in de residentie Tapanoeli uit te
bannen 132). In de maanden juli, augustus, september en november werden
verordeningen uitgevaardigd om de dollars in de residenties Tamiang, Djambi, Riouw en Atjeh te verbieden 133). Opvallend is dat in deze residenties de
geldboetes bij overtreding van het invoerverbod voor inheemsen minder hoog
waren dan voor Europeanen. Indonesiers kregen ten hoogste een geldboete
van/ 100 terwijl de geldboete voor Europeanen kon oplopen tot/500. Dit onderscheid was in de residentie der Oostkust van Sumatra niet gemaakt.
In de residentie Tapanoeli is/309.988 besteed aan de inkoop van dollars, in
de residentie Riouw /218.988 en in Djambi slechts /50.130 134). De Javasche
Bank heeft echter niet meegeholpen aan de dollarzuivering in Djambi en
RiouW I3S ). Zij heeft de inwisselingsoperatie in deze gewesten niet ondersteund
omdat zij zich hier niet blijvend wilde vestigen. Verondersteld werd dat in deze
gewesten geen winst te maken viel 136). Alvorens zich in een bepaalde streek te
vestigen stelde De Javasche Bank altijd een uitgebreid onderzoek in. Hierbij
werd bekeken in hoeverre een vestiging rendabel zou zijn. In het verleden had
de bank dit gedaan in Pontianak en Medan 137). Later werden ook financiele
inspectiereizen ondernomen naar Celebes, Bali en Lombok I38 ).
De Javasche Bank is weleens verweten dat zij niet voldoende heeft meegeholpen aan de regulering van het geldstelsel in de Buitengewesten13~. Het is
zeer devraag of dit verwijt terecht is. De Javasche Bank heeft in dejaren 19061912 verschillende vestigingen geopend in de Buitengewesten I4o). Enkele van
deze kantoren, zoals de correspondentschappen te Tandjong Balei en Tandjong Poera op Sumatra, zijn vermoedelijk hoofdzakelijk opgericht om te
voorkomen dat de Strait-dollar opnieuw in de geldomloop zou komen. Naar
aanleiding van een bezoek aan een van deze vestigingen werd door Zeilinga opgemerkt: "De vestiging in Tandjong Balei voorziet zeker in een behoefte, weI
zouden de heeren planters in Assahan het ook zonder De Javasche Bank kunnen stellen, maar dan zou zeker de Strait-dollar weder de munt worden waarin
men zaken ging doen" 141). Bovendien heeft De Javasche Bank ongeveer 12070
van het totale bedrag dat op Sumatra in het kader van de muntzuivering is ingevoerd uit eigen middelen bijgedragen (Bijlage VII). Ook Vissering heeft la-
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ter erop gezinspeeld dat de muntzuivering in de Buitengewesten juist dank zij
de steun van De Javasche Bank goed is verlopen 142).
Toch werden tijdens de officiele muntzuivering niet aIle dollars ingewisseld.
Dit blijkt uit een ordonnantie uitgevaardigd op 15 juni 1912. Door middel
hiervan werd het verbod op het vervoeren of bezitten van dollars tijdelijk opgeschort. Deze maatregel moest het mogelijk maken dat de zilveren dollars,
die bij de muntzuiveirng waren achtergehouden, alsnog konden worden
ingewisseld 143). Over het algemeen was men echter van mening dat de muntzuivering op Sumatra redelijk was geslaagd. Zo meldt de resident van de Oostkust van Sumatra, J. Ballot, dat er in zijn residentie bijna geen dollars meer in
omloop waren l44).

CONCLUSIE
Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw bestond er formeel een monetaire eenheid tussen Nederland en Nederlands-Indie. In de NederlandsIndische muntwet van 1854 was vastgelegd dat de Nederlandse gulden in aile
delen van de Indonesische archipel a!s rekeneenheid en betaalmiddel moest
worden gebruikt. Tevens was in de grondwet van 1848 vastgelegd dat de Nederlandse regering verantwoordelijk was voor de geldvoorziening in de kolonien. Dit betekende dat zij niet aileen moest zorgen voor een monetaire regeling maar ook voor een voldoende aanvoer van wettige betaalmiddelen. Niet
aileen in formele maar ook in materiele zin moest een monetaire eenheid tussen Nederland en Nederlands-Indie tot stand worden gebracht.
In de praktijk bleek echter dat ook het Gouvernement te Batavia een aanzienlijke bijdrage moest leveren aan een daadwerkelijke monetaire unificatie.
Hij droeg immers samen met de regering in Nederland zorg voor de aanvoer en
distributie van de Nederlandse zilveren munten en de daarbij behorende
pasmunten. Het Gouvemement slaagde er echter niet in om de wettige Nederlandse betaalmiddelen in de gehele archipel in omloop te brengen. Tot de
eeuwwisseling werden de Nederlandse guldens en rijksdaalders hoofdzakelijk
op Java gebruikt. De daarbij behorende pasmunten waren zelfs op dit eiland
niet overa! in omloop; in de Oosthoek en in Midden-Java werden vooral duiten als ruilmiddel aangeboden. In de jaren tachtig en negentig van de vorige
eeuw heeft het Gouvernement in overleg met de Nederlandse regering gezocht
naar mogelijkheden om de duiten uit het betalingsverkeer op Java te verdrijyen. Men krijgt echter de indruk dat de Nederlandse regering nogal traag reageerde en dikwijls niet in staat was om voldoende betaalmiddelen ter beschikking te stellen.
In de Buitengewesten werd het geldstelsel pas na 1900 aan dat van Java en
Nederland gekoppeld. Tot het begin van de twintigste eeuw werden Nederlandse betaalmiddelen in de Buitengewesten nauwelijks gebruikt. Vooral voor
Bali, Lombok en Celebes is de stelling van Creutzberg van toepassing: de Ne-.
derlandse munten en de daarbij behorende pasmunten kwamen pas in omloop
nadat het Nederlandse gezag daadwerkelijk ter plaatse was gevestigd. Voor de
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Westerafdeling van Borneo en de Oostkust van Sumatra gaat dit eehter niet
op. Hier werd immers de dollar gebruikt ofsehoon het Nederlandse gezag effeetief werd uitgeoefend. De dollar werd in deze gewesten geduld omdat het
gebruik van de munt, waarvan de waarde tot 1906 aan het zilver was gekoppeld, voor de Europese ondernemers voordelig was. Als gevolg van de gunstige wisselkoersen maakten zij immers extra winsten.
Toen het bestuur van de Straits Settlements overwoog om de gouden standaard in te voeren, leek het gebruik van de dollars minder aantrekkelijk te
worden. "Plotseling" raakten de autoriteiten in Nederlands-Indie ervan
doordrongen dat het niet langer gewenst was dat in bepaalde Buitengewesten
dollars als betaalmiddel werden aangeboden. Omstreeks 1905 werd besloten
de dollar uit het betalingsverkeer te weren en aIleen de Nederlandse gulden als
betaalmiddel te aanvaarden, onder meer ten teken dat het Nederlandse gezag
inderdaad voldoende was gevestigd in deze gewesten. Hierbij ging men ervan
uit dat het de taak van de Nederlandse regering was om het muntwezen in
Nederlands-Indie te reguleren. Het is eehter de vraag of de Nederlandse regering hiervan geheel overtuigd was. Het Gouvernement heeft vaak, daarbij
gesteund door De lavasehe Bank, het initiatief genomen tot munthervormingen waardoor het geldstelsel van Nederlands-Indie ook in materieel opzicht
gekoppeld werd aan dat van Nederland. De regering in 's-Gravenhage stelde
zich meestal afwaehtend op.

BIJLAGE I Nederlands-Indische pasmunten afgeleverd door 's-Rijksmunt, 1871-1913.

1871-1875
1876-1880
1881-1885
1886-1890
1891-1895
1896-1900
1901-1905
1906-1910
1911-1913

Koperen pasmunten
(nominale waarde in guldens)

Zilveren pasmunten
(nominale waarde in gulciens)

7.730.631
500.000
650.000
466.400

1.247.300
285.000
715.000
3.715 .000
4.000.000
5.560.000
10.000.000

9.347.031

25.522.300

Bron: Aigemene Muntverslagen, 1871-1913.

136

MUNTVOORZIENING

BIJLAGE II Zilverzendingen door het Gouvernement en particulieren 1873-1913
Van Nederland naar Ned.-Indie Van Ned.-Indie naar Nederland Overschot in
GemiddeJd/jaar
Totaal
Totaal
GemiddeJd/jaar Ned.-Indie
1873-1877
1878-1882
1883-1887
1888-1892
1893-1897
1898-1902
1903-1907
1908-1913

f

55.797.000
25.814.000
4.114.000
38.840 .000

11.159.400
5.162.800
1.422.800
7.768.000

8.944.000
15.262.000
600.000
18.454.000

1.788.800
3.052.400
120.000
3.690.800

46.853.000
10.552.000
6.5 14.000
20.386.000

2.657.000
14.356.000
19.051.000
79.182.000

535.000
2.871.000
3.810.200
15.836.400

2.000
12.007.000

400
2.401.400

5.459.000

1.091.800

2.673.000
2.349.000
19.051.000
73 .723 .000

239.811.000

182.101.000

Bronnen: Koloniaal Verslag. 1873-1913; G. Vissering. Muntwezen en Circulatiebanken in Nederlandsch-Indie (Amsterdam 1920) 420.
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BIJLAGE III Raming uit c. 1897 van de kosten van inwisseling van duiten op Java
Raming duiten
(in guldens)

Geraamde kosten Opmerking
(in guldens)
Vervoerskosten van het koper
meegeteld.

Bantam

45.700
(1894)

1.500
(1897)

Batavia

10.000
(1894)

500
(1894)

Japara

251.121
(1897)

7.918
(1897)

Waarvan /4711 aan daggelden
voor magangs en /1807 voor
geldtellers.

Rembang

109.000
(1894)

3.550
(1894)

Transportkosten

Banjoemas

122.256
(1894)

1.000
(1894)

Vervoerskosten

Bagalen

130.750
(1894)

1.800
(1894)

Tellonen en vervoerskosten
/1.800

Kedoe

77.913
(1894)

1.500
(1894)

Soerakarta

410.000
(1894)

4.465

Transportkosten en verpakkingskosten niet inbegrepen.

Djokjakarta

130.000

1.000

Transport uitsluitend via pikolpaard.

Besoeki

282.000
(1894)

14.400
(1894)

Waarvan 17.500 aan vervoer en
14.000 aan verpakking

Madoera

1.500.000
(1897)

18.000
(1897)

Waarvan /4.687,50 aan tellonen,
/4.275 aan verpakkingskosten en
/3 .800 aan transportkosten

110.000
(1894)
517.000
(1897)

4.537
(1894)

Waarvan 12.687,50 voor schrijvers en 1 1.750 voor geldtellers.

3.585.021

60.170

Probolinggo

= 13.550

= 11.000
=

Bron: A1gemeen Rijks Archief [ARA]: Ministerie van Kolonien [Kol.] 1901-1963. Inv.
nr. 5312. Res. 8/10 1898 (26). Bijlage in eenrapport van de Directeur van Financien, Ch.
Bakhuizen van den Brink, d.d. 14/3 1897.
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BIJLAGE IV Aangehouden onwettige koperen munten bij de opiumregies in de Oosthoek van Java, 1897-1899
Probolinggo

0/0·

Madoera

%.

Besoeki

070·

Totaal

juli
aug.
sept.
okt.
nov.

1897 / 79452,1897
89591,1897
98829,1897
1897 119468,-

33
29
27

/ 69603,83
81282,83
93094,04

73
71
68

/ 4341,27
5147,27
5797,44

40
36
30

/153397,06
176021,10
197720,48

31

115563,96 64 Y2

6984,75

31

242061,71

dec.
jan.
feb .
mrt.
apr .

1897
1898
1898
1898
1898

129089,137899,145780,154660,162976,-

32
29
26
30
30

125544,71
136930,07
148150,25
158591,169495,84

9344,68
8033,66
8476,35
9448,16
10416,97

29
26
28
23
28

263978,39
282862,73
302406,60
322699,16
342888,81

juni
juli
aug.
nov.
dec.

1898
1898
1898
1898
1898

179350,188140,1%274,221488,60
228830,85

190841,60
201078,23
211179,40
240581,73
248781 ,02

10560,94
11107,03
11473,39
12642,37
13049,23

380752,54
400325,26
418926,79
474712,70
490706,11

jan.
feb.
mrt.
apr.
mei
juni

1899
1899
1899
1899
1899
1899

235299,82
241769,51
248570,25
254734,49
261208,17
266503,54

257675,54
267024,96
275450,79
284315,78
292774,27
300027 ,69

13460,78
13771,21
14126,74
14536,84
15089,49
15664,82

506536, 15
522565 ,69
538147 ,79
553587, 11
569071,93
582176,06

70
71
73
76
70

• Aandee1 in netto ontvangst
Bronnen: ARA: Kol. 1850-1900. Inv. nr. 6521. Mailrapport 1898/ 313. Maandrapporten betreffende proeven met aanhouding van onwettige koperen munt in: Kol. 18501900. Inv. nr. 6519. Mai1rapporten 1897/ 461,519,640,693; Inv. nr. 6520. Mailrapporten 1898/ 30, 82, 143,207,259,357; Inv. nr. 6521. Mai1rapporten 1899/420, 537; Inv.
nr. 6522-6523 . Mailrapporten 1900/ 131, 361, 331, 335, SOl, 684.
BIJLAGE V Ramingen uit 1911 van de specie, benodigd v~~r muntzuiveringen op Bali/ Lombok en Celebes
Bali en Lombok
(1911)
Rijksdaa1ders (en event.
bankpapier)
Guldens
Halve guldens
Kwart-guldens
Tiende-guldens
Twee en een halvecentstukken
Een-centstukken
Halve-centstukken

/

500.000
350.000
125 .000
65 .000
75.000

Totaal

Celebes (1912)

/

200.000
380.000
240.000
270.000
275 .000

/

700.000
730.000
365.000
355 .000
350.000

35 .000
70.000
35.000

112.500
130.000
67 .500

147.500
200.000
102.500

1.255.000

1.675 .000

2.930.000
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Raming 4 september 1912. Benodigde muntspeRaming 4 september 1912.
Benodigde muntspecie voor cie voor de muntzuivering op Celebes met Onde muntzuivering op
derhoorigen en Menado
Bali, Lombok en de Soendaeilanden
Bali/ Lombok

Rijksdaalders (en
event. bankpapier)
Guldens
Halve guldens
Kwart-guldens
Tiende-guldens
Twee en een halvecentstukken
Een-centstukken
Halve-centstuk
Totaal

f

SoendaEilanden
(1912)

Celebes met
Onderhoorigen (1912)

Menado
(1912)

Totaal

500.000
350.000
125.000
65.000
75.000

f 2.000

f

200.000
380.000
240.000
270.000
275 .000

f 20.000

f 722.000

3.000
1.500
3.000
4.000

15.000
10.000
25.000
30.000

748.000
376.500
363.000
384.000

35.000
70.000
35.000

5.000
7.000
4.000

112.500
130.000
67.500

40.000
35.000
20.000

192.500
242.000
126.500

1.255.000

29.500

1.675.000

195.000

3. 154.500

Bronnen: G. Vissering, Muntwezen, 265, 303. [derde muntadvies d.d. 31 / 3, 1015 1911); ARA: Kol.
1901-1963. lnv. nr. 978. Res. 4/11 1912 (29), brief d.d. 4/9/1912 van de Directeur van Financien,
F.A. Liefrinck.
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BIJLAGE VI Schattingen uit 1907 van de specie benodigd voor de muntzuivering in de
Oostkust van Sumatra
Deli en omliggende landen
standpenningen*
halve guldens
kwartjes
dubbeltjes
kopergeld

/1.000.000
500.000
400.000
100.000
2.000.000

6.000.000

200.000

400.000

Panehstreek

40.000

160.000

Bagan Si Api Api
Siakrivier
halve guldens
kwartjes
dubbeitjes
kopergeld

15.000

45.000

100.000

200.000

Assahan
halve guldens
kwartjes
dubbeltjes
2Yz cent-stukken
centen

100.000
50.000
30.000
10.000
10.000

50.000
20.000
10.000
20.000
TotaaI9.16O.000

* Standpenningen zijn rijksdaalders en guldens.
Bron: "Rapport over de geldomloop in de residentie der Oostkust van Sumatra, 15/ 10
1906", in: Vissering, Muntwezen, 101-202.

BIJLAGE VIII Invoer van munten aan de Oostkust van Sumatra ten tijde van de muntzuivering, 31/3 1907-31/3 1908.
Invoer door het Gouvernement
rijksdaalders
guldens
halve guldens
kwart-guldens
tiende-guldens

Invoer door De lavasche
Bank
Totaal

Aandeel (070)
/1.250.000
3.850.000
650.000
350.000
210.000

Aangevraagd in
Nederland
4.100.000
650.000
600.000
450.000

6.310.000

88

873.000

12

7.183.000

100

5.800.000

Bron: Jaarverslag van De Javasche Bank 1907/1908; ARA: Kol. 1901-1963. Inv. nr.
442. Res. 9/3 1907 (60).
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THAT "BEAUTIFUL TOBACCO": THE SUMATRA CIGAR
WRAPPER AND THE AMERICAN TARIFF, c. 1880-1941
by
GERLOF D. HOMAN
Tobacco has been grown in the United States since early colonial days. Much
of it was raised for foreign markets and various brands were very popular in
the Netherlands which also received much tobacco from its colony in Southeast Asia. In the eighteenh century most tobacco was used for pipe smoking,
chewing and snuff, but in the early part of the nineteenth century cigar smoking became very popular. Especially American contact with California and
the Civil War increased cigar smoking. But its popularity was also the result of
a rapidly changing American economy, urbanization, and new social values of
the latter part of the nineteenth century that brought changes in popular culture and taste. In 1850 cigar smoking amounted to about ten cigars per capita. In
1870 this figure had increased to 29.5 to reach an all-time high in 1907 at 88.7
cigars per person i).
Initially, most cigar leaf tobacco was imported, but in the middle of the nineteenth century domestic growers began to meet some of the demands of
American manufactures. Cigar leaf was not grown in traditional tobacco states such as Virginia, Kentucky, Tennessee, Maryland, North Carolinl\, and
Missouri, but in Connecticut, Massachusetts, New York, Pennsylvania, Ohio
and in a few counties in southern and western Wisconsin. Especially, Connecticut pioneered in the development of tobacco leaf. In the late 1830s it produced the so-called Connecticut Broadleaf and later the Havana Seadleaf. However, not all American cigar leaf was suitable for wrappers or binders but
was used mostly for fillers. Only Connecticut produced mostly cigar wrappers
while other states furnished the remaining ingredients.
In 1879 the total area of cigar leaf in the United States amounted to 250
acres with a total production of 65,566,330 pounds. In 1888 these figures were
87,197 acres and 92,244,500 pounds respectively. While eduction increased
substantially prices remained stable. Thus for the period of twenty years ending in 1888 the average price per pound of cigar leaf tobacco was eight cents
with the best leaf receiving as much as 25 cents2). Yet American cigar wrapper
growers blamed occasional market fluctuations on a new competitor, Sumatra tobacco. It is the purpose ofthis article to discuss the story of the introduction of Sumatra tobacco to the American consumer and the reaction of the tobacco growers and Congress. It is based on Dutch archival material and other
sources that so far have not been studied. This study may throw light on one
specific aspect of American tariff history and the development of AmericanDutch trade. We shallreview the introduction of the Sumatra leaf in the American market and the protective actions taken against it from 1883. We shall
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proceed to discuss the intensified protection in the 1890s, and touch briefly on
its twentieth-century aftermath.

Tariff action against Sumatra
The Sumatra or Deli wrapper made its appearance on the world market in the
late 1860s and was quickly recognized for its superior qualities. Sumatra tobacco cultivation was started by Jacobus Nienhuys in 1863 near the Deli River,
Sumatra, an island not even under complete Netherlands political and military
control at the time. It was the Deli-Maatschappij that acquired the largest share of the tobacco cultivation on Sumatra's East Coast. Its initial investment increased from 1 million guilders in 1867 to 32.6 million in the early 1890s enabling it to pay considerable dividends to its stockholders 3).
Why was the Sumatra leaf so popular? The Sumatra wrapper was thin,
light, silky, oily, glossy, and neutral in taste. It had style and appearance and
made a very attractive cigar. In sum, as Oscar Hammerstein, editor of the influential U.S. Tobacco Journal, testified in 1882: "It is beautiful tobacCO .. .',4). But the Sumatra wrapper had other very attractive qualities. The leaf
was shaped like a hand with a very small, fibrous stem running through the
middle so that almost every part of the wrapper could be used. The American
broad leaf was described as long with a very large stem through the middle
from which ran out small fibrous stems. Because of its superior physical structure much more of the average Sumatra leaf could be used for wrappers than
of the Connecticut Broadleaf. One pound of Sumatra leaf, it was estimated,
had as much wrapping capacity as four pounds of American leaf. Four
pounds of Sumatra leaf would wrap some 1,000 cigars while twelve pounds of
American leaf were needed to wrap the same number. Thus, although Sumatra leaf was more expensive, and in the 1880s cost $1.15 tot $1.80 per pound,
it was still more economical to use it as cigar wrappers than the Connecticut
Broadleaf which cost some 50 cents per pound at this timeS).
It is not known when Sumatra leaf was first introduced on the American
market. One Dutch company, Laarman and Co., imported a few hundred
packages in 1879. But the firm Ankersmit might have introduced it as early as
18746) . In 1880 U.S. Customs for the first time registered imports of 38
pounds of Sumatra leaf with a total value of $10. Only three years later some
3,818,913 pounds with a total value of 12,942,148 guilders were imported 7).
The tobacco did not come directly from Sumatra but was mostly first shipped
to Amsterdam whence it was transported to New York and a few other East
coast ports. Furthermore, a small amount was shipped via Hamburg, Bremen,
Amsterdam, and London.
In the late 1870s and early 1880s U.S. tariffs on foreign tobacco were not
very high and amounted to 35 cents per pound on un stemmed and 50 cents on
stemmed leaf. But tobacco and other products from the Netherlands Indies
had to pay and additional ad valorem tax. The origins of that tax went back to
the early days of the American Republic when Congress decided that Ameri-
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can merchants were at a disadvantage in their Oriental trade as it required a
longer voyage when compared to their European competitors. The Dutch Government protested several times against this additional tariff and complained , with reason, that the 10 % ad valorem tax violated not only the treaty of
1782 but also that of 1853. The latter provided for a mutual cancellation of
discriminatory tariffs, but the Netherlands claimed that while it had complied
with the terms of that treaty, the United States had failed to do so.
In May 1882, after Dutch pressure, Congress abolished the discriminatory
ad valorem tax. It was especially the successful lobbying of the Netherlands
minister to the United States, F.W.H. von Weckherlin, on Capitol Hill that
led to repeal of the discriminatory duty. Other facto res too had played an important role in the Congressional decision. It had become obvious that the ad
valorem tax was no longer needed after the completion of the Suez Canal. Furthermore, much of the Oriental trade now orginated in California, a state that
would soon carryon a brisk trade with the Far East. Thus, at about the same
time that Sumatra tobacco was imported in large quantities in the United States, the ad valorem was repealed. Amsterdam merchants and American tobacco importers could not have been happier 8) .
But American tobacco leaf growers had been viewing the new competition
with considerable alarm. Already at about the same time that the old ad valorem tax was phased out, the Netherlands ambassador to the United States had
noticed that a movement was afoot to pressure Congress to pass a protective
measure against the formidable competitor. In 1882 Congress had established
a special Tariff Commission to collect data for possible tariff revision. Yet its
report did not mention the plight of the American cigar leaf growers~ . However, Congress was bombarded with many petitions for protection if not exclusion of the Sumatra leaf.
In early 1883 the New England Growers of Seadleaf Tobacco met in Hartford, Connecticut and dispatched a committee to Washington, D.C. to demand Congressional action. Congress was in a receptive mood and in January
the House of Representatives adopted a measure that required a duty of 75
cents per pound on stemmed foreign seed leaf tobacco and 25 cents if it was
unstemmed. The Senate considered this proposal too vague and ineffective
and in early February Senator Joseph P. Hawley of Connecticut introduced a
proposal that would levy a duty of 75 cents on imported tobacco if the greater
portion of a bale, package, or box contained unstemmed wrapper. All other
tobacco would be subjected to a tax of 35 cents per pound. It was quickly realized that also this proposal needed further refinement. Thus on February 13
Senator Orville H. Platt of Connecticut introduced an amendment which stipulated that unstemmed leaf tobacco of which 85 % was of the requisite size
and fineness of texture to make it suitable for wrappers and of which more
than 100 leaves were required to weigh one pound, would pay a tax of75 cents
per pound; all other unstemmed tobacco would pay 35 cents per pound. It was
hoped that this amendment would be more effectiv~ in stemming the tide of
Sumatra tobacco while not discriminating against Havana tobacco, which was
very popular with Florida and other cigar manufacturers.
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Senator John Sherman of Ohio was one of the few who opposed any tariff
against Sumatra tobacco. He reminded his colleagues of American treaty obligations towards the Netherlands and wondered if the United States was dealing squarely with "a very sturdy, good race". Furthermore, he warned
against possible loopholes in the Platt amendment and the devious ways of the
importers to circumvent the law. Importers, he correctly pointed out, could
easily introduce enough Sumatra leaf tobacco of a different weight and quality. However, Platt tried to assure his colleagues that all Sumatra tobacco weighed more than 100 leaves to the pound. In fact, he pointed out, this tobacco
was so fine that it required from 130 to 150 leaves to make one pound. The Senate seemed convinced of the effectiveness of the Platt amendment as did a
conference committee. On March 3, 1883, a new tariff which included the duties on Sumatra tobacco was formally signed into to law to become effective
on July 1 of that yearl<).
This time Von Weckherlin had not been successful in influencing Congress.
The issue was too popular and affected too many political futures, the Netherlands ambassador concluded. As one Senator told Von Weckherlin: "Those
planters do believe that your tobacco kills them and if I do not do what they
desire they will kill me". Yet Von Weckherlin held out hope and felt that by
skillful packaging, or "nesting" as it came to be known, most of the Sumatra
tobacco could be imported under the lower rate of 35 cents per pound ll .
The Netherlands ambassador was not the only person who had noticed possible loopholes in the new tariff. The Lancaster County paper, The New Era,
noticed on February 16, 1883, that the Senate bill looked too much like a
"cunning device" on the part of our enemies - the importers of Sumatra tobacco.1t predicted that it would cost the American importers very little time or
money to pack a bale of Sumatra tobacco so that they would contain only 80
or 84070 wrappers. A week later this same paper lamented that the Senate bill
could not have favored the importers of Sumatra tobacco more if they had
themselves been permitted to draw it up. On March 9 The New Era warned
that it was to be seen "whether the shrewd Holland merchants will not discover a way of getting through and around the provisions that was intended to
keep out their Sumatra produce"l2).
The Treasury Department had anticipated some difficulty with the new tariff. In order to please American tobacco growers H.F. French, Acting Secretary of the Treasury, stipulated on May 18, 1883, that the intention of the law
had been to determine if each bale or package consisted of more than 85 %
wrapper of the requisite fineness and texture and not 85 % of an entire cargo
or invoice. Thus, if 85 % of any bale consisted of Sumatra tobacco wrapper of
a particular fineness and texture a duty of 75 cents per pound would be
imposedl 3). That decision would be no obstacle to the importer.
More serious was the New York U.S. Customs' interpretation of the law.
When in October 1883 the New York firm of Falk Bros. imported ten bales of
Sumatra tobacco it was required to pay the higher duty on most of the wrapper. The entire cargo consisted of 1,660 pounds of wrapper and 444 pounds of
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so-called filler or inferior tobaco and had been packed in such a way that the
latter surrounded the former. But none of the bales contained 85 070 of the leaf
of required fineness and texture to be suitable for wrapper. However, U.S.
Custom officials separated the two kinds of tobacco and imposed a duty of 75
cents on the wrapper and 35 cents on the rest. Falk protested and argued that
he should have paid 35 cents per pound for the entire cargo and that it was not
fair to separate the wrapper from the inferior tobacco. Subsequently, Falk filed suit to recover the excessive amount of $ 3,294 he had paid. After having
lost his case in the United States Circuit Court, Southern District of New
York, in December 1885, Falk appealed to the Supreme Court of the United
States which ruled against him in November 1890. The Supreme Court ruled
that prior to the tariff of 1883 bales of tobacco had been' 'homogeneous as to
their contents". Thus the "association of the wrapper and other kinds of tobacco was for the purpose of avoiding the higher duty imposed on the superior
tobaccco" . Furthermore, the court argued, the law did not state "85 070 of the
contents of a bale", and that therefore the duty of75 cents per pound could be
imposed upon any quantity of leaf tobacco of the specified weight and quality .
The bale was not the unit but the separated weight and quality of such leaf
tobacco I4 ).
Prior to the Supreme Court decision many other events had occurred and
the importers of Sumatra tobacco had encountered few if any major obstacles
in the remaining years of the 1880s. The continuous influx of large quantities
was not the result, as charged, of the "grossest customs fraud"ls) but of the
inadequacy of the 1883 tariff. The Treasury Department correctly concluded
that New York City customs officials were misinterpreting the law when appraisers separated different kinds of tobacco and taxed them either 75 cents or
35 cents per pound. Thus on November 10,1883, Acting Secretary French ruled that the law did not specify how tobacco must be packed. There was simply
no limitation on the manner of its packing, French concluded, and importers
were at liberty to pack tobacco in such a way that nothing would be dutible under the provisions of the law. Therefore, if none of the bales contained 85 0/0
or more leaf tobacco of the requisite size and texture to be suitable for wrappers, French wrote Von Weckherlin on November 10, 1883, none of it was
taxable. Dutch and American importers quickly took advantage of this ruling
and in December 1883, Falk was happy to report that he had paid only 35 cents
on the imported Sumatra leaf while a few weeks before he had paid 75 cents 16).
New England leaf growers were alarmed over this ruling and in January
1884 at a meeting of their Association passed a resolution protesting the most
recent decision which allowed the admission of Sumatra tobacco at a rate of
only 35 cents per pound. Furthermore, they appealed to the Secretary of the
Treasury to reconsider the ruling of November 10. A committee of the New
England Leaf TOQacco Growers Association and delegates of the New York
Leaf Tobacco Trade met with Secretary Folger urging him to issue new instructions to separate and tax different grades of tobacco. Folger yielded to
the pressure, and on January 11,1884, suspended the November 10 ruling l7 ) .
A few days later, Falk imported some 85 bales of Sumatra tobacco which
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was separated by customs officials into two categories; one weighing 14,487
pounds consisted of wrapper was taxed 75 cents per pound whereas the other
weighed 3154 pounds and was taxed at 35 cents per pound. Again Falk protested by saying that not a single bale contained unstemmed leaf tobacco of the
requisite size and fineness of texture of which 5070 was suitable for
wrappers 18).
Folger was faced with a difficult and complex situation. On the one hand he
received advice from French and also the customs officials to abide by the November 10 ruling. One customs official, Assistant Appraiser D.C. Sturgis, arrived at the "logically irresistible conclusion" that leaf tobacco which did not
come "within the specific standard in all its particulars" could not be subjected to the rate of duty imposed on leaf tobacco and when imported in proportions-different from the established standard, must be subjected "to the rate of
duty as a whole imposed upon all other tobacco in leaf" . According to Sturgis,
the law recognized the leaf as the unit and he urged the reestablishment of the
November decision1~. On the other hand Attorney-General Benjamin H .
Brewster advised Folger on April 23 to break up the packages and bales in order to sort different grades of leaf tobacc0 20). On May 2, 1884, Folger decided
to accept Brewster's advise. However, as Von Weckherlin indicated, this decision was most likely politically inspired as the Republicans did not want to lose
any votes in Connecticut in the next election 21 ).
Thus it seemed American leaf growers and the Government had settled the
matter. However, they had not counted on the importers' ingenuity of finding
a new loophole in the law of March 1883. In June 1884,631 bales of Sumatra
tobacco arrived in New York City that were taxed at only 35 cents per pound.
The law provided that a duty of 75 cents per pound be levied if the stemmed
wrappers were of the requisite size and fineness of texture and when 100 or
more leaves were required to weigh one pound. However, samples of the tobacco imported in June showed that less than 100 leaves were required and
custom officials had no choice but to admit the wrappers at the low rate of 35
cents per pound22 ). Thus Dutch and American importers had discovered a new
and more effective loophole and Von Weckherlin rightly concluded that "the
art of packing in the Netherlands had kept pace with the art of tariff interpreting in America,,23).
More protection to little avail
Imports of Sumatra tobacco continued to increase considerably. Thus in 1884
some 1,231,625 pounds were imported; in 1885, 3,107,166; 1886,4,785,904;
1887,5,688,296; 1888,7,098,393, and 5,024,455 pounds in 188~). As imports increased so did the volume of protest of American growers. The New
Era of November 14, 1885, reflected the views and sentiments of all American
leafgrowers when it demanded a prohibitory tariff. "If this cunning foreigner
could be headed off" , the Lancaster Country paper wrote, "domestic tobacco
would be in good d~mand at fair prices". The Miamisburg Bulletin of November 3,1885, predicted that if Sumatra tocacco was not "positively and heavily
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taxed", by the forthcoming Congress there would be a loud clamor for the
abolition of internal revenue on tobacco. Furthermore, it predicted that if the
demands for protection were not promptly and satisfactorily heeded growing
agitation would take "formidable political shapes"zs).
Various proposals were introduced in 1886 to curb the import of Sumatra
tobacco. Thus in early January a young Congressman from Wisconsin, Robert M. LaFollette proposed to impose a duty of 75 cents per pound on any
portion of a package, bale, or bulk of unstemmed wrapper tObacc0 26). On the
other hand, many cigarmakers and others who at one time had strongly favored protection now opposed high duties on Sumatra tobacco. Among them
was Oscar Harnmerstein, editor of the U.S. Tobacco Journal and representative of the New York Cigar Manufacturers Association. While he had advocated a high tariff in 1882, in March 1886 Hammerstein testified before a House
Ways and Means Sub-Committee that manufacturers of cigars were "absolutely compelled" to use the new leaf. They simply could not do without it, he
pointed out, because the public wanted and demanded it. When Hammerstein
was asked why he had changed his mind the editor replied, "I foresaw from
the, at the time insignificant importation of Sumatra, and from the ever decreasing quality of home tobacco, that if Sumatra was allowed to come into
this country unrestricted and educated the smoker to an appreciation of its
merits, it would be a hard thing to keep it out in after years" . Since the Sumatra tobacco had become "a good article of merchandise" and manufacturers
had adjusted to it and now ruled that American tobacco was of a different character, Hammerstein concluded, an excessive duty would be out of placez7).
According to the U.S. Tobacco Journal some $20,000 was spent in 1886 to
persuade Congressmen to pass a higher tariff but Congress refused to
budge28). On August 5, shortly before adjournment, Representative Frank
Hiscock of New York tried "to sneak a bill through" but failed in his efforts.
"A few more minutes longer and his bill would have passed", according to the
U.S. Tobacco Journal, and very likely also the Senate in "the uproar of adjournment,,2!). On December 20, the Hiscock bill was reintroduced but defeated in the House. It failed in part because of fear of "injurious retaliation,,30).
Thus, for some time the Dutch Government had been considering the possibility of levying heavier import duties on Maryland tobacco and especially American petroleum in the Netherlands Indies. Although Dutch officials denied
that the proposed higher duties on these commodities were retaliatory, American officials were not convinced.
In 1885 the States-General in the Netherlands considered a proposal that,
according to the American minister in The Hague, would cost American oil industry some $4 million per year and cause "serious embarrassments" to the
commercial relations between the two countries. Dutch officials assured Bell
several times that the measure was a purely fiscal one designed to relieve colonial industry and agriculture. But at the same time they reminded him that
American duties' 'were protectionist to the highest degree" . Furthermore, the
Netherlands foreign minister told Bell that the American tariff of 1883 was
directed against Sumatra tobacco' 'with the object openly avowed, to trammel
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on the importation of one of our principal articles of commerce ... ,,31). In spite
of Bell's objections, the Netherlands parliament in March 1886 did pass a higher import duty on foreign petroleum in its Asian colony. Most likely out of
fear of still higher duties on this and other American commodities made the
Cleveland administration and Congress hesitate to reconsider the tariff of
March 1883.
In June 1887 J. H. Maynard, Assistant Secretary of the Treasury, tried to effect a more stringent application and enforcement of the tariff by ordering a
different classification of leaves. Thus he instructed appraisers to draw indiscriminately "not less than 100 hands or more if in the judgment of the examiner the same be necessary, from each representative bale, separately counting
and weighing these hands and taking the proportion of light and heavy hands
for the purpose of determining the proportion of the whole bale or lot". The
new ruling, it was felt, would do away with the "destructive examination"
currently in practice of tearing a bale apart. As could be expected, the Maynard rule, as it came to be called, drew protest because it seemed to favor American leaf growers 32) . Its impact must have been minimal because the importation of Sumatra tobacco did not decline. Thus native growers had to rely on
Congressional action and relief.
Duty revision came in 1890 with the so-called McKinley tariff. A new tariff
commission collected sufficient evidence to persuade various Congressmen
that revision was necessary if not urgent to protect American leaf growers.
Again many cigar manufacturers strongly opposed the proposed revision
which, they predicted, would be "ruinous" to their business. David Hirsch,
Chairman of the Executive Committee of the National Cigar Manufacturers
Association, told the House Ways and Means Committee that he could see no
good reason to protect the American farmer' 'to the detriment of the workingman and the manufacturer". Those favoring protection if not prohibition
testified that the Dutch tobacco growers in Sumatra used cheap labor, lamented the "Asiatic invasion", and decried the "unjust competition of rich Holland syndicates". Futhermore, they condemned the "tricks and frauds" of
the importers 33).
Secretary of State, James C. Blaine, opposed the proposed new tariff on Sumatra leaf and on various occasions promised Von Weckherlin "to fight them
in the committee and then in the House and then, if necessary, in the Senate".
He referred to the members of the House Ways and Means Committee as "a
lot of fools" and assured the Netherlands minister that the bill would be "picked to pieces". Although, according to Von Weckherlin, Blaine spoke like "a
stockholder of the Deli Maatschappij" 34), he could not prevent the bill from
passing the House and Senate where there was little opposition to the proposed revision. In May and August both houses of Congress accepted the new tariff with little debate. It called for the levying of a duty of $ 2 per pound on
unstemmed leaf tobacco if any portion of the content of a bale, package, or
box was suitable for wrappers 3S ).
The U.S. Tobacco Journal considered the new tariff "unconstitutional, a
fraud, a robbery of the many in favor of a few and the culminating atrocity of
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class legislation", and a "robber duty,,36). Initially, the new tariff had considerable impact and caused a substantial reduction in Sumatra leaf importation. Partly as a result of the anticipated raise in the duty Sumatra leaf importation in 1890 was still very high and amounted to some 9,734,999 pounds. Yet,
in 1891 it plummeted to 4,908,595 and in 1892 to 2,666,932 pounds. As a result
of the higher tariff, the price of domestic tobacco wrappers increased from
5 Vz cents per pound in 1890 tot 25-40 cents per pound a few years later. Thus
domestic growers could be pleased, but theirs was only a temporary respite because Sumatra leaf was here to stay. By 1893 the importation of Sumatra leaf
amounted to 5,374,765 and two years later to 5,679,2523 pounds. In 1920 some 430/0 of all American cigars were wrapped with Sumatra leae 7).
The high import figure of 1895 was partly the result of a lower duty of 1894
which reduced the tariff of unstemmed leaf from $ 2.00 to $ 1.50 per pound 38).
Furthermore, Sumatra tobacco growers succeeded in producing thinner leaves
and thus packed more in a pound. The unabated importation of Sumatra leaf
brought new complaints from tobacco growers. Thus during the tariff hearings of 1896 the New York Tobacco Growers Assocation complained that
leaf growers were in a "deplorable condition" as a result ofthe "dangerous rival", the Holland syndicate. Congress was sympathetic and in 1897 agreed to
increase the duty from $1.50 to $1.85 per pound3~.
But higher duties did not reduce the volume of imports. In 1903 some
6,846,525 pounds were imported and in 1909, 5,847,835 pounds entered the
United States40). The tariffs of 1909 and 1913 left the import duties unchanged. During the First World War Sumatra tobacco was directly imported to
the United States where it secured very good prices at as much as $5 per
pound, twice the pre-1914IeveI41 ). In 1921 Congress raised the duty to $2.25
only to lower it again in 1922 to $ 2.10. In 1930 it was raised once again, this time to $2.27Vz per pound42 ). Article 307 of the Tariff of 1930 stipulated that
the United States would no longer import any goods, wares, articles, and merchandise, mined or produced or manufactured wholly or in part in any foreign
country by convict, forced, or indentured labor or under penal sanctions. For
many years Dutch tobacco growers in Sumatra had imported Javanese and
Chinese contract laborers who could be punished by plantation owners for
misbehavior or violations of the terms oftheir contracts. Although plantation
workers were not indentured or forced labor the employer's right to apply socalled penal sanctions against them seemed to indicate that they were not completely free agents. The use of the penal santion could be interpreted as a violation of the tariff provision of 1930. Fear of losing the profitable American
market possibly contributed to the decision taken by the Sumatra planters and
the colonial Government in the 1930s to abandon the penal system43 ).
Imports of Sumatra tobacco declined in the 1930s and was disrupted during
the Second World War although large quantities had been stored in the United
States to meet the needs of the domestic market. But the heyday of the Sumatra leaf was over. In the post-War years it would rapidly decline in popularity
to be replaced by other brands.

154

"BEAUTIFUL TOBACCO"

Conclusion
The import of Sumatra tobacco in the United States in the late nineteenth and
early twentieth centuries teaches us something about the history of American
tariffs and American-Dutch trade relations. Trade relations were considerably improved in 1882 when Congress finally saw fit to remove the almost ancient ad valorem tax. But one year later it erected a new trade barrier when it
tried to limit imports of Sumatra tobacco. This measure might have caused a
strain in Dutch-American relations. But the inadequacy of the tariff of 1883
made it possible for Dutch merchants to import almost unlimited amounts of
Sumatra tobacco. Even the more stringent laws of the 1890s did not hurt Sumatra planters since the American public demanded that "beautiful tobacco" .
Sumatra tobacco was one of many Indonesian products that gained a
substantial market in the United States in the early twentieth century, and at
the time of the outbreak of the Second World War in the Pacific the American
consumer had come to value other commodities such as coffee, sugar and oil
as well. Sumatra tobacco was one of the earliest economic ties that linked the
United States with the colonial economy of the Netherlands Indies.

NOTEN BU HOOFDSTUK VI
') On the history of tobacco consumption see: F. McDonald, The history ojtobacco
production in Connecticut (New Haven 1%3) 6 ff.: J.J. Gottsegen, Tobacco: A study oj
its consumption in the United States (New York 1940) 2-3, 8, 9, 16, 140-141.
2) W.N. Baer, The economic development oj the cigar industry in the United States
(Lancaster, Pennsylvania 1933) 29ff.; C.l. Hendrickson, A history of tobacco production in New England (Storrs, Connecticut 1931), 8-11; W.W. Garner, E.G. Moss et aI.,
"History and status of tobacco culture", in: Department ofAgriculture Yearbook 1922
(Washington, D.C. 1923)404-409; McDonald, The history, 6-7,13; U.S. Tobacco Journal, "Import duty on leaf tobacco. Facts and figures showing the effects of schedule 'F'
of the proposed new tariff bill upon the cigar manufacturing industry of the United States", U.S. Tobacco Journal (New York 1890)5,7,10.
3) On the development of tobacco cultivation in Sumatra see: W.H.M. Schadee, Geschiedenis van Sumatra's Oostkust (Amsterdam 1918) I: 171 ff, 186, II 23; H. Baudet,
M. Fennema et al., Het Nederlands belang bij lndie (Utrecht/ Antwerpen 1983) 32.
4) U.S. House of Representatives, Report of the Tariff Commission (Washington,
D.C. 1882) I: 425-426; H.M. Duys, "Popularity of Sumatra and Java wrapper in the
United States", Holland and her Colonies 1 (1921) 25-28.
s) Congressional Record, XIV: 1899.
6) Algemeen Rijksarchief, The Hague lARA): Legation North America. Vol. 212.
Memorial Laarman and Co. (n.p., n.d.), Firma Ankersmith to Von Weckherlin, March
11 1882.
~) [G.) Falk et aI., The tobacco tariff relative of Sumatra and domestic/ear Statistics
of import, production, and manufacture (New York 1886) n.p.
8) On the ad valorem tax see: ARA: Legation North America. Vol. 140, 178; J. Woltring, ed., Documenten betrefjende de buitenlandse politiek van Nederland, 1848-1919.
Tweede Periode, 1871-1898 (The Hague 1962-1972) I: 373-374, 375, 473, 671, 712; II:
645,747,773,780-781; III : 198-200,205-206,207-208,214-215,227; U.S. House ofRepresentatives, Papers relating to thejoreign relations oj the United States, 1874 (Washington, D.C. 1875) III: 780-785,787-789 and 1880 (Washington, D.C. 1881) I: 807,

"BEAUTIFUL TOBACCO"

155

808; Congressional Record XIII : 1489,2846-2847, 3646.
~ U.S. House of Representatives, Report.
I ) On Congressional reaction see: ARA: Legation North America. Vol. 212; Congressional Record, XIV: passim.
II) ARA: Legation North America. Vol. 212. Von Weckherlin to Foreign Office,
March 15, 1883.
.
12) Cited in o. Falk, Memorandum as to theproperrates to be charged on certain leaf
tobacco imported to the port of New York from Holland by G. Falk and Bro. [New
York 1884]6; ARA: Legation North America. Vol. 212.
13) Falk, Memorandum, 8.
14) Ibidem, 12; Supreme Court Reporter (St. Paul, Minnesota 1891) Xl: 41-43.
15) J .B. Killebrew & H. Myrick, Tobacco leaf Its culture and cure, marketing and
manufacture (New York 1902) 380.
16) ARA: Legation North America. Vol. 212. French to Von Weckherlin, November
10, 1883.
17) ARA: Legation North America. Vol. 212. Von Weckherlin to Foreign Office, January27, 1884, Fo1gerto Collector of U.S. Customs, New York City, January 11,1884.
See also: U.S. Tobacco Journal, January and February 1884.
IS) ARA: Legation North America. Vol. 212. Falk to Collector of U.S. Customs,
New York City, February 8,1884, Von Weckherlin to Foreign Office, January 27 ,1884.
I~ ARA: Legation North America. Vol. 212. D.C. Sturgis report, March 17,1884.
20) Ibidem: Brewster to Department of Treasury, April 23, 1884.
21) Ibidem: Folger to Collector of U.S. Customs, New York City, May 2, 1884; Von
Weckherlin to Foreign Office, May 17 1884.
22) Ibidem: Von Weckherlin to Foreign Office, June 14, 1884.
23) Ibidem: Von Weckherlin to Foreign Office, June 14, 1884.
24) U.S. Tobacco Journal, "Import duty", 12; U.S. Tobacco Journal, March 22,
1890.
25) ARA: Legation North America. Vol. 213 .
26) Congressional Record, XVII: 524.
27) ARA: Legation North America. Vol. 212. Von Weckherlin to Foreign Office, January 25, 1886 and March 12, 1886; U.S. Journal of Tobacco, March 7, 1886.
28) U.S. Tobacco Journal, August 7,1886.
29) Congressional Record, XVII: 8039.
30) Ibidem, XVIII : 292-293.
31) ARA: Legation North America. Vol. 212. Von Weckherlin to Foreign Office,
1885-1886, Foreign Office to Von Weckherlin 1885-1886, Bell to Foreign Office, 18851886; U.S. House of Representatives, Papers, 1885 (Washington, D.C. 1886) [Bell to
Secretary of State, December 8 and 14,1885]; Congressional Record, XVII: 24-25; U.S.
National Archives, Despatches from United States Ministers to the Netherlands, 17941906. National Archives Microfilm Publication, M42 (Wasthington, D.C. 1962) reel 30.
32) U.S. Tobacco Journal, June 6, 1887; Journal of Commerce, October 5, 1887;
[Von Weckherlin to Foreign Office, November 27,1887].
JJ) U.S. House of Representatives, The miscellaneous documents of the House ofRepresentatives for the first session of the 51st Congress, 1889/ 90 (Washington, D.C.
1891) 953 ff; U.S. Tobacco Journal, March 22, 1890.
34) ARA: Legation North America. Vol. 212. Von Weckherlin to Foreign Office,
March 17,1890. April 3 and June 2,1890.
35) Congressional Record, XXI : passim.
36) U.S. Tobacco Journal, May 19, 1894.
37) U.S. House of Representatives, The miscellaneous documents of the House of Representativesfor the first session of the 53rd Congress, 1893 (Washington, D.C. 1893)
585 .
38) U.S . Congress, The Statutes at large of the United States of America (1895)
XVlll: 522.
3 ~ U.S. House of Representatives, Tariff hearings before the Committee on Ways
and Means. Second session, 54th Congress, 1896/ 97 (Washington, D.C. 1897) I: 709-

156

"BEAUTIFUL TOBACCO"

710· U.S. Congress, The Statutes (1899) XXX: 169.

~ U.S. Department of Commerce, Bureau of Statistics, Monthly summary of commerce and finance of the United States, October 1905 (Washington, D.C. 1905) 2021;
October-December 1911 (Washington, D.C. 1911) 898 .
41) Duys, "Popularity", 26.
42) U.S . Congress, The Statutes (1923) XLII: 10-11,890-891; (1931) XLVI: 631.
43) On this issue see: H.J. Langeveld, "Arbeidstoestanden op de ondernemingen ter
Oostkust van Sumatra tussen 1920 en 1940 in het Iicht van het verdwijnen van de poenaIe
sanctie op de arbiedscontracten", Economisch- en Sociaal-Historisch laarboek 41
(1978) 294-368.

VII
EEN GENTLEMEN'S DISAGREEMENT.
HET GESCHIL TUSSEN DE NEDERLANDSCHE BANK EN DE
lAVASCHE BANK IN DE lAREN 1922-1924 OVER DE UITKERING
VAN GOUDWINSTEN*)
door
W.L. KORTHALS ALTES
"Deze voorstelling van zaken is zoodanig in strijd met de feiten, dat wij ons werkelijk
hebben moeten afvragen of Uw schrijven ernstig gemeend kon zijn" 1)
,,pe voorstelling van zaken is niet in strijd, maar in tegendeel geheel overeenkomstig
de feiten. Het is wei erg naief van De lavasche Bank zich af te vragen of het schrijven
van de Nederlandsche Bank ernstig gemeend was,,2).

Deze twee citaten, afkomstig uit een brief van de Directie van De lavasche
Bank van november 1922 en de reactie daarop van De Nederlandsche Bank in
januari 1923, hebben betrekking op een geschil over plannen van De lavasche
Bank om aanzienlijke winsten, die op goud- en doIIartransacties waren behaald, aan de aandeelhouders uit te keren. Kon mr. G. Vissering, oudpresident van De lavasche Bank en destijds president van De Nederlandsche
Bank, in 1913 nog steIIen dat beide circulatiebanken in het algemeen belang
zeer vriendschappelijk te zamen plachten te werken, bovengenoemde citaten
doen eerder denken aan de woelige debatten tussen regering en oppositie in het
Britse Lagerhuis 3). Dit artikel beoogt van dit geschil een schets te geven tegen
de achtergrond van de samenwerking tussen de centrale bank in Nederland en
Nederlands-Indie.

I

DE MONETAIRE RELA TIE TUSSEN MOEDERLAND EN KOLONIE

ZoweI in Nederland als in Nederlands-Indie waren vanaf het laatste kwart der
negentiende eeuw gouden tientjes en zilveren rijksdaalders en guldens wettig
betaalrniddei. Op grond daarvan kan van een muntunie worden gesproken.
Desalniettemin werd met name in de bankwereld onderscheid gemaakt tussen
de Nederlandse en de Indische gulden, wat tot uitdrukking kwam in de wisselkoers . Zo bleef De lavasche Bank zelfs tot de eeuwwisseling in haar jaarverslagen bedragen, die in wat genoemd werd Nederlandsch Courant (N.C.)
luidden, expliciet ornrekenen in Indisch Courant (I. C.). Omdat naderhand, in
overeenstemming met een normaal functionerende gouden standaard, de
koersende pariteit (d.w.z. I.C.jl,- = N.C.jl,-) dicht gingen benaderen,
werd hiermee gestopt.
Moederland en kolonie hadden elk hun eigen centrale bank. Vanaf haar
oprichting in 1828 had De lavasche Bank al een van de kenmerken daarvan,
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namelijk het monopolie op de uitgifte van bankbiljetten. Een wettelijke regeling van de relatie tussen De Nederlandsche Bank en De Javasche Bank heeft
echter niet bestaan4 ) . Zoals zo vaak is deze niet in de studeerkamer geconcipieerd, maar in de praktijk gegroeid. Beide instellingen deden in de negentiende eeuw nog zaken die tegenwoordig op het terrein van de handelsbanken liggen. Terwijl De Nederlandsche Bank zich daaruit omstreeks 1932 terugtrok, is
De Javasche Bank tot haar formele einde in 1953 handelstransacties blijven
financieren s). Verder hadden zij gemeen dat de aandelen in particuliere handen waren en er dus naar het maken van winst werd gestreefd.
De bijzondere monetaire band tussen Nederland en Nederlands-Indie leidde
ertoe dat bij de overgang van Nederland in 1875 naar de gouden standaard de
waarde van de Indische gulden ook aan het goud gekoppeld werd. Toch bleven
in de regel- ondanks de daling van de zilverprijs nadien - tussen beide landen
tot 1912 zilveren munten tegen hun nominale waarde als vereffeningsmiddel
fungeren. Er is op grond daarvan gesteld dat Nederlands-Indie in deze periode
niet de gouden standaard, maar de "gulden-standaard" had . Voor De Javasche Bank hield dit in dat zij verondersteld werd te intervenieren indien op de
wisselmarkt van Batavia de koers "op Holland" te veel van de pariteit dreigde
af te wijken. De Nederlandsche Bank had volgens deze opvatting een ruimere
opdracht, name1ijk zorg te dragen voor de handhaving van de goudwaarde der
Nederlandse gulden 6 ).
Maar de werkelijkheid was gecompliceerder dan deze schematische voorstelling doet voorkomen; de beweging van zilvergeld tussen moederland en kolonie had meer te maken met de behoefte aan circulatiemiddelen in
Nederlands-Indie dan met de onderlinge wisse1koers. Hoe belangrijk de handel in Nederlandse guldens in Batavia ook geweest zal zijn, we mogen niet vergeten dat de uiterst belangrijke uitvoer van suiker vee1al via Londen werd gefinancierd door middel van sterlingwissels 7). Een van de eerste voorbeelden van
een tussenkomst van De Javasche Bank op de wisselmarkt deed zich voor in
1904 toen zij ter steuning daarvan een surplus aan suikerwissels uit de markt
nam . In datzelfde jaar gaven, aldus het jaarverslag, de lage koersen op Engeland De Javasche Bank aanleiding tot goudinvoer 8).
De Nederlandsche Bank en De Javasche Bank waren strict gezien niet tot innige samenwerking genoodzaakt. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat
De lavasche Bank tot de opening van haar bijkantoor te Amsterdam in 1891
door de Nederlandsche Handel-Maatschappij werd vertegenwoordigd . In
1828 was een verzoek om vertegenwoordiging door De Nederlandsche Bank
geweigerd omdat deze laatste een be1angenbehartiging van De lavasche Bank
in strijd met haar octrooi achtte9 ) .
In 1899 rees er een probleem tussen De lavasche Bank en De Nederlandsche
Bank omdat de eerstgenoemde ins telling haar goudvoorraad meende te moeten uitbreiden Jo). De president van De Nederlandsche Bank, mr. N.P. van den
Berg, oud-president van De lavasche Bank, maakte bezwaar tegen deze politiek, omdat Nederland naar zijn idee dat goud meer nodig had dan
Nederlands-Indie; bij ongunstige wisselkoersen kon de kolonie zilver gebruiken. Toen in de loop van het volgende jaar evenwel bleek dat de omvang van
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de goudaankopen van De lavasche Bank slechts bescheiden was, liet Van den
Berg de kwestie verder rusten.
In de loop van 1906 had De Nederlandsche Bank nogal plotseling dringend
behoefte aan goud en daarom was het een uitkomst dat De lavasche Bank in
de kluis van haar bijkantoor in Amsterdam voor een bedrag van vijf mitjoen
gulden aan gouden tientjes had liggen. Deze werden overgebracht naar de Dude Turfmarkt. Dp haar weekbalans deed De lavasche Bank het evenwel voorkomen alsof haar metaalvoorraad gelijk was gebleven. Men was van mening
dat een creditsaldo bij De Nederlandsche Bank op hetzelfde neerkwam als
goud of zilver ll ). Toen de Nederlandsche Handel-Maatschappij, die zich sinds
de jaren tachtig op bankzaken was gaan toeleggen en dus een concurrent van
De lavasche Bank was geworden, hiervan lucht kreeg, kwam het tot klachten
bij de regering in Den Haag I2 ). Deze liet in de loop van 1907 weten deze gang
van zaken ongewenst te vinden 13 ). Aan het einde van 1907lukte het dan ook
om een zgn. earmarkregeling tot stand te brengen. De Nederlandsche Bank
verklaarde zich bereid het creditsaldo om te zetten in zilveren munten en deze
in afwachting van eventuele verscheping naar Nederlands-Indie in haar kluis
apart te leggen I4 ). Wat waren hiervan de voordelen?
De twee centrale banken waren kassier van het Rijk respectievelijk het Gouvernement van Nederlands-Indie. De Indische overheidsrekeningen liepen
voor een deel via de Nederlandse schatkist. Ter vereenvoudiging van de overmakingen van overheidsgelden van moederland naar kolonie en vice versa
bestond sinds 1901 de zgn. pariovereenkomst 1S ). Deze hield in dat bij overmakingen de tussenkomst van De lavasche Bank te Batavia en De Nederlandsche
en/of 1avasche Bank te Amsterdam vereist was . Net als elke centrale bank, die
gebonden is aan een wettelijke minimummetaaldekking maar tevens als particuliere bank winst wit behalen met rentegevende uitzettingen, trachtte De lavasche Bank haar feitelijke metaaldekking zo weinig mogelijk te laten uitkomen boven de wettelijk vereiste. De fluctuaties van de metaalvoorraad kwamen in grote lijnen overeen met die van de zgn. opeisbare verplichtingen. Indien deze laatste verminderen, was het veel gemakkelijker metaal in Amsterdam af te stoten en de daarmee verkregen middelen ter plaatse of op een van
de geld- of kapitaalmarkten elders in Europa uit te zetten dan in Batavia. Met
het oog op de vooralsnog beperkte kelderruimte aan de Keizersgracht en het
zoveel mogelijk vermijden van omslachtige en riskante metaaltransporten was
het earmarksysteem een aantrekkelijke oplossingI 6).
Toch kondigde in de herfst van 1909 De Nederlandsche Bank aan daarvan
af te willen. Van den Berg yond het een bezwaar dat zich in de kelder van de
Dude Turfmarkt een hoeveelheid metaal beyond waarover De Nederlandsche
Bank niet kon beschikken en welke niet uit de balans van een van beide instelling bleek I7 ). Dat metaal van De lavasche Bank in de kluis van De Nederlandsche Bank niet op de balans van deze laatste opgevoerd werd, was de normaalste zaak van de wereld maar dat De lavasche Bank de verdeling van haar
goud- en zilvervoorraad binnen en buiten Nederlands-Indie niet aan de openbaarheid wenste prijs te geven berustte op de overweging dat dan concurrenten
haar posities in het buitenland wei zouden kennen, terwijl De lavasche Bank
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niet op de hoogte was van die van haar concurrenten I8 ). De presidenten van
beide banken correspondeerden wat met elkaar zonder veel water in de wijn te
doen. Van den Berg bleef van mening dat de geheimzinnigheid omtrent de feitelijk in de kelders van De Nederlandsche Bank aanwezige zilvervoorraad
neerkwam op misleiding van het publiek ten aanzien van de werkelijke munttoestand in Nederland. Vissering daarentegen stelde dat "onze vijanden"
geen inzage mochten hebben in de verdeling der middelen van De lavasche
Bank omdat zij deze daarmede zouden kunnen benadelen in tijden van
geldschaarste 1' \
De Directie van De Nederlandsche Bank was in mei 1910 nog steeds niet bereid tot een vernieuwing van de earmarkovereenkomst. Het Amsterdamse bijkantoor van De lavasche Bank kreeg telegrafisch opdracht uit Batavia over te
gaan tot de bouw van een grotere kluis 2o). Deze zou vanaf het begin van de jaren twintig inderdaad gebruikt worden voor het onderbrengen van een deel
van haar goudvoorraad, maar omdat De Nederlandsche Bank, ondanks de
formele aankondiging de earmarkregeling te willen beeindigen, deze in feite
bleef toestaan, was de noodzaak ervan aanzienlijk verminderd. Omstreeks
1911 was De Nederlandsche Bank door de toegenomen behoefte van
Nederlands-Indie vrijwel door haar zilvervoorraad heen 21 ) . Nergens blijkt dat
De lavasche Bank bezwaar had tegen een afwikkeling van de earmarktransacties in bijna uitsluitend gouden munt. Het enige dat haar gedelegeerden - dat
zijn eJe directeuren van het bijkantoor te Amsterdam - betreurden was het feit
dat jaarlijks een zekere provisie over de omzet moest worden betaald 22).
De invloed van de oor/ogsconjunctuur
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 had ingrijpende gevolgen
r het binnenlandse en buitenlandse betalingsverkeer. Ook in neutrale landen waren de centrale banken niet meer verplicht goud af te geven. Het goud
diende geconcentreerd te worden bij de centrale banken zodat het kon worden
gebruikt voor de financiering van internationale transacties, die door de regeringen in het algemeen belang werden geacht. In feite werd de gouden standaard niet meer toegepast. De wisselkoersen gingen onbeperkt fluctueren en
vooral de valuta's van oorlogvoerende land en kwamen onder druk ten opzichte van die der neutrale landen.
Ook De Nederlandsche en De lavasche Bank hebben hun goudverkopen
aan particulieren stopgezet. De vraag of dit consequenties zou kunnen hebben
voor de onderlinge waarde van de Nederlandse en de Indische gulden lijkt niet
ter sprake te zijn genomen. Twee ontwikkelingen deden zich voor in verband
met de suikeruitvoer en de goudafgifte te Batavia.
De financiering van de suikerexport onderging verandering. De zgn. particuliere Indische banken lieten met het oog op de twijfelachtige waarde van het
pond sterling deze financiering over aan De lavasche Bank. Deze kreeg daardoor aanzienlijke tegoeden in Londen die Lloyds, haar correspondent aldaar,
bereid was in goud om te zetten. Maar toen rezen er problemen, die voortvloeiden uit de grote vraag naar Nederlandse guldens en het grote aanbod van pon-
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den in Nederlands-Indie. In normale tijden konden de ponden zonder noemenswaardig verlies in Amsterdam verkocht worden, in 1915 daarentegen niet
meer. Het gevolg was dat De lavasche Bank in augustus 1915 met een gebrek
aan middelen in Nederland te kampen kreeg en dat de koers van de Indische
gulden onder abnormale druk kwam te staan. Een verzoek van De lavasche
Bank om ter verkrijging van middelen in Nederland te Londen geearmarked
goud aan De Nederlandsche Bank te verkopen of als onderpand voor voorschotten te gebruiken werd door deze afgewezen23 ). Het probleem werd vervolgens opgelost doordat De lavasche Bank toch toestemming kreeg van de
Londense Exchange Commission een deel van die voorraden in de laatste
maanden van 1915 naar Nederland te laten verschepen, waar De Nederlandsche Bank wei bereid was de sovereigns (gouden ponden) in belening te nemen.
De tweede verandering betrof de gaandeweg verbeterde goudpositie van De
lavasche Bank. In 1916 verklaarde zij zich opnieuw bereid tot goudverkoop
aan particulieren. In Nederlands-Indie hadden overigens voornamelijk de
goudsmeden daarvoor belangstelling 24 ).
Hetjaar 1919: de oorlog was afgelopen maar van een herstel van de intern ationale monetaire stabiliteit was nog allerminst sprake. Ook tussen moederland en kolonie kwam deze in het gedrang. Terwijl het in de voorgaande jaren
nog voorkwam dat De lavasche Bank goud uit haar earmarkdepot in Amsterdam aan De Nederlandsche Bank afstond, ging de stroom vanaf nu in slechts
een richting 2S ). In de eerste vier maanden verhuisden 21 miljoen gulden aan
gouden tientjes naar de goudvoorraad van De lavasche Bank. Deze betaalde
daarvoor de vooroorlogse prijs van / 1650 per kilo fijn goud, terwijl in 1919 in
de vrije handel voor industriegoud een gemiddelde prijs van /2126 gold.
Toen naeenpauzevan twee maanden eindejuni 1919 De lavasche Bank opnieuw om goud aanklopte werden door De Nederlandsche Bank in plaats van
gouden tientjes sovereigns geleverd. Opnieuw werd een prijs gehanteerd die
aanzienlijk beneden de vrije prijs lag daar de Nederlandsche Bank meende dat
De lavasche Bank goud nodig had voor de dekking van haar verplichtingen.
Dit was inderdaad gedeeltelijk het geval, want van 4 januari tot 5 september
1919 namen de verplichtingen met bijna 73 miljoen toe. Maar uitgaande van
de vooroorlogse wettelijke dekkingsverhouding van 40 % (die in de zomer van
1914 zelfs verlaagd was tot 20 %) had De lavasche Bank kunnen volstaan met
de aankoop van ruim 29 miljoen aan goud. Dat in werkelijkheid van De Nederlandsche Bank voor 52 miljoen werd overgenomen, hing samen met een
aanzienlijke toename van de verkoop van goud in Nederlands-Indie, met name aan de goudindustrie26). Omdat daarbij evenwel niet de vooroorlogse prijzen werden gehanteerd leverden deze transacties aantrekkelijke arbitragewinsten op.
Ook elders werden goede zaken gedaan. Een earmarkdepot in Bombay
werd injuli 1919 met een winst van drie miljoen geliquideerd, terwijl in dezelfde maand bij De Nederlandsche Bank tegen de vooroorlogse prijs voor meer
dan 10 miljoen aan sovereigns gekocht werden. Het hoofdkantoor van De lavasche Bank verzocht het kantoor te Amsterdam geen ruchtbaarheid aan die
winst te geven en deelde mee dat het "natuurlijk" niet de bedoeling was deze
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aan het eind van het jaar uit te keren, als dat niet nodig was 27 ). Het is niet bekend in welke mate De Nederlandsche Bank van deze goudarbitrage van haar
zusterinstelling op de hoogte is geweest28 ). Wei zou men in kringen van eerstgenoemde instelling hebben beweerd dat in Nederlands-Indie een deel van het
goud zijn weg zou vinden naar "vrouwen van twijfelachtige reputatie" . Bij De
lavasche Bank vroeg men zich af of De Nederlandsche Bank soms re1aties in
dergelijke kringen had en zodoende over die informatie kon beschikken 29 ).
Het einde van de goudaankopen tegen vooroorlogse prijs kwam even wei in
zieht. Uit een briefwisseling tussen De Nederlandsche Bank enerzijds en K.F.
van den Berg (zoon van N.P.), de directeur-secretaris van De lavasche Bank
die tijdelijk in Holland verbleef, anderzijds, blijkt dat mondelinge besprekingen hadden opgeleverd dat het earmarken in Amsterdam boven de 85 rniljoen
zou worden stopgezet 30). Als motieven ·werden genoemd ten eerste, dat de
goudpositie van De Nederlandsche Bank een verdere goudafgifte ongewenst
maakte en ten tweede dat De lavasche Bank ook elders goud kon kopen. Het
eerste motief klinkt met het oog op de ontwikkeling van de goudvoorraad van
De Nederlandsche Bank in deze tijd aannemelijk terwijl inderdaad in juni
1919 het verbod op gouduitvoer uit de Verenigde Staten was opgeheven 31 ). Afgesproken werd dat, wanneer de positie van De Nederlandsche Bank het weer
toeliet en indien De lavasche Bank het goud benodigd ter dekking van haar
verplichtingen niet elders kon verkrijgen, zou het earmarkdepot weer mogen
toenemen.
Dit alles belette De lavasche Bank niet om door te gaan met de goudoperaties. De aankopen bleven voor een deel nodig doordat de obligo's (d.w.z. de
opeisbare verpliehtingen) ten gevolge van de sterk toenemende exportopbrengsten omhoog schoten en men een dekking van rond de 40 070 wenste aan
de houden. Maar de goudverkopen in Nederlands-Indie werden ook voortgezet omdat De lavasche Bank, zo liet zij haar bijkantoor in Amsterdam weten,
"de nijvere werklieden in de goudindustrie in Indie niet wilde duperen,,32).
Een besluit om goud in baren te kopen ter aanmunting van ducaten werd in de
eerste plaats gemotiveerd "om wat te verdienen". "De Nederlandsche Bank
zet een dergelijk punt gewoonlijk achteraan of uit het helemaal niet" voegde
Batavia daaraan nog in een commentaar toeB). Het feit dat het niet meer mogelijk was goud bij De Nederlandsche Bank te verkrijgen leverde geen problemen op want, zo luidt het: "voorlopig ondervinden wij geen directen last van
den maatregel door de Nederlandsche Bank genomen. Het komt er op neer,
zooals wij altijd hebben beweerd, wij kunnen de Ned. Bank missen; de vraag
zal echter zijn of het omgekeerde ook waar is. Daarvoor moeten we rustig de
toekomst afwachten,,34). Desondanks klaagt het jaarverslag van De lavasche
Bank over 1919120 dat het besluit op een zeer ongelegen tijdstip kwam en dat
de bank zich "zeer tegen hare zin" genoodzaakt zag aankopen van "Nederlandsch Courant" tot het strict nodige te beperken 3S ).
De toekomst was even wei allerminst rustig. Aan de euforie, veroorzaakt
door de prijsstijgingen van de Nederlands-Indische exportprodukten, kwam
in de loop van 1920 een einde. De koers van de Indische gulden lag toen lager
dan die van de Nederlandse. Dit duidde op een tekort aan middelen van
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Nederlands-Indie in Nederland. De meest directe manier om de koers van de
Nederlands-Indische valuta te steunen zou zijn om door middel van goudverkoop aan Nederland guldens te kopen maar daarvoor voeIde De lavasche
Bank niet, omdat De Nederlandsche Bank haar niet wilde beloven goud af te
staan als eerstgenoemde dat weer nodig zou hebben 36). Wei kreeg zij de faciliteit het in het earmark depot liggende goud te belenen tot een bedrag van 20
miljoen gulden. Van deze mogelijkheid is in de periode december 1921november 1924 herhaaldelijk gebruik gemaakt. En ook al yond men het in Batavia een "blameerende transactie" dat daarvoor aan de Nederlandse circulatiebank rente moest worden betaald, de samenwerking tussen De Nederlandsche en De lavasche Bank was daardoor bepaald niet beeindigd37 ) .
Vanaf de tweede helft van oktober 1920 deed zich een opmerkelijke daling
van de obligo's van De lavasche Bank voor. Desondanks meende het bijkantoor in Amsterdam verder te moeten gaan met het vergroten van de goudvoorraad. Deze bereikte pas in juni 1921 een maximum. Welke overwegingen daaraan ten grondslag hebben geIegen is niet duidelijk. Wei staat vast dat de complete gouddepots in de Verenigde Staten geliquideerd zijn later in het jaar38).
De daarmee verkregen dollars werden in Amsterdam met f1inke koerswinst
verkocht. Omdat ongeveer in dezelfde periode De Nederlandsche Bank soortgelijke transacties verrichtte, mag ervan worden uitgegaan dat deze daartegen
geen principiele bezwaren had. Dat is later anders geworden.
In januari 1922 werd mr. D. Fock, de Gouverneur-Generaal van
Nederlands-Indie, zeer confidentieel op de hoogte gebracht van de winst die
over het boekjaar 1921122 werd verwacht. Na aanvankelijke schrik was zijn
eerste reactie dat de Tweede Kamer, die de nieuwe lavasche Bankwet moest
behandelen, gelukkig hiervan niets afwist 39). Hij verwachtte dat, als deze wet
aangenomen zou worden, een hoog dividend veIe tongen in beweging zou
brengen. Niet ten onrechte.

II

DE CONTROVERSE LAAIT OP

Eind juni 1922 ontving ir. E.P. Wellenstein, Gouvernementscommissaris bij
De lavasche Bank, de balans en winst- en verliesrekening over het boekjaar
1921122. De normale gang van zaken was dat hij de stukken zonder meer naar
het Gouvernement zou doorsturen, maar Wellenstein trof daarin hoogst ongewenste tendenties aan en stelde voor dat de Gouverneur-Generaal bezwaar zou
maken tegen deze rekeningen40). Het octrooi van de lavasche Bank voorzag in
de mogelijkheid dat de Gouverneur-Generaal daartoe kon overgaan41 ). De bezwaren van Wellenstein richtten zich vooral tegen het voorstel van de Directie
om een dividend van 166 % aan de aandeelhouders uit te keren terwijl dat in de
jaren 1913121 gemiddeld niet meer dan 21 Y2 % bedragen had42 ). In de loop
van juli steIde Fock, die het met Wellenstein eens was, de Minister van Kolonien, S. de Graaff, op de hoogte. Alvorens te reageren wenste deze eerst de mening van de president van De Nederlandsche Bank te vernemen.
In een eerste reactie op 14 juli schreef Vissering dat hij met de hem beschik-
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bare gegevens nog geen oordeel over de winstcijfers van De lavasche Bank
kon vellen43 ). Over de uitkering van die winst aan aandeelhouders repte hij
niet. De afwachtende houding van Vissering was voor de Minister geen beletsel om op 20 juli aan de Gouverneur-Generaal te seinen dat hij eisen van goed
bankbeheer onverenigbaar achtte met een uitputting van de bankreserves. Hij
voorzag een sterke open bare afkeuring van een hoog dividend en adviseerde
daarom dit terug te brengen tot het peil van het voorafgaande jaar44 ). Een dag
later werd aan de Directie van De lavasche Bank bij Gouvemementsschrijven
medegedeeld dat de Gouverneur-Generaal "geen vrijheid kon vinden" zijn
goedkeuring aan deze jaarstukken te hechten. Op 24 juli antwoordde De lavasche Bank dat de Directie en Raad van Commissarissen besloten hadden, ondanks de bezwaren van de Gouverneur-Generaal, geen wijzigingen aan te
brengen in de balans en verlies- en winstrekening.
De volgende dag was er een onderhoud tussen Fock en E.A. Zeilinga Azn.,
president van De lavasche Bank. Eerstgenoemde was bereid de Directie van de
centrale bank te machtigen een interim-dividend van 35070 uit te keren; dit
kwam overeen met het percentage over het boekjaar 1920121 45 ). Op 29 juli
werd op de aandeelhoudersvergadering het bericht uitgegeven dat de
Gouverneur-Generaal die machtiging had verleend maar omdat dat nog
geenszins inhield, dat de partijen het eens waren over de omstreden jaarrekeningen, moest men - zo bepaalde het octrooi - tot de keuze komen van drie
scheidslieden die over de bezwaren van Gouvernementszijde zouden
beslissen46).
'
De lavasche Bank en het Nederlands-Indische Gouvernement konden het
over de benoeming van de drie scheidslieden niet eens worden. Daarbij speelde
vooral de vraag of de arbitrage in Nederlands-Indie of in Nederland zou moeten plaatsvinden. De Minister en het Gouvernement prefereerden het laatste,
onder andere omdat ze von den dat er in Nederlands-Indie onvoldoende
financieel-economische deskundigen waren47 ). Hoewel Zeilinga aan de
Gouverneur-Generaal te kennen gafpersoonlijk geen bezwaar te hebben tegen
arbitrage in Holland, dachten de Raad van Commissarissen en de gedelegeerden van het bijkantoor van De lavasche Bank te Amsterdam daarover duidelijk anders. Volgens mr. H. s-lacob, de president-commissaris, was het geschil
een Indische aangelegeneheid en kon de bankdirectie te Batavia de zaak beter
in de hand houden terwijl door behandeling in Nederland de zaak daar aIs het
ware te vondeling zou worden gelegd48 ). Het Amsterdamse bijkantoor waarschuwde: "Indien eenigszins mogelijk, vooral geen arbitrage hier in Holland.
Hier algemeene opinie dat circulatiebank met zulk een dividend niet voor den
dag had mogen komen (en ook de steun van Mr. Vissering moet ontbeerd worden)"4~. Op 16 september 1922 ontvingen aile kantoren van De lavasche
Bank een circulaire met de mededeling dat de Bank en het Gouvernement het
niet eens waren over de aanwijzing van arbiters 50). Dat betekende dat de zaak
aan de Raad van lustitie te Batavia moest worden voorgelegd s1 ) .
Vanouds bestond er een onderhandse correspondentie tussen de presidenten van de centrale banken in moederland en kolonie. Vissering en Zeilinga
hebben deze traditie voortgezet en vanzelfsprekend duikt in deze maanden in
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hun brieven de kwestie op. Vissering heeft zich hierover in de tweede helft van
juli een oordeel gevormd . Op 3 augustus 1922 stuurde hij Zeilinga een telegram dat blijk gaf van de grote ontevredenheid over een dividend van meer
dan 350/0; De Javasche Bank werd een tegemoetkomende houding
aanbevolen s2). Op 24 augustus antwoordde Zeilinga dat dit laatste buitengewoon moeilijk zou zijn omdat daarmee de zelfstandigheid van De Javasche
Bank zou worden prijsgegeven. Hij yond het "ergerlijk" dat het Gouvernement op aanstoken van een ondeskundige fantast - met wie Wellenstein bedoeld werd - De Javasche Bank wilde voorschrijven wat zij te doen had en dat
een beperking van het dividend een grote onrechtvaardigheid tegenover de
aandeelhouders zou betekenenS3 ). Reeds voordat deze brief, naar mag worden
aangenomen, door Vissering was ontvangen had de Directie van De Nederlandsche Bank haar reactie klaar. Vissering zelf zette eerst nog in persoonlijke
brieven van 24 augustus en 13 september aan Zeilinga zijn bezwaren tegen de
winstverdeling uiteen. Zijn voornaamste punt was dat een centrale bank geen
hoog dividend behoort uit te keren S4 ) .
Op 14 september pleegde de Directie van de Nederlandsche Bank overleg.
Reeds daags daarop schreef Vissering opnieuw aan Zeilinga een brief met een
vijftal nieuwe elementen. Deze waren:
(1) De goudafgiften van De Nederlandsche Bank aan De J avasche Bank waren
van uitzonderlijke aard. Bedoeling was laatstgenoemde in staat te stellen in
het algemeen belang voor een voldoende dekking van de geldcirculatie te
zorgen en niet dat goud later met grove winsten te verkopen ss).
(2) Daar De Javasche Bank zich niet aan haar beIofte had gehouden bij goudverkopen overleg te plegen met De Nederlandsche Bank was de Nederlandse gemeenschap belet om van het verkochte goud een nuttig gebruik te maken en er eventueel winst mee te maken.
(3) De Javasche Bank werd verzocht vrijwillig mee te werken om de abnormaIe winsten weer aan de gemeenschap terug te geven. Daarbij had uiteraard
de gemeenschap in Nederland recht op een aanzienlijk bedrag dat De Nederlandsche Bank niet op haar winst- en verliesrekening zou opnemen.
(4) Vissering kondigde in deze particuliere brief een officieel schrijven aan
over deze kwestie (dat volgde op 16 september).
(5) De Nederlandsche Bank wenste de zaak ook aan de regering in Den Haag
voor te leggen.
Na een korte vakantie liet Vissering op 4 oktober nog een nieuwe brief aan
Zeilinga volgen, waarin benadrukt werd dat De Nederlandsche Bank bij eerdere gelegenheden bijzondere winsten niet had uitgekeerd. Verder werd onderstreept dat het niet om een juridische maar om een morele kwestie ging. Het
uitkeren van een hoog dividend zou een storm ontketenen tegen de particuliere
circulatiebankenS6) •
Op 18 oktober volgde de reactie van Zeilinga. Gaarne had hij een poging gedaan door middel van een particuliere corespondentie tot overeenstemming te
komen maar doordat de Directie van De Nederlandsche Bank gemeend had
met een officieel schrijven te moeten komen en het hele geval aan de Minister
te moeten voorleggen was dat niet meer mogelijk s7 ) .
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De goude/aim van De Nederlandsche Bank
De brief van De Nederlandsche Bank van 16 september 1922, ondertekend
door waarnemend president 1. van Vollenhoven en directeur-secretaris mr.
G.H.M. Delprat, luidde een wisseling van brieven en nota's in die tot in 1924
heeft voortgeduurd s8 ). Door de vele - gedeeitelijk nogal technische - punten
die daarin behandeld werden is het geen eenvoudige zaak daarvan een samenvatting te geven. Vooral de geschriften van De lavasche Bank, die het beginsel
huldigde dat de aanval de beste verdediging is, zijn bepaald niet beknopt.
Hierdoor raakte datgene waar het mijns inziens om draait, namelijk de uitkering van de exceptionele winst aan particuliere aandeelhouders, wei zeer op de
achtergrond.
Geheel onbegrijpelijk is dit evenwel niet. Formeel kon aileen de
Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indie bezwaar maken tegen de jaarrekening van De lavasche Bank. Zoals gezegd was deze instelling in de zomer
van 1922 niet bereid toe te geven aan de wensen van het Nederlands-Indische
Gouvernement. Doordat de partijen het ook niet over een arbitrage eens konden worden en het geschil dus aan de Raad van lustitie te Batavia moest worden voorge!egd, leek het een tijdrovende aange!egenheid te kunnen worden.
Waarschijnlijk is ook belangrijk geweest dat men zich in Gouvernementskringen onvoldoende beslagen ten ijs voelde wat kennis van monetaire zaken
betrefts~ . Van De Nederlandsche Bank mocht verondersteld worden dat zij
weI over voldoende deskundigheid op dat terrein beschikte.
De vraag was hoe zij partij tegenover De lavasche Bank in deze kwestie
moest zien te worden. Een simpele afkeuring van de winstuitkering had deze
voor kennisgeving kunnen aannemen. Maar het is niet bekend of deze vraag
een rol heeft gespeeld bij de overwegingen van De Nederiandsche Bank. Bewaard is slechts een ongedateerde en niet ondertekende nota met de conclusie
dat een deel van de abnormale goudwinsten van De lavasche Bank op grond
van billijkheid aan De Nederiandsche Bank zou toekomen~. Onder de naam
goudciaim ging deze aanspraak , voor het eerst in de brief van Vissering aan
Zeilinga van 15 september naar voren gebracht, een belangrijke rol spelen in
de controverse.
Vissering betoogde als voigt:
(I) Uit het jaarverslag van De lavasche Bank is vernomen dat deze grote
winsten heeft gemaakt uit de realisering van een deel van haar goudvoorraad.
(2) Tijdens de ooriog heeft De Nederiandsche Bank tegen de voorooriogse
prijs goud aan De lavasche Bank verkocht, omdat deze dat nodig had om
de metaaldekking op peil te houden. Met het oog op de bijzondere omstandigheden, waardoor op de vrije markt een veel hogere prijs te krijgen was,
moeten deze verkopen als een speciale hulp worden gezien, waartoe De Nederiandsche Bank met het oog op het aigemeen Nederiands belang bereid
was.
(3) Toen door het verminderen van de obJigo's in 1921 De lavasche Bank kon
overgaan tot de liquidatie van een dee! van haar goudvoorraden had zij
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zich aan haar belofte moeten houden daarover eerst in overleg te treden
met De Nederlandsche Bank, zodat deze de kans had gekregen het eerder
verkochte goud terug te kopen.
Vissering trok tenslotte enkele conclusies:
(1) Aan de goudwinst moet een bestemming worden gegeven waarbij het algemeen belang op de voorgrond wordt gesteld en niet de specifieke belangen
van de aandeelhouders.
(2) Gegeven de voorgeschiedenis is het rechtmatig dat een deel van de winst ten
behoeve van het gemeenschapsbelang in Nederland aan De Nederlandsche
Bank ten goede komt.
(3) Een en ander moet in overleg met de regeringen in Nederland en
Nederlands-Indie zijn beslag krijgen .
Enige kanttekeningen zijn te plaatsen bij deze argumentatie. Ten eerste zal
tegenwoordig vrijwel iedereen het erover eens zijn dat een centrale bank een
uitzonderlijk grote winst - ook al is deze daadwerkelijk gerealiseerd - niet
moet uitkeren. In 1922 was de monetaire onrust, die zich met name manifesteerde in de wisselkoersen, nog niet voorbij. Omdat de Indische gulden nog
steeds niet meer dan /0,97 Y2 opbracht en ook ten opzichte van de Amerikaanse dollar gedeprecieerd was, lag een voorzichtiger utikeringsbeleid voor de
hand.
Ten tweede moet gezegd dat de aanspraak van De Nederlandsche Bank op
een deel van de goudwinst geen sterk punt is. Hoewel het betoog over het bijzondere karakter van de goudtransacties tussen de beide centrale banken op
zichzelf juist is, is het verb and tussen deze en de goudverkopen in de Verenigde
Staten in 1921 ver te zoeken. Dat De lavasche Bank de uitzonderlijke winst
over het jaar 1921122 slechts heeft kunnen boeken dank zij de aankopen bij De
Nederlandsche Bank tegen een voor die tijd lage prijs, is een aanvechtbare stelling.
Ten derde is het frappant dat men zich bij De Nederlandsche Bank pas door
de publikatie van het desbetreffende jaarverslag rekenschap gaf van de goudverkopen van De lavasche Bank in de Verenigde Staten. Reeds in april 1921
had Zeilinga bij een bespreking in Amsterdam aangekondigd daartoe te zullen
adviseren 61 ). Bovendien kreeg De Nederlandsche Bank de wekelijkse openbare balans en de notulen van de driemaandelijke vergaderingen van Directie en
Raad van Commissarissen van De lavasche Bank onder ogen62). Het is niet
duidelijk hoe de dollarverkopen van De lavasche Bank in Amsterdam pas
achteraf aan De Nederlandsche Bank bekend zijn geworden. Van Vollenhoyen was in de schoot van de Commissie van Advies van De Nederlandsche
Bank op 22 september 1922 echter van mening dat pas uit het jaarverslag der
lavasche Bank bleek hoe de grote winsten waren ontstaan 63 ) .
Ten vierde geldt dat de toezegging van de lavasche Bank om bij goudverkopen eerst over leg te plegen aIleen betrekking had op specifieke aankopen van
sovereigns in 1919. Op de eerder genoemde bijeenkomst in april 1921 had Vissering de mening geuit dat het wenselijk was dat zowel De 1avasche als De Nederlandsche Bank zelfstandig zouden blijven opereren. Het gaat nogal ver om
de toezeggingen ten aanzien van de sovereigns van toepassing te verklaren op
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alle goudverkopen. Wederom kan men zich afvragen waarom De Nederlandsche Bank niet eerder aan de bel heeft getrokken. De gedachte dat, als De Javasche Bank in overleg wou treden, De Nederlandsche Bank goud zou hebben
teruggekocht is ook niet bijzonder overtuigend; ten tijde van de goudverkopen
in de Verenigde Staten in de tweede helft van 1921 bevonden de obligo's van
De Nederlandsche Bank zich op een vrijwel stationnair niveau 64 ) .
Van deze minder sterke punten maakte De J avasche Bank in haar felle reactie van 20 november 1922 dankbaar gebruik 6s ) . De fameuze goudclaim werd
natuurlijk nadrukkelijk afgewezen. Ten aanzien van de dividenduitkering
werd gesteld dat deze in verhouding tot de reserves, die uit de winst gevormd
waren, allerminst te hoog was. Meermaien werd wrevel geuit over het bevoogdende karakter van het schrijven van De Nederlandsche Bank. Deze zou eisen
stellen aan de koloniale circulatiebank welke niet aan andere centrale banken
gesteld werden. Voorts werd overleg geeist terwijl De Javasche Bank stelselmatig uitgesloten was geweest van beraadslagingen tussen de voornaamste circulatiebanken.
In de lange brief van De Javasche Bank, waaraan een nota over de geschiedenis van de goudtransacties tussen beide banken is toegevoegd, komen talrijke andere zaken aan de orde die er weinig toe doen of onjuist worden voorgesteld. Dat bood De Nederlandsche Bank een aardig houvast voor toekomstige betogen. In dit bestek kan met enkele voorbeelden worden volstaan. Zo
ontkende De J avasche Bank dat de goudtransacties vanaf het uitbreken van de
oorlog tot 1919 een bijzonder karakter hadden gedragen. De stelling van De
Javasche Bank dat De Nederlandsche Bank met het leveren van gouden tientjes aan eerstgenoemde alleen maar aan een wettelijke verplichting voldeed
gaat volledig voorbij aan het feit dat het gouden tientje in deze tijd op de open
markt meer dan f 10 opbracht 66). De Javasche Bank baseerde deze stelling op
het feit dat de Nederlandse regering van haar bevoegdheid om De Nederlandsche Bank officieel te ontslaan van haar verplichtingen om bankbiljetten in te
wisselen tegen metaal geen gebruik had gemaakt. Dit was weliswaar het geval,
maar veel belangrijker dan deze zuiver formele omstandigheid, was het feit
dat De Nederlandsche Bank wettelijk geen goud,meer beschikbaar mocht stellen voor uitvoer - en daaronder valt in zekere zin ook earmarken - tenzij de
Kroon een ontheffing van het verbod op uitvoer zou verlenen 67 ) .
De Javasche Bank getroostte zich eerst in haar brief en vervolgens in de toegevoegde nota veel moeite de goudpolitiek van De Nederlandsche Bank te interpreteren. Ze probeerde aan de hand van tal van voorbeelden aan te tonen
dat de zusterinstelling in het moederland ondanks de grondig gewijzigde omstandigheden nog steeds erop uit was tijdens de oorlog door middel van goudoperaties de wisselkoersen te bei'nvloeden. Dit was niet het geval, zelfs niet
met betrekking tot de Indische gulden 68 ). De Javasche Bank protesteerde vervolgens tegen de opmerkingen van De Nederlandsche Bank over de goudverkopen aan de Nederlands-Indische goudindustrie. Welnu, daarover had deze
slechts geschreven: "Nu willen wij aanstonds niet zo ver gaan om in het algemeen bezwaar te maken tegen de winsten, die Gij hebt genoten door goud te
verkoopen aan de Inlandsche bevolking, waartoe Gij mede in staat gesteld
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werd door onze goudleveringen aan U ... ' '6~. Overigens vind ik dat het juister
zou zijn geweest wanneer De Nederlandsche Bank die bezwaren weI zou hebben gemaakt.
De brief van De Nederlandsche Bank en de reactie daarop uit Batavia boden
nauwelijks aanknopingspunten voor een overeenstemming tussen de twee centrale banken. Hoe deze ondanks nieuwe strubbelingen uiteindelijk toch tot
stand kwam, wordt hierna behandeld.
III

POGINGEN TOT OPLOSSING

In januari 1923 liet De Nederlandsche Bank in een nota aan de Minister van
Kolonien weten bereid te zijn een lid van de Directie naar Nederlands-Indie te
zenden om te overleggen met De J avasche Bank over de zgn. remisekwestie70).
Deze hield verband met een sterke toename van de vlottende schuld van
Nederlands-Indie aan Nederland. Van De Javasche Bank wilde men gedaan
zien te krijgen dat deze de remises, d. w .z. overmakingen, uit Nederlands-Indie
ter vermindering van de schuld zou hervatten. Blijkens het later uitgekomen
jaarverslag van De Nederlandsche Bank over 1922123 had de desbetreffende
directeur tevens opdracht in onderhandeling te treden over de kwestie van de
omstreden goudwinse 1). Inderdaad begaf zich begin maart 1923 mr. P.J.C.
Tetrode naar Nederlands-Indie; hij was oud-gedelegeerde van het bijkantoor
van De Javasche Bank en sedert 1919 een der directeuren van De Nederlandsche Bank.
Voordat Tetrode vertrok reageerde De Nederlandsche Bank evenwel op de
brief van 20 november 1922 van De J avasche Bank. Veel nieuwe gezichtspunten bevatte dit schrijven, van 29 januari 1923, niet. Opnieuw werd aanspraak
gemaakt op een deel van de goudwinst en werden de plannen tot een grote dividenduitkering op de korrel genoemen. Aan de betrekkelijk korte brief is een
bijlage toegevoegd waarin 179 regels, die uit het antwoord van De Javasche
Bank gelicht zijn, stuk voor stuk van commentaar worden voorzien. Hiermee
kan men achteraf het - afgezien van de passages over de goudclaim - heel vaak
eens kan zijn 72 ) .
Toch zijn er twee opvallende punten in de brief van De Nederlandsche
Bank. Ten eerste zou De Javasche Bank door haar goudverkopen in de Verenigde Staten een onrechtmatige daad hebben begaan; de daaruit voortvloeiende winst had daarom iiberhaupt niet op de winst- en verliesrekening mogen
verschijnen 73). In de bijlagen daarentegen staat te lezen dat het bezwaar de
bestemming der winst gold. Voor de opmerkelijke discrepantie tussen brief en
bijlagen kan slechts een verklaring worden gegeven. De brief is ondertekend
door Vissering en Delprat, terwijl er aanwijzingen zijn dat de bijlagen uit de
koker van Van Vollenhoven afkomstig waren 74 ). Het tweede punt betreft de
opmerking van De Javasche Bank dat het bevreemdend was dat De Nederlandsche Bank pas in september 1922 bezwaar maakte tegen de goudverkopen
in 1921. De Nederlandsche Bank stelde nu: "De bestemming der winsten is ons
eerst uit het jaarverslag gebleken, ook dat die winsten uit goudverkoopen zijn
voortgevloeid" .
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Op 5 april 1923 seinde Tetrode uit Batavia vriendelijk ontvangen te zijn
door De lavasche Bank 75 ). Maar een zwaluw bleek nog geen zomer te maken.
Op 9 april volgde een schriftelijke reactie van Zeilinga en Van den Berg aan de
Directie van De Nederlandsche Bank waarin o.a. geschreven werd dat deze in
haar brief met bijlagen van januari de zaak vertroebelde met allerlei abstracte
redeneringen, welke geen hout sneden. Ook werd de oprechtheid in de motieyen waarmee De Nederlandsche Bank de kwestie aanhangig heeft gemaakt in
twijfel getrokken. 76) . De brief van Zeilinga en Van den Berg mocht dan gericht
zijn aan de Directie van De Nederlandsche Bank, Tetrode werd te Batavia onkundig hiervan gelaten ten einde de vriendschappelijke atmosfeer van de
besprekingen niet te verstoren 77). Dit bijzonder twijfelachtige gebaar zou
even wei weinig zoden aan de dijk zetten. Integendeel.
Op 11 april 1923 werd Tetrode door Fock ontvangen. De GouverneurGeneraal was niet karig met zijn kritiek op de Directie van De lavasche Bank.
Hij yond dat Vanden Berg nog wei eens ogenblikken had dat hij "fatsoenlijk"
was terwijl Zeilinga dat nooit was 78). Deze laatste zou zelfs het bericht hebben
verspreid dat de Gouverneur-Generaal de omstreden jaarrekening zou hebben
goedgekeurd terwijl dat nog geenszins het geval was. Gewapend met deze kennis verklaarde Tetrode op de eerste vergadering op 17 april met de gehele Directie van De lavasche Bank dat hij als oud-gedelegeerde in Amsterdam van
deze ins telling was uitgekozen om naar Nederlands-Indie te gaan om het conflict langs vriendschappelijke weg op te lossen. En inderdaad: er waren resultaten. Hoewel Tetrode in zijn rapport over de reis vermeldde zich - met wat hij
een slap Gouvernement en een opgeblazen president noemde - niet bij machte
te voe1en dwang uit te oefenen inzake de remises, werden deze toch vanaf 20
april hervat 79). Verder werd overeengekomen dat door De Nederlandsche
Bank aan De lavasche Bank in Amsterdam ruimere faciliteiten ten aanzien
van het bedrag der goudbeleningen zouden worden verleend 80) .
Het hoofddoel van de reis werd echter niet bereikt. De lavasche Bank
wenste over de goudclaim niet te praten en wilde de afioop van de procedure,
die voor de Raad van lustitie in Batavia met het Gouvernement liep,
afwachten 80). Na afioop van de tweede vergadering op 24 april was Tetrode ervan overtuigd dat verdere vriendschappe1ijke besprekingen doelloos waren.
Toen hij eind mei opnieuw met Zeilinga en Van den Berg sprak was de sfeer
grondig bedorven, inmiddels was de brief van De lavasche Bank van 9 april
aan hem voorgelegd. Het oordeel van Tetrode over de president was niet mals:
Zeilinga zou de grote lijnen kwijt zijn en zich aileen nog maar beschouwen als
directeur van een privebankje, wiens enige doel was zoveel mogelijk voor zichze1f en zijn aandeelhouders te verdienen . Toen op 23 juni 1923 het directielid
van De Nederlandsche Bank naar Holland terugkeerde was de controverse
nog geen stap dichter bij een oplossing gekomen .
Intussen had men in het moederland niet stilgezeten. Op 18 april stelde Van
Vollenhoven in een memorie dat er volgens (kennelijk telegrafische) berichten
van Tetrode uit Nederlands-Indie, weinig kans was op volkomen overleg tussen De lavasche en De Nederlandsche Bank zolang Zeilinga president van de
eerstgenoemde bleeCS 2). Hij meende dat er slechts twee mogelijkheden beston-
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den: ontslag van Zeilinga en een hersteld overleg of handhaving van Zeilinga
en zo spoedig mogelijk een financiele scheiding tussen moederland en kolonie.
Dit laatste zou geen formele muntscheiding inhouden maar wei eim zo voIledig
mogelijke scheiding van aIle vlottende schuld op de kapitaalmarkt in Nederland. Inmiddels had evenwel mr. F.A. Moister, de advocaat van De Nederlandsche Bank, laten weten dat hij tot de conclusie was gekomen dat onder de
huidige omstandigheden de Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indie
beslist niet de bevoegdheid had de president van De Javasche Bank te
ontslaan 83 ) .
Een nieuwe figuur dook nu in de controverse op. Uit de particuliere correspondentie tussen Vissering en Zeilinga blijkt dat eerstgenoemde al in de
loop van 1922 candidaten voor de functie van directeur van De J avasche Bank
voor persoonlijke gesprekken uitnodigde. Degene op wie de keuze zou vallen
zou te zijner tijd Zeilinga als president opvolgen. In het voorjaar van 1923 was
dit mr. L.J .A. Trip, thesaurier-generaal van het Ministerie van Financien in
Den Haag. Trip gaf later in 1923 ruiterlijk toe niet voldoende bekend te zijn
met wat hij "de Indische toestanden" noemde. Dit zou niet beletten dat onder
zijn lei ding het conflict met De Nederlandsche Bank in 1924 werd bijgelegd84 ) .
Zijn benoeming tot directeur volgde op 13 juni 1923 terwijl hij in oktober vall'
dat jaar naar Nederlands-Indie zou vertrekken 8S ). Trip was echter niet de en ige die nu een actieve rol speelde. Daarnaast moeten ook mr. W. Suermondt,
lid van de firma Fraser & Co. te Rotterdam, en mr. J. Gerritzen, oud-directeur
van De Javasche Bank, genoemd worden. Beiden waren lid van een Staatscommissie onder voorzitterschap van Vissering die sinds april 1921 aan het
werk was getogen om de regering advies uit te brengen over het muntwezen.
Een van de hoofdvragen waarop deze Commissie een antwoord moest geven
was de kwestie op welke wijze de monetaire eenheid tussen Nederland en
Nederlands-Indie moest worden voortgezet nu de omstandigheden tijdens en
na de oorlog zo grondig gewijzigd waren 86).
Op 28 april 1923 stelde Vissering in deze Commissie de goudwinstencontroverse aan de orde 87 ). Het is opvaIlend dat de goudclaim in zijn betoog niet ter
sprake kwam. Zou Vissering dit hebben nagelaten, omdat hij ervan overtuigd
was dat de claim op wankele gronden berustte? Hoe het ook zij, Gerritzen nam
het voor De Javasche Bank op. Hij gebruikte weer dezelfde formele, zuiver juridische argumenten, die reeds eerder door De Javasche Bank naar voren waren gebracht.
In het in beginjuni 1923 verschenenjaarverslag over 1922123 van De Nederlandsche Bank, wijdde Vissering meerdere bladzijden aan de problemen met
De Javasche Bank, waarbij de goudclaim slechts in zeer bedekte termen
besproken werd 88 ). Naar aanleiding van deze openlijke stellingname ontspon
zich tussen Vissering en Gerritzen in de maanden juli tot september 1923 een
debat in Econornisch-Statistische Berichten IE.S.B.] waarin de standpunten
van De Nederlandsche en De Javasche Bank nog eens uiteengezet werden. De
artikelen bevatten geen wezenlijk nieuwe gezichtspunten. Een belangrijk verschil met eerder uitgewisselde stukken gold evenwel de toon. Terwijl deze in de
brieven en nota's steeds scherper werd, mede door de talrijker wordende on-
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derlinge verwijten, bleven Vissering en Gerritzen in E.S.B. zakelijk en vriendelijk. Het verschil van mening bleefmaar de bereidheid tot overleg kwam niet
in het gedrang.
In dezelfde periode begon het andere lid van de Muntcommissie, Suermondt, actief te worden. Op 8 september schreef hij aan Vissering dat, hoe interessant het debat in E.S.B. ook was, praktisch nut kon aIleen op andere wijze worden verkregen . Hij uitte de vrees dat de Muntcommissie met haar werk
geen voortgang zou kunnen maken zolang er geen einde kwam aan de controverse tussen de twee circulatiebanken89).
Het feit dat Van den Berg in Europa vertoefde sinds begin augustus terwil de
nieuwe directeur Trip pas in oktober naar Nederlands-Indie zou vertrekken,
bood de mogelijkheid om het mislukte overleg te heropenen. Dat ging niet
zonder moeilijkheden. Op 13 september ontmoetten Vissering en Van den
Berg elkaar op het bijkantoor van De lavasche Bank~. Van den Berg weigerde over de goudclaim te spreken maar deelde confidentieel mede dat De lavasche Bank geneigd was tot op zekere hoogte een com prom is met het Gouvernement te sluiten over de dividendkwestie.
Dit moest toch weI interessant hebben geklonken want ondertussen, op 10
augustus 1923, had de Raad van 1ustitie te Batavia uitspraak gedaan in de procedure van het Gouvernement tegen De lavasche Bank 91 ). De uitkomst daarvan was zeer teleursteIlend voor het Gouvernement; het werd niet in het gelijk
gesteld. De Raad yond dat het G,ouvernement volgens het octrooi aIleen bezwaar mocht maken tegen de balans, met andere woorden: de wijze waarop de
winst werd bepaald. Van een recht van goedkeuring ten aanzien van de verdeling van de winst was geen sprake. Het zal niemand verbazen dat het Gouvernement hiertegen in beroep ging. Het wachten was op de uitspraak van het
Hooggerechtshof die voorlopig bepaald werd op 24 juli 1924!92).
Overigens liet Van den Berg aan Vissering weten dat hij weI bereid was met
Trip en de gedelegeerden van De lavasche Bank in Amsterdam in overleg te
treden over een nieuwe samenwerking. Hierop kwam hij echter snel terug. Na
de dupliek van Vissering in E.S.B. te hebben gelezen beweerde Van den Berg
het gevoel te krijgen de waardigheid van De lavasche Bank "te grabbelen te
gooien" indien hij zonder meer zou toestemmen met de Directie der zusterinstelling aan de conferentietafel plaats te nemen. Eerst moest deze blijk geyen van een voornemen het terrein te effenen. Anders, zo besloot Van den
Berg zijn brief, konden verdere besprekingen beter achterwege blijven93 ).
Op 15 september 1923 beschikte Gerritzen alweer over een afschrift van de
brief van Van den Berg van de vorige dag dat hij aan Suermondt, medelid van
de Muntcommissie, liet zien. Ze spraken af dat Gerritzen tegen mr. L.F.A.M.
van Ogtrop, een van de twee gedelegeerden van De lavasche Bank in Amsterdam, zou zeggen dat samenwerking tussen De Nederlandsche en De lavasche
Bank volgens de Muntcommissie noodzakelijk was. Van Ogtrop zou daarom
bij Van den Berg op een bespreking moeten aandringen. Suermondt nam Vissering voor zijn rekening. Deze verklaarde zich twee dagen later gaarne bereid
de zaak op wat hij noemt "eene zachtere manier" te behandelen, ook al
wenste hij na de zijns inziens botte weigering van De lavasche Bank ten volle
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de vrijheid te behouden voor De Nederlandsche Bank om bij een uitdeling van
de goudwinst de koloniale circulatiebank te dagvaarden. Tenslotte, zo meende
hij, was De Nederlandsche Bank nota bene de benadeelde en was van de zijde
van De Javasche Bank nimmer een stap tot de vrede gedaan 94 ).
Ruim een week later, op 23 september 1923, schreef Gerritzen aan Vissering
dat de directeuren Van den Berg en Trip en de gedelegeerden H. Meinesz en
Van Ogtrop tot besprekingen bereid waren. Vissering stemde daarmee in onder voorbehoud dat de gedelegeerden welkom waren maar het woord niet
mochten voeren - er zouden anders te veel deelnemers aan de discussie zijn. En
inderdaad: op 29 september en 2 oktober werd over vele zaken - waaronder de
bereidheid tot wederzijdse goudafgifte, de remisekwestie en de positie van de
gedelegeerden te Amsterdam - dermate intensief vergaderd dat men zelfs nog
een derde keer bijeen moest komen op 12 oktober toen Van den Berg zich alweer op de terugreis naar Nederlands-Indie bevond 9S ) . Deze had op de eerste
twee bijeenkomsten geweigerd de goudclaim te bespreken.
Op 8 oktober trok Suermondt in een brief aan Vissering een zestal conclusies uit de besprekingen96), te weten:
(1) Indien De Javasche Bank, net als De Nederlandsche Bank, de bijzondere
goudwinst zou overbrengen naar een extra reserve dan zou De Nederlandsche Bank de goudclaim niet voor de rechter brengen.
(2) Een proces tussen de twee circulatiebanken zou een hoogst onverkwikkelijke indruk maken en was daarom al ongewenst.
(3) Suermondt achtte de kansen van De Nederlandsche Bank een proces over
de goudclaim te winnen gering omdat De J avasche Bank de desbetreffende
winsten grotendeels op goud had behaald dat zij buiten De Nederlandsche
Bank om had verkregen.
(4) Suermondt signaleerde dat De Nederlandsche Bank te laat was met haar
bezwaren tegen de goudverkopen van De Javasche Bank in de Verenigde
Staten in 1921 en dat aileen ten aanzien van de sovereigns in 1919 afspraken gemaakt waren met De Javasche Bank over eventuele teruggave.
(5) Suermondt achtte de kans nihil dat het Bestuur van De Javasche Bank,
waarvan de helft zich binnenkort uit de bankwereld zo terugtrekken en, aldus Suermondt, persoonlijk belang had bij een hoge uitkering, vrijwillig
het dividend zou verlagen.
(6) De Nederlandsche Bank hoefde door af te zien van een proces nog geen
bakzeil te halen. Zo kon aan De Javasche Bank worden voorgesteld om
eens uit te rekenen, welk deel van de winst behaald was op het bij De Nederlandsche Bank geearmarkede goud.
Met het vertrek naar Nederlands-Indie van Van den Berg en korte tijd later
van Trip kwam het zwaartepunt van de pogingen tot oplossing weer in de kolonie te liggen 97 ). Al op 7 september had Zeilinga aan de Gouverneur-Generaal
voorgesteld tot een compromis te komen 98 ). Dit voorstel had dezelfde strekking als hetgeen Vissering op 13 september van Van den Berg vernomen had.
Maar na raadpleging van de Raad van Indie, de Directeur van Financien, de
Landsadvocaat en de Gouvernementscommissaris bij De Javasche Bank
besloot Fock op dat voorstel niet in te gaan 99). Daarbij zou het niet blijven.

174

GENTLEMEN'S DISAGREEMENT

Voortgezette pogingen in 1924

Beide partijen vonden het niet oppertuun te wachten op de uitspraak van het
Hooggerechtshof; 66k Zeilinga en Van den Berg schenen v66r hun aftreden
op 1 juli 1924 een schikking op prijs te stellen 1OO). Na herhaalde besprekingen
tussen C.W. Bodenhausen, Directeur van Financien en de Directie van De Javasche Bank lukte het een oplossing te vinden die op 25 januari 1924 door de
Raad van Indie werd goedgekeurd en aan het einde van de maand naar Kolonien in Den Haag werd verzonden 101 ) .
De Nederlandsche Bank werd evenwel niet over het hoofd gezien. Nu Van
den Berg en Trip in Batavia waren gearriveerd meende de Directie van De Javasche Bank een nieuw hoofdstuk te moeten toevoegen aan wat ze het "twistgeschrijf" noemde 102) . Het ging hier om een reactie op een brief met nota welke zij in de zomer van 1923 van De Nederlandsche Bank ontvangen had. Daarin ging De Nederlandsche Bank niet aileen opnieuw uitvoerig in op het be kende verhaal over de goudpolitiek van De Javasche Bank maar werd tevens Zeilinga door de Directie van de zusterinstelling in Amsterdam naar Nederland
ontboden om "verantwoording voor zijn houding af te leggen" 103). Bovendien werd De Javasche Bank ervan beticht dubbelspel tegenover Tetrode te
hebben gespeeld met de bedoeling diens reis naar Nederlands-Indie te laten
mislukken. Men wenste, zo had De Nederlandsche Bank geconcludeerd, in
Batavia te voorkomen dat de misverstanden tussen beide centrale banken uit
de weg zouden worden geruimd.
De brief van De Javasche Bank van 21 januari 1924 bestaat uit een kort
eerste gedeelte dat door de voltallige Directie, waaronder Trip, is ondertekend
en een zeer uitvoerige bijlage aileen getekend door Zeilinga en Van den Berg;
deze laatsten hadden immers de gehele peri ode van de controverse meegemaakt. In de bijlage wordt opnieuw de geschiedenis van de samenwerking tussen De Javasche Bank en De Nederlandsche Bank behandeld, waarbij men
meent te moeten teruggaan tot 1907. Uitgesproken nieuwe gezichtspunten komen niet naar voren, behalve dat men heeft geprobeerd het optreden tegenover Tetrode te rechtvaardigen . Zoals gezegd: toen deze begin april 1923 in
Batavia was, had de Directie van De Javasche Bank gemeend aan hem geen afschrift van de brief aan De Nederlandsche Bank van 9 april te laten zien.
Van meer belang dan de bijlage is daarom de brief, omdat deze ook ondertekend is door Trip, die op 1 juli 1924 Zeilinga als president opvolgde. Een zaak
is volstrekt duidelijk: de goudclaim was en bleef afgewezen. In de brief werd
gesteld dat het geschil tussen het Gouvernement van Nederlands-Indie en De
Javasche Bank buiten de competentie van De Nederlandsch Bank lag en dat de
oplossing van dat geschil niet de toekomstige samenwerking tussen de beide
circulatiebanken hoefde te beheersen.
Aan het verzoek aan Zeilinga om voor nader over leg naar Nederland te komen kon niet worden voldaan. Ten eerste werd dat bemoeilijkt door de vorm
waarin het verzoek gedaan was. Ten tweede hadden de besprekingen met Van
den Berg en Trip in Amsterdam in 1923 geen tastbaar resultaat opgeleverd
daar De Nederlandsche Bank aan de goudclaim bleef vasthouden. Conclusie
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was dat als men in Amsterdam van deze claim wilde afzien, De lavasche Bank
bereid was de vroegere verstandhouding te herstellen en "eene vruchtbare op
de gemeenschappelijke belangen van Moederland en Kolonien gerichte samenwerking tot stand te brengen" .

IV

HET CONFLICT BIJGELEGD

Op 10 maart 1924 werd het zojuist genoemde voorstel voor een oplossing van
het geschil tussen de lavasche Bank en het Gouvernement in Nederlands-indie
aan Vissering gestuurd. De Minister van Kolonien wenste diens persoonlijke
advies alvorens de Gouverneur-Generaal zijn oordeel te laten weten 104). Hieruit blijkt nog eens dat weliswaar formeel De Nederlandsche Bank niet competent was in het geschil tussen het Gouvernement en dlr centrale bank in
Nederlands-Indie, maar indirect wei degelijk een stem in het kapittel had. In
een tamelijk lang antwoord van 18 maart aan De Graaff, waaruit nogal wat
aarzeling bleek, stelde Vissering dat de gesuggereerde oplossing het uiterste
was waartoe het Gouvernement kon gaan. Dat betekende dat door De Nederlandsche Bank indirect het groene licht werd gegeven voor de oplossing van de
kwestie in Nederiands-Indie I05 ) .
Hieraan werd in de loop van 1924 met name door Trip hard gewerkt. Met de
voorgestelde oplossing als grondslag stelde hij in juni dat het algemeen belang
eiste dat binnen de kortst mogelijke tijd een schikking werd verkregen 106). Dat
kon aileen indien beide partijen bereid waren water in de wijn te doen . Na eerst
te hebben uiteengezet dat De lavasche Bank onmogelijk aan aile verlangens
van het Gouvernement kon voldoen, legde hij het uiterste waartoe de Directie
wilde gaan op tafe!' Gelet op de uitspraak van de Raad van lustitie in 1923
kunnen we stellen dat het Gouvernement inderdaad verregaand werd tegemoetgekomen:
(I) Na in 1922 met goedkeuring van het Gouvernement reeds een interimdividend van 35 0J0 te hebben uitgekeerd, zou een slotdividend van ca. 120/0
volgen in plaats van de oorspronkelijk voorgestelde 131 0J0.
(2) De rest van de winst zou gedeeltelijk in het algemeen reservefonds worden
gestort en voor het overige in de vorm van bonusaandelen worden uitgereikt.
Op 24 juni 1924seinde Fockaan De Graaffdathij op basis van de nota-Trip
na herhaald overleg met de Directie van De lavasche Bank en de Directeur van
Financien, Bodenhausen, tot een ontwerpschikking was gekomen. Ter toelichting bij het voorstelliet hij weten ten sterkste tot aanvaarding te adviseren,
onder andere omdat naar zijn mening de aandeelhouders slechts een zeer bescheiden slotdividend kregen en door de uitkering van bonusaandelen het
grootste deel van de winst in het bankbedrijf werd gehouden 107). Vier dagen
later volgde een telegram uit Den Haag dat de Minister accoord ging. Daarmee
was de facto het geschil in Indie bijgelegd.
De formele oplossing volgde door het treffen van een dading, ook allieten
de partijen daarna het Hooggerechtshof toch nog uitspraak doen. Het vonnis
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van de Raad van lustitie te Batavia werd vernietigd zonder dat er sprake was
van praktische consequenties 108) .
Op 1 juli 1924 werd Trip president van De 1avasche Bank. Nog dezelfde dag
ontvingen de gedelegeerden van het Amsterdamse bijkantoor een telegram uit
Batavia met het verzoek aan De Nederlandsche Bank mede te delen dat zo
spoedig mogelijk voorstellen voor een toekomstige samenwerking zouden
worden gedaan. Bovendien werd gevraagd om naar de mening van de circulatiebank in het moederland te informeren over de overeenstemming die met het
Gouvernement in Nederlands-Indie was bereiktlO~. Op 3 juli seinde het bijkantoor terug dat een aangename discussie met de Directie van De Nederlandsche Bank plaats had gevonden. Deze was blij met het genoemde accoord
maar voor een toekomstige samenwerking werd weI als voorwaarde gesteld
dat de voorstellen van De lavasche Bank enige "satisfactie" voor De Nederlandsche Bank zouden inhouden ten aanzien van de goudclaim. De gedelegeerden waren van mening dat dit tot de mogelijkheden behoorde llO).
Op 11 juli 1924 volgde de brief van de Directie van De 1avasche Bank aan De
Nederlandsche Bank met de voorstellen 1ll ). Over het nog niet opgeloste conflict werd in rechtstreekse zin met geen woord gerept. Maar de wijze waarop
bepaalde kwesties van goudpolitiek, die in de controverse weI degelijk aan de
orde waren gekomen, behandeld werden, bevestigt dat een geheel andere wind
was gaan waaien in Batavia. Zo werd onderling overleg toegezegd over de manier waarop die politiek in de toekomst gevoerd zou worden en verklaarde De
lavasche Bank zich bereid de ruim 2\12 miljoen sovereigns (ongeveer 31 miljoen guldens) die zij in 1919 van De Nederlandsche Bank had gekocht en sindsdien onaangeroerd in het earmarkdepot aan de Oude Turfmarkt waren blijven
liggen, tegen de vooroorlogse prijs terug te verkopen, terwijl ze daarvoor in
1919 een wat hogere prijs had moeten neerleggen. Hoewel het beding werd gemaakt dat dit goud door De 1avasche Bank mocht worden teruggekocht zodra
de Indische gulden agio zou gaan doen ten opzichte van de Nederlandse, betekende een en ander toch een handreiking aan De Nederlandsche Bank. De
vaart die De lavasche Bank achter de hervatting van de samenwerking wilde
zetten blijkt uit het feit dat om een telegrafische reactie uit Amsterdam verzocht werd.
In aanmerking genomen dat de post er in deze tijd ongeveer vier we ken over
deed om in het moederland aan te komen kostte het De Nederlandsche Bank
zo te zien moeite te reageren. Waarschijnlijk had dit te maken met de ernstige
problemen die zich in deze tijd voordeden bij de Rotterdamsche Bank ll2). Op
15 september ging een telegram naar Batavia waarin stond dat de brief van 11
juli zeer op prijs werd gesteld maar dat de voorstellen nog niet tot een bevredigende oplossing van de hangende kwesties leidden ll3) . Met andere woorden:
de goudclaim was nog niet van tafe!. De bereidheid tot een compromis werd
uitgesproken waartoe de eventuele komst van mr. 1. Westerman Hoistijn naar
Batavia werd aangekondigd. Deze was de directeur die na het overlijden van
Van Vollenhoven in november 1923 de zaak met De 1avasche Bank in de eerste
plaats moest behandelen; van zijn hand is er een nota van 17 september 1924
met gedachten over de onderhandelingsbasis met betrekking tot het
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geschilI14). Hij was van mening dat het voorstel tot hernieuwing van de earmarkovereenkomst in de brief van 11 juli, dank zij het aanbod tot verkoop van
de sovereigns, een winstbron voor De Nederlandsche Bank impliceerde en
daarom als een vergoeding met het oog op de goudcJaim konden worden beschouwd. Maar door het beding van het recht op terugkoop kwam die winst op
losse schroeven te staan zodat het voorstel toch niet kon dienen om het oude
geschil uit de wereld te heJpen.
L 'histoire se repete. Evenals een jaar tevoren ging met name Suermondt
weer een bemiddelende rol spelen. Op 24 september 1924 kregen Gerritzen en
hij de brief van De lavasche Bank van 11 juli ter inzage 11S). De gedelegeerden
te Amsterdam lieten weten dat niet kon worden ingegaan op de voorwaarde
van een arbitrage over de goudcJaim, die De Nederlandsche Bank lOU hebben
gesteld alvorens Westerman Holstijn voor besprekingen naar Batavia te zenden. Suermondt werd verzocht iets te ondernemen opdat niet de bestaande ongewenste verhoudingen bestendigd zouden worden. Reeds twee dagen later
sprak hij met directeur 1.F. de Beaufort van De Nederlandsche Bank; deze
kreeg waarschijnlijk te horen dat men in Amsterdam water in de wijn zou
moeten doen. Op 29 september zette Suermondt zijn gedachten over de situatie nog eens uiteen en vroeg De Beaufort de briefter lezing aan Vissering te geven. Resultaat was dat er op 8 oktober een onderhoud plaatsvond tussen de
president van De Nederlandsche Bank en Suermondt, die zich direct daarna
naar het bijkantoor van De lavasche Bank begaf om verslag uit te brengen aan
de gedelegeerden. De dag daarna legde hij in een brief aan Vissering de navolgende drie concJusies neer: 116)
(1) Suermondt had de indruk dat bij De lavasche Bank de "bepaalde wens"
bestond mee te werken aan het geschil een einde te maken. Maar zij bleef
ten enen male ongenegen over de goudcJaim te onderhandelen. Indien De
Nederlandsche Bank iets wilde bereiken dan kon dat aileen langs een omweg waarbij De lavasche Bank goud zou verkopen tot prijzen en op voorwaarden waarover nader te praten viel; in de brief worden daartoe enkele
suggesties gedaan.
(2) De Nederlandsche Bank had morele "satisfactie" gekregen nu De lavasche Bank de omstreden dividenduitkering grotendeels niet had laten
doorgaan en Vissering door middel van artikelen in E.S.B. belangstellenden in de gelegenheid had gesteld zich een oordeel te vormen over de
kwestie.
(3) De Nederlandsche Bank werd geadviseerd niet te veeJeisend te zijn.
Op 200ktober 1924 bezochten de gedelegeerden Meinesz en Van Ogtrop de
Directie van De Nederlandsche Bank om kennis te nemen van een voorstel van
Vissering. Hoewel de suggesties van Suermondt daarin maar zeer gedeeitelijk
verwerkt waren, werd de goudcJaim niet meer als zodanig naar voren gebracht. Een nieuw element was dat van De lavasche Bank gevraagd werd op
onderpand van goud bij De Nederlandsche Bank een krediet te openen van 80
miljoen guldens voor een periode van een half jaar tegen een rente van 5 0/0.
Dat zou De Nederlandsche Bank 2 miljoen opleveren. Het krediet moest dienen ter afiossing van Indische vlottende overheidsschuld in Nederland. Vol-
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gens Vissering, die van de gelegenheid gebruik maakte om te laten weten dat de
Bank oj England bereid was tot de gouden standaard terug te keren en dat Nederland dan zou volgen, moest dit voorstel als een tussenoplossing gezien worden in afwachting van een mondelinge regeling, die hij het komende voorjaar
zelf te Batavia wenste te bespreken 1l7).
Precies een week later, op 27 oktober 1924, diende Meinesz zich aan op de
Oude Turfmarkt met het bericht dat het hoofdkantoor van De lavasche Bank
in Batavia het voorstel van Vissering onder andere niet kon accepteren omdat
het bedrag van het op te nemen krediet van 80 miljoen te hoog werd gevonden
en er een principieie voorkeur was voor verkoop boven belenen van goud. Dit
laatste werd te "inflationistisch" geacht. Het tegenvoorstel van de Directie
luidde eenvoudigweg: verkoop van sovereigns voor een bedrag van 25 miljoen
tegen de oude lagere prijs met als enige voorwaarde dat dan het geschil de wereid uit zou zijn 118). Vissering ging hiermee niet accoord en wenste het oordeel
van Suermondt te vernemen. In diens aanwezigheid werden de volgende dag,
op 28 oktober, de beraadslagingen voortgezet en het zal waarschijnlijk niemand verbazen dat deze wederom met een tussenvoorstel op het tapijt kwam,
dat kan worden gezien als een combinatie van het voorstel van Vissering en het
tegenvoorstel uit Batavia.
(1) De vlottende schuld van Nederlands-Indie zou worden gereduceerd met
een bedrag van 40 miljoen guldens doordat De lavasche Bank bij De Nederlandsche Bank Nederlands-Indische schatkistpromessen zou belenen
tegen een rente van 5 070.
(2) De lavasche Bank zou 25 miljoen aan goud afstaan aan De Nederlandsche
Bank tegen de vooroorlogse prijs en kon met de daarmee verkregen middelen de koers van de Indische gulden steunen.
Voor de goudpolitiek die de beide instellingen wilden gaan voeren werd later
op de dag een formule gevonden, die opgenomen werd in het concepttelegram
naar het hoofdkantoor van De lavasche Bank. Hiermee kwam op 28 oktober
1924 feitelijk een einde aan het ruim twee jaar eerder begonnen conflict.
Reeds een dag later kon na telefonisch over leg tussen Meinesz en Tetrode
het bijkantoor in Amsterdam met enkele kleine wijzigingen het telegram naar
de Directie in Batavia sturen met het antwoord op het laatste voorstel van die
kant. De inhoud kwam vrijwel geheel overeen met het voorstel van Suermondt
met twee toevoegingen . Ten eerste dat De Nederlandsche Bank het mogelijk
achtte in de toekomst met De lavasche Bank samen te werken zolang de goudpolitiek van beide parallelliep en ten tweede dat De Nederlandsche Bank het
zou waarderen indien met de consolidatie van vlottende schuld van
Nederlands-Indie zou worden gewacht tot de aankomst van Vissering op
lava l l '1.
De voorgestelde transacties tussen de beide circulatiebanken zouden niet
langer op zich hoeven laten wachten ware het niet dat ook het Gouvernement
in Nederlands-Indie en het Ministerie van Kolonien zeggenschap hadden over
de Nederlands-Indische schuldpolitiek. Om deze reden yond op 13 november
1924 nog overleg plaats tussen de gedelegeerden van De lavasche Bank en
hoofdambtenaren van de departementen van Kolonien en Financien. Op 22
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november verklaarde de Minister van eerstgenoemd departement aan de gedelegeerden dat de Gouverneur-Generaal en hijzelf accoord konden gaan met de
voorgestelde regeling onder voorbehoud dat, voorzover daarbij de medewerking van het Nederlands-Indische Gouvernement nodig was, daarop niet langer kon worden gerekend dan tot uiterlijk 1 maart 1925. Zelfs ais Vissering v66r
die datum in Batavia mocht aankomen, wenste de Minster vanaf die dag van
aankomst aIle vrijheid van handelen te hernemen. Dit betekende dat op datzelfde tijdstip De Javasche Bank zich niet langer ten opzichte van De Nederlandsche Bank kon verbinden het overeengekomen krediet op te nemen 12').
Deze laatste restrictie stuitte niet op bezwaren van De Nederlandsche Bank,
want op 26 november werden Van Ogtrop en Westerman Holstijn het telefonisch eens over de definitieve versie van de brief van het bijkantoor van De J avasche Bank in Amsterdam aan De Nederlandsche Bank, die de hernieuwde
samenwerking moest bezegelen I21 ). De brief bevatte de volgende vijf punten:
(1) De instemming van de Minister van Kolonien met de regeling;
(2) het door deze gemaakte voorbehoud;
(3) het door De Javasche Bank te openen krediet tot 40 miljoen guldens bij
De Nederlandsche Bank ter aflossing van de vlottende NederlandsIndische schuld in Nederland;
(4) de toekomstige samenwerking tussen de beide centrale banken;
(5) de verkoop van een groot deel van de sovereigns in het earmarkdepot.
Op 28 november volgde een telegram uit Batavia waarin de Directie van De
Javasche Bank verklaarde zeer verheugd te zijn met het bereikte resultaat en
overtuigd te zijn van een hartelijke en voortdurende samenwerking in het algemeen belang 122). Nog diezelfde dag telegrafeerde De Nederlandsche Bank terug: "Stellen Uw telegram op hoogen prijs en sluiten ons in volle overtuiging
aan bij Uwe woorden" 123).

Hernieuwde samenwerking
Goed nieuws is geen nieuws. In het archief van de Secretarie van De Nederlandsche Bank worden de dossiers met betrekking tot de samenwerking met
De Javasche Bank na het beeindigen van de controverse weer dun. Uit het weinige dat daarin te vinden is kan worden gecondudeerd dat de verstandhouding
goed was en dat zich slechts zeer weinig problemen voordeden. Deze waren bepaald niet ernstig te noemen en werden meestal snel uit de wereld geholpen. De
stukken in het archief van het bijkantoor van De J avasche Bank, thans de Indonesische Overzeese Bank N.V., over de goudvoorraden wijzen in dezelfde
richting l24 ). Aan de andere kant is het duidelijk dat aantal en omvang van de
transacties tussen de zusterinstellingen allerminst moeten worden onderschat.
Een van de verklaringen daarvoor is dat toen eind april 1925 de gouden standaard weer werd ingevoerd De Javasche Bank aankondigde bereid te zijn te
Batavia I.C. /1634 en te Amsterdam I.C.j1638 te betalen per kilogram fijngoud die haar werd aangeboden 125 ). Het lag in de bedoeling de goudtransacties zoveel mogelijk in het moederland te concentreren.
Met De Nederlandsche Bank werd de earmarkregeling in ere hersteld. Naast

180

GENTLEMEN'S DISAGREEMENT

het bestaande depot van De Javasche Bank in de kelders van de Oude Turfmarkt, kreeg De Nederlandsche Bank - zo bleek in 1926 - een soortgelijke faciliteit op het bijkantoor van eerstgenoemde aan de Keizersgracht 126). Een
nieuwe instelling was de zgn. slingerovereenkomst. Deze hield in dat beide
banken, zonder daarvoor hun motieven kenbaar te hoeven te maken, tot een
bedrag van 25 miljoen aan gouden baren bij elkaar mochten kopen of aan elkaar verkopen, ook al zouden de wisselkoersen daartoe geen aanleiding
geven 127). Binnen de slinger gold een vaste prijs van! 1653,44 per kilo. Hieruit
blijkt al dat De Nederlandsche en De Javasche Bank elkaar nu als volwaardige
centrale banken bejegenden.
De prijsdalingen van belangrijke exportprodukten zoals suiker en rubber in
de tweede helft van de jaren twintig leidden tot een inkrimping van de opeisbare verplichtingen van De Javasche Bank. Dit ging logischerwijze gepaard met
een aanzienlijke vermindering van de goudvoorraad. Na een adempauze in
1930 volgde het voor de Nederlands-Indische suikerexport rampzalige jaar
1931. Het goud dat De Javasche Bank in het kader van de slingerovereenkomst mocht verkopen was al in 1929 uitgeput maar in het earmarkdepot bij
De Nederlandsche Bank bevonden zich nog 24 miljoen aan gouden
tientjes 128 ). Nadat ook deze in het voorjaar van 1931 waren verkocht, gebeurde er iets dat al bijna twintig jaar niet meer was voorgekomen. Door het decimeren van de voorraad in Nederland werd in de zomer 1931 besloten om 10
miljoen aan goud uit Nederla!1ds-Indie naar het moederland te verschepen.
Via het earmarkdepot was geleidelijk ook daarvan De Nederlandsche Bank de
uiteindelijke bestemming 129). Toen in september te Batavia een soortgelijk
goudtransport werd overwogen, seinde het bijkantoor te Amsterdam dat De
Nederlandsche Bank bereid was "earmarking" op haar naam in NederlandsIndie toe te staan 130). De zending gouden tientjes die in oktober zou plaatsvinden werd geannuleerd. De Directie van De Javasche Bank liet haar gedelegeerden weten dit aanbod zeer te apprecieren en deed het verzoek De Nederlandsche Bank daarvoor te bedanken l3l ). In volgende jaren zou meer dan eens
hiervan gebruik gemaakt worden .
Inmiddels was ook op een andere manier gebleken dat de relatie tussen de
centrale bank in moederland en kolonie weer normaal was. Zowel N.P. van
den Berg als Vissering hadden v66r hun benoeming tot president van De Nederlandsche Bank diezelfde functie bij De Javasche Bank bekleed. Toen Vissering is september 1931 zich als gevolg van de val van het pond sterling gedwongen voelde af te treden, viel voor zijn opvolging de keuze op Trip, sedert 1929
oud-president van De lavasche Bank.

CONCLUSIE
In de gebeurtenissen die hier de revue hebben gepasseerd speelden twee factoren een belangrijke rol:
(1) De relatie moederland-kolonie, die met zich meebracht dat in vrijwel aIle aangelegenheden, die ook maar enigszins van belang zijn, het moederland
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het laatste woord had. Het is onwaarschijnlijk dat een controverse als deze
zich zou kunnen voordoen tussen centrale banken van onafhankelijke landen.
(2) De mate waarin centrale banken hun aanvankelijke karakter van handelsbank behouden hebben.
Het bestaan van een centrale bank in een overzees gebiedsdeel was iets uitzonderlijks. Dit is onder andere te verklaren doordat daar in veel mindere mate behoefte zal bestaan aan een "bankers' bank", omdat de banken bij tijdelijke liquiditeitsbehoefte terecht kunnen bij het hoofdkantoor in het moederland. Het was dan ook logisch dat De Javasche Bank meer reden had haar karakter van handelsbank te bewaren dan De Nederlandsche Bank. Nederland
bood aanzienlijk meer werkterrein voor een circulatiebank dan NederlandsIndie.
Van de leiding van een centrale bank mag meer oog voor het algemeen belang - hoe moeilijk ook te definieren - worden verlangd dan van een handelsbank. Daarmee kunnen de plannen van Zeilinga c.s. om in de zomer van 1922
een dividend van 166070 uit te keren evenwel weI verklaard, maar niet gerechtvaardigd worden. De wisselkoersfluctuaties waren destijds nog van dien aard
dat men het weI eens moet zijn met het Gouvernement van Nederlands-Indie
dat een aanzienlijk voorzichtiger uitkeringsbeleid gewenst was. Bovendien
was er nog een moreel argument: 1921 was voor het merendeel der ondernemingen in Indie een slecht jaar vergeleken met 1920. Dat een instelling die pretendeert het algemeen belang te dienen dan uitpakt met een zeldzaam hoog dividend kan aanstootgevend worden genoemd.
In een onafhankelijk land zouden bij de gebruikelijke verhoudingen regering en centrale bank een meningsverschil over een dergelijke kwestie onderling kunnen uitvechten, maar in het geval van Nederlands-Indie speelde de koloniale verhouding een complicerende en vertragende rol. De Nederlandsche
Bank heeft daarbij het voornaamste aandeel gehad met haar goudclaim. Dat
men zich bij de centrale bank in Amsterdam bewust was van de gebrekkige basis daarvan, had ertoe moeten leiden dat dit obstakel voor vruchtbaar overleg
met De Javasche Bank eerder terzijde zou zijn geschoven. Toen vooral dank
zij Trip in de zomer van 1924 het geschil in Nederlands-Indie was opgelost had
ook De Nederlandsche Bank zonder grote moeilijkheden vrijweI meteen de samenwerking met De lavasche Bank weer volledig kunnen herstellen. Maar
wellicht bedolven onder de perikelen rondom de Rotterdamsche Bank kwam
de reactie op de positieve voorstellen uit Batavia slechts traag op gang. Pas
eind oktober 1924lukte het - en dan nog in belangrijke mate door de hulp van
Suermondt - de kwestie de wereld uit te krijgen. Daarna bleek een intensieve
samenwerking gelukkig zeer wei mogelijk en zou de samenwerking pas door
de gebeurtenissen van de Meidagen van 1940 verbroken worden. Degenen aan
wie dit te wijten was, waren zeker geen gentlemen.
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NOTEN BU HOOFDSTUK VII
.) Ik dank in de eerste plaats de Directies van De Nederlandsche Bank en de Indonesische Overzeese Bank voor de toestemming de archieven van deze instellingen te mogen
raadplegen. Veel hulp werd verleend door Prof. dr . 10h. de Vries, historicus van De Nederlandsche Bank, die niet aileen grondig de eerste versie van dit artikel heeft doorgenomen en van commentaar voorzien, maar tevens de schrijver heeft weten te behoeden
voor enkele omissies en onnauwkeurigheden. Verder vermeld ik nog graag drs . P .
Boomgaard, mr. R. Korthals Altes, drs. 1.Th.M. van Laanen en mr. H .M. van der
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VIII
PRODUKTIE EN CONCURRENTIEVERMOGEN VAN DE
NEDERLANDSE INDUSTRIE IN HET INTERBELLUM
door
J. J. SEEGERS
Het ontbreken van geschikt cijfermateriaal met betrekking tot de belangrijkste economische variabelen op macro-niveau vormt een groot obstakel bij de
bestudering van de economische ontwikkeling tussen de beide wereldoorlogen. Ondanks het sedert de Eerste Wereldoorlog toegenomen besef van het belang van goed statistisch materiaai, moest Tinbergen in 1935 nog vele desiderata vaststellen. In vergelijking met het buitenland ontbraken in Nederland
nog een groot aantal voor het conjunctuuronderzoek belangrijke gegevens.
Direct na de Tweede Wereldoorlog en twaalf jaar na de opmerking van Tinbergen, constateert Keesing nog steeds grote lacunes 1). De groeiende betekenis
van de macro-economische theorie voor de beoefening van de economische
geschiedenis na de Tweede Wereldoorlog heeft het aantal wensen aileen maar
doen toenemen. Het is in deze samenhang opmerkelijk dat ondanks de in de
laatste jaren opnieuw explosief gegroeide belangstelling voor het Interbellum
en vooral voor de jaren dertig, nog steeds nauwelijks in deze tekorten voorzien
is.
Het doel van dit onderzoek is tweeledig. Ten eerste zal met gebruikmaking
van nieuw materiaal en nieuwe inzichten omtrent samenstelling en berekening
het algemeen indexcijfer van de industricle produktie in Nederland gedurende
de jaren 1921-1938 opnieuw worden berekend. Ten tweede zal een aanzet worden gegeven tot analyse van het Nederlandse groeipatroon, met name in de jaren 1929-1937.
Sedert het verschijnen van Edward F. Denison's Why growth rates differ:
postwar experience in nine Western countries (1967) heeft het daarin gestelde
probleem in de economische literatuur veel aandacht gekregen. Denison
draagt vele mogelijke deelverklaringen aan voor verschillen in economische
groei. Het is echter niet de bedoeling hier aile mogelijke en reele groeifactoren
te behandelen. Met ais uitgangspunt de afhankelijkheid van Nederland ais
kleine open economie van de wereldmarkt, moet aan factoren die het concurrentievermogen belnvloeden bijzondere betekenis toegekend worden.

I

EEN NIEUW INDEXCIJFER

Hoewel in Nederland particle produktiecijfers ai in de negentiende eeuw verzameld werden en i~ 1917 de verzameling zelfs bij wet geregeld werd, heeft het
nog tot 1936 geduurd alvorens een serieuze poging werd ondernomen om tot
de berekening van een aigemeen indexcijfer te komen. Weliswaar was enige ja-
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ren daarvoor ten behoeve van het door de Volkenbond uitgegeven Bulletin
Mensuel de Statistique een indexcijfer gepubliceerd. Oit cijfer was echter berekend op basis van gegevens over de invoer van grondstoffen ontleend aan de

Statistiek van de In-, Uit- en Doorvoer. Daarmee had Nederland weI een eerste
stap gezet na de oproep van het Institut International de Statistique in 1928 om
tot een internationaal vergelijkbare produktiestatistiek te komen, maar van
een goede indicator voor het verloop van de industritHe produktie was hierbij
geen sprake.
Naast de genoemde internationale samenwerking heeft ook de crisis in de
jaren dertig een positieve invloed gehad op de oritwikkeling van de statistische
analyse in Nederland. Aan inzicht in de ontwikkeling van en samenhang tussen de belangrijkste economische variabelen werd steeds meer waarde gehecht. Niet alleen vanuit wetenschappelijk oogpunt, maar ook vanuit de overheid ten behoeve van het te voeren beleid werd dit belang gezien. De hieruit
voortvloeiende onderzoekingen hadden deels betrekking op de analyse van afzonderlijke markten, deels op de bestudering van het economisch leven in Nederland of andere landen in het kader van conjunctuuronderzoek. Een belangrijk element daarbij was het vaststellen der industriele activiteit aan de hand
van indexcijfers 2).
Het eerste algemene indexcijfer voor de industriiHe produktie stelde het
Centraal Bureau voor de Statistiek in 1934 samen uit gegevens van de invoer
tot verbruik van industriele grondstoffen. Het indexcijfer was opgebouwd uit
acht partiele reeksen, samengevoegd tot twee groepen: produktie van investeringsgoederen (met een gewicht van 45,8 in het algemeen indexcijfer) en produktie van consumptiegoederen (met een gewicht van 54,2).
In 1936 stelde Tinbergen een zeer voorlopig algemeen indexcijfer samen ten
behoeve van zijn onderzoek naar de aanwezigheid van prijsdispartiteit in Nederland vergeleken met het buitenland. Dit indexcijfer van de industriele produktie is gebaseerd op vier groepscijfers, gevormd door de voornamelijk op
export gerichte bedrijfstakken, de produktiemiddelenindustrie voor de binnenlandse markt en de consumptiegoederenindustrie voor de binnenlandse
markt, gesplitst naar gecontingenteerde en niet-gecontingenteerde bedrijfstakken. Tinbergen trachtte immers tevens inzicht te krijgen in de effecten van het door de overheid gevoerde beleid om met contingenteringsmaatregelen delen van de Nederlandse industrie te beschermen.
De vier groepscijfers zijn opgebouwd uit de volgende reeksen:
(I) het indexcijfer voor de uitvoer van fabrikaten;
(2) het indexcijfer van het grondstoffenverbruik in de produktiemiddelenindustrie voor de binnenlandse markt;
(3) de produktie in de papiernijverhied, de schoenindustrie, de katoen-, wolen tricotage-industrie, alsmede de steenkolenwinning;
(4) de produktie in de margarine-industrie, de cacaoverwerkende industrie, de
zeepfabricage, de meel- en suikerindustrie, de rijwielindustrie, de sigarenproduktie, de produktie van bier, de electriciteits- en gasbedrijven.
De reeksen zijn gekoppeld door weging der groepen met het aantal arbeiders
volgens de opgaven der Rijksverzekeringsbank over het jaar 1929. Op deze
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wijze zijn 57 % van het aantaI arbeiders waarvan de produktie bekend is in het
indexcijfer opgenomen. Het resultaat is weergegeven in Tabel 1.
In 1939 stelde J .B.D. Derksen opnieuw een poging in het werk om een algemeen indexcijfer samen te stellen voor de periode 1929-1938. Ook dit cijfer
kreeg een voorlopig karakter. Bij de berekening van het indexcijfer was Tinbergen in 1936 uitgegaan van een onderscheid tussen produktie voor de binnenlandse markt en voor de export. Dit onderscheid maakte een optimaaI gebruik van cijfers uit de Statistiek van In-, Uit- en Doorvoer mogelijk. Bij het
indexcijfer van 1939 is deze splitsing niet aangehouden maar is getracht de data zo dicht mogelijk aan de oorsprong vast te stellen. Het nieuwe indexcijfer is
voornamelijk gebaseerd op produktiestatistieken door het C.B.S. samengesteld, naast gegevens over produktie uit officiele opgaven, het gronds.toffenverbruik, waarbij toch een ruim beroep op de handelsstatistieken gedaan
moet worden, en aantallen arbeiders ontleend aan de opgaven van de Rijksverzekeringsbank. Deze laatste aIleen bij gebrek aan andere gegevens en gecorrigeerd voor verschillen in arbeidsproduktiviteit.
Bij eerdere berekeningen werd het niet bekende deel van de produktie verondersteld te verlopen aIs het bekende dee!. Derksen yond dit een onjuist uitTABEL 1 Aigemene indexcij!ers voor de industrUNe produktie van Nederland
/921-1938
(1929 = 1(0)
Volkenbond*
(1934/ 35)

Tinbergen*
(1936)

1921
1922
1923
1924
1925

Derksen**
(1939)

Spiegelenberg"
(1939)

C .B.S.
(1946)

59
63

59
63

64

64

74,7

58
59
62
69
75

71
76

71
76

1926
1927
1928
1929
1930

77,2
85,8
97 ,5
100
91,4

78
83
95
100
102

100
102

81
87
93
100
102

81
87
93
100
102

1931
1932
1933
1934
1935

79,0
62,3
69,1
69,8
66,3

92
80
86
93
88

96
84
91
93
90

%
84
91
93
90

96
85
91
94
91

1936
1937
1938

71 ,9

91
103
104

91
103
104

92
104
106

Bronnen: Zie noot 3.
Noten: * opgaven exclusief bouwnijverheid.
** opgaven inclusief bouwnijverheid.
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gangspunt. Terecht constateerde hij dat over het algemeen cijfers van fabrieksmatige produktie beschikbaar zijn, en dat het niet bekende gedeelte van
de produktie voornamelijk gevormd wordt door produktie in het midden- en
kleinbedrijf en in de ambachtelijke sfeer. Het ligt voor de hand dat in deze sectoren de produktiviteitsontwikkeling van een ander karakter is geweest.
Naast de uit de gegevens van de Statistiek van de voortbrenging en het Verbruik [SVV; op deze belangrijke bron kom ik nog terug] berekende produktiviteit, toetste Derksen verschillende alternatieve produktiviteitscijfers, varierend van 1070 voor alle industrieen tot 12 % voor de chemische industrie. De
geconstateerde invloed op de algemene index bleek echter. van geringe betekenis.
Het algemeen indexcijfer werd samengesteld door de afzonderlijke reeksen
te wegen met het aantal type-werklieden volgens de Rijksverzekeringsbank
voor het jaar 1929. Voor enkele industrieen werd gebruik gemaakt van de toegevoegde waarde zoals deze in de SVV gehanteerd wordt. Op deze wijze werd,
gerekend naar het aantal arbeiders waarvan de produktie bekend is, zowel in
1929 als in 193674 % van de nijverheid (inclusief de bouwnijverheid) bestreken.
Het verschil tussen het indexcijfer 1936 en het door Derksen berekende is
voornamelijk terug te voeren op de aanwezigheid van de 1;>ouwnijverheid in
het algemeen indexcijfer 1939.
De aanvulling van de reeks terug tot 1921 werd gepubliceerd door Spiegelenberg in 1939. De door hem weergegeven cijfers werden beschikbaar gesteld
door het C.B.S. Eerst na de Tweede Wereldoorlog publiceerde het C.B.S. in
een eigen publikatie de volledige reeks voor het Interbellum 3).
In de naoorlogse literatuur is - met uitwndering van Keesing - over het algemeen gebruik gemaakt van het door Derksen berekende indexcijfer. Keesing hanteert in zijn voor de periode tussen de beide wereldoorlogen nog steeds
toonaangevende werk voor de jaren na 1929 eigen indexcijfers. Uit de gegeyens van negen consumptiegoederenindustrieen en acht produktiemiddelenindustrieen stelde hij twee reeksen samen, aangevende de bruto produktiewaarde in constante prijzen4 ).
Na deze inleiding waarin de stand met betrekking tot de ontwikkeling van
een algemeen indexcijfer voor de industriele produktie in Nederland voor de
periode 1921-1938 uiteen is gezet, is het mogelijk het doel van dit onderzoeR
verder te preciseren. Eerst zullen de in 1939 voorhanden gegevens aangevuld
worden met gegevens die door onderzoek na 1945 beschikbaar zijn gekomen.
Om de uitkomsten meer in lijn te brengen met zowel de naoorlogse cijfers voor
Nederland, alsook internationaal vergelijken mogelijk te maken, is een nieuwe indeling naar bedrijfsklassen voorgenomen. Ais richtlijn is gehanteerd de
International Standard Industrial Classification [S.I.T.C.]. Overeenkomstig
de naoorlogse praktijk is de bouwnijverheid niet in het indexcijfer opgenomen. Op basis van deze gegevens zal een nieuw algemeen indexcijfer berekend
worden, rekening houdend met meer recente opvattingen met betrekking tot
weging, in concreto een vervanging van het aantal arbeiders als wegingscoefficient door de toegevoegde waarde.
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Methode van berekening
Uitgaande van de SVVstaan vanaf 1921 jaarlijks produktlegegevens ter beschikking afkomstig van margarinefabrieken, aardappelmeelfabrieken, meelfabrieken, cacao- en chocolade-industrie, katoen-, wol- en tricotagenijverheid, schoenfabrieken, papierindustrie, rubberfabricage, zeepfabrieken en in
de metaalsector gegevens over blikwarenfabrieken, fabrieken van bouten,
schroeven etc., constructiewerkplaatsen, grofsmederijen, fabrieken van machines en werktuigen, metaalpletterijen en smelterijen, metaalwarenfabrieken
en gieterijen, scheepsbouwwerven en rijwielfabrieken. In de SVV zijn beperkingen aangebracht met betrekking tot het aantal opgenomen ondernemingen
door een minimaIe produktieomvang of een minimum aantal personen in
vaste dienst aIs voorwaarde voor opname te stellen. MeestaI zijn echter weI
produktiegegevens van de kleinere ondernemingen apart vermeld.
In 1928 werd het aantaI in de S VVbetrokken ondernemingen uitgebreid met
gegevens over de leerlooierijen en lederfabrieken. Een belangrijke uitbreiding
had plaats in 1933, wanneer eveneens de confectieindustrie en bouwmaterialennijverheid opgenomen werden en de metaalindustrie een belangrijke vergroting kreeg van het aantal betrokken bedrijfsgroepen. Uit Tabel2 (kolom 3)
blijkt het belang van deze bron.
Naast de SVVbeschikken we over meer bronnen waarbij directe meting van
de produktie mogelijk is. Deels worden door het C.B.S. produktiegegevens
verzameld buiten de SVVom, deels werden gegevens verzameld door andere
instanties (diensten der departementen) voornamelijk met het oog op de accijnsheffing of beheer.
Directe meting van de geproduceerde hoeveelheid is slechts in beperkte mate
mogelijk. Het hanteren van andere indicatoren blijft onvermijdelijk. Daarbij
worden zowel gegevens gebruikt welke representatief geacht kunnen worden
voor de geproduceerde hoeveelheid zoals het verbruik van grondstoffen of
waardegegevens die met behulp van prijsindexcijfers worden omgerekend in
constante prijzen. Laatstgenoemde procedure levert statistisch gelijke uitkomsten als directe meting, maar verschilt daarmee fundamenteel. Het is veelal eenvoudiger veranderingen te meten, althans een maatstaf daarvoor te ontwikkelen, dan absolute niveaus.
Het uitdrukken van de produktie in hoeveelheden is veelal aileen mogelijk
ten aanzien van homogene produktie. De methode van de meting der relatieve
hoeveelheidsveranderingen met behulp van waardegegevens in constante prijzen heeft het directe voordeel indexcijfers op te leveren en verschillende eindprodukten van een gecompliceerd produktieproces in een cijfer samen te vatten. Nadeel is dat waardegegevens weliswaar eenvoudig beschikbaar zijn,
maar het werkelijke probleem doorgeschoven wordt naar de samenstelling
van het indexcijfer.
Naast directe en indirecte meting worden hoeveelheidsveranderingen evenredig gesteld aan veranderingen van indicatoren voor andere produkten of
produktgroepens).
Ondanks het omvangrijke aantal opgenomen reeksen (136), zijn echter niet
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T ABEL 2 De mate van volledigheid van de opgenomen indicatoren per bedrijfsklasse in
het produktie-indexcijfer van 1938
Totale toe- waarvan
gevoegde
ontleend
waarde 1938 aan de
(inmilj.gul- SVVO
dens)
(I)

Delfstoffenwinning
Voedings- en genotmiddelenindustrie
verw. dierlijke produkten
verw. overige produkten
voortbrenging van dranken
voortbrenging van tabaksprodukten
Textielnijverheid
Schoeisel- en kledingindustrie
Hout- en meubelindustrie
Papierindustrie
Grafische industrie* *
Leder- en rubbernijverheid
Chemische industrie,
petroleumraffinaderijen
Vervaardiging van aardewerk, glas etc.
Metaalnijverheid
Electriciteits-, gas- en waterleidingbedrijven
Totaal

(2)

(2) als 0/0
van (I) .

(3)

104
71
235
38
43
128
152
52
48

waarvan Totaal bij
ontleend benadering
aan overige opgenomen
",0
bronnen

(4)
101
n.p .a.

60

23

134
38
43

87
46

68
30

18

38

66

> 80
> 83
100
100
68
> 30
38
50
57

n.p.a.

> 50
> 76
> 50

12

57

93

10

11

50
423

28
185

57

38

44

n.p.a.

439

26

197

97

n.p.a.

21

1721

(5)

157

80

> 65

* Statistiek van de Voortbrenging en het Verbruik (C.B.S. 1921-1938)
** Inclusief fotoateliers
n.p.a. = niet precies aan te geven

voor de g~hele Nederlandse nijverheid produktiegegevens beschikbaar. Hier
worden we geconfronteerd met het probleem in hoeverre de beschikbare reeksen een representatief beeld geven van de Nederlandse industrie. Tabel2 geeft
een overzicht van het aandeel van de opgenomen reeksen in de afzonderlijke
bedrijfsklassen met de toegevoegde waarde als maatstaf. Voor een aantal bedrijfsklassen kan dit cijfer slechts bij benadering gegeven worden. Voor aile
reeksen is het aandeel in de Nederlandse nijverheid minimaal65 OJo. Hoewel dit
percentage als bevredigend beschouwd mag worden 6), kan zich een aantal vertekeningen voordoen welke dit cijfer positief en negatief kunnen bei'nvloeden.
In de eerste plaats is het percentage niet voor ieder jaar gelijk. De f1uctuaties
die hieruit kunnen voortvloeien moeten echter als gering beschouwd worden.
In de tweede plaats is het denkbaar dat het niet gemeten gedeelte een sterk afwijkend verloop kent. In navolging van Derksen zou het niet bekende gedeelte
benaderd kunnen worden met behulp van gegevens over de aantallen arbei-
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ders, gecorrigeerd voor verschillen in produktiviteitsontwikkeling. Het niet
bekende gedeelte betreft voornamelijk het klein- en ambachtelijk bedrijf. Het
verdient mijns inziens de voorkeur met deze "bias" rekening te houden boven
het resultaat door een zeer glob ale factor te laten bei"nvloeden. Op grond hiervan zal de berekende index een lichte neiging tot sterk ere fluctuaties vertonen
dan de "juiste" index. De veronderstelling van een grotere produktiviteitstoename in de fabrieksmatige produktie laat eveneens een sterkere trendmatige
groei waarschijnlijk zijn. Hierbij kan echter wei bedacht worden dat de belangrijke opgenomen industriele sectoren een grote uitstraling bezitten, welke
niet tot uitdrukking komt in het percentage en de betekenis van het niet bekende gedeelte reduceert.
Tot slot zij erop gewezen dat het percentage juist geinterpreteerd dient te
worden. Een laag percentage betekent niet dat een bepaalde reeks minder representatief zou zijn dan een reeks in een bedrijfsklasse met een hoger percentage. Variatie in de hoogte hangt daarentegen veeI meer samen met produktvariatie en variatie van bedrijfsgroepen en of de bedrijfsklasse gedomineerd
wordt door een klein aantal, homogene produkten.
De keuze van de wegingscoefficienten is bij de samenstelling van een algemeen indexcijfer van groot belang. Theoretisch staan daarbij verschillende
mogelijkheden open, afhankelijk van het doel van de index. Bij de samenstelling van de hier gepresenteerde index is ernaar gestreefd de partiele indexcijfers te wegen met de toegevoegde waarde. De keuze van de toegevoegde waarde als maatstaf is gedaan op basis van de algemene acceptatie welke deze maatstaf na de Tweede Wereldoorlog heeft gekregen om verschillende produkties
aan elkaar te koppelen.
Dit begrip kan omschreven worden als het verschil tussen de waarde der
voortgebrachte goederen en de waarde van het gebruik van goederen en
diensten nodig om de produktie tot stand te brengen. De doelstelling van de
produktieindex is het weergeven van reele veranderingen in de produktie. In
T ABEL 3 Verdeling van de toegevoegde waarde per bedrijfsklasse in de industrie (bru-

to, factorkosten) /938 7 )

Delfstoffenwinning
Voedings- en genotmiddelenindustrie
verwerking dierlijke produkten
verwerking overige produkten
voortbrenging van dranken
voortbrenging van tabaksprodukten
Textielnijverheid
Schoeisel- en kledingindustrie
Hout- en meubelindustrie
Papiernijverheid
Grafische industrie
Leder- en rubbernijverheid
Chemische industrie. petroleumraffinaderijen
Vervaardiging van aardewerk. glas, kalk. en stenen
Metaalnijverheid
Electriciteits-. gas- en waterleidingbedrijven

.061
.041
.137
.022
.025
.074
.088
.030
.028
.038
.012
.054
.029
.246
.114

PRODUKTlE EN CONCURRENTIE

193

deze zin kan de produktieindex omschreven worden als een maatstaf voor veranderingen in de toegevoegde waarde in constante prijzen.
Een indexcijfer waarbij de partiele indexcijfers worden gewogen met het
aantal arbeiders in een bepaald jaar, zoals in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog veelal toegepast werd, geeft als resultaat een indicatie van de veranderingen welke zouden zijn opgetreden in de omvang van de werkgelegenheid indien de produktie per arbeider niet zou zijn veranderd. De praktijk dwingt
echter tot beperkingen. De toegevoegde waarde is hier opgevat zoals die in de
beschikbare produktiestatistieken gehanteerd is en eveneens toegepast is in de
berekeningen van de nationale rekening voor 1938 (TabeI3). Hierin is de toegevoegde waarde berekend als het verschil tussen de bruto produktiewaarde
(exclusief indirecte belastingen) en de kosten voor grond- en hulpstoffen (bruto toegevoegde waarde). Niet opgenomen zijn de kosten voor het gebruik van
de kapitaalgoederen. De toegevoegde waarde voor afzonderlijke produkten
of produktgroepen is echter over het algemeen niet gegeven. In dat geval is gebruik gemaakt van de bruto produktiewaarde. Vooronderstelling daarbij is
dat de verhouding tussen de toegevoegde waarde en de bruto produktiewaarde
binnen een bepaalde bedrijfsklasse niet sterk uiteenloopt. Vit verschillende
onderzoeken blijkt dat het mogelijk is voor een aantal produkten en produktgroepen een proportioneel verloop vast te stellen tussen verbruik en
produktie8). Waar beide evenredig verlopen geven weging met produktiewaarde of toegevoegde waarde gelijke uitkomsten.
De partieie indexcijfers zijn van het zgn. Laspeyres type met vaste wegingscoefficienten (weging voor 1928 en 1938). Daar voor de hout- en meubelindustrie geen partiele indexcijfers (produkten of produktgroepen) beschikbaar
zijn, is deze bedrijfsklasse buiten beschouwing gelaten. De resultaten zijn
weergegeven in de Bijlage (partiele indexcijfers der bedrijfsklassen). De berekeningen van het algemeen indexcijfer, welke van het Fisher-type is, is opgenomen in Tabel 4.
Vergelijking van de gevonden resultaten met de reeksen van Tinbergen
(1936) en het C.B.S. (Tabell) geeft op het eerste gezicht de indruk dat in grote
lijnen een parallelle ontwikkeling aanwezig is. De crisis in de jaren 1921-1923
komt in aile reeksen naar voren in de vorm van een daling van de groeivoet in
1923(1921122: + 5,5070, 1922123: + 2,9%). Uitgegevensvoordeafzonderlijke bedrijfstakken blijkt de stagnatie zich te concentreren in bedrijfsklassen
verbonden met de produktie van consumptiegoederen en de metaalnijverheid.
De relatieve teruggang kan door het ontbreken van een dalende exportprestatie en de grote binnenlandse afzetcomponent van deze bedrijfsklassen toegeschreven worden aan een daling van de binnenlandse bestedingenl~.
Voor de periode na 1923 tekent zich een bijzonder sterke groei van de industriele produktie af. Deze bedroeg over het tijdvak 1923129 gemiddeld
7,4 % per jaar. Ook in vergelijking met de naoorlogse periode steekt deze
groeivoet gunstig af.
De opvatting bij Klein verwoord ll ) dat de industriele ontwikkeling in de jaren twintig onvoldoende krachtig zou zijn geweest, wordt door deze cijfers
niet bevestigd. De problemen, die hij signaleert ten aanzien van de afvloeiing
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T ABEL 4 Het indexcijfer van de produktie in de industrie en de gehele nijverheid
1921-1938'1
(1938 = 1(0)

Gehele nijverheid (inc1usief delfstoffenwinning en
open bare nutsbedrijven)

lndustrie

I Paasche

I Laspeyres

I Fisher

I Fisher

1921
1922
1923
1924
1925

56,S
60,0
62,0
69,S
74,6

56,4
59,0
60,4
67,8
72,8

56,4
59,S
61,2
68,7
73,7

61,3
65,S
66,8
74,7
79,S

1926
1927
1928
1929
1930

79,2
84,2
91,5
97,S
93,7

77,3
82,7
90,2
96,S
93,2

78,2
83,S
90,9
97,0
93,4

83,7
88,S
95,9
101,4
95,8

1931
1932
1933
1934
1935

87,1
79,8
81,9
84,0
84,6

85,4
76,2
79,1
82,0
82,2

86,3
78,0
80,S
83,0
83,4

86,4
76,S
79,4
82,2
82,7

1936
1937
1938

88 ,2
97,9
100

86,8
97,7
100

87,S
97,8
100

86,8
97,3
100

van arbeidskrachten uit de agrarische sector naar de industrie, kwamen niet
voort uit een te geringe prestatie van de industriele sector, maar lagen veeleer
in de structurele veranderingen in deze sector waardoor produktie en werkgelegenheid geen gelijke tred hielden. De werkgelegenheid nam in dezelfde periode gemiddeld met 4,2 OJo per jaar toe I2 ).
Significante verschillen tussen de reeksen doen zich eerst in de jaren dertig
voor. In tegenstelling tot de reeksen van Tinbergen en het C.B.S. indiceert de
hier gepresenteerde reeks een daling van de produktie in 1930. Het ontbreken
van deze in de reeks van het C.B.S. wordt dee1s veroorzaakt door het feit dat
hier de bouwnijverheid opgenomen is. De bouwnijverheid vertoonde eerst in
1931 een daling van de produktie 13).

II HET CONCURRENTIEVERMOGEN VAN DE NEDERLANDSE INDUSTRIE
Uit het overzicht van de gemiddelde groeivoeten voor de afzonderlijke bedrijfsklassen (TabeI5), blijkt een tweeledige discrepantie aanwezig in de ontwikkeling van de industriele produktie in de jaren 1929-1937. Ten eerste is een
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TABEL 5 Groei van de industriiHe produktie per bedrijfsklasse 1929-193714 )

1929-32
Delfstoffenwinning
Voedings- en genotmiddelenindustrie
Textielnijverheid
Schoeisel- en kledingindustrie
Papiernijverheid
Grafische industrie
Leder- en rubbernijverheid
Chemische industrie, cokesfabrieken
Petroleumraffinaderijen
Bouwmaterialen, aardewerk, glas
Metaalnijverheid
Electriciteits-, gas- en waterleidingbedrijven

1932-37

1929-37

+ 3,6
- 7,2
-13,9
+ 0,6
- 5,9
- 0,1
- 7,2

+
+
+
+
+
+
+

1.7
0,5
7,1
3,7
7,0
3,7
4,0

+ 1,3
-2,7
-1,0
+3,2
+2,5
+2,2
-1,0

+ 3,3
- 7,6
-25,S

+ 1,1
+ 3,1
+ 11,6

-0,6
-0,6
-1,5

+ 2,8

+ 3,8

+2,9

duidelijk verschil herkenbaar tussen de produktiemiddelen- en consumptiegoederensector, ten tweede loopt een scheidslijn in de ontwikkeling van sectoren met een grote binnenlandse afzet en sectoren afhankelijk van de buitenlandse afzet. Op basis daarvan ligt het voor de hand de belangrijkste oorzaak
van de dalende industriele bedrijvigheid in deze periode te zoeken bij een relatief sterke daling van de exportprestatie tegenover een aanvankelijk stabiele
binnenlandse vraag, waarvan laatstgenoemde met een waarschijnlijk geachte
loonstabiliteit samenhing.
Een ander belangrijk verschil tussen de reeksen van Tinbergen, het C.B.S.
en de hier gepresenteerde is het ontbreken van een scherpe terugval van de produktie in 1935 in de zin van een absolute teruggang, lOals deze bij beide eerstgenoemde tot uiting komt. Op bedrijfsklassenniveau is de daling in de produktiemiddelensector waarneembaar. De stagnatie in de produktie (minder dan
11110 groei) drukte een stempel op de groeiprestatie voor het gehele tijdvak
1932-1937. Met 4 % was dit aan de lage kant; exclusief 1937 daalt de gemiddelde groei zelfs tot 2,7% per jaar. Opnieuw speelt de eerder genoemde tweeledige discrepantie een rol van betekenis. Voor sectoren met een relatief groot aandeel op de binnenlandse markt lag het groeipercentage beneden het gemiddelde - een uitzondering vormt de chemische industrie; de eigen ontwikkeling van
deze groeisector komt in beide perioden tot uiting in een afwijkend verloop
van de groeicijfers.
Een verdere verdieping van het inzicht in de industriele ontwikkeling van
Nederland kan verkregen worden door het vergelijken van de verkregen groeivoeten met cijfers van de industriele produktie in de belangrijkste geindustrialiseerde landen. Dit wordt echter bemoeilijkt door de ongelijke wijze van samenstelling der indices in de verschillende landen. Een poging om zoveel mogelijk vergelijkbare gegevens bij elkaar te brengen is weergegeven in Tabel 6.
De daling van de produktie in de jaren 1929-1932 was relatief mild en lag beduidend lager dan de daling van de produktie in de andere landen. Voor de periode 1932-1937 (deze periode is de opgaande fase in de internationale con-
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TABEL 6 Groeivoet van de industriele produktie in verschillende landen 1929-193715 )

Nederland
Belgie
Frankrijk
Duitsland
Verenigd Koninkrijk
Noorwegen
Zweden
Verenigde Staten

1929/32

1932137

1929/37

variatiecoefficient

- 7,3
-12,1

+ 4,0
+ 6,9

7,7
12,6

-IS,8
- 2,2
- 4,8
- 8,3
-20,6

+14,3
+ 6,6
+ 7,1
+ 12,0
+ 13,2

-0,3
-0,2
-1,1
+3,9
+2,6
+3,7
+4,9
+1,8

17,8
7,1
9,5
12,6
20,4

junctuur) trekt de produktie in Nederland opnieuw de aandacht, nu echter in
negatieve zin. De gemiddelde groei van 4 Ofo steekt mager af tegen de groeicijfers in het buitenland, die op een aanmerkelijk hoger niveau lagen. Het is
vooral deze fase in de jaren dertig geweest die in het Nederlands economischhistorisch onderzoek bijzondere aandacht heeft gekregen. Voor de gehele jaren dertig resulteert de relatief geringe dating van de produktie en het daarop
volgend zwakke herstel in zowel stagnatie van de totale groei als een lage waarde van de variatie-coefficient (als maatstaf voor instabiliteit). Deze laatste is
aIleen voor het Verenigd Koninkrijk nog lager, maar in tegenstelling tot Nederland was daar sprake van groei gedurende de jaren dertig. Een verband tussen hoge gemiddelde groei en geringe instabiliteit kan niet worden aangetoond, een statistisch significante samenhang tussen de groei van de industrieIe produktie en het nationaal produkt in een aantal geindustrialiseerde landen
weI 16). Op zichzelf genomen is deze constatering niet verwonderlijk. Het aandeel van de secundaire sector in het nationaal produkt van de geselecteerde
landen bedroeg 25-40 Ofo. Het gevonden verband impliceert een positieve correlatie tussen de groei van het nationaal produkt en het verschil tussen de produktie in de industriele en niet-industriele sectoren.
De Nederlandse industrie op de binnenlandse markt
Zoals in het voorgaande naar voren is gebracht en in de literatuur herhaaldelijk benadrukt wordt, is de ontwikkeling van de produktie sterk afbankelijk
van de mate waarin de Nederlandse bedrijven in staat zijn te concurreren met
het buitenland. Doorgaans is hierbij de aandacht vooral gericht op de positie
op de buitenlandse markt I7 ). Een analyse van het concurrentievermogen dient
echter eveneens de positie van de bedrijven op de binnenlandse markt tegenover buitenlandse aanbieders te omvatten. Een onderzoek van het concurrentievermogen berust op een vergelijking tussen afzetresultaat op de binnenlandse markt en veranderingen in de exportpositie.
Het concurrentievermogen van een land is gebaseerd op comparatieve voordelen, welke o.m. tot uitdrukking komen in verschillende prijsniveaus in
binnen- en buitenland, verschillen in kostenniveaus en de relatieve winstgevendheid. Het verschil in comparatieve voordelen vindt zijn weerslag in sa-
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menstelling en richting van de in- en uitvoer. Het is daarom relevant na te gaan
hoe en in welke sectoren van de Nederlandse industrie het concurrentievermogen veranderd is, te suggereren waarom dit gebeurd is en welke gevolgen dit
heeft gehad voor de produktie. De vraag welke sectoren comparatieve voordelen hebben en waarop deze gebaseerd zijn valt buiten dit onderzoek. De effecten van de wijzigingen in de samenstelling en richting van de in- en uitvoer
voor de industriele produktie zullen hier slechts in grote lijnen aangeduid worden.
Bij de bepaling der relatieve veranderingen is gebruik gemaakt van gegevens
over de reele handelsstroom. Deze keuze is vooral ingegeven door het doel v,an
het onderhavige onderzoek. Dit houdt een beperking in ten aanzien van de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het cijfermateriaal. Een tweede beperking betreft de periodisering. Gezien de grote betekenis van de ontwikkeling
van de handel juist in de jaren 1929-1937, lijkt dit een logische keuze.
Voor het kwantificeren van het concurrentievermogen zijn verschillende
maatstaven denkbaar 18). Vit de mogelijke indicatoren is gekozen voor het
marktaandeel zonder weging. Onder dit ongewogen marktaandeel wordt verstaan het percentage dat Nederlandse bedrijven voor hun rekening nemen op
binnen- en buitenlandse markten. Het grote voordeel van deze maatstaf is de
directe en eenvoudige interpreteerbaarheid. De keuze is mede ingegeven door
het ter beschikking staande cijfermateriaal.
Een beschouwing van de positie van Nederlandse bedrijven op de binnenlandse markt richt zich op de zgn. invoerpenetratie. Hieronder verstaan we het
marktaandeel van buitenlandse aanbieders op de binnenlandse markt. Invoerpenetratie kan op verschillende manieren gemeten worden, bijvoorbeeld door
de waarde van de invoer in een sector te relateren aan de totale produktiewaarde van die sector. Een andere methode, die doorgaans gevolgd wordt, is de berekening van de waarde van de invoer te relateren aan de totale binnenlandse
bestedingen. Een derde benadering is de verhouding van de ingevoerde hoeveelheid goederen tot het totale verbruik.in aantallen. In dit onderzoek is van
beide laatstgenoemde methoden gebruik gemaaktl~. Bij gebrek aan gegevens
over het binnenlandse verbruik van industriele produkten werd uitgegaan van
het totale binnenlands verbruik. Met deze uitkomsten en met behulp van gegevens over afzonderlijke bedrijfstakken kan dan een aantal conclusies getrokken worden over de ontwikkeling van de positie van de Nederlandse industrieIe bedrijven op de binnenlandse markt.
In nominale prijzen daalde de invoerpenetratie in de periode 1929-1937 met
gemiddeld 4,7070 per jaar van 44% in 1929 naar 30% in 1937. Deze verbetering van het concurentievermogen op de binnenlandse markt resulteerde in
een afzetwinst van 12,2 %. De grootste winst werd in de periode 1929-1932 be~
haald met een positief afzetresultaat van 16,4 % ten opzichte van de totale afzet. In 1932 bedroeg de invoerpenetratie 26,3 %. Tussen 1932 en 1937 nam de
invoerpenetratie, ondanks het gevoerde protectionistische beleid, opnieuw toe
met gemiddeld 2,7% per jaar. In 1937 resulteerde dit in een afzetverlies van
3,2 % in vergelijking met 1932.
In reele prijzen verbeterde het binnenlandse afzetresultaat in 1937 ten op-
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zichte van 1929 met 7,8070. De invoerpenetratie daalde met jaarlijks 3,5 % van
37,1 % naar 28%. Voor de beide subperioden 1929-1932 en 1932-1937 resulT ABEL 7 Positie van enkele bedrijfsklassen en bedrijjsgroepen op de binnenlandse
markt 1927/29-1937/3sJ-")
Procenten van de hoeveelheid (H) of van de waarde van het verbruik (W)
Bedrijfsklasse en bedrijfsgroep
Delfstoffenwinning:
- steenkoolwinning (H)·
- zoutwinning (H)

1927129

1932

1937/38

58
56

67
70

100
98
73

100
100
95
65

100
100
91
74

76

76

86

94
4S

96

99

S6
SI

77

45

61

83

85
7S·"

94
91

Papierindustrie:
- courantenpapier (H)
- overig (H)·

58
74

61
79

85
76

Leder- en rubbernijverheid:
- fabricage van 1eder en lederwaren (W)
- fabricage van rubberbanden (H)·

92··
41

91
61

96
86

Chemische industrie:
- zeepfabrieken (W)
- superfosfaatfabrieken (W)·
- fabrieken van zwavelzure ammoniak (W).

97
63
17

95
68
13

98
68
100

34
86
41···

100
99
48
83
63

Voedings- en genotmiddelen:
- margarinefabrieken (H)
- cacao- en chocolade (W)
- meelfabrieken (H)
- veekoeken (H).
Textie1nijverheid:
- katoen en linnennijverheid (W)·
- wolnijverheid (W)·
dekens
weefsels
- tricotage (W)·

75

44··

- tapijten (W)·
Kleding- en schoeiselindustrie:
- schoenfabrieken (W).
- kledingindustrie (W).

Bouwmaterialen, glas- en aardewerkfabrieken:
- kalkzandsteenfabrieken (W)
- baksteenfabrieken (W)
- cementfabrieken (H).
- gresbuizen (H)·
- keramiek en g1aswerk (W)·
• gecontingenteerde goederen .
.. 1929
••• 1933

7S
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teerde dit in een afzetwinst van respectievelijk 7,4 % en 0,8 0J0.
Stijging en daling van de relatieve aandelen van buitenlandse aanbieders op
de Nederlandse markt moeten echter gezien worden tegen de achtergrond van
de ontwikkeling van de invoer en de binnenlandse bestedingen. Tussen 1929 en
1932 daalde het volume van de invoer met gemiddeld 5,3 % per jaar. In het
tijdvak 1932/37 bedroeg de daling 1,4 % per jaar. Over de gehele periode daalde de invoer jaarlijks met 3,3 0J0 tegenover een stabiele (groei minder dan 10J0)
ontwikkeling van de reele bestedingen. Voor de beide subperioden zijn de percentages - 4,8 % (1929/32) en + 2,2 % (1932/37). Wordt 1937 buiten beschouwing gelaten nemen de reele bestedingen met minder dan 1 % toe tussen
1932 en 193621 ).
Een analyse van de invoerpenetratie voor afzonderlijke bedrijfstakken
wordt bemoeilijkt door het ontbreken van geschikt cijfermateriaal. Alleen
voor een aantal bedrijfsgroepen opgenomen in de SVV en voor goederen
waarvan de invoer gecontingenteerd is geweest zijn gegevens omtrent het verloop van het binnenlands marktaandeel beschikbaar. In Tabel7 zijn de gegevens uit deze bronnen bijeengebracht. Aanvankelijk vormden de maatregelen
genomen op basis van de crisisinvoerwet (december 1931) het antwoord op de
roep om protectie uit de door buitenlandse con curren tie bedreigde sectoren
van het Nederlandse bedrijfsleven. Eerst vanaf 1934 werd de afscherming van
delen van de binnenlandse markt door middel van contingentering van de invoer aangevuld met financiele ondersteuning.
Uitgebreide toepassing van contingentering vond vooral plaats in bedrijfstakken waar massaproduktie toepassing van dit middel van marktafscherming mogelijk maakte. Sectoren met een minder homogene produktiestructuur konden nauwelijks profiteren van deze vorm van steunverlening.
Hier yond subsidiering snel ingang. Grondstoffen en halffabrikaten, welke
het overgrote deel van de invoer vormden, werden vrijwel niet
gecontingenteerd 22 ). Juist in deze sector was de substitutiemogelijkheid tussen
invoer en binnenlandse produktie gering. De omvang van de gecontingenteerde invoer nam toe van 7,4 % in 1932 tot 17 % in 193723 ).
In twee bedrijfsklassen, delfstoffenwinning en textielnijverheid, is de contingentering van betekenis geweest. Het aandeel van de beide bedrijfsklassen
in het totaal van de gecontingenteerde invoer bedroeg in 1938 6,6 %, het aandeel in de invoer was 15% . Dit was eveneens het geval in de bedrijfsklassen
bouwmaterialen (47 % van de invoer in deze bedrijfsklasse was in 1938 gecontingenteerd), papierindustrie (84070), confectie-industrie (63,S %) en lederindustrie (29,S %). Tesamen namen zij 9 % van de totale invoerwaarde voor hun
rekening; het percentage van de totale gecontingenteerde invoer van deze bedrijfsklassen in de totale invoer bedroeg 3,9%.
Dit is niet de plaats om in te gaan op de doelmatigheid van de invoercontingentering als middel tot protectie. Feit blijft echter dat het aandeel in de totale
invoer relatief gering was en dat de contingentering beperkt was tot bedrijfsklassen met een reeds aanwezig groot aandeel op· de binnenlandse markt. Vergroting van het marktaandeel als gevolg van het gevoerde beleid wordt dan
moeilijk .
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In hoeverre de verbetering van het concurrentievermogen tot uitdrukking
kwam in de industriiHe sector is moeilijk aan te geven. Het volume van de invoer van produktierniddelen nam met gemiddeld 7,1 070 per jaar af; voor consumptiegoederen daalde de invoer met jaarlijks 5,5 0J0. Wordt daarbij rekening gehouden met een inkomenselasticiteit voor industritHe fabrikaten boven
de I, dan wordt een grotere verbetering van de concurrentiepositie van de industrie buiten de voedingssector, zeer waarschijnlijk 24 ).
De positie van de Nederlandse industrie op de buitenlandse markt
Het volume van de wereldhandel daalde tussen 1929 met gemiddeld 9,6 0J0 per
jaar. Tussen 1932 en 1937, in de opgaande fase van de wereldconjunctuur,
nam de handel toe met gemiddeld 4,4 0J0. Deze toenarne betekent een groeivoet
van 0,7 0J0 voor het gehele tijdvak 1929/37. Tot 1932 daalde de wereldhandel
in industriele produkten jaarlijks met 17 0J0. De handel steeg in de jaren na
1932 met 7,5 0J0; over de gehele periode resulteert deze ontwikkeling in een gemiddelde daling van 1,8070 25 ).
In vergelijking met de ontwikkeling van de industriiHe prod uk tie tekent zich
hier een structurele wijziging af. Het herstel van de industriele produktie na
1932 ging gepaard met een scherp teruggelopen niveau van de handel. In 19371938 heeft de industriele produktie zich hersteld boven het niveau van eind jaren twintig, de handel in industriele produkten lag nog 12 % daaronder26). De
oorzaak van deze structurele onevenwichtigheid is vooral te zoeken in een
groeiend aandeel van de Verenigde Staten in de totale produktie (met een gering aandeel in de handel) en protectionistische maatregelen en imperiale preferentie in de geindustrialiseerde landen. Deze ontwikkeling was echter bijzonder nadelig voor industriele sectoren met een belangrijke buitenlandse afzet.
Tussen 1929 en 1932 daalde het volume van de gehele Nederlandse export
met 10,2 0J0 gevolgd door een stijging van jaarlijks 3,2 0J0 (zonder 1937 slechts
1,1 0J0). Over de gehele periode daalde de export jaarlijks met 6,8 0J0. In nomiT ABEL 8 Samenstelling van de uitvoer 1927129-1937138 (in procenten van de

waardep)
Goederengroep (volgens SITC)

1927129

1932/33

1937/38

Voeding, dranken en tabak
Grondstoffen, olien en vetten
Brandstoffen
Industriele fabrikaten
- chemische produkten
- textielwaren en gar ens
- metalen
- machines en vervoermaterieel
- diverse fabrikaten

44

39
14
7

32
15

40

47

Totaal

14
5
37
5
12
4
9
7

7
7
5

6
8
10

10

11
11

10
100

6

100

100
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nale prijzen nam het concurrentievermogen van de Nederlandse export in 1932
ten opzichte van 1929 toe met 0,5 Ofo. In 1937 was in vergelijking met 1932 de
exportpositie met 2,6% van de totale afzet in 1937 verbeterd. Ten opzichte
van 1929 verbeterde het resultaat met 3,2 %. Uit het verschil tussen het binnenlandse afzetresultaat en het resultaat op de buitenlandse markt ten gevolge van
veranderd concurrentievermogen kan men het nettoresultaat afleiden. Nogmaals zij erop gewezen dat de berekende resultaten niet de werkelijk gerealiseerde verandering weergeven, maar uitsluitend het verschil als gevolg van veranderingen van de concurrentiekracht.
De neUo afzetwinst in 1932 bedroeg 17 % van de totale afzet in dat jaar in
vergelijking met 1929. In 1937 was geen verlies van concurrentievermogen tegenover 1932 opgetreden; ten opzichte van 1929 verbeterde het resultaat met
15,4"70.
In reele prijzen daalde echter het concurrentievermogen op buitenlandse
markten. Zowel in 1932 (ten opzichte van 1929) als in 1937 (ten opzichte van
1932 en 1929) verrninderde het afzetresultaat als gevolg van verlies van concurrentiekracht met respectievelijk 1,4%,0,8% en 2,4%. Vergeleken met het
gestegen afzetresultaat op de binnenlandse markt, betekent dit, ondanks de
daling van het concurrentievermogen in de export, een totale winst van 6 %
= 7,4-1,4) in 1932 en een onveranderde concurrentiepositie in 1937 ten opzichte van 1932 (= 0,8 - 0,8). In vergelijking met 1929 steeg het resultaat met
5,4 % ( = 7,8 - 2,4). Het positieve resultaat werd zoals hieruit blijkt uitsluitend
op de binnenlandse markt gerealiseerd.
Het volume van de export van industriele produkten verminderde tussen
1929 en 1932 met jaarlijks 11,7 %. Wordt de voedingsmiddelensector buiten
beschouwing gelaten (S.I.T.C. 5-8) daalt de export met 13,5% per jaar. De
toename van de export na 1932 met gemiddeld 4,5 % (zonder S.I.T.C. 58: 5,8 %) kon niet voorkomen dat over degehele periode de export daalde met
jaarlijks 2,5 %. Ook in Nederland tekende zich de structurele discrepantie tussen handel en produktie af, waarbij de produktie aan het einde van de jaren
dertig boven het niveau van de handel kwam te liggen. Blijkens Tabel9, waarTABEL 9 Aandeel van de buitenlandse afzet in de totale afzet per bedrijfsklasse
1929-19381'1

bedrijfsklasse
Delfstoffenwinning
Voedings- en genotmiddelenindustrie
Textielnijverheid
Kleding- en schoeiselindustrie
Hout- en meubelindustrie
Papiernijverheid
Grafische industrie
Leder- en rubbernijverheid
Chemische industrie
Bouwmaterialen etc.
Metaalnijverheid

1929

1938(1)

1938(2)

42

24

28

17

29
18
28
2
4
23

37
( 7)

26
( 5)

24
45

33

20

34

10
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in voor de bedrijfsklassen het percentage van de buitenlandse afzet in de totale
afzet is weergegeven, nam de buitenlandse afzet in de metaalnijverheid en de
chemische nijverheid een belangrijke plaats in. Tesamen omvatten zij 270/0
van de uitvoer in 1937/38. Een belangrijke buitenlandse afzet had ook de textielindustrie. Deze is sedert 1929 sterk teruggelopen.
Een berekening van het afzetresultaat van de uitvoer van industriele produkten is door bet ontbreken van adequate gegevens niet mogelijk. Wei kan
op basis van dezelfde veronderstellingen, die eerder ten aanzien van de invoer
van fabrikaten gehanteerd werden, vastgesteld worden dat de uitvoer tussen
1929 en 1937 in ieder gevaI een positiefresultaat heeft behaaId. De belangrijkste winst aIs gevolg van toegenomen concurrentiekracht werd in de periode
1929-1932 geboekt, gevolgd door een onveranderd resuItaat in 1932-1937.
De Nederlandse export is in boofdzaak gericbt op de gelndustrialiseerde
landen in West-Europa en de Verenigde Staten. Tesamen importeerden deze
landen in 192973 % van de uitvoer uit Nederland. In 1937/38 was dit aandeel
tot 68 % gedaald. Duitsland en het Verenigd Koninkrijk waren de belangrijkste handelspartners. De betekenis van het Verenigd Koninkrijk was gedurende
de jaren dertig stabiel. Het aandeel van Duitsland liep terug van 24 % naar
TABEL 10 Groei van het volume van de invoer op de belangrijkste Nederlandse exportmarkten naar goederengroep 1929/37 en 1923/3730 )
1929/37
Duitsland

1932/37
Verenigd

frankrijk

Bc:lgit!

Voeding
- srond,tof-

- 6.S

-1,S

Verenigde Duitsland

-2,S

Vereniad

Frankrijk

Bc:lgie

Koninkrijlr.

Staten

Koninkrijk

-1,9

- 0,3

Verenigde

Slalen

- 5,9

fen vooe voe-

+3,9
+3,9

dins
- fabrikaten
Dranken en
tabak
Nict eetbare
srond,toffen,
halffabrikaten
etc.
- grondstoffen
- halffabrikaten
Industriele
produkten

-13,3

-3,6

-S,O

Totaal

-4,4

-2,0

-3,1

- 3,0

15

22

6

11

4

Aandeel in
193713S in de
waarde van de
Nederlandse
export

+9,5
+ 11,5
+4,4

-0.2

+7,0
+0,7

+2,4

-1,4

-2,0

-O,S

+2,2

+7,5

-2,1

0,0

+3,0

+ 14,0

-1,3

-4,7

+3 ,0

-2,5

+0,5

+0,7

+3,0

-6,0

+ 10,3
+3,6

+ 10,1
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15 Ofo in 1937/38 (Tabell0).
Het is bekend dat de groei van de export bepaald wordt door zowel de toename van de wereldhandel als de samenstelling en richting van het exportpakket
en het concurrerend aandeel op de verschillende produktmarkten. De laatstgenoemde factoren bepalen de relatieve positie van de landen. Landen met een
exportpakket bestaande uit goederen, waarvan de inkomenselasticiteiten op
de wereldmarkt hoog zijn, kunnen een meer dan gemiddelde groei van de export realiseren. Een dergelijke groeivoet kan ook bereikt worden indien de export gericht is op landen waarvan de import meer dan gemiddeld toeneemt.
Vit het onderzoek van Maizels naar de betekenis van genoemde factoren
voor de export van industriele fabrikaten, blijkt de factor richting en samenstelling van het exportpakket van geringe betekenis te zijn geweest in de
jaren 1929-1937. Door beide factoren samen te voegen kan echter de betekenis
van ieder afzonderlijk niet vastgesteld worden. Een positief effect van de samenstelling kan dan door een negatief effect van de richting (of omgekeerd)
teniet gedaan worden.
Voor aIle landen geldt een groot effect van de verandering van de wereldhandel. De relatieve positie van de landen wordt volgens Maizels vooral bepaaJd door veranderingen in concurrerende aandelen. Wei doet zich bier een
verschil voor tussen grote landen (Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk) en de kleine Westeuropese landen. Het concurrerend aandeel had
voor de grote landen een negatief effect op de daling van de export. Voor de
kleine landen was dit effect positief28 ).
De betekenis van de verschillende factoren is voor Nederland afzonderlijk
berekend volgens de door Maizels aangegeven methode 31 ). De resultaten wijken niet noemenswaardig af van de door Maixels verkregen uitkomsten voor
de kleine gei"ndustrialiseerde landen gezamenlijk. De belangrijkste factor voor
de daJing van de export van industriele fabrikaten tussen 1929 en 1937 was de
afname van de were1dhandel. De betekenis van richting en samenstelling tesamen is ook voor Nederland ondergeschikt (maar wei positief) geweest en het
concurrerend aandeel was significant en positief. Het verlies als gevolg van de
daling van de wereldhandel werd ook hier gecompenseerd door een toename
van het relatieve aandeel. Dezelfde berekening is uitgevoerd voor de subperiode 1932-1937. De toename van de handel in fabrikaten werd in deze periode
eveneens in hoofdzaak bepaaJd door de groei van de wereldhandel.
De belangrijkste gegevens voor de samenstelling en richting van de uitvoer
zijn samengevat in TabellO. Hieruit blijkt dat de situatie voor de Nederlandse
export ongunstig was. De import van de belangrijkste handelspartners daalde
tussen 1929 en 1937 meer dan de gemidde1de daling van de wereldinvoer. De
gewogen invoer daalde met 2,8 OJo per jaar tegenover jaarlijks 0,7 Ofo voor de
reele wereldinvoer. Het relatief grote aandeel van de voedings- en genotmiddelensector in de totaJe uitvoer moet, gezien de negatieve ontwikkeling van deze
groep, als extra nadelig beschouwd worden. Industriele produkten, exclusief
de voedings- en genotmiddelen, daalden tussen 1929 en 1937 echter minder
dan de gemiddelde daling van de invoer van deze goederen in de belangrijkste
exportlanden. De toename van de uitvoer na 1932 was ook meer dan de gemid-
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T ABEL 11 Marktaandelen en gemiddelde jaarlijkse groei van industriiile jabrikaten·

op de invoermarkten van de gei'ndustrialiseerde landen 1929/3732 )
Procentueel aandeel op de invoermarkt van:
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8,7 7,9 3,8 6,8 2,9 4,8
Nederland
Belgic: (met
Luxemburg) 22,0 24,1 14,8 9,2 15,2
Duitsland 23,4
17,7 21,4 44,7 16,0
Frankrijk 23,4 4,1
10,5 12,1 10,4
Verenigd
Koninkrijk 14,3 25,0 15,8
15,3 32,2
Overig
WestEuropa··
9,1 31,3 15,0 17,3
21,3
Verenigde
21,2 9,6 23,6 29,1 15,8
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+8,9 + 7,4 + 10,5 +6,9 + 11,3 + 12,2
+ 8,9 + 7,0 + 1,3 + 5,8 + 9,9
-5,3 -2,2 + 0,3 - 6,8
+2,2
-8,1 -20,6
-7,9 - 7,1 - 5,2
+2,5 + 2,5 -

1,8

+7,5 + 6,9 - 0,1
+6,3

+ 0,6 + 0,8
+4,9

+ 3,2

- 8,5 + 1,1 + 1,8 + 2,5

• S.I,T,C, groep 5-8
•• ItaliC:, Zweden en Zwitserland

delde toename. Blijkens Tabelll deed de relatieve verbetering van het concurrentievermogen in deze sector zich voor op aile markten van de handelspartners. Het aandeel van Nederland nam met gemiddeld 8,1 % per jaar toe. Verlies van aandelen als gevolg van teruggelopen concurrentievermogen onderyond vooral Frankrijk.
De prijs is een essentieel element ter bepaJing van de concurrentiepositie van
een land. Het Jigt daarom voor de hand te veronderstellen dat veranderingen
in de relatieve exportprijzen een directe weers lag hebben op de marktaandelen.
Het monetaire beleid in Nederland na 1932 was gericht op handhaving van
de goudpariteit. De gevolgen van dit beleid hebben de hoofdrol gespeeld in
verklaringen van de ontwikkeling van het concurrentievermogen van de Nederlandse economie. Voor de volumesfeer kunnen echter de gevolgen niet zonder meer aangegeven worden. Appreciatie van de gulden heeft aileen geen effect op de reele omvang van de binnen- en buitenlandse afzet indien de optredende veranderingen in invoer- en concurrerend exportprijspeil onmiddellijk
doorwerken in de loonvoet, de binnenlandse prijzen en het prijspeil van de uitvoer. Het is echter weinig reaIistisch om aan te nemen dat, zo van volledige
doorwerking al sprake is, een dergelijke aanpassing geen tijd zou vergen. Beinvloeding van het concurrentievermogen door de appreciatie van de gulden kan
dan ook niet ontkend worden. Punt van discussie is echter wei de omvang van
het effect evenaIs de betekenis van het tijdstip van de aanpassing.
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Valuta-aanpassing biedt natuurlijk geen soelaas tegen een werelddepressie.
Verbetering van het concurrentievermogen die hieruit kan voortvloeien, zal
wei van invloed zijn op de mate waarin aan een intemationaal herstel deelgenomen kan worden. Eerst in 1936 deed zich een zodanige opleving van de internationale handel voor, dat een harde gulden een doorslaggevende rol
gespeeld zou kunnen hebben. Dat de goudbloklanden juist in dat jaar zwichtten mag niet verbazen. De devaluatie van de gulden in september van dat jaar
kwam op een moment WaarOP de internationale economie, sedert 1932 in herstel, voor het eerst een zeer krachtige opleving liet zien. Dit heeft weI het effect
van de devaluatie grotendeels aan het oog onttrokken. Devaluatie op een eerder tijdstip zal in het licht van het geringe hers tel van de internationale handel
een eveneens geringe betekenis voor de opleving van de industriele produktie
gehad hebben.

CONCLVSIE
In het hier gepresenteerde onderzoek is op basis van gegevens verzameld ten
behoeve van de produktiestatistiek het indexcijfer voor de industriele produktie opnieuw berekend voor de jaren 1921-1938. Met aanvullingen van produktiecijfers verzameld voor andere doeleinden, werden in totaal136 reeksen bijeengebracht (stand in 1938). Deze reeksen vormden het uitgangspunt voor de
samenstelling van afzonderlijke reeksen voor 14 bedrijfsklassen. De pattiele
indexcijfers zijn vooral voor micro-economisch onderzoek van belang (Bijlage I). Vit deze 14 reeksen is een algemeen indexcijfer berekend, waarbij de wegingsverhoudingen ten aanzien van de bedrijfsklassen onderling gebaseerd
werden op de toegevoegde waarde. De wegingsformule was van het Fishertype, d.w.z. weging met vaste en veranderlijke coefficienten.
Het resultaat vertoont in grote lijnen overeenkomsten met eerder gepubliceerde reeksen. Significante verschillen zijn vooral in de jaren dertig geconstateerd. De datering van de omslagpunten komt overeen met het cyclische patroon dat in eerder onderzoek onzerzijds vastgesteld werd 33). Een vergelijking
van de uit het resultaat berekende groeicijfers voor twee subperioden met
overeenkomstige cijfers in zeven geindustrialiseerde landen laat een tweeledig
beeld zien: een relatiefminder ongunstige ontwikkeling in de jaren 1929-1932
en een duidelijk achterblijven van de groei in de jaren 1932-1937 in vergelijking met de andere landen. Vooral dit tweede aspect heeft bijzondere aandacht getrokken in de literatuur.
In het tweede gedeelte van het onderzoek is een aanzet gegeven tot een mogelijke verklaring van het achterblijven van de groei van de Nederlandse industrie in de jaren dertig. Daarbij is als uitgangspunt gekozen dat de ontwikkeling van Nederland als kleine open economie vomamelijk bepaald wordt
door de mate waarin Nederlandse bedrijven in staat zijn te concurreren met
het buitenland. Dit beperkt zich niet tot de uitvoer, maar heeft eveneens betrekking op de positie op de binnenlandse markt. Het resultaat op de binnenlandse markt werd vergeleken met mogelijke afzetwinst of -verlies op de bui-
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tenlandse markt aIs gevolg van toe- of afgenomen concurrentievermogen.
Het onderzoek laat zien dat Nederland op buitenlandse markten verlies aan
concurrentievermogen heeft geleden. Vergelijking met het afzetresultaat op
de binnenlandse markt geeft een neUo afzetwinst in 1932 ten opzichte van
1929. In 1937 werd geen verlies of winst geboekt in vergelijking met 1932. De
netto verbetering van het resultaat kwam geheel tot stand op de binnenlandse
markt en was het gevolg van een daIing van de invoerpenetratie. Een constant
of relatief verbeterd marktaandeel kan echter ten koste gegaan zijn van de rendementspositie van Nederlandse bedrijven. Dit probleem is hier verder buiten
beschouwing gelaten.
De relatieve verbetering op de binnenlandse markt kan echter niet los gezien
worden van de werkelijk gerealiseerde ontwikkeling. Op bedrijfstakniveau is
het veel moeilijker om duidelijke conclusies te trekken door het ontbreken van
adequate gegevens. Verder onderzoek is hier gewenst.
Het ligt voor de hand te veronderstellen dat bij de verbetering van de binnenlandse marktpositie de invoerbelemmerende maatregelen een belangrijke
rol gespeeld hebben. De gevonden resultaten laten echter een dergelijke veronderstelling niet zonder meer toe. De invoerpenetratie werd voor een belangrijk
deel aI v66r 1932 teruggedrongen. De verbetering van het concurrentievermogen na 1932 was niet erg groot. Daarbij was het effect van de invoercontingentering voor afzonderlijke bedrijfstakken zeer verschillend.
De daIing van de concurrentiekracht op de buitenlandse markt deed zich
niet in alle sectoren gelijkelijk voor. Verder onderzoek is ook hier noodzakelijk. De huidige stand van onderzoek laat slechts globaIe conclusies toe. Duidelijk wordt dat met name de ontwikkeling van de voedingsmiddelensector
een belangrijke stempel heeft gedrukt op de zwakke exportprestatie. De uitvoer van industriele produkten (exclusief de produkten van de voedingsmiddelensector) gaf een verbetering van de concurrentiepositie te zien op aile belangrijke markten in Europa en de Verenigde Staten. Van zowel de samenstelling als de richting van de uitvoer van industriele produkten tesamen aIsmede
van de verbetering van het concurrerend aandeel ging een positief effect uit op
de gerealiseerde uitvoer. Deze verbetering van de relatieve positie compenseerde het verlies als gevolg van de daIing van de wereldhandel in 1937 ten opzichte
van 1929. De toename van de wereldhandel na 1932 is veruit de belangrijkste
factor geweest bij het herstel van de uitvoer van industriele fabrikaten uit Nederland in 1937 in vergelijking met 1932.
Na 1931 trachtten de meeste Eruopese landen, ieder op eigen gronden en
met eigen maatregelen, de handelsbalans, ofliever nog de lopende rekening, te
verbeteren. Indien het succes van het gevoerde beleid aan het bereiken van deze doelstelling afgemeten wordt, dan was dit beleid zeker succesvol. Vrijwel aIle landen, met als belangrijkste uitzondering Frankrijk, zijn erin geslaagd het
herstel van de handelsbaIans en de lopende rekening te realiseren, de meeste al
v66r 1935.
De prijs, die voor dit herstel betaald moest worden, was een aanzienlijke daling van de economische activiteit. De terugdringing van de tekorten slaagde
aIleen dank zij de daIing van het inkomensniveau. Waarschijnlijk heeft het ne-
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gatieve effect van deze ontwikkeling de stimulerende werking van de verbetering van de handelsbaIans voor de binnenlandse markt volledig teniet gedaan.
Ook in Nederland resulteerde het restrictieve beleid in een verbetering op de
lopende rekening. Het is echter onwaarschijnlijk dat Nederland meer ruimte
voor groei van de binnenlandse industrie had kunnen verwerkelijken. De hoge
invoerquote ten behoeve van de industriele produktie en de geringe substitutiemogelijkheden van een groot deel van de import stonden een verdere terugdringing van de invoerpenetratie in de weg. Daarnaast waren de mogelijkheden om de industriele groei meer ruimte te geven door een vergroting van de
export gering. De toename van het volume van de wereldhandel tussen 1932 en
1936 bedroeg aileen in 1934 meer dan 10 0/0, in andere jaren lag het groeipercentage ver beneden dat niveau. Het monetaire beleid verhinderde een optimaIe aansluiting bij de wereldeconomie. Of het gevoerde beleid een doorslaggevende rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van het concurrentievermogen is
niet zonder meer te beamen. Het is een te belangrijke factor om een effect op
het concurrentievermogen te ontkennen, maar de gevolgen waren weI zeer verschillend voor de afzonderlijke industriele sectoren. In hoeverre naast het monetaire beleid nog andere factoren aIs samenstelling en richting van de uitvoer
van invloed zijn geweest, zal verder onderzocht moeten worden.

BIJLAGE Indexcijfers van de industriele produktie naar bedrijfsklasse 1921-1938
(1938 = 1(0)
Delfstoffen- Voedings- en genotmiddelen:
winning
verwerking
verwerking
voortbrenging
van dierlijke
produkten

van overige
produkten

dranken

voortbrenging
tabaksprodukten

1921
1922
1923
1924
1925

32,9
36,8
40,8
46,1
52,S

85,6
93,3
81,7
97,3
102,3

81,S
84,5
97,1
113,2
113,7

1l2,5
122,8
124,8
120,2
125,6

90,0
84,0
76,6
84,6
79,2

1926
1927
1928
1929
1930

64,7
68,9
79,2
84,5
88,S

102,2
114,2
1l6,7
108,2
108,6

120,0
119,7
125,0
128,6
115,1

132,2
135,8
145,4
147,0
145,0

87,9
88,9
95,3
97,0
98,7

1931
1932
1933
1934
1935

94,6
93 ,3
91,4
89,7
86,6

120,5
121,5
114,8
113,4
105,0

107,6
89,S
85,2
93,4
97,2

134,9
122,0
1l3,8
106,5
98,6

96,9
94,3
95,6
92,2
92,4

1936
1937
1938

92,8
104,8
100

108,0
101,6
100

97,2
98,8
100

94,2
95,4
100

94,2
98,8
100
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Textielindustrie

Schoeisel- en
kledingindustrie

Papierindustrie

Grafische
industrie

Leder- en
rubbernijverheid

Chemische industrie, petroleumraffinaderijen enz.

1921
1922
1923
1924
1925

70,1
82,9
74,1
70,9
90,0

59,9
61,3
60,4
64,7
64,9

39,9
51,0
57,7
65,5
71,2

34,5
59,7
64,3
63,6
16,5

62,1
58,6
58,6
77,4
80,6

30,5
38,5
45,2
52,1
56,4

1926
1927
1928
1929
1930

87,1
96,0
101,5
106,4
100,2

68,5
70,9
74,9
76,3
77,2

74,9
82,0
90,0
95,9
96,8

68,5
78,5
90,1
100,6
103,3

82,1
98,1
99,9
99,7
101,6

59,0
64,7
67,0
75,1
81,3

1931
1932
1933
1934
1935

85,9
70,5
73,7
76,5
77,2

75,6
78,5
87,1
85,5
88,8

87,6
81,5
91,9
92,4
95,3

99,8
101,3
106,0
105,1
110,4

92,6
81,0
87,7
86,0
93,1

83,0
83,2
81,5
79,6
79,8

1936
1937
1938

87,8
104,2
100

93,0
97,1
100

105,8
121,7
100

108,8
127,7
100

95,3
100,6
100

78,7
91,7
100

Vervaardiging van
aardewerk en bouwmaterialen

Metaalnijverheid

Electriciteits-, gas- en
waterleidingbedrijven

1921
1922
1923
1924
1925

57,5
52,0
54,3
65,4
71,0

51,9
46,3
44,4
53,7
58,6

30,7
33,4
37,0
40,4
44,3

1926
1927
1928
1929
1930

78,4
81,8
87,0
91,0
96,0

65,2
71,8
84,4
95,1
84,2

48,3
55,5
61,1
72,5
79,3

1931
1932
1933
1934
1935

94,9
71,0
85,3
94,1
82,4

61,6
45,1
52,2
58,6
57,8

80,8
79,2
81,7
84,7
86,4

1936
1937
1938

84,1
91,6
100

66,9
87,5
100

89,4
97,7
100
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NOTEN BIJ HOOFDSTUK VIII
1) J. Tinbergen, "Desiderata op het punt van conjuncturstatistiek", EconomischStatistische Berichten 20 (1935) 199; F.A.G. Keesing, De conjuncturele ontwikkeling
van Nederland en de evolutie van de economische overheidspolitiek 1918-1939 (Nijmegen 1978) 4, 5.
2) Een uitgebreid overzicht van de geschiedenis van het indexcijfer voor de industrii:Ie
produktie in Nederland tot 1940 in: J.J . Seegers, Het indexcijjer voor de industriiile produktie in Nederland gedurende het interbellum: inventarisatie en nieuwe berekeningen
[Reserch memorandum 8601) (Amsterdam 1986).
3) De behandelde indexcijfers van de industriele produktie van Nederland zijn - in
chronologische volgorde van verschijnen - opgenomen in: Annuaire statistique de la
SocietUes Nations, 1935/35-1937/38 (Geneve 1935-1938); J. Tinbergen, "Prijsdispariteit en handelsbeweging" , De Nederlandsche conjunctuur 6 (1936) 10; J. B.D. Derksen,
"Indices van de industrieele productie van Nederland", De Nederlandsche conjunctuur
10 (1939) 48; J .H. Spiegelenberg, Statistische nota [Prae-advies en statistische nota
1939) ('s-Gravenhage 1939) Bijlage D; "Indices van de industrieele productie van Nederland", Statistische en econometrische onderzoekingen 1 (1946) 34-36; Archief
C .B.S.: hoofdafdeling E 8 82-4683.
4) Keesing, De conjuncturele ontwikkeling, 117 e. v.; opmerkelijk is dat in het gedeelte in "De Nederlandse volkshuishouding tussen twee wereldoorlogen" waarin de industrie behandeld wordt, in het geheel geen sprake is van een indexcijfer voor de produktie; J. de Graaff, De industrie. [De Nederlandse volkshuishouding tussen twee wereldoorlogen (Utrecht 1952»).
s) Een volledige opgave van aile opgave van aile opgenomen reeksen met bronvermelding in Seegers, Het Indexcijjer, bijlage 1.
, Het hier geschatte percentage van 6070, overigens een minimum percentage, komt
overeen met percentages voor eerder verrnelde indices tussen de beide wereldoorlogen.
Naooriogse berekeningen van indexcijfers voor deze periode komen uit op 100 % voor
het Verenigd Koninkrijk (berekeningen van Lomax). Het indexcijfer voor Duitsland
volgens Hoffmann geeft geen percentage aan. De percentages voor de naoorlogse indexcijfers liggen doorgaans tussen de 80 en 100%.
7) De nationalejaarrekeningen: doeleinden, problemen, resultaten (Utrecht 1950) 22
e.v.
8) W .H . Somermeijer, "Over het verband tussen verbruik en invoer van grondstoffen
en industriele productie", Statistische en econometrische onderzoekingen 14 (1959)
173-184; C.T. Saunders, "Consumption of raw materials in the United Kingdom, 18511950", Journal oj the Royal Statistical Society (ser. A) 3 (1952) 313-346. Uit het onderzoek van Saunders blijkt eens te meer dat voorzichtigheid geboden is. Met name voor de
metaalnijverheid constateert hij grote verschiUen in groeitempo tussen het verbruik van
grondstoffen en de produktie. In de periode 1907-1924 bedroeg het verschil gemiddeld
per jaar 0,7 %, maar tussen 1924 en 1935 1,7 % jaarlijks. Deze resultaten vormden hier
de aanieiding om in de metaalnijverheid constante prijzen te verkiezen boven het verbruik van grondstoffen om de produktie te benaderen.
') Een uitvoerige uiteenzetting over de gevolgde berekeningswijze in Seegers, Het indexcijfer, bijlage 2 en 3.
1') Keesing, De conjuncturele ontwikkeling, 39.
11) P. W. Klein, "Depressie en beleid tijdens de jaren dertig", in: Economische ontwikkeling en sociale emancipatie (Den Haag 1977) II, 178.
12) De ontwikkeling van de werkgelegenheid in de industrie is in de jaren twintig moeilijk te traceren. Volgens de opgaven van de Rijksverzekeringsbank was de groei in de periode 1923-1929 gemiddeld 4,2% per jaar. Dit vormt tevens een bovengrens, daar de
groei van nieuwe verzekerden is meegerekend. Een minimum wordt verkregen op basis
van de beroepstellingen in 1920 en 1930. Hieruit is een gemiddeld percentage van 1,6%
per jaar berekend.
13) J.J . Seegers, "De conjuncturele ontwikkeling van Nederland tussen de twee wereldoorlogen", Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek 45 (1982) 154-186, vooral
182.
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14) Zie Bijlage. De coefficient van de exponentiele groeifunctie is hier gehanteerd als
gemiddelde groeivoet.
IS) Er is geprobeerd zoveel mogelijk vergelijkbare gegevens in de zin van samenstelling en gehanteerde wegingsmethoden bijeen te brengen. Dit dwingt tot een beperkt aantallanden. De gegevens voor Belgie zijn ontleend aan L. De Brabander, Regional specialization, employment and economic growth in Belgium between 1847 and 1970 (New
York 1981) Ill; voor Frankrijk aan 1.1. Carre et aI., French economic growth (Stanford 1975) 21; voor Duitsland aan W.O. Hoffmann et aI., Das Wachstum derdeutschen
WirtschaJt seit der Mille des 19. lahrhunderts (Berlijn 1965) 344 e. v.; voor het Verenigd
Koninkrijk: K.S. Lomax, "Production and productivity in the United Kingdom since
1900", Journal oJ the Royal Statistical Society 122 (1959) A 192-193; voor Noorwegen:
Historisk Statistikk 1968 (Oslo 1969) 212; voor Zweden: L. Johnung, "The depression
in Sweden and the United States: A comparison of causes and politics", in: K. Brunner,
red., The great depession revisited (Boston 1981) 290 en voor de Verenigde Staten aan
Historical statistics oj the United States. Colonial times to 1970 (Washington D.C.
1975) 13.
16) Toetsing van het verband tussen de gemidde1de groei van het bruto binnenlands
produkt - uit A. Maddison, OntwikkelingsJasen van het kapitalisme (Utrecht/ Antwer'pen 1982) Tabel A-7 - en de gemiddelde groei van de industrie1e produktie van Nederland, Belgie, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Zweden,
levert het navolgende op:

constante
1929-1937

coefficient industrieIe produktie

0,217
(1,35)
-0,370
1932-1937
( -0,29)
" significant op 5070 niveau of beter (t-waarden).

0,673"
(11,3)
0,533"
(3,84)

determinatiecoefficient (R 2)
0,960
0,790

17) Toetsing van het verband tussen jaarlijkse groeicijfers van de export van industrieIe fabrikaten - uit "Hoeveelheids- en prijs(unit-value) indexcijfers van de buitenlandse
handel", Statistische en econometrische onderzoekingen 5 (1951) Tabel 2 - en de industrieIe produktie geeft dit resultaat:

1924-1929
1929-1937
1932-1937
1921-1938

constante

coefficient van de
export

determinatiecoefficient (R ')

5,47"
(4,28)
0,67
(0,64)
2,52
(2,07)
1,74"
(2,02)

0,27"
(2,33)
0,53"
(5,83)
0,38"
(3,30)
0,455
(6,13)

0,587
0,850
0,785
0,716

" significant op 5070 of beter (t-waarden).
Voor 1929-1937 werd door middel van een cross-section analyse van zeven Europese
gelndustrialiseerde landen een coefficient van 0,25 berekend.
18) F.J. Clavaux, "Hoe kan de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie
worden bepaald?", Maandschrift Economie 45 (1981) 182-192.
1~ In notatie wordt de invoerpenetratie (lP) in twee opeenvolgende jaren (1 en 2)
weergegeven als:
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IPI = MI I
waarin: BP
M
E
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(BPI + MI - E I) en IP2 = M2 1 (BP2 + M2 - E2)
= binnenlandse produktie (netto in guldens)
= invoer (in guldens)
= uitvoer (in guldens)

Bij een constant binnenlands marktaandeel zou de invoer in jaar 2 (M*2) gelijk zijn geweest aan IP I (BP2 + M2 - E2). Het binnenlandse afzetresultaat als gevolg van een verandering in het tconcurrentievermogen is dan het verschil tussen M2 en M*2, afgezet tegen de totale afzet. De nominale gegevens zijn ontleend aan: Tachtig jaren statistiek in
tijdreeksen (,s-Gravenhage 1979)7, 8, 12; reele gegevens van de in- en uitvoer aan: ,Hoeveelheidsindexcijfers", Tabel 1 en 2. Zie voor het binnenlands produkt in constante
prMzen noot 22.
I) Statistiek van de voortbrenging en het verbruik opgenomen in: Maandschri/t van
het Centraal Bureau voor de Statistiek (1921 e.v. jaren). Gegevens over de gecontingenteerde goederen uit: "De gevoerde contingenteergingspolitiek en bare gevolgen", Verslagen en mededeelingen van de directie van handel en nijverheid van het departement
van economische zaken (1939) I, bijlage 3.
21) De hantering van de reele bestedingen stuit op het probleem dat een geschikt prijsindexcijfer ontbreekt. Hier is gebruik gemaakt van het "officiele" indexcijfer van de gezinsconsumptie samengesteld door bet C.B.S. Andere mogelijke indexcijfers leveren in
ieder geval een hoger groeicijfer voor de bestedingen op.
22) P.E. de Hen, Actieve en re-actieve industriepolitiek in Nederland (Amsterdam
1980) 90 e.v. Dit onderwerp komt zeer uitgebreid aan de orde in: A. van Schaik, Crisis
en protectie onder Colijn. Over economische doelmatigheid en maatschappelijke aanvaardbaarheid van de Nederlandse handelspolitiek in Nederland (Alblasserdam 1986).
23) Ibidem , 98; de cijfers hebben betrekking op invoer na contingentering. Het werkelijke effect zal hoger liggen.
24) De industriele produktie beeft een elasticiteit van ca. 1,5 ten opzichte van bet binnenlandse produkt. Dit kan uit de gegevens van noot 18 afgeleid worden.
25) Gegevens over het volume van de wereldhandel ontleend aan: C. Saint-Etienne,
The great depression 1929-1938 (Stanford 1984) Tabell.13.
26) A. Maizels, Industrial growth and world trade (Cambridge 1963) 80.
27 ) Tachtigjaren statistiek, 112-114.
28) Bij gelij kblijvende concurrentiekracht is de in jaar 2 gereaiiseerde uitvoer (E*2) gelijk aan EI (W2/ W I) waarbij W = wereldhandel (in $) . Het buitenlands afzetresultaat
als gevolg van veranderd concurrentievermogen is dan het verschil tussen E2 en E*2 en
wordt berekend als een percentage van de totale afzet. Vergelijking met het binnenlandse afzetresultaat, geeft het totale netto afzetresultaat. De data van de wereldhandel zijn
uit: Saint-Etienne, The great depression, Tabell .13. Gegevens v~~r de wereldhandel in
industriele fabrikaten uit : Maizels, Industrial growth , bijlage A.
2~ De gegevens v~~r 1929 en 1938 (I) zijn .ontieend aan de Statistiek van de voortbrenging en het verbruik voor 1929. Deze cijfers bebben echter betrekking op slechts een
gedeelte van de nijverheid (zie TabeI2). De percentages in de kolom 1938 (2) zijn berekend uit de gegevens in: De nationalejaarrekeningen, 22 e.v.
31) Duitsland: Hoffmann, Das Wachstum, 537 e.v. ; Verenigd Koninkrijk : F. Capie &
M. Collins, The inter-war British economy. A statistical abstract (Manchester 1983) 70
e. v.; Frankrijk: Annuaire statistique de la France: Resume retrospective 72 (1966) 360;
Belgie: M. Van Audenboven, De grote economische crisis van dejaren dertig (Z. pI.
1980) 47; Verenigde Staten: Historical statistics, 891 e.v. De gegevens voor Nederland
zijn berekend uit de opgaven in: Tachtigjaren statistiek, 115-118.
31) Maizels, Industrial growth , 198-202.
32) Ibidem, Tabel A 15-A 25.
33) Seegers, "De conjuncturele ontwikkeling" .
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