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HET GROENE FRONT IN EEN GOUDEN RAND 
50 DELEN JAARBOEK NEHA 1915-1987*) 

door 

H.F.J.M. VAN DEN EERENBEEMT 

B. HET JAARBOEK NAAR HET GOUD, 1953-1987 

Nadat in het 50e dee! de eerste 25 jaargangen van het Jaarboek object van na
dere analyse zijn geweest, komen in dit deel de na 1952 verschenen volgende 25 
delen aan de orde. Doordat in de periode na 1952 binnen het NEHA andere 
publikatievormen zoals de Werken minder accent kregen, is het Jaarboek se
dertdien het belangrijkste publicistisch medium van de Vereniging geworden. 
Hoewel de zwaartepunten in de loop der jaren verschoven zijn, leek het ons 
toch gewenst dezelfde indeling van de stof aan te houden, zoals die in het eerste 
deel van deze studie is gepresenteerd. Dit houdt in dat allereerst aandacht ge
geven gaat worden aan het kader waarbinnen het Jaarboek functioneert, na
melijk het NEHA. 

I HET KADER: HET NEHA 

Van stormramp naar het vijftigjarig bestaan, 1953-1964 

Het bestuur van de ,,Vereeniging Het Nederlandsch Economisch-Historisch 
Archief" opende het jaarverslag over 1953 met een algemene vergelijking ten 
aanzien van de toestand in het voorafgaande jaar. Zowel vooruitgang als te
ruggang werden gesignaleerd. Optimistisch was het bestuur aangaande de 
voortgang met het verzamelen en toegankelijk maken van bedrijfsarchieven. 
De ontwikkeling van de Economisch-Historische Bibliotheek verliep eveneens 
naar wens. Inzake de te verwachten publikaties op economisch-historisch ter
rein leken de perspectieven gunstig. Daarentegen vie! de financiele positie voor 
de Vereniging bepaald als zorgelijk te omschrijven. Dit Iaatste werd toege
schreven aan de omstandigheid dat de toename van het aantal donateurs, 
waarop duidelijk was gerekend, nagenoeg achterwege was gebleven. Dever
klaring van deze tegenvaller werd gezocht in de stormramp van 1 februari 1953 
die ertoe had geleid dat in de bedrijfswereld alle voor sociale en culturele doel
einden beschikbare middelen besteed werden tot Ieniging van de nood in de ge
troffen gebieden. Aangezien het NEHA voor het ontplooien van activiteiten 
het vooral moest hebben van financiele bijdragen vanuit het bedrijfsleven, 
was het duidelijk afnemen van deze vorm van sponsoring een grote handicap. 

Ook in 1954 klaagde het bestuur over het gebrek aan een stevige financiele 
basis. De financiele reserves waren uitgeput, zodat de toestand precair dreigde 
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te worden. Hoewel de subsidie van de kant van de rijksoverheid van f 4.200 
naar f 6.000 werd verhoogd en ook het Amsterdams stadsbestuur een extra be
drag van fl .500 op tafel legde, stegen de uitgaven sneller dan de inkomsten. 
Door deze zorgelijke situatie zag het bestuur in 1954 geen reden om het veertig
jarig bestaan feestelijk te vieren. Om uit het dal te geraken, stelde het een Fi
nancieel Comite in, dat actie moest gaan voeren onder het bedrijfsleven. 
Vooral dr. H.M. Hirschfeld was hierbij een stuwende kracht. De actie leverde 
een bedrag van f 12.615 a fonds perdu op en een verhoging van de jaarlijkse 
donaties met/3 .743 . 

Met deze toename van financiele mogelijkheden kon de bibliotheek, ,,die 
wegens onvoldoende middelen ten achter dreigde te raken bij de snelle ontwik
keling van de economische geschiedbeoefening", enigszins geholpen worden. 
Op de begroting 1956 werd /3 .000 uitgetrokken in plaats van de vroegere 
/900,- per jaar. Er konden nu meer boeken gekocht worden. Door een exposi
tie van bedrijfsgedenkboeken in de bibliotheek werd de aandacht getrokken 
en kwam dit instituut meer in de focus van de belangstelling te staan. Dit ver
taalde zich weer in toenemende bezoekersaantallen aan de bibliotheek. Vanaf 
1958 werd gestart met het uitbrengen van halfjaarlijkse aanwin~tenlijsten. 
Ook hiervan ging een stimulerend effect uit. Elk jaar groeide het aantal bezoe
kers om midden jaren zestig een jaarlijks gemiddelde van tweeduizend te be
reiken. 

Een mislukt bod op een boekenveiling te Utrecht leidde tot het opnieuw in
stellen van een Boekenfonds. Door bijdragen van particulieren en vanuit het 
bedrijfsleven kon dit starten met een bedrag van /2.800. 

De uitbreiding van de bibliotheek en de toename van het aantal gedeponeer
de archieven vereisten echter ook meer personeel, hetgeen weer een financiele 
lastenverzwaring betekende. Gelukkig bleken zowel het rijk als het stads
bestuur van Amsterdam bereid de subsidiebedragen te verhogen. Deze trend 
zou zich in de komende jaren doorzetten, zodat de twee genoemde overheden 
de pijlers van het NEHA werden. 

De structurele lasten in de jaarlijkse bedrijfsexploitatie slokten vrijwel alle 
middelen op. Daarom werd in 1955 een Algemeen Reservefonds gesticht, dat 
als ,,stootkussen" zou moeten fungeren bij toekomstige tekorten. In 1961 
bleek dit echter grotendeels uitgeput te zijn door het afboeken van nadelige 
saldi in voorafgaande jaren. Bij een nadelig saldo van f 4.424,67 in dat jaar 
had het nog resterende bedrag van f 1.100, 14 geen reele betekenis meer. In 
1962 besloot het bestuur de post Algemeen Reservefonds niet meer op de ba
lans te laten paraisseren. 

* Steeds weer werden acties ondernomen om het aantal donateurs uit te breiden. 
Daartoe zouden propagandacommissies per provincie ingesteld worden. In 
1959 startte die voor de provincie Groningen onder leiding van Prof. jhr .dr. 
P .J . van Winter, oud-voorzitter van het NEHA. Met deze benadering boekte 
men succes. De plannen om zoiets ook voor Friesland op te zetten kwamen 
echter niet tot verwezenlijking. Hoger dan 100 donateurs is men uiteindelijk 
niet gekomen. 
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Ook werd er aandacht aan besteed om de positie van de Vereniging te ver
sterken door uitbreiding van het ledental. Inkomstenvermeerdering door 
contributie-verhoging durfde het bestuur in de jaren vijftig niet aan, omdat dit 
naar verwachting zou leiden tot ledenverlies. Ondanks allerlei acties bleef het 
eindresultaat tussen 1952 en 1960 schommelen rond de 280. Op zich geen on
gunstig resultaat, omdat men de handicap te overwinnen had van de vergrij
zing van het ledenbestand. Ook het bestuur was weliswaar wijs maar niet zo 
jeugdig. Hoewel in deze sfeer in 1956 de benoeming van de 26-jarige dr. 
H.F.J .M. van den Eerenbeemt in de Raad van Ad vies een bijna revolutionaire 
daad was, bracht deze ene zwaluw nog geen lente. Toen·in de jaren 1962 en 
1963 het ledental zich op 268 fixeerde, ging het bestuur overstag en verhoogde 
op voorstel van Van Stuijvenberg in 1964 de contributie die sedert 1950 per 
jaar f 16 had bedragen, naar /24. Hoewel sommige !eden het lidmaatschap 
opzegden, was de aanwas toch groter, zodat in 1964 de eindstand 271 bedroeg. 
Ook de daarna volgende contributieverhoging van/24naarf35 per jaar die in 
1972 werd doorgevoerd, leverde geen ledenverlies op maar zelfs een lichte stij
ging met drie. 

* Als het middel om aan het werk van het NEHA bekendheid te geven werd het 
organiseren van exposities gezien. In 1957 werd een expositie van stukken uit 
ondernemingsarchieven geopend door de wethouder van Onderwijs van Den 
Haag. Hierbij waren nogal wat autoriteiten aanwezig . De duidelijke apprecia
tie van het Haagse gemeentebestuur voor het werk van de Vereniging wijst op 
een antler klimaat dan in 1953, toen het bestuur zich beklaagde over de hou
ding van dit gemeentebestuur ten opzichte van de in Den Haag gedomicilieer
de Vereniging. Toen nog werd deze houding als ,,een teleurstelling"ervaren. 
Twee jaren later vond op dezelfde plaats een tentoonstelling plaats betreffen
de de geschiedenis van de spoor- en tramwegen in Nederland. De opening ge
schiedde door de president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen. Hierna 
volgden meerdere exposities, steeds met betrekking tot thema's die in relatie 
stonden met de bedrijfsgeschiedenis. Ook via lezingen van de volijverige 
directeur-secretaris l.J. Brugmans in binnen- en buitenland werd de aandacht 
gevestigd op het werk van het NEHA. Hetzelfde doe! streefde Brugmans na 
via korte artikelen in allerlei periodieken van maatschappelijke organisaties. 
Eveneens was hij een meester in het leggen van goede contacten met overheids
functionarissen. Dit alles legde echter geen windeieren. De Vereniging die bij
na failliet was gegaan aan de grootse ondernemingen van Posthumus kreeg 
door de goodwill, opgebouwd door ambassadeur Brugmans, geleidelijk een 
solide materiele grondslag en een aan de eisen van toen beantwoordende 
bestaffing. 

* Ondanks de expansie van de bibliotheek in Amsterdam, die een steeds grotere 
faam verwierf, bleef het bestuur toch vooral de aandacht richten op het ver
werven van allerlei bedrijfsarchieven. De lengte daarvan naderde de zes kilo
meter. Dit stelde zware eisen aan ordening en inventarisatie, temeer omdat er 
nogal eens verhuisd moest worden, omdat de filiaaldepots in Den Haag te 
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klein werden of door het gemeentebestuur voor andere doeleinden teruggevor
derd werden. Hoewel er huur voor betaald moest worden, verleende genoemd 
gemeentebestuur steeds een subsidie die hiermee gelijk stond. 

Bij het verwerven van bedrijfsarchieven ontstond in deze tijd diverse malen 
een competitieslag met gemeente-archieven. Het bestuur achtte het geen goede 
zaak, wanneer uiteindelijk deponering in een gemeente-archief verkozen werd 
boven plaatsing in het Economisch-Historisch Archief. De argumentatie in 
1955 luidde, dat ,,centralisering van de bedrijfsarchieven te 's-Gravenhage 
voor het wetenschappelijk onderzoek dat meestal niet een onderneming be
treft doch zich pleegt uit te strekken over een groot aantal ondernemingen in 
diverse plaatsen, van grote waarde is. Daar komt bij, dat de invloedssfeer van 
vele ondernemingen veel verder reikt dan de plaats waar zij gevestigd zijn, zo
dat uit dien hoofde onderbrenging in een centraal depot dat het gehele land 
bestrijkt, de voorkeur verdienen moet". 

Naast het belang dat gehecht werd aan centralisatie voor wetenschappelijk 
onderzoek, ontspon zich in 1956 eveneens een discussie over de verhouding 
familie- en bedrijfsarchief. Aanleiding hiertoe was het overbrengen van het ar
chief van de loodwitmolen te Bodegraven, in 1955 aan het NEHA door dr. J. 
ter Meulen in bruikleen gegeven, naar het Amsterdamse archief waar zich 
reeds de familiepapieren Ter Meulen bevonden. Aanleiding totdeze overbreng
ing was een brief van de gemeente-archivaris van Amsterdam, mr. W .F. H. 01-
dewelt, waarin deze als zijn mening te kennen gaf, dat familie- en bedrijfsar
chieven een organisch geheel vormen en niet mogen worden geschieden. Van 
de kant van het bestuur van het NEHA werd daartegenover het standpunt in
genomen, dat een familie-archief en een ondernemingsarchief twee verschil
lende zaken zijn die zeer we! voor gescheiden bewaring in aanmerking komen. 
Bestuurslid jhr .dr. D.P .M. Graswinckel, oud-algemeen rijksarchivaris, wiens 
arbitrale beslissing over deze kwestie werd ingeroepen, sprak zich over de prin
cipiele zijde van het vraagstuk niet uit, doch gaf als zijn oordeel te kennen dat 
de beide archiefbestanddelen zo gering van omvang waren, dat zij beter bijeen 
konden blijven. Hij adviseerde het geheel onder te brengen in het Economisch
Historisch Archief. De heer Ter Meulen wenste echter dat het geheel opgeno
men zou worden in het Amsterdamse stadsarchief. Uiteindelijk werd dit 
laatste voorstel opgevolgd. Los daarvan bleef bij het bestuur de behoefte 
bestaan aan een brede en fundamentele discussie over het vraagstuk van de re
latie tussen bedrijfsarchief en familiepapieren. 

De registratie van bedrijfsarchieven buiten het NEHA in den lande aanwe
zig, werd op voorstel van bestuurslid dr. W.S. Unger ter hand genomen. Me
dio 1953 richtte de directeur zich tot de Kamers van Koophandel, uitgezon
derd die te Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, met het verzoek een opgave 
te verstrekken van bedrijven in hun rayon die over archivalia beschikten van 
v66r 1920. Op dit verzoek werd op zeer uiteenlopende wijze gereageerd. Som
mige Kamers gaven informatie op de verlangde wijze, andere verstrekten een 
lijst van bedrijven die reeds in 1920 bestonden, weer andere beperkten zich tot 
het indienen van een lijst van grotere ondernemingen in hun ressort. Hoewel 
op deze wijze zeker geen volledig beeld werd verkregen, leidde de enquete in ie-
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der geval we! tot een aantal waardevolle aanwijzingen. 
Vijf jaar later kwam de hiervoor besproken zaak opnieuw aan de orde. Di

recteur Brugmans meldde toen weinig succes behaald te hebben met zijn po
gingen via aanschrijving van directies van ondernemingen die een jubileum 
van vijftig jaar of meer vierden, hun bedrijfsarchief af te staan. Ondanks deze 
negatieve ervaring zette de directeur zijn pogingen voort, omdat telkens weer 
bleek dat ondernemingen hun archief opruimden zonder zich van te voren met 
het NEHA in verbinding te hebben gesteld. Deze situatie werd als onbevredi
gend ervaren, omdat het streven van het bestuur was zoveel mogelijk bedrijf
sarchieven in bewaring te ontvangen en daarbij niet af te wachten totdat de be
trokken directies uit eigen beweging tot aanbieding overgingen. 

In 1962 richtte de Vereniging zich wederom op initiatiefvan bestuurslid Un
ger tot de buitenwacht om meer inzicht te verwerven over het bestaan van ou
dere bedrijfsarchieven. Nu was de doelgroep die der gemeente- en streekarchi
varissen, alsmede die der provinciale archiefinspecteurs. De vraag was een 
overzicht te verstrekken van wat op het gebied van bedrijfsarchieven van over
heidswege werd bewaard. De achterliggende gedachte bij het op te zetten 
systematisch overzicht was, om aan onderzoekers die zich tot het NEHA 
wendden, voorlichting te kunnen geven. De betrokken functionarissen rea
geerden bijna alien positief op het aan hen gerichte verzoek. 

Naast het verzamelen van bedrijfsarchieven en het opzetten van een lande
lijk informatie-overzicht, had het NEHA ook met verlies van materiaal te ma
ken. In de loop van 1958 pleegde een Fransman diefstal van een aantal ar
chiefstukken. Deze werden na verloop van tijd in Parijs opgespoord. Het 
duurde tot 1965 voordat de ontvreemde stukken weer in Nederland waren. 

* Verzamelen, registreren en ontsluiten van bedrijfsarchieven, de uitbouw van 
een goede economisch-historische bibliotheek en het uitgeven van publikaties 
bleken bij het bestuur niet alle aandacht op te slorpen. Zo werd in 1957 het in 
1945 gestichte studiefonds weer gereactiveerd. Dit studiefonds had ten doe! 
aan de beoefening van de economische geschiedenis steun te verlenen door het 
subsidieren van publikaties op dit terrein of van archiefonderzoek in het bui
tenland. Uit hoof de van deze doelstelling werd in 1957 f 400 ter beschikking 
gesteld als financiele steun voor de in dat jaar verschenen publikatie van P .C. 
Korteweg over 300jaar postmerken van Nederland 1570-1870. Dit bedrag dat 
reeds in 1950 was toegezegd, werd geput uit genoemd studiefonds dat derhalve 
,,na verscheidene jaren van werkloosheid weder actief is geworden". 

Kort voor zijn overlijden diende Prof. Posthumus bij het bestuur een plan 
in om aan het NEHA een afdeling voor wetenschappelijk onderzoek te verbin
den. Tegen het einde van 1960 was dit plan, dat een uitbreiding van de traditio
nele taakvervulling van het NEHA zou betekenen, nog in studie. In het jaar 
1961 werd echter door de Universiteit van Amsterdam, die als subsidiegeefster 
het gemeentebestuur was opgevolgd, afwijzend beschikt op het voorstel van 
het bestuur om/3000 ter beschikking te stellen voor onderzoekers. Dit voor
stel, dat beoogde een begin te maken met een taakuitbreiding van het NEHA 
in de vorm van ,,wetenschappelijk speurwerk", werd door de universiteit we-
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gens formele overwegingen niet toegestaan. Het werd van die zijde beter ge
oordeeld, dat de uitgaven uit dien hoof de ten laste van de universiteit werden 
gebracht en niet op het budget van de Vereniging zouden drukken. Hoewel het 
bestuur van het NEHA deze beslissing niet kon toejuichen, meende het dat het 
beoogde doe[ op deze wijze toch ook werd bereikt. De bedoelde bevordering 
van wetenschappelijk onderzoek op het gebied der economische geschiedenis 
zou op deze manier zijn neerslag kunnen vinden in het Jaarboek of in de Wer
ken van de Vereniging. 

De gedachte instrument te zijn om wetenschappelijk onderzoek te bevorde
ren, kwam terug in 1964. Toen stelde het bestuur van het NEHA zich de vraag, 
of het in het belang van de Vereniging kon zijn, de bibliotheek en het archief 
van het NEHA om te vormen tot een interuniversitair instituut als bedoeld in 
artikel 36 van de nieuwe wet op het wetenschappelijk onderwijs. Voorzitter en 
secretaris hadden in dit verband een bespreking met de directeur-generaal der 
wetenschappen bij het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 
dr. A.J. Piekaar. Besloten werd, in afwachting van de totstandkoming van de 
algemene maatregel van bestuur die een nadere regeling omtrent deze materie 
zou brengen, nog geen nadere stappen te zetten. De aandacht van het bestuur 
bleef echter wel op deze aangelegenheid gericht. Punt was we! dat het NEHA 
zelf geen onderzoek deed en daarmee ook niet startte, zodat omvorming tot 
een interuniversitair instituut illusoir bleef. 

De toenemende behoefde om als vereniging ook zelf actief te zijn in de be
vordering van wetenschappelijk onderzoek staat wellicht in verband met de 
wisseling in de verhouding met de instantie die na 1960 de belangrijkste subsi
diegever werd. Bedoeld wordt de overgang met ingang van 1961 van de finan
ciele relatie met het Amsterdamse stadsbestuur naar die met het bestuur van de 
Universiteit van Amsterdam. Deze verandering hield verband met de gewijzig
de status van genoemde universiteit die per 1 januari 1961 rechtspersoonlijk
heid had gekregen en voortaan haar geldmiddelen voor het overgrote doe! van 
het rijk zou ontvangen. Gezien de tegemoetkomende houding die het Amster
damse gemeentebestuur, in het bijzonder de wethouder van onderwijs, steeds 
ten opzichte van de wensen van het NEHA had ingenomen (in 1960 werd het 
verzoek tot subsidieverhoging van /11.400 naar /19.000 vlot ingewilligd), 
hoopte het bestuur bij de universiteit dezelfde mate van begrip aan te treffen. 
De praktijk wees uit dat de vermelde wijziging in de subsidieverstrekking 
vooralsnog geen wijziging bracht in de status van het NEHA. Wei moest 
voortaan voor het gebouw Herengracht, waar de bibliotheek was gehuisvest 
en dat eigendom was van de gemeente Amsterdam, in 1961 een jaarlijkse huur 
van/8.070 betaald worden, terwijl vroeger slechts het symbolische bedrag van 
f 1 hiervoor voldaan behoefde te worden. Daartegenover stond, dat de univer
siteit de subsidie verhoogde van/ 19.000 in 1960 naar /30.000 in 1962. Ook in 
latere jaren was het zo, dat een verhoging van de huur steeds werd gevolgd 
door een verhoogde subsidie-uitkering van de kant van de universiteit. 

* In de jaren 1949-1970 was directeur-secretaris Prof.dr. l.J. Brugmans zonder 
meer de spin in het web der betrekkingen, niet alleen naar binnen toe maar ook 
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wat betreft het cultiveren van goede relaties met de buitenwacht: de rijksover
heid, het Amsterdamse stadsbestuur, de Universiteit van Amsterdam en ande
re gremia. Brugmans is duidelijk degene geweest die er op uit was het NEHA 
tot een organisatie te maken die haar wortels in het hele land vond. Daartoe 
reisde hij heel wat af om aan de Vereniging een grotere bekendheid te geven. 

Een krachtig beleid werd eveneens bevorderd door de omstandigheid dat 
voorzitter Prof.mr. N.W. Posthumus iemand was die het economisch
historisch onderzoek uit eigen ervaring kende, vele maatschappelijke connec
ties had en als directeur-secretaris vanaf 1914 tot in 1948 het NEHA-bedrijf 
door en door kende. Zijn overlijden op 18 april 1960, kort na de viering van 
zijn tachtigste verjaardag, betekende dan ook een grote schok. Het was im
mers meer dan het verlies van een voorzitter. Posthumus was meer. Hij was 
het die in 1914 het initiatief tot de oprichting van het NEHA had genomen en 
sindsdien de Vereniging had uitgebouwd en haar op stimulerende wijze leiding 
had gegeven. Brugmans wijdde een indringend levensbericht aan hem. Hij 
noemde Posthumus hierin de creator, stimulator, propagandist en geestelijk 
!eider van de Vereniging. Brugmans constateerde, dat het NEHA een typische 
reflex was en bleef van hetgeen Posthumus voor de beoefening van de econo
mische geschiedenis, speciaal die van Nederland, het eerst nodig achtte. De 
economische geschiedschrijving diende uit de archiefstukken te worden opge
bouwd. Omdat echter vele archieven, voorzover behorend aan particuliere on
dernemingen, verloren gingen, moest er een instantie zijn die deze kon bewa
ren, inventariseren en aldus voor wetenschappelijk onderzoek toegangelijk 
maken. Dezelfde visie had Posthumus ten aanzien van de sociale geschied
schrijving, zodat hij in 1935 de stichter werd van het Internationaal Instituut 
voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam. Eveneens kwam deze visie tot uit
drukking betreffende de noodzaak de historisch belangrijke documenten be
treffende de bezettingstijd te doen bewaren, ordenen en uitgeven. Nog voor 
eind 1945 kwam te Amsterdam het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie 
tot stand, waarvan Posthumus de algemene Jeiding kreeg. Naast zijn studeer
kamer thuis had Posthumus zodoende na 1945 drie werkkamers in Amster
dam. Dit alles was mogelijk omdat hij een man was die snel dacht en snel han
delde, die bijzaken goed van hoofdzaken wist te onderscheiden en bovendien 
kon delegeren. Kortom een ware pionier. 

Tot opvolger van Posthumus als voorzitter van de Vereniging werd in de le
denvergadering van 25 juni 1960 benoemd mr. H. van Riel, die reeds sedert 
1952 lid was van het dagelijks bestuur. Posthumus zelf had op deze benoeming 
aangedrongen, aangezien hij Van Riel als de aangewezen opvolger zag. Van 
Riel was hoewel geen historicus van professie desondanks historisch zeer goed 
onderlegd. Na Posthumus heeft geen historicus de voorzittershamer meer ge
hanteerd. Daardoor is naar onze mening een toch we! risicovolle situatie ont
staan, dat een men tale kloof zou kunnen groeien tussen de werkers in het veld 
en de top van het bestuur dat weliswaar Jeiding gaf maar niet zelf daadwerke
lijk de behoeften van het vak kende. Dit spanningsveld valt ons inziens reeds 
te distilleren uit de inhoud van een kort artikel dat Van Riel in 1971 schreef 
naar aanleiding van het vertrek van Brugmans als directeur met ingang van 
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1januari1970. Voor Brugmans waren, ,de zelfstandigheid van zijn instituut en 
deszelfs tradities, waarvan de grote Posthumus de grondslag had gelegd, hei
lig" . Brugmans heeft tot het eind van zijn functioneren de Posthumiaanse vi
sie overeind gehouden. Spoedig na diens vertrek schudde mede op instigatie 
van Van Riel en Van Stuijvenberg het bestuur van het NEHAde loden last van 
de grote archiefcollectie van zich af, zonder wellicht goed te beseffen hoezeer 
dit el dorado in Den Haag tot dan een lust voor de economisch-historische on
derzoeker was geweest. Door deze pragmatische beslissing die daarmee ook de 
aanvullende functie van de bibliotheek in Amsterdam ondergroef, verloor het 
NEHA in essentie de kans om tot een groot documentatie- en onderzoeksinsti
tuut uit te groeien, zoals wel is geschied bij de twee andere scheppingen van 
Posthumus, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en het 
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. 

Een figuur die niet zo in het centrum van de bestuurlijke activiteiten stond, 
was Prof.dr. J .G. van Dillen. Op voorstel van het dagelijks bestuur benoemde 
het algemeen bestuur hem op 21juni1956 tot erelid van de Vereniging. De mo
tivering betrof zijn verdiensten in het algemeen en voor het NEHA in het bij
zonder doordat hij met veel inzet als tijdelijk directeur was opgetreden toen 
Brugmans in het academisch jaar 1954-'55 in de Verenigde Staten van Ameri
ka verbleef. Het bijzondere van deze benoeming is niet zozeer het tweede ge
deelte van de motivering, maar het eerste stuk. Immers daaruit blijkt, dat het 
NEHA niet een gesloten vereniging was, - alleen op zich zelf gericht -, maar 
een organisatie die duidelijk oog had voor degenen die als trekpaard optraden 
bij de vakbeoefening van de economische geschiedenis. Omgekeerd koppelde 
een dergelijke positie zich weer terug naar het NEHA. Toen op 26 december 
1969 Van Dillen op 86-jarige leeftijd overleed, werd hij in het levensbericht 
door Brugmans geschetst als ,,een man van brede en diepe kennis, wiens in
zichten en voorstellen veel invloed hebben gehad op de beleidsvorming in de 
Vereniging". Maar ook als publicist was hij de Vereniging toegedaan: in niet 
minder dan elf delen van het Jaarboek zijn bijdragen van zijn hand opgeno
men. 

Een antler persoon, die van grote dienende betekenis is geweest, was dr. 
W .S. Unger, eerst stadsarchivaris van Middelburg en later rijksarchivaris in 
Zeeland. Hem willen we een steunpilaar vanuit de provincie noemen. Hij was 
een trouw bezoeker van de vergaderingen, hij participeerde veertig jaar Jang, 
vanaf 1923 tot aan zijn dood in 1963, in allerlei adviserende en bestuurlijke 
gremia van het NEHA, hij was een geregeld medewerker aan het Jaarboek en 
schonk na zijn overlijden zijn rijk boekenbezit aan de bibliotheek van de Vere
niging. 

De hiervoor gegeven schets van enkele markante persoonlijkheden binnen 
de kring van het NEHA is natuurlijk met typeringen van andere verdienstelij
ke figuren uit te breiden. De intentie was slechts deze: aan te geven dat een rela
tief kleine Vereniging veel kan presteren mi ts er in haar midden figuren aan we
zig zijn, die inzet, capaciteit en dynamiek in zich verenigen. 

* Een belangrijk markeringspunt in de geschiedenis van het NEHA is de viering 
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van het vijftigjarig bestaan geweest. Als dag en lokatie was daartoe 30 mei 
1964 en Hoorn gekozen. Met deze stap schudde de vereniging de geur van de 
hofstad en de ponteneur van de hoofdstad van zich af en trok de ,,provincie" 
in. Deze traditie werd hierna voortgezet door het organiseren van de algemene 
ledenvergadering in Kampen, Delft, enz. Een goede zaak inzake landelijke 
spreiding en door de combinatie van vergadering en excursie tevens educatief 
in de zin van: ,,Ontdek je plekje" . 

Hoorn is een echte wapenschouw geworden. Er was een grote opkomst van 
donateurs en !eden; vele autoriteiten gaven van hun belangstelling blijk. De 
gastspreker was de staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen, drs. L.J.M. van de Laar. Deze gaf een uitvoerige schets van de geschiede
nis van de relatie tussen de rijksoverheid en het NEHA en wees op de goede 
contacten die met de Haagse burelen tot dan hadden bestaan. Verder memo
reerde hij de commotie die bij de oprichting van de Vereniging in de kringen 
van archivarissen was ontstaan. Dezen waren veelal van mening dat een be
drijfsarchief in een gemeentearchief diende te werden opgenomen. Felle pole
mieken zijn over die aangelegenheid in het Nederlands Archievenblad ge
voerd. Merkwaardig is de constatering van de staatssecretaris, dat het accent 
van de werkzaamheden van het NEHA ,,tot dusver zo typisch op de negentien
de en twintigste eeuw heeft gelegen". Hij had beter dienen te weten. 

Het vijftigjarig bestaan kreeg verder relief door de uitgave van de bundel 
Economisch-Historische Herdrukken . In deze publikatie waren zeventien bij
dragen opgenomen. Deze bestonden uit artikelen en academische oraties op 
het terrein van de economische geschiedenis die, op een enkele uitzondering 
na, v66r 1950 door Nederlanders gepubliceerd waren en van blijvende weten
schappelijke waarde werden geacht. Tijdens de vergadering te Hoorn werden 
de eerste exemplaren van dit jubileumboek uitgereikt. 

De derde activiteit in het kader van het jubileumjaar was een tentoonstelling 
op economisch-historisch gebied, georganiseerd in het archiefgebouw in Den 
Haag. De expositie die een beeld poogde te geven van hetgeen tot dusver op ar
chivalisch gebied was bijeengebracht, werd op 6 juli geopend door de wethou
der van onderwijs van de gemeente Den Haag, mr. M. Vrolijk. 

Het jaar 1964 is nog op andere wijze een vruchtbare periode geweest. De 
Universiteit van Amsterdam verhoogde haar subsidie naar f 45.000. Het jaar 
daarop werd de subsidie f 55 .000 en in 1966 zelfs /70.000. Ook het subsidiebe
drag van de zijde van het rijk vertoonde een stijgende lijn. Een voor de pen
ningmeester prettige maar tegelijk ook gevaarlijke ontwikkeling. In ieder ge
val konden door deze hogere subsidies in 1966 alle oude verliesposten van 
voorafgaande jaren afgeboekt worden. Het NEHA kon zonder schuld op weg 
gaan naar de volgende mijlpaal: het 60-jarig bestaan. 

Moeizame jaren van herorientering 

De financiele toestand werd geleidelijk gunstiger door verhogingen van subsi
dies. Zo verleende het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk, dat in 1965 de zorg voor de archieven had overgenomen van het Mi-
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nisterie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, voor het begrotingsjaar 
1966 een vaste subsidie van /30.000, terwijl de Universiteit van Amsterdam 
voor dat jaar met/70.000 over de brug kwam. Dit maakte het mogelijk tot een 
voordelig saldo te komen en dit op verliesposten uit het verleden af te boeken. 
De financiele toestand werd daarenboven verlicht door de bereidheid bij het 
presidium van de Amsterdamse Universiteit om het vast aangestelde personeel 
op te nemen in de universitaire personeelsformatie. Daardoor verkreeg tevens 
het punt van de pensioenrechten een betere grondslag. Door deze ontwikke
ling kon het bestuur de stijging van de kosten van salarissen bijbenen. Met in
gang van 1970 ging de rijkssubsidiering weer terug naar het Ministerie van On
derwijs. 

In de loop van de hierna volgende jaren werd het subsidiebedrag van de zij
de van het Rijk steeds weer verhoogd. Dat van de kant van de Universiteit van 
Amsterdam nam aanvankelijk wat af in verband met de overname van het vast 
aangestelde personeel. Na enige tijd steeg de Amsterdamse bijdrage echter 
weer. Het zwaartepunt van de financiering verschoof desondanks blijvend in 
de richting van het Rijk. 

In 1973 was de situatie zo, dat het Ministerie van Onderwijs en Wetenschap
pen een subsidie van /80.500 toegezegd had en dat op de begroting van de 
Amsterdamse Universiteit ten behoeve van het NEHA/76.250 was uitgetrok
ken. De subsidietoezegging van de kant van het Haagse gemeentebestuur ein
digde per 1 juni 1973, toen het archiefdepot Scheldestraat ontruimd was. Het 
bestuur achtte het passend het Haagse gemeentebestuur dank te zeggen voor 
het gratis onderdak dat een groot dee! van het archief jarenlang had genoten. 

Het wegvallen van het subsidiebedrag door het Haagse gemeentebestuur 
werd gecompenseerd door de hogere subsidiebedragen van de kant van het 
Rijk en de Universiteit, die in 1974 respectievelijk/93.000en/82.500 bedroe
gen. Het door de provincie Zuid-Holland toegekende jaarlijkse subsidiebe
drag van/2.000 werd in 1974 voor het laatst uitbetaald. De reden hiervan is 
gelegen in het vertrek van het archief uit Den Haag en daarmee van de zetel van 
de Vereniging. 

* 
Het jaar 1968 is een moment van diepgaande herorientering geworden, waarin 
het bestuur de doelstelling van de Vereniging en de middelen om deze te berei
ken onder ogen heeft gezien. De reflectie betrof de personeelsbezetting die 
veelal als te beperkt werd beschouwd om de groeiende achterstand bij de in
ventarisatiewerkzaamheden in te halen. Als tweede desideratum werd geuit de 
wenselijkheid om tot een opstart te komen van een wetenschappelijke verwer
king van het verzamelde archiefmateriaal. Hierbij zou het NEHA moeten uit
groeien tot een centrum van economisch-historisch onderzoek. Deze gedachte 
sloeg blijkbaar niet aan, want een uitbouw naar een eigen onderzoeksinstituut 
vond niet plaats. Tevens werd de suggestie gedaan, ofhet niet beter zou zijn ar
chief en bibliotheek in een gebouw onder te brengen. Een derde punt van nade
re overweging betrof een mogelijke samenwerking tussen de bibliotheek van 
het NEHA en die van de Amsterdamse Universiteit. Hierop was in oktober 
1967 aangedrongen door het bestuur van genoemde universiteit. Deze drie 
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punten werden in februari 1968 door het bestuur voorgelegd aan een commis
sie, bestaande uit Prof. dr. H. Baudet, dr. J.F.G.M. de Meijer en mr. A.E.M. 
Ribberink. De heer De Meijer trad als voorzitter op. 

De commissie-De Meijer ging met grote voortvarendheid aan de slag. Reeds 
op 4 april 1968 was haar rapport gereed. De voornaamste voorstellen luidden 
als volgt: de archiefcollecties van het Economisch-Historisch Archief over te 
brengen naar en in bewaring te geven aan het Algemeen Rijksarchief, het per
soneel van de Economisch-Historische Bibliotheek onder te brengen in de for
matie van de Universiteitsbibliotheek, geen apart gebouw te Amsterdam om 
daarin archief en bibliotheek samen te brengen, verkoop van het pand Laan 
Copes van Cattenburch 83 te ' s-Gravenhage en uit de opbrengst een apart 
fonds te vormen. 

Het zal duidelijk zijn, dat het bestuur geruime tijd nodig had om zich een 
mening te vormen over deze ingrijpende voorstellen. Wei werd snel ingegaan 
op het tweede punt van de voorstellen. Per 1 januari 1969 gingen de vaste kern 
van het personeel van de bibliotheek en de conservator van het archief over 
naar de formatie van de Amsterdamse Universiteit. De overgang van het kern
personeel Iiaar de Universiteit is aanleiding geworden Van Stuijvenberg tot 
adjunct-directeur te benoemen. Het bestuur van de Universiteit wilde het nieu
we personeel onder leiding geplaatst zien van iemand die aan deze instelling 
was verbonden, in dit geval Van Stuijvenberg aldaar hoogleraar in de econo
mische geschiedenis . Het punt van centralisatie van archief en bibliotheek, 
waar het bestuur anders over dacht dan de commissie, was aanleiding tot een 
bespreking tussen voorzitter Van Riel en de minister van Onderwijs en Weten
schappen. Tijdens <lit onderhoud werd de mogelijkheid besproken om met 
rijkssteun een gebouw in Amsterdam te verwerven, alwaar zowel het archief 
als de bibliotheek zouden worden ondergebracht. Blijkbaar heeft dit gesprek 
niet tot resultaten geleid, zodat het bestuur bij gebrek aan een alternatief zich 
voor de keuze zag gesteld de voorstellen van de commisie-De Meijer te aan
vaarden of te verwerpen. 

In de loop van het jaar 1969 bracht het bestuur als standpunt naar buiten de 
voorstellen niet te kunnen overnemen. Voornaamste argument was, dat bij 
aanname hiervan het NEHA zijn eigen karakter tegenover de buitenwereld en 
speciaal tegenover leden en donateurs zou verliezen. De algemene ledenverga
dering heeft zich met <lit standpunt verenigd. Het bestuur bleef ook in 1969 
nog het denkbeeld koesteren van het samenbrengen van archief en bibliotheek 
in een gebouw te Amsterdam. Wei was het zich bewust, <lat deze gedachte niet 
op korte termijn te verwezenlijken zou zijn. 

* Een jaar later bleken de kaarten echter geheel anders geschud te zijn. In de 
loop van 1969 had Brugmans op zijn verzoek ontslag gekregen; <lit werd hem 
met ingang van 1 januari 1970 eervol verleend. Als zijn opvolger werd aange
wezen Prof.dr. J .H. van Stuijvenberg die reeds in 1968 de titel van plaatsver
vangend directeur had gekregen. 

In 1970 is het bestuur volledig door de bocht gegaan door het besluit te ne
men tot ontmanteling van het archief in Den Haag. Doorslaggevend voor deze 
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ommekeer was een werkbezoek van het bestuur aan de archiefdepots in Den 
Haag. De daar opgedane indruk was deprimerend. Een groot deel van de stuk
ken was niet of slechts summier geordend, de ruimtes waren zo volgestouwd 
dat vele stukken vrijwel niet beschikbaar waren, de bewaaromstandigheden 
waren onder andere door vocht bepaald niet gunstig. Voor een grondige aan
pak zou veel meer ruimte nodig zijn en tevens een forse personeelsuitbreiding 
om de gedeponeerde bedrijfsarchieven te ordenen en te inventariseren. Om de
ze doelstelling te realiseren zou veel geld nodig zijn. Het bestuur achtte dit geen 
haalbare kaart. 

Het tot dan aangehangen Posthumiaans principe van centralisatie van be
drijfsarchieven werd over boord gezet. Ineens achtte het bestuur concentratie 
van de archieven op een plaats niet meer noodzaakelijk. Een nieuwe filosofie 
maakte opgang: aan decentralisatie van bedrijfsarchieven naar het milieu, 
waarin deze zijn ontstaan, kunnen zelfs voordelen verbonden zijn, omdat aan
vullende gegevens dan gemakkelijker te verkrijgen zijn . 

Naast op deze ideologische omslag valt ook op een meer pragmatisch punt 
te wijzen. Het bestuur was in 1970 van mening, dat de activiteitsontplooiing in 
archivistische richting de kleine vereniging die het NEHA toen was, volledig 
boven het hoofd was gegroeid. De middelen waren te beperkt om het archief
bestand, dat intussen tot bijna twaalf strekkende kilometer was uitgegroeid, 
naar behoren te beheren, mede door gebrek aan voldoende personeel. Het da
gelijks bestuur dat zich op 1 oktober 1970 samen met rijksarchivaris mr. 
A.E.M. Ribberink over deze zaak had beraden, achtte het niet verantwoord de 
bestaande toestand nog !anger te handhaven. De pessimistische ondertoon die 
bij dit alles te beluisteren valt, werd wellicht mede ingegeven door de constante 
teruggang in het ledenbestand dat eind 1970 een dieptepunt van 212 had be
reikt. Dit dieptepunt was in zoverre relatief, dat het mede een resultaat was 
van een grondig schonen van de ledenlijst. Daarbij bleek dat nogal wat !eden 
die eerder bedankt hadden, hiervan niet waren afgevoerd. 

In principe werd besloten de door het NEHA verzamelde archieven te de
centraliseren door deze, in overleg met de schenkers of deposanten, in bruik
leen af te staan aan andere, daartoe geeigende archiefbewaarplaatsen, waarbij 
met name aan het Algemeen Rijksarchief, de rijksarchieven in de provincies 
en aan de gemeentearchieven werd gedacht. Op die manier meende het 
bestuur, dat een goede bewaring was verzekerd en dat bovendien mocht wor
den verwacht, dat langs deze weg meer mankracht voor inventarisatie van het 
archiefmateriaal ter beschikking zou komen, zodat dit beter toegankelijk zou 
worden. Het proces van decentralisatie zou jaren vergen en werd pas in 1974 
afgesloten. Het pand aan de Laan Copes van Cattenburch werd in dat jaar ver
kocht en begin 1975 ontruimd opgeleverd. De Iedenvergadering had al in 1973 
besloten de opbrengst van het te verkopen pand te bestemmen voor het stich
ten van een fonds ter stimulering van de beoefening van de sociale en economi
sche geschiedenis en van publikaties op dit gebied. Het Ministerie ging met de
ze constructie akkoord, de Universiteit reageerde aanvankelijk niet maar 
maakte later hierover we! moeilijkheden. 

Ondanks het afstoten van de taak op archivistisch gebied, bleven de archie-
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ven we! eigendom van het NEHA. Zij zouden binnen vijf jaar gelnventariseerd 
moeten worden. De collectie kleine aanwinsten en de verzamelingen werden 
grotendeels behouden en gingen samen met het verenigingsarchief naar het bi
bliotheekgebouw in Amsterdam. Daarnaast nam het bestuur in 1970 een nieu
we taak op zich. Deze bestond uit het opzetten en bijhouden van een Centraal 
Register voor Economisch-Historische Archieven. De verwachting was dat 
een dergelijk register voor onderzoekers van groot nut zou zijn. 

Vie ring van het zestigjarig bestaan richt defocus op bedrijfsgeschiedenis 

In de algemene ledenvergadering van 1972 opperde Prof.dr. Joh. de Vries het 
denkbeeld om ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van de Vereniging in 
1974 een symposium over bedrijfsgeschiedenis te organiseren. Het bestuur 
nam deze suggestie over. Op 26 april 1974 kwam een groot gezelschap bijeen 
in het Provinciehuis te 's-Hertogenbosch. De leiding van het symposium, geti
teld ,,De stand van de bedrijfsgeschiedenis in Nederland:', was in handen van 
Prof.dr. J .A. de Jonge. In de morgenzitting hield Prof. De Vries een verhan
deling over de stand van de bedrijfsgeschiedenis in ons land, terwijl tijdens de 
middag dr. Th. P.M. de Jong sprak over het thema: ,,Vanwie is degeschiede
nis?" Beide voordrachten zijn in uitgewerkte vorm hierna gepubliceerd in het 
37e dee! van het Jaarboek. 

Ter inleiding op dit symposium te 's-Hertogenbosch gaf directeur Van 
Stuijvenberg een kort historisch overzicht van het NEHA, evenals directeur 
Brugmans iets dergelijks had gedaan bij de viering van het vijftigjarig bestaan 
in 1964 te Hoorn. Vervlogen de woorden van Van Stuijvenberg met de Bos
sche Ientewind, die van Brugmans vonden hun neerslag in een kort artikel, 
,, Vijftig jaren Economisch-Historisch Archief 1914-1964", opgenomen in de 
eerder vermelde bundel Economisch-historische Herdrukken . Meer dan deze 
negen gedrukte bladzijden heeft de geschiedschrijving van het NEHA tot he
den niet kunnen halen. Zoals de kleermaker slordig is op zijn pak, zo springt 
eveneens dit gezelschap waartoe vele historici behoren, slordig om met zijn ei
gen geschiedschrijving. Pas het uitkomen in 1987 van het vijftigste dee! van het 
Jaarboek was aanleiding om wat ruimer aandacht te geven aan de geschied
schrijving, zij het dan van een onderdeel van de Vereniging. 

De ruime belangstelling en de aanwezigheid van ta! van autoriteiten bij het 
symposium werden door het bestuur uitgelegd als blijken van grote waarde
ring voor de activiteiten van het NEHA. Er werd zelfs gesproken van een dui
delijk bewijs van ,,levenskracht" van de Vereniging. Hoewel aan deze uit
spraak een zeker pathos niet vreemd is, was wel een vaststaand feit dat het Ie
dental voor het eerst sedert geruime tijd in 1974 weer was gestegen. Daarenbo
ven werd als verheugend ervaren, dat van de aanwas van bijna twintig !eden 
een flink dee! afkomstig was uit de hoek van jonge economisch- en sociaal
historici. Vooral dit laatste was voor het bestuur ,,een reden tot bijzondere 
voldoening" . 
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Een nieuwe opleving in de jaren zeventig 

Van de zeer geslaagde viering van het zestigjarig bestaan is duidelijk een kick 
uitgegaan. Was het ledenbestand in 1970 op een dieptepunt van 212 gekomen, 
in de jaren 1971-1973 bleef <lit aantal min of meer stabiel. Pas met ingang van 
1974 trader weer groei op, die zich daarna constant doorzette. Dit ondanks 
een vrij forse contributieverhoging van/35naarf50 die per 1 januari 1977 in
ging. In 1980 steeg het aantal contribuanten zelfs tot 401, het hoogste getal dat 
sedert 1945 werd bereikt. Een bemoedigend feit was verder, dat tot de nieuwe 
leden relatief veel jonge mensen behoorden. Als oude Vereniging had het NE
HA immers te kampen met vergrijzing van het ledenbestand, zodat toestroom 
van jong bloed de toekomst rooskleuriger maakte. Een tegendraadse ontwik
keling was bij de groep van donateurs te signaleren, waarvan het aantal elk 
jaar afnarn. In 1979 was deze groep geslonken tot 37. Deze daling valt deels te 
verklaren uit de vele fusies van ondernemingen, die in de jaren zeventig plaats 
vonden. Onder die ondernemingen bevonden zich donateurs van de Vereni
ging. Verder speelde een rol een identiteitsverlies van het NEHA naar het be
drijfsleven toe, waar de meeste donateurs zaten. Het afstoten van bedrijfsar
chieven naar overheidsarchiefbewaarplaatsen had het profiel van de Vereni
ging afgezwakt. De oude relatie met de ondernemingswereld was hierdoor 
minder sterk geworden. 

In de jaren zeventig scheen de zon ook aan het subsidiefront. Vooral het be
drag dat van rijkswege werd ontvangen, nam toe. In 1975 kwarn het Ministerie 
van Onderwijs en Wetenschappen met het ronde bedrag van/ 100.000 over de 
brug. Daarna was er de rek nog Jang niet uit. Ook de Universiteit van Amster
dam tract royaal op. Op het eind van de jaren zeventig ontstonden er echter 
fricties met het bestuur van het NEHA. De kern van de problematiek lag aan
vankelijk in de besteding van de gelden van het NEHA-Fonds dat na de ver
koop van het pand aan de Laan Copes van Cattenburch was gesticht. Het Mi
nisterie had er geen moeite mee om dit als een apart fonds voor bijzondere doel
einden te beschouwen, het bestuur van de Universiteit meende echter dat de 
gelden uit dit fonds in de normale exploitatierekening moesten worden meege
nomen. Dit leidde tot een jarenlang slepende zaak met eindeloze discussies 
over de financiele verhouding tussen Universiteit en NEHA. 

In deze jaren tekenqe zich eveneens op antler terrein een onverwacht gunsti
ge ontwikkeling af. Na de operatie van decentralisatie der bedrijfsarchieven 
was in februari 197 5 het niet-gedecentraliseerde materiaal van het archief van 
Den Haag naar de Economisch-Historische Bibliotheek (E.H.B.) in Amster
dam overgebracht. Die ,,restanten" bleken al spoedig van grote betekenis te 
zijn. Deze unieke handschriftencollectie op economisch-historisch terrein, die 
duizenden hoogwaardige stukken vanaf de veertiende eeuw bevatten, zou be
ter geordend en ontsloten dienen te worden. De directeur stelde in 1977 met 
voldoening vast, dat nu , ,de ideale situatie is ontstaan dat bron en boek zich in 
een ruimte bevinden''. Een ideaal dat het bestuur al voor 1970 voor ogen stond 
maar dan meer grootschalig met de totale collectie aan verzamelde bedrijfsar
chieven. Waar de E.H.B. nu de derde bibliotheek ter wereld is geworden wat 
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het belang van haar economisch-historische verzameling betreft, kunnen we 
slechts met een spijtig gemoed reflecteren over wat er gebeurd zou zijn, wan
neer de in 1970 begonnen ontmanteling niet zou zijn gerealiseerd. Amsterdam 
was dan nu wellicht het Mekka van de wereld van het bedrijfseconomisch
historisch onderzoek geworden. 

De terechte euforie naar aanleiding van de ontdekking van prachtig materi
aal onder de uit Den Haag naar Amsterdam overgekomen stukken, leidde er 
toe dat vanaf 1980 in het jaarverslag niet meer gesproken werd van Archief en 
aan dit aspect slechts enkele regels gewijd werden, maar van Afdeling Hand
schriften en Archieven waaraan voortaan veel aandacht in de verslaglegging 
werd gegeven. 

Had het NEHA in het eerste dee! van de jaren zeventig de handen vol aan het 
ordelijk laten verlopen van de liquidatie van het centraal archief in Den Haag, 
tegelijkertijd brak binnen deze organisatie een soort apostolische zendings
drift naar buiten. Het betrof het streven naar behoud en actie tot acquisitie van 
ondernemingsarchieven, zij het dat deze nu geplaatst werden in overheidsar
chieven. In 1973 kwam het tot de oprichting van een ,,Werkgroep-Noord". 
Deze betrof eerst de drie en later vier noordelijke provincies. Aanvankelijk een 
beperkt gezelschap van vooral de rijksarchivarissen en Prof. Baudet die als 
contactpersoon met het NEHA optrad. Later werd deze groep met meerdere 
personen uitgebreid. In 1975 machtigde het bestuur Prof. Van den Eeren
beemt om namens het NEHA in de drie zuidelijke provincies stappen te onder
nemen om bedrijfsarchieven die verloren dreigden te gaan, onder te brengen in 
daartoe geeigende overheidsarchieven. Spoedig werd de ,,Werkgroep-Zuid" 
opgericht die vele activiteiten heeft ontplooid. In 1976 werd de wenselijkheid 
geformuleerd een,, Werkgroep-Midden" van de grond te krijgen. In 1979 was 
het echter niet zover. Wel begon in 1980 een ,,Werkgroep-Oost" haar bestaan 
onder leiding van de rijksarchivaris in Gelderland, drs. G .J. Mentink. In 1983 
bleek de organisatievorm iets gewijzigd te zijn. Er werd toen in het jaarverslag 
gesproken van vier regio's vanwaaruit een samenwerkingsverband was opge
bouwd tussen NEHA en de rijks-, provinciale en gemeentelijke archief
diensten. Het betrof de regio's Noord (Friesland, Groningen en Drenthe), 
Zuid (Limburg, Noord-Brabant en Zeeland), West (Noord- en Zuid-Holland) 
en Centrum (Gelderland, Utrecht en Overijssel). Doe! van deze vorm van coo
peratie was ,,zich zo min mogelijk verwerfbare bedrijfsarchieven te laten ont
gaan". Daartoe zou bij de acquisitie hiervan nauw samengewerkt worden. 

Een antler signaal van oplevende vitaliteit binnen bet NEHA waste bespeu
ren bij het afscheid op 16 december 1977 van mr. H. van Riel als voorzitter van 
de Vereniging, welke functie hij sedert 1960 had vervuld. Hem werd op een 
druk bezochte bijeenkomst door Prof.ctr. Joh. de Vries een kloeke bundel 
aangeboden, welke als titel had meegekregen Ondernemende Geschiedenis. 
De hierin opgenomen 22 artikelen op economisch- en sociaal-historisch gebied 
waren alle geschreven door !eden van de Vereniging, die op deze wijze hun 
voorzitter wilden eren. Niet alleen de oorspronkelijke bijdragen van de au
teurs maar ook de behandelde interessante thema's tilden deze fraai uitgevoer
de publikatie duidelijk boven het gelegenheidsniveau uit. 



16 50 DELEN JAARBOEK 

Eveneens een aardig en oorspronkelijk gebaar vond plaats tijdens de jaar
vergadering op 4 juni 1977 te Groningen. Tijdens de algemene ledenvergade
ring bood de voorzitter aan Prof. Van Winter zijn door Paul Citroen getekend 
portret aan. Dit gebeurde om Van Winter te eren voor zijn wetenschappelijk 
werk op economisch-historisch terrein en als uiting van waardering voor zijn 
grote inzet ten behoeve van het NEHA in de loop van vele jaren. 

Donkere wolken in de eerste he/ft van de jaren tachtig 

Al vanaf het eind van de jaren zeventig waren er problemen tussen het NEHA 
en de Universiteit van Amsterdam betreffende de financiele verhouding tussen 
beide. Ondanks de bemiddeling van de kant van het Ministerie bleef deze zaak 
nog vele jaren aanslepen. Een andere tegenvaller was het feit dat het ledental 
van de .V ereniging in 1981 terugviel. Hiermee kw am een eind aan de opgaande 
lijn die in de jaren zeventig te signaleren was geweest. De oorzaak van deze 
omslag werd in de economische recessie gezocht, die ons land teisterde. In 
1982 kwam de teruggang in ledental tot staan. Er kon zelfs van een lichte stij
ging melding worden gemaakt. Daarentegen kalfde het aantal donateurs ver
der af naar 19. 

In het kader van de bezuinigingen door de overheid in deze jaren dreigde de 
bibliotheek gevaar te lopen. Om een denkbare sluiting te voorkomen richtte 
het bestuur van de Studievereniging voor Sociaal-Economische Geschiedenis 
op 1oktober1983 een brief tot de Minister van Onderwijs en Wetenschappen, 
waarin de betekenis van de E.H.B. werd onderstreept. Voorts zonden tien 
hoogleraren in de economische en sociale geschiedenis op 4 november 1983 
een rekest naar deze bewindsman, waarin zij hem met klem verzochten te be
vorderen dat de bibliotheek geopend zou blijven en voort zou kunnen gaan om 
haar unieke collectie te beheren en verder uit te bouwen. Deze steun afkomstig 
van buitenstaanders had samen met de door het bestuur ondernomen stappen 
het beoogde effect. Het bestuur was zeer erkentelijk voor de hier vermelde 
,,spontane" demarches die een grote steun in de rug betekenden. 

Een zaak, die maar zeer moeizaam van de grond kwam was de opzet van een 
Centraal Register van Bedrijfsarchieven. Al in 1973 en 1974 was een proefen
quete van start gegaan in de Zaanstreek. Hierop was de respons van de zijde 
van het bedrijfsleven zeer aarzelend geweest. Dit ondanks de hulp die daarbij 
was verkregen van het Departement Zaanstreek van de Maatschappij voor 
Nijverheid en Handel. Ook in latere jaren zijn er berichten, dat het met de op
bouw van een dergelijk register maar niet wilde vlotten. De problemen die 
hierbij werden ondervonden, zijn in niet geringe mate te verklaren uit het feit 
dat voor een goede uitwerking van dit project niet voldoende geld in kas was, 
en tevens uit de omstandigheid dat er onduidelijkheid bestond, hoe deze zaak 
precies diende te worden aangepakt. In de loop van 1984 werd de zaak op
nieuw ter hand genomen door een proef te nemen met de opzet van een Re
gister voor Bedrijfs-archieven. Bij de herbezinning die in 1985 plaats vond, 
meende het bestuur dat deze taak van registratie, waartoe al in 1972 was beslo
ten, nu met kracht aangepakt zou dienen te worden. Daartoe werd drs . 
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J. L. J.M. van Gerwen aangetrokken die met veel elan de coi:irdinatie, registra
tie, advisering en informatie inzake bedrijfsarchieven voor zijn rekening nam. 
En deze keer met succes. 

De uiterst belaI).grijke numismatische collectie van het NEHA werd in 1982 
ernstig geschonden, omdat toen bleek dat een deel van het penningenbezit was 
ontvreemd. Als uitvloeisel van de herbezinningsoperatie van 1985 werd dit 
verlies ten dele gecompenseerd door de bereidheid van dr. J. Lucassen om deze 
collectie opnieuw te ordenen, te beschrijven en te ontsluiten. De eerste berich
ten wijzen uit, dat hier sprake is van een onvermoed rijk bezit. 

De directeur had reeds in 1981 wegens omvangrijke werkzaamheden bij de 
uitoefening van zijn taak en wegens zijn gevorderde leeftijd met ingang van 1 
januari 1982 uit deze functie ontslag gevraagd. Voor de aandrang van de zijde 
van het bestuur om aan te blijven en de continui:teit niet te verstoren, zwichtte 
hij. Hij bleefnog vier jaren als directeur aan. Per I juli 1985 echter legde Van 
Stuijvenberg het directoraat neer. Het bestuur kon, hoe ongaarne ook, dit 
besluit niet anders dan respecteren. Van de scheidende directeur gafhet de vol
gende karakterschets: ,,Onvermoeibaar, plichtsgetrouw en op de hem eigen, 
creatieve wijze heeft hij de Vereniging, het Jaarboek en de E.H.B. langs vele 
klippen in rustig vaarwater geloodst". Het bestuur heeft zich wat dit ,,rustig 
vaarwater" betreft, bepaald op de toekomst verkeken. Als blijk van grote 
waardering voor het vele werk ten behoeve van het NEHA verricht, liet het 
bestuur een bundel uitgeven, bestaande uit een selectie van eerder door Van 
Stuijvenberg gepubliceerd werk. Deze in 1985 verschenen publikatie kreeg als 
titel mee: Economische geschiedenis in twaalf miniaturen. 

Met het afscheid van Van Stuijvenberg stoppen wij met de analyse van de 
verdere gebeurtenissen. Deze zijn nog te zeer in beweging om daar nu al een vi
sie over te ontwikkelen. Juli 1985 is ook het einde van een tijdperk, waarin Van 
Stuijvenberg voor de buitenwacht de incarnatie van het NEHA in vlees en 
bloed was. Toch is er een nieuwe roerganger gekomen in de persoon van zijn 
promotus dr. E.J. Fischer die in 1984 tot lid van het bestuur was benoemd en 
na 1 juli 1985 als gedelegeerd bestuurslid optrad als directeur ad interim. In 
1987 werd dit omgezet in een definitieve benoeming tot directeur. Wanneer de 
tekenen niet bedriegen, gaat het NEHA met hem het stadium van een nieuwe 
lente met een nieuw geluid in. Eigenlijk bestaat dit ,,nieuwe" grotendeels uit 
het realiseren van oude plannen die nooit tot verwezenlijking zijn gebracht of 
in de uitvoering zijn blijven steken. 

De oppepper van het vijftigste Jaarboek 

Op vrijdag 10 april 1987 organiseerde het NEHA naar aanleiding van het ver
schijnen van het vijftigste Jaarboek een conferentie te Amsterdam over het 
thema , ,Groei en krimp in de Nederlandse economie: landbouw, industrie, in
ternationale handel, detailhandel"; voorzitter was Prof. Baudet. De be
langstelling hiervoor was overweldigend groot. Evenals bij de viering van het 
vijftig- en zestigjarig bestaan ging van deze happening een wervende aantrek
kingskracht uit. Deze 10 april ontwikkelde zich tot een toogdag van het NE-
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HA. Naast de presentatie van het vertrouwde Economisch- en Sociaal
Historisch Jaarboek en van de Werken van het NEHA werd op deze dag aan
dacht gevraagd voor de nieuwe loten aan de NEHA-stam, te weten de 
,,NEHA-Series III", het zojuist gestarte NEHA-Bulletin en de NEHA
catalogie, archiefgidsen en hulpmiddelen. Het zal zaak zijn om de in gang ge
zette ontwikkeling ook gaande te houden. De toekomst zal leren, hoe deze 
eruptie van energie zich in blijvende verworvenheden heeft vertaald. 

II DE COMMISSIE VOOR DE PUBLICATIEN 

De eerste decennia van het bestaan van de Vereniging hadden zich gekenmerkt 
door een tamelijk regelmatig verschijnen van de reeks Werken. Na de Tweede 
Wereldoorlog werd het tempo trager en trad zelfs na verloop van tijd een stag
natie op. In 1951 kwam dee! 12 uit. Het betrof het eerste dee! van De lijsten der 
hoogstaangeslagenen in het departement der Westereems tijdens de Napole
ontische periode, verzorgd door jhr.dr. P .J. van Winter. Het hierop aanslui
tend tweede dee! verscheen in 1955 als dee! 13 van de Werken. Dank zij de toe
zegging van financiele steun door de directie van de Nederlandsche Handel
Maatschappij te Amsterdam, terwijl ook een speciale subsidie van het Mi
nisterie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen werd ontvangen, kon in 
1958 dee! 14 van de Werken uitkomen. Het betrof een ruim geannoteerde uit
gave van Het oudste aandee/houdersregister van de Kamer Amsterdam der 
Oost-Indische Compagnie, verzorgd en ingeleid door dr. J.C. van Dillen. Het 
bestuur sprak zijn voldoening uit, dat dit project dat in 1941 van start was ge
gaan en waaraan naast Van Dillen ook de in februari 1957 overleden dr. F. W. 
Stapel had meegewerkt, nu tot een goed einde was gebracht. Deze uitgave trok 
grote aandacht in binnen- en buitenland. 

Vanaf 1958 tot 1978 vie! er een groot gat in de uitgave van de Werken. Deel 
15 kwam pas in laatstgenoemd jaar uit en betekende een herleving van de Wer
ken. De verklaring is niet alleen te zoeken in de sterke stijging van de druk
kosten die de krachten van de Vereniging te boven dreigden te gaan. Dit punt 
is gedeeltelijk opgevangen door steeds meer een beroep te gaan doen op allerlei 
fondsen en instanties buiten het NEHA om. Op die manier gelukte het bij elke 
uitgave telkens weer de financiele eindjes aan elkaar te knopen. Tevens schiep 
het bestuur zich wat meer armslag door in 1978 af te stappen van de kostbare 
rood linnen band met gouden opdruk. V oortaan verschenen de W er ken in een 
rood papieren omslag, hetgeen de kosten drukte. Toch was het niet alleen een 
kwestie van geld dat in die jaren bepaald we! te vinden was. In tegenstelling tot 
de tijd van Posthumus stond het uitgeven van Werken nu niet meer centraal. 
De aandacht was duidelijk verschoven naar het Jaarboek. De financiele mid
delen die voor publicistische activiteiten beschikbaar waren, werden primair 
voor dit gremium aangewend. 

Naast de uitgegeven Werken kwamen er ook verscheidene niet tot voltooi
ing. De nieuwe generatie economisch-historici bleek grotendeels mentaal niet 
zo gericht te zijn op het zich zetten aan bronnenpublikaties. Naast de aard van 
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het werk <lat wellicht niet zo aansprak, is tevens een verklaring dat hen de tijd 
ontbrak voor dergelijk langdurig werk <lat bovendien vrijwelpro deo verricht 
moest worden. De toenemende omvang en complexiteit van het universitair 
bedrijf en eveneens bij het archiefwezen, maakten dergelijk vrije tijdswerk 
steeds moeilijker. 

Aansluitend op het in het voorgaande geschetste beeld is het derhalve niet 
verwonderlijk, <lat het een van de oude getrouwen was die de verzorging van 
dee! 15 opzich nam. Dezestudievanjhr.dr. P.J. van Winter, onder detite!De 
Westindische Compagnie ter kamer Stad en Lande, is echter niet als een bron
nenuitgave te beschouwen. Deze publikatie van de Groninger kamer van de 
Compagnie is een monografie, zij het <lat deze op zeer uitvoerig en grondig ar
chiefonderzoek is gebaseerd. Van Winter die zelf grotendeels voor de financie
ring van <lit project zorgde, bewees <lat de Werken nog steeds een materiele ba
sis konden vinden. Onderbrenging van deze uitgave onder de paraplu van het 
NEHA had bet voordeel van een breder nationaal draagvlak. 

Nog duidelijker komt de koerswijziging tot uitdrukking in deel 16, in 1983 
verschenen onder de titel The interactions of Amsterdam and Antwerp with 
the Baltic region, 1400-1800; De Nederlanden en het Oostzeegebied. Hier han
delt het om de bundeling van een aantal papers van twintig sprekers tijdens de 
derde internationale conferentie van de ,,Association Internationale d'Histoi
re des Mers Nordiques de !'Europe", gehouden 30 augustus - 3 september 
1982 te Utrecht. Eigenlijk is hiermee de richting ingeslagen, waarop in 1987 
voortgeborduurd werd. Toen immers startte een nieuwe reeks, ,,NEHA
Series III", waarin als eerste deel verscheen Wonen in het ver/eden 17-20e 
eeuw, onder redactie van P.M.M. Klep e.a. Ook deze publikatie is een 
neerslag van referaten, gehouden tijdens de Negende Conferentie Maatschap
pijgeschiedenis in 1985. 

Wederom afwijkend zowel naar vorm als kleur (op instigatie van uitgeverij 
Nijhoff) maar wel dichter bij de bron is dee! 17 van de Werken, uitgekomen in 
1984 en tot heden het laatste in de serie Werken verschenen deel. In deze stu
die, getiteld Dejaar/ijksefinanciiHe verantwoording in de Verenigde Oostindi
sche Compagnie, komt mr. J.P. de Korte tot een bewerking van archiefbe
scheiden, met name van de nog aanwezige journaal- en grootboeken. Door het 
groeperen van het cijfermateriaal is de auteur er in geslaagd een helder beeld 
weer te geven van de financiele ontwikkeling van de Compagnie vanaf het be
gin tot het einde. 

* Een nieuwe weg op publicistisch gebied sloeg het NEHA in door medewerking 
te geven aan het tot stand komen van een studie over de ontwikkeling van de 
Amsterdamse petroleumhaven, geschreven door ec.drs. H . Spiekman daarbij 
begeleid door directeur I. J. Brugmans. 

In het ten geleide op <lit boekje dat in 1958 verscheen, merkt Brugmans op, 
<lat reeds geruime tijd bij het bestuur van het NEHA de gedachte leefde om 
naast het Jaarboek en de bronnenpublikaties in de serie Werken kleinere stu
dies op economisch-historisch gebied te doen verschijnen. In deze derde reeks 
zouden studies worden opgenomen ,,die, - uiteraard met handhaving van een 
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streng wetenschappelijk peil -, in meer populaire vorm bepaalde aspecten van 
de econornische ontwikkeling van Nederland zouden kunnen belichten". 

De omstandigheid dat het Amsterdamsch Tankopslagbedrijf Amatex N. V. 
in september 1958 zijn in de Jan van Riebeeckhaven te Amsterdam gelegen 
tankinstallatie officieel in gebruik zou nemen en de daarover de directie voe
rende N. V. Phs. van Ommeren Amsterdam de opening van deze nieuwe instal
latie vergezeld wilde doen gaan met de uitgave van een geschrift over de ont
wikkeling van Amsterdam als petroleumhaven, was aanleiding om aan de in 
de vorige alinea gesignaleerde gedachte een begin van uitvoering te geven. 

De kosten van de publikatie die ook onder donateurs en !eden van het NE
HA verspreid zou worden, kwamen geheel voor rekening van N.V. Phs. van 
Ommeren. Het bestuur gaf gaarne zijn medewerking om op deze wijze een we
tenschappelijk verantwoorde publikatie tot stand te brengen. Na verschijnen 
van dit fraai uitgegeven boekje met een omvang van ca. honderd bladzijden 
kwamen spoedig positieve reacties los, zowel uit wetenschappelijke kring als 
uit de hoek van het bedrijfsleven. 

Gezien het gunstig onthaal hoopte het bestuur dat het gegeven voorbeeld 
door de directie van andere ondernemingen zou worden gevolgd. Op die ma
nier zou de Vereniging in staat zijn met de steun van de betrokken onderne
ming of bedrijfstak in de toekomst nog meermalen dergelijke publikaties op 
bedrijfshistorisch terrein te verzorgen. Hoewel dit initiatief naar onze mening 
een schot in de roos was en zich uitstekend leende om de belangstelling voor de 
econornische geschiedenis te vergroten, is het jammer genoeg bij deze eendags
vlieg gebleven. 

* 
In de loop van 1959 heeft het bestuur zich naar aanleiding van een door een lid 
ingediend voorstel beraden over de vraag, of oprichting van een economisch
historisch tijdschrift wenselijk en mogelijk zou zijn. Uitgangspunt bij het lan
ceren van dit idee is wellicht geweest, dat een tijdschrift een ruimere markt zou 
kunnen ontsluiten dan het kostbaar uitgevoerde jaarboek dat daarenboven in 
die tijd slechts eens in de twee jaren verscheen. Een tijdschrift dat meerdere 
malen per jaar uitkwam, zou inderdaad een grotere achterban kunnen berei
ken en bovendien een dynamiserend effect hebben op de vakbeoefening van de 
economische geschiedenis. 

Na rijp beraad kwam het bestuur tot de conclusie, dat een ruimere versprei
ding van de kennis der economische geschiedenis van Nederland, vooral in 
kringen van de bedrijfswereld, zeer aanbevelenswaardig was. Desondanks 
meende het, dat verwezenlijking van dit denkbeeld op onoverkomelijke moei
lijkheden zou stuiten, met name op financieel gebied. Deze afhoudende reac
tie valt te begrijpen, omdat het bestuur in die jaren telkens weer geconfron
teerd werd met nadelige saldi op de exploitatierekening. Dat het idee op zich 
niet werd afgewezen, blijkt uit de toezegging dat de aandacht van het bestuur 
op deze aangelegenheid gericht zou blijven. Later is deze gedachte onder het 
directoraat van Van Stuijvenberg weer opgedoken. Toen stuitte het af op de 
veel te grote hoeveelheid werk die realisering hiervan voor de parttime
directeur met zich zou meebrengen. In het bestuur werd besloten, dat eerst het 
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Jaarboek maar eens goed op poten gezet moest worden. Toen dit eenmaal was 
gerealiseerd, is het idee van een tijdschrift op de achtergrond geraakt. 

* De Commissie voor de Publicatien bestond in 1968 uit vier leden: Prof.jhr.dr. 
P .J. van Winter die als voorzitter optrad, Prof. dr. J .G. van Dillen, Prof. dr. 
W.J. Wieringa en Prof.dr. I.J. Brugmans die als secretaris fungeerde. Inge
noemd jaar werd de commissie uitgebreid met twee nieuwe leden, namelijk 
Prof.dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt en Prof.dr. P.W. Klein. Hiermee 
werd niet alleen een numerieke verbreding bereikt maar ook een betere geogra
fische spreiding door de verbondenheid van de twee laatstgenoemden aan 
respectievelijk de universitaire instellingen te Tilburg en Rotterdam. Tevens 
betekende dit een injectie met nieuw en jong bloed, waaraan de commissie dui
delijk behoefte had. 

Eenjaar later, in 1969, besloot het bestuur van het NEHA, dat de Commis
sie voor de Publicatien die tot dusver slechts zelden bijeen kwam, voortaan als 
redactiecommissie van het Jaarboek zou optreden. Desondanks bleef tot in 
1972 de benaming van Commissie voor de Publicatien voor de jaarboekredac
tie gehandhaafd. Pas vanaf 1973 werd voortaan gesproken van Commissie 
van Redactie. Gezien de ruimere taakstelling voor de commissie gaf voorzitter 
Van Winter de wens te kennen het voorzitterschap te willen neerleggen. Naar 
zijn mening diende een jongere, nog in functie zijnde hoogleraar de leiding van 
hem over te nemen. Het bestuur sprak zijn grote waardering uit voor het feit 
dat Van Winter gedurende vele jaren en wel vanaf 1936 als voorzitter was op
getreden. Maakte Prof.dr. H. Brugmans in 1936 plaats voor ,,een jongere", 
namelijk Van Winter, in 1969 maakte deze plaats voor een jongere. Prof.dr. 
W.J. Wieringa, reeds lid van de commissie, werd als haar nieuwe voorzitter 
benoemd. De commissie viel nu terug van zes naar vijf !eden. Door het overlij
den van het lid Van Dillen in december 1969 kwam de commissie weer op het 
eerdere aantal van vier uit. Aanvulling vond voorlopig niet plaats. Wei trad 
vanaf 1 januari 1970 Prof.dr. J .H. van Stuijvenberg opals secretaris van de 
commissie in de plaats van Prof.dr. I.J. Brugmans die per genoemde datum 
zijn functie als directeur van het NEHA had neergelegd. 

In de samenstelling van de commissie die als een hecht team opereerde 
kwam tien jaar lang geen wijziging. In 1980 trad Klein ,,wegens drukke werk
zaamheden" uit de redactie. Zijn vertrek werd als een verlies ervaren. In zijn 
plaats werd Prof. dr. H. Baudet benoemd. In 1984 vond een aanvulling plaats 
door het toetreden van Prof.dr. J .C.G.M. Jansen, dr. J.Th. Lindblad en dr. 
H.H. Vleesenbeek, respectievelijk uit Maastricht, Leiden en Rotterdam af
komstig. Laatstgenoemde bedankte echter al na korte tijd. Evenals in 1968 
gold ook bij deze uitbreiding de behoefte om tot een ruimere geografische 
spreiding en om tot een verjonging van de redactie te komen. In de loop van 
1985 trad Prof.dr. W .J. Wieringa wegens gevorderde leeftijd af als voorzitter. 
Als zijn opvolger trad Prof.dr. H. Baudet aan. Prof dr. J .H. van Stuijvenberg 
die in genoemd jaar aftrad als directeur van het NEHA, legde tevens zijn func
tie als secretaris van de commissie neer. Als nieuwe secretaris fungeerde voort
aan de in 1984 als lid benoemde Lindblad. 
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Eerder wezen wij erop, dat het bestuur in 1969 uitdrukkelijk de wens te ken
nen had gegeven, dat de Commissie voor de Publicatien voortaan regelmatiger 
bijeen zou komen om daardoor meer aandacht te kunnen besteden aan het 
Jaarboek dat in het vervolg elk jaar zou dienen te verschijnen. Deze taakver
zwaring was, zoals reeds opgemerkt, voor de bejaarde Van Winter reden de 
voorzittershamer neer te leggen. 

Ook vermeldden wij reeds, dat de nu meer benadrukte redactionele taak ten 
aanzien van het J aarboek pas vanaf 1973 omschreven werd als Commissie van 
Redactie. Dit meer toegespitste aandachtsveld als tweede taak van de Com
missie voor de Publicatien en de daarmee verband houdende nieuwe naams
omschrijving, betekende niet, dat de Commissie voor de Publicatien ophield 
te bestaan. Dit blijkt uit de jaarverslagen van de Vereniging, waarin alleen 
over Commissie voor de Publicatien wordt gesproken. Eveneens de reeds ver
melde benoemingen in 1984 vonden hierin plaats. Ook bij de uitgave van deel 
17 van de Werken, tot nu toe het laatst verschenen dee!, trad de commissie op, 
zij het voor dit geval al hoc uitgebreid met drs. F.S. Gaastra, een erkend des
kundige op het terrein van de geschiedenis van de VOC. Op biz. II van deze in 
1984 uitgekomen publikatie De jaar/ijkse financiele verantwoording in de 
Verenigde Oostindische Compagnie werden de !eden van de Commissie voor 
de Publicatien expliciet vermeld. Kortom de bezetting van de twee commis
sies: de Commissie voor de Publicatien en de Commissie van Redactie viel sa
men. Het waren dezelfde personen die voor verschillende taken de verant
woordelijkheid droegen. 

Wij zijn bij het hiervoor behandelde punt uitvoerig blijven stilstaan, omdat 
kort geleden het misverstand zich voordeed, dat de Commissie voor de Publi
catien niet meer zou bestaan. Naast een algemene taak op publicistisch gebied 
had dezelfde commissie een specifieke taak inzake het J aarboek. Wei kan men 
zich de vraag stellen, of het bestuur niet beter had gedaan om onder deze alge
mene commissie diverse redactiecommissies te plaatsen met specifieke taak
velden. Zeker bij uitbreiding met meerdere publicistische activiteiten zou dit 
een werkzamere constructie hebben opgeleverd. Mogelijk is in het ontbreken 
van een helder organisatiemodel de verklaring te zoeken voor het niet van de 
grond komen van diverse goede plannen die hierna aan de orde zullen worden 
gesteld. 

* In de loop van 1968 kwamen van twee zijden bij het bestuur suggesties binnen, 
waarbij werd gepleit voor het opstarten van een serie Cahiers. In deze nieuwe 
reeks die naast het J aarboek diende te verschijnen, zouden meerdere bijdragen 
over een onderwerp kunnen worden gebundeld. Themanummers dus van een 
beperkte omvang van ca. honderd bladzijden en uitgegeven in een minder 
kostbare vorm dan het Jaarboek of de Werken. Het bestuur zegde toe zich 
over het een en ander in het komende jaar te zullen beraden. 

Over deze zaak vond in 1969 een bespreking plaats tussen enkele leden van 
het dagelijks bestuur van het NEHA en een aantal hoogleraren in de economi
sche en sociale geschiedenis. Dit op verzoek van de laatste groepering. Tijdens 
dit gesprek, geleid door de voorzitter van het bestuur, kwam naast de wense-



50 DELEN JAARBOEK 23 

lijkheid tot uitgave van de Cahiers tevens het verlangen naar voren om het 
Jaarboek in plaats van om de twee jaren voortaan elk jaar te doen verschijnen. 
Dit om meer publikatiemogelijkheden voor onderzoekers te scheppen. Beide 
ideeen betekenden een zware aanslag op de post drukkosten in de exploitatie
rekening van de Vereniging. Daartoe ontbraken echter de financiele middelen. 
Het bestuur kon slechts de helft van de wensen honoreren en koos voor een 
verdubbeling in het tempo van de jaarboekpublikaties. Pas wanneer dit gelukt 
was, wilde het later tot uitgave van afzonderlijke Cahiers overgaan. Dit Jaatste 
voornemen is echter nooit verwezenlijkt. Kon in 1958 met de studie van Spiek
man over de ontwikkeling van de Amsterdamse petroleumhaven een soort 
,,NEHA-Series III" avant la lettre starten maar bracht het niet verder dan een 
uitgave, een reeks Cahiers zou een ,,NEHA-Series IV" geweest zijn, welke in 
die jaren echter niet tot een geboorte kon komen. 

Meer succes was weggelegd voor het initiatief dat in de tweede helft van de 
jaren zeventig werd genomen. Het betrof de serie ,,Bibliografieen" die zich 
richtte op een zeer mime documentatie van bepaalde bedrijfssectoren, voor
zover materiaal dienaangaande bij het NEHA aanwezig was. De diverse uitga
ven die in de loop der jaren plaats vonden, oogstten veel waardering. 

In 1979 besloot het bestuur over te gaan tot het starten van een reeks 
,,Economisch- en Sociaal-Historische Geschriften", met een omvang van ie
der 100 a 125 bladzijden. Aanleiding tot dit besluit was, dat herhaaldelijk ge
bleken was dat op zich waardevolle bijdragen aan de redactie van het Jaarboek 
waren aangeboden, die daarvoor eigenlijk te omvangrijk waren, maar van de 
andere kant te klein waren om in de Werken te worden opgenomen. Het 
bestuur hoopte voor dergelijke studies thans een daarvoor meer passende pu
blikatiemogelijkheid te hebben geopend en verwachtte dat hiervan veel ge
bruik gemaakt zou worden. Het is uiterst merkwaardig dat bij de geboden 
kans niemand op dit gat in de markt is ingesprongen. Mogelijk is, dat de kort 
hierna optredende economische recessie roet in het eten heeft gegooid. Op het 
bewandelen van de middenweg tussen artikel en boek heeft blijkbaar een 
doem gelegen. Het Spiekman-avontuur vond geen navolging, de Cahiers kwa
men niet van de grond en de Geschriften verzandden eveneens. 

III HET JAARBOEK: VAN DE EERSTE NAAR DE VIERDE VER
SNELLING 

Het Jaarboek in een s/akkegang: vijf de/en in 1953-1965 

Was dee! 24 in het jaar 1952 verschenen, in de jaren 1953, 1954 en 1955 valt er 
op dit terrein niets te melden. Het was geen gebrek aan kopij dat hierbij speel
de. Deze Jag al in 1953 gereed om naar de zetter verstuurd te worden. De uitga
ve van het 26e J aarboek werd een jaar uitgesteld omdat het tweede deel van de 
studie van Van Winter over de Jijsten van de hoogstaangeslagenen in het de
partement der Westereems, die in de reeks Werken zou verschijnen, voor dien
de te gaan. Aangezien ook daar weer vertraging optrad en het verschijnen pas 
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in 1955 plaats vond, werd het publiceren van het Jaarboek uiteindelijk doorge
schoven naar 1956. Dat de hier geschetste vertraging niet alleen een kwestie 
van een nogal merkwaardig planningsbeleid was, maar ook een zaak van on
voldoende geldmiddelen, bleek in 1956. Nadat in de loop van 1954 het Mi
nisterie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen de rijkssubsidie aan het 
NEHA van f 4.200 naar f 6.000 verhoogd had, diende het bestuur begin 1956 
bij genoemd ministerie een aanvraag in om het eerder toegekende deelsubsidie 
ten behoeve van het Jaarboek ten bedrage van/3.000 voortaan op f 4.000 per 
dee! te brengen. Aan dit verzoek wilde het ministerie pas met ingang van de uit
gave van het 27e dee! tegemoet komen. 

Deel 26, dat in 1956 verscheen, betekende een kostenpost van bijna/8.000, 
terwijl de rijkssubsidie hierop slechts /3.000 bedroeg. Het nadelig saldo van 
/7.369,71 waarmee het jaar 1956 werd afgesloten, werd door het bestuur dan 
ook hoofdzakelijk geweten aan de hoge kosten van het Jaarboek. Gelukkig 
gloorde er een lichtpuntje door de toezegging van het Ministerie met ingang 
van 1957 het algemene subsidiebedrag te zullen verhogen van /6.000 naar 
/8.000. 

Gezien de trage gang van zaken met betrekking tot het uitgeven van het 
Jaarboek, waarbij het voor de auteurs bepaald niet stimulerend geweest moet 
zijn dater een tijdspanne van meerdere jaren lag tussen het indienen van de ko
pij en de uiteindelijke vormgeving in druk, was de bestuursbeslissing in 1956 
om iedere twee jaren een jaarboek het licht te doen zien, al een behoorlijke 
vooruitgang. Dit besluit betekende dat in 1958 het volgende jaarboek zou uit
komen. Wei hield het bestuur een slag om de arm door aan deze beleidsbeslis
sing de zinsnede toe te voegen: ,,mits de financiele toestand van de Vereniging 
de publikatie toelaat". 

Hoewel dee! 27 op 1958 werd gedateerd, vond het verschijnen in werkelijk
heid in januari 1959 plaats. Omdat het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen slechts om het andere jaar op een jaarboeksubsidie rekende, 
betekende deze overschrijding van de termijn, dat het volgende Jaarboek pas 
in 1961 voor subsidiering in aanmerking zou komen. Ook nu weer vertraging 
voor de auteurs die al in 1958 kopij hadden toegezegd. 

De omstandigheid dat van rijkswege slechts maximaal de helft van de druk
kosten van het Jarboek in de vorm van subsidie werd vergoed, stelde hoge ei
sen aan de financiele draagkracht van het NEHA. Het bestuur ondernam 
daarom stappen ter verkrijging van extra subsidie van de zijde van Gedepu
teerde Staten van de provincie Zuid-Holland. Argument hierbij was, dat in de
ze provincie de zetel van de Vereniging was gevestigd en in Den Haag zich het 
Economisch-Historisch Archief bevond. Na enkele jaren geduld werd deze 
poging beloond en zou genoemd provinciaal bestuur het NEHA voortaan met 
/2.000 per jaar steunen. 

In 1959, het jaar van het 45-jarig bestaan van de Vereniging, werd het 
bestuursbesluit van 1956 nog eens herhaald om het Jaarboek minder ongere
geld te laten verschijnen. Deze beslissing was nodig, omdat intussen de termijn 
op drie jaar zou uitkomen, namelijk 1958-1961. Wederom werd besloten tot 
een politiek van uitgeven om de twee jaren. Het Ministerie gaf het bestuur een 
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duwtje in de rug door af te stappen van subsidiering in de helft van de kosten 
tot een maximum van f 4.000, door dit bedrag te fixeren. Hoewel de totale 
kosten betreffende de uitgave van dee! 27 /6.200 bedroegen, betekende deze 
ministeriele beslissing een mooie meevaller. 

Het bestuur wilde echter nog meer en streefde naar een ontkoppeling van 
het subsidiebedrag in relatie tot het Jaarboek. In een brief aan de staatssecre
taris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen werd het verzoek gedaan het 
jaarlijkse subsidiebedrag van/ 10.000opf16.000 te brengen. Als spiering om 
deze kabeljauw van 2 x/6.000 = f 12.000 verhoging te vangen, gold het aan
bod om het speciale jaarboeksubsidie van f 4.000, uit te keren om de twee ja
ren, te Jaten vervallen. Netto-winst derhalve f 8.000. De argumentatie van het 
bestuur was, <lat ,,het publiceren van een jaarboek tot de noodzakelijke, tel
kens terugkerende werkzaamheden der Vereniging behoort en dus mede in 
aanmerking komt om door het jaarlijkse subsidie te worden gedekt". On
danks deze in relatie tot de tot dan gevolgde praktijk nogal kromme redene
ring, meende het bestuur goede redenen te hebben om te verwachten dat de 
rijksbegroting 1961 met deze wens rekening zou houden. En zowaar deze 
,,move" lukte. 

Nadat in 1960 geen publikaties het licht hadden gezien en meegedeeld kon 
worden, dat de kopij voor het 28e Jaarboek geheel compleet was maar nog niet 
naar de drukkerij was verzonden omdat een tweetal omvangrijke bijdragen 
eerst nog moesten worden overgetypt, zou pas eind december 1961dee!28 ver
schijnen. Intussen was we! bereikt, dat het Ministerie van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen het jaarlijks subsidiebedrag voor 1961 zelfs op f 16.500 
had gebracht. Hierdoor was naar de mening van het bestuur de mogelijkheid 
geschapen, dat ,,de Vereniging haar om de twee jaar verschijnend Jaarboek 
zonder speciale jaarboeksubsidie kan bekostigen". Een goede ontwikkeling 
inzake vrijheid van handelen, maar wel gevaarlijk omdat de koppeling aan het 
Jaarboek was losgelaten. Voortaan niet meer de ministeriele, financiele worst 
om tot een jaarboek te komen. Nu de morele plicht van het bestuur om de uit
gesproken beleidsvoornemens ook waar te maken. 

Volgens de in 1961 in gang gezette cadans moest het 29e Jaarboek in 1963 
uitkomen. Ofschoon wel op <lat jaar gedateerd, was de werkelijkheid, <lat <lit 
dee! pas in maart 1964 aan donateurs en leden werd toegezonden. Eenzelfde 
termijnoverschrijding valt te constateren bij deel 30 dat pas in het voorjaar 
van 1966 verscheen, ofschoon op de titelpagina we! 1965 als jaar van uitgifte 
vermeld staat. 

Het bijzondere van het 30e dee I was, <lat aan het slot vier bijlagen waren toe
gevoegd. Deze hielden in een lijst van 187 bedrijfsarchieven die aan de Vereni
ging in bewaring waren gegeven. Verder een inhoudsopgave van bijdragen die 
in de dertig verschenen J aarboeken waren opgenomen. Vervolgens een alfabe
tische index van de namen van de auteurs die in deze dertig delen hadden gepu
bliceerd. Tot slot een alfabetische index van onderwerpen die in de tot dan toe 
verschenen delen aan de orde waren gekomen. Van <lit gedeelte <lat een grote 
informatieve waarde had, werden honderd overdrukken gemaakt, die tegen 
een prijs van f 2,90 per stuk vlot aftrek vonden. Dat aan een dergelijke docu-
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mentatie behoefte bestond, bleek bij de uitgave van het 40e (1977) en van het 
50e dee! (1987), toen eenzelfde aanpak, zij het in ietwat gewijzigde vorm, werd 
herhaald. 

Het Jaarboek in de tweede versnelling 

Had het 30e dee! dat in 1965 uitkwam, betrekking op de jaren 1963 en 1964, 
ook het in 1967 gepubliceerde 31e dee! vermeldt op de rugband een tweejaar
lijkse periode, namelijk 1965-1966. Het 32e deel dat in 1969 verscheen, heeft 
op de rugband dejaren 1967-1968 staan. Het daarop volgend deel 33, op de ti
telpagina gedateerd op 1971 maar op de rugband het jaar 1970 vermeldend, 
was het eerste Jaarboek dat naar !eden en donateurs werd toegezonden in het 
jaar dat op de titelpagina gedrukt stond. Het wegvallen van het jaartal 1969 
kon echter niet verhullen, dat ook dit dee! in de tweede versnelling liep: name
lijk om de twee jaren een Jaarboek. Deze vertraagde maar we! constante twee
jaarlijkse verschijning was al een hele verbetering vergeleken met voorafgaan
de perioden waarin het ritme onregelmatiger en trager was. 

Het ,,overslaan" van het jaar 1969 op de rug van de band van het 33e dee! 
dat in 1971 verscheen, is waarschijnlijk een Freudiaanse vergissing geweest. 
Immers, in 1969 had het bestuur mede op voorstel van de Commissie voor de 
Publicatien erin toegestemd een jaarlijkse uitgave van het Jaarboek te zullen 
bevorderen. Een andere zaak was om dit nu ook waar te maken. Dit was niet 
alleen een kwestie van geld maar ook van voldoende kopij. 

Het Jaarboek in een hogere versnelling 

Uit het verslag over het jaar 1970 blijkt, dat de redactiecommissie, nu het sein 
op groen was gezet, hard aan het werk is gegaan om het Jaarboek in het ver
snelde ritme te brengen. Moet de uitgave van dee! 33 nog als een aanloop ge
zien worden, in 1971 kon ten aanzien van het daarop volgend dee! met trots ge
meld worden, dat ,,dank zij de ondervonden medewerking bij het verkrijgen 
en beoordelen van de bijdragen het voor het eerst sedert 1936 gelukt is het 
Jaarboek in twee achtereenvolgende jaren te doen verschijnen". Inderdaad 
het 34e dee!, met op de rug het jaar 1971, was op het titelblad evenals bij het 
33e dee! op 1971 gedateerd. Dit tekent we! de serieuze wil van de redactie om 
de aangename uitdaging ook waar te maken. Dit is inderdaad gelukt. Sedert 
1971 verscheen tot heden elk jaar een nieuw dee! van het Jaarboek. 

Een opvallend bericht vie! in 1971 te vernemen. Drs. P.C. Emmer had een 
artikel ingeleverd als eerste van een serie van vier, waarop de schrijver te zijner 
tijd de doctorsgraad hoopte te verwerven. Hij maakte gebruik van de nieuwe 
mogelijkheid geboden in Academisch Statuut om ook op artikelen rond een 
centraal thema te kunnen promoveren. Deze opzet is met succes gerealiseerd. 
Verwonderlijk is, dat hij geen navolgers via publiceren in het Jaarboek heeft 
gevonden. 

Eerder wezen wij op de situatie, dat het uitgeven van een Jaarboek niet 
slechts een kwestie van geld maar ook een zaak van voldoende aanbod van ko-
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pij is. In 1974 kon betreffende het tweede punt gemeld worden, dat ,,er een 
aanvaardbare hoeveelheid kopij uit binnen- en buitenland beschikbaar is". 
Bovendien kon het Jaarboek zowel door inhoud als door de geregelde ver
schijningsfrequentie bogen op ,,een bevredigende reputatie". 

IV HET REDACTIONELE BELEID 

In de jaarverslagen van het NEHA is betreffende de jaren veertig en vijftig 
vrijwel niets te vinden aangaande reflecties over het redactionele beleid ter za
ke van het Jaarboek. Dit veranders echter met ingang van de jaren zestig. In 
1961 wordt geconstateerd,, dat het Jaarboek een onmisbare plaats inneemt in 
de beoefening van de economische geschiedenis van Nederland, omdat het een 
publikatiemogelijkheid biedt voor studien, die te omvangrijk zijn voor een 
tijdschrift en zich niet lenen voor een afzonderlijke uitgave''. Hier wordt kern
achtig aangegeven, dat het Jaarboek vooral plaats bood aan studies, te 
groot voor servet ( = tijdschrift) en te klein voor tafellaken ( = boek). Dit was 
en bleef een gat in de markt, maar was wel een handicap inzake de diversiteit 
van artikelen. Hoe dan ook, het Jaarboek heeft met deze ruimere opnamemar
ge een wezenlijke rol gespeeld om de middelgrote studies op economisch
historisch terrein een plaatsingsmogelijkheid te bieden. 

In 1968 kwam Prof. Van Stuijvenberg, in dat jaar benoemd tot plaatsver
vangend directeur, met het voorstel om het gremium van het NEHA, de Raad 
van Advies, te polsen over de daar heersende meningen betreffende opzet en 
inhoud van het Jaarboek. Dit voor het NEHA ongehoorde voorstel tot gron
dige zelfreflectie, wellicht ingegeven door de studentenrevolte in dat jaar te 
Parijs, werd door het bestuur overgenomen, dat zich onzeker voelde over de te 
volgens koers naar de toekomst. Op 6 november 1968 ginger een brief uit aan 
alle leden van genoemde Raad, waarin om een standpuntbepaling werd ge
vraagd, of men meer archiefstukken dan wel zelfstandige verhandelingen ge- . 
publiceerd wenste te zien, als ook of theoretische uiteenzettingen, boekbespre
kingen en literatuuropgaven in het Jaarboek een plaats behoorden te verkrij
gen. 

Niet minder dan 26 leden van de Raad van Advies reageerden op het gedane 
verzoek. De algemene opvatting bleek te zijn, dat het Jaarboek in zijn huidige 
vorm de meesten voldoening schonk. Terwijl sommigen het accent wensten te 
leggen op het publiceren van zelfstandige verhandelingen, bleken anderen 
meer geporteerd te zijn voor evenwichtigheid tussen deze en de bronnenpubli
katies. Eenstemmigheid ontbrak eveneens ten aanzien van de vraag, of ver
handelingen van theoretische aard in het Jaarboek een plaats dienden te vin
den. Opname van boekbesprekingen en literatuuropgaven zou door een aantal 
leden op prijs worden gesteld. 

De deining die opgeroepen was, kon natuurlijk niet zonder effect blijven. In 
1970 deelde het bestuur mee, dat de redactiecommissie besloten had enkele 
wijzigingen in de opzet van het Jaarboek aan te brengen. Zo werd de naam 
,,Economisch-Historisch Jaarboek" vervangen door de benaming 
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,,Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek". De bedoeling van deze 
naamsverandering was om duidelijk aan te geven, dat de taakstelling voortaan 
mimer zou zijn. Hiermee wilde men beter rekening houden met de in gang 
zijnde ontwikkelingen bij het vak sociale geschiedenis. Niet alleen omdat dit 
een vak in opkomst was, maar ook uit voile overtuiging dat sociale geschiede
nis moeilijk te scheiden is van economische geschiedenis, wilde de redactie het 
toekomstig werkterrein mimer formuleren. 

Wat de inhoudsbepaling betreft, stelde de redactie dat het Jaarboek in be
ginsel zou worden gereserveerd voor het publiceren van wetenschappelijke bij
dragen, - archivalia daaronder begrepen -, zodat het een karakter zou krijgen 
van een jaarlijks verschijnend sociaal-economische historische periodiek. Bo
vendien werd besloten de restrictie op te heffen, dat de op te nemen artikelen 
betrekking moesten hebben op de Nederlandse of de Nederlandse koloniale 
geschiedenis. Voortaan konden ook thema's betreffende buitenlandse histori
sche aspecten geplaatst worden. Conform dit standpunt is in de praktijk ge
handeld, hoewel met mate. 

In het Jaarboek zouden zo mogelijk ook levensberichten worden opgeno
men van op economisch, sociaal of economisch- en sociaal-historisch gebied 
verdienstelijke personen, ook al zouden die geen lid of donateur van het NE
HA zijn. 

Om de verspreiding van het Jaarboek te vergroten werd het besluit genomen 
een goedkopere uitgave in een eenvoudige papieren omslag op de markt te 
brengen. Het aanbod van gebrocheerde exemplaren van het Jaarboek, die te
gen een zeer verlaagde prijs ter beschikking werden gesteld, bleek in de prak
tijk geen succes. Daarom werd na verloop van twee jaren afgezien van deze 
wijze van presentatie, vooral bedoeld voor studenten die voor f 15 het Jaar
boek in deze vorm konden aanschaffen. 

* In het 33e dee! werd aan het begin een soort manifest opgenomen van de redac-
tie. Na eerst te hebben gewezen op het ongebruikelijke van zoiets en met de be
lofte dat slechts eenmaal van de traditie ZOU Worden afgeweken, presenteerde 
Van Stuijvenberg namens de redactie de nieuwe beleidslijnen. Het eerste punt 
betrof het voornemen het Jaarboek voortaan elk jaar uit te geven. Dit leek mo
gelijk door de toezegging van de kant van de docenten in de economische en 
sociale geschiedenis om voldoende kopij te verschaffen. 

In het manifest van 1971 wordt eveneens gewezen op het tweeslachtig karak
ter dat het Jaarboek tot dan had gehad. Enerzijds fungeerde het ten behoeve 
van publikatie van gegevens betreffende het NEHA en daarnaast als gremium 
voor wetenschappelijke bijdragen van auteurs die al dan niet een band met het 
NEHA hadden. Aan deze situatie werd een einde gemaakt door het Jaarboek 
in beginsel uitsluitend te reserveren voor het publiceren van wetenschappelijke 
bijdragen. Daardoor zou het een karakter krijgen van een economisch- en 
sociaal-historische periodiek en minder dat van huisorgaan van de Vereniging. 

De gewijzigde koers van de redactie wilde ook inspelen op degenen die geen 
lid of donateur van het NEHA waren. Door de gewijzigde opzet verwachtte de 
redactie meer armslag te verkrijgen bij de werving en de keuze van de in het 
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Jaarboek op te nemen artikelen. In verband met de zich wijzigende aanpak 
van de beoefening der economische geschiedenis, op een afstand gevolgd door 
die der sociale geschiedenis, welke meer en meer een internationaal karakter 
kreeg, werd het wenselijk geacht de bakens te verzetten, ten einde aan het mo
gelijke gevaar te ontkomen, dat de inhoud van het Jaarboek buiten de stroom 
van de ontwikkeling zou geraken. 

Niet ontkend kan worden, dat met het manifest van de redactie, geplaatst 
aan het begin van het 33e deel van het Jaarboek, het voor de buitenwacht dui
delijk moest zijn in welke richting het nieuwe beleid koerste. 

* Komend tot een evaluatie van wat allemaal van deze plannen is terecht geko-
men, valt het volgende te constateren. Sedert 1970 is inderdaad elk jaar een 
Jaarboek verschenen. Een grote winst vergeleken met de wisselvalligheid in de 
tijd daarvoor. Met de regelmaat van de klok kwamen voortaan de delen uit. 
Dit was mede mogelijk, doordat de toezegging uit 1970 van de hoogleraren en 
lectoren in de economische en sociale geschiedenis in den lande om te helpen 
de kopijstroom mimer te laten vloeien, geen loze belofte bleek. In de jaren ze
ventig werd 600Jo van de binnengekomen kopij door of via hen aangeleverd. 
Hierbij valt wel op, dat een aanzienlijk deel afkomstig was van de zijde van de 
Katholieke Hogeschool te Tilburg. Dit betrof ingestuurde artikelen als ook 
een groot aantal voor publikatie bewerkte doctoraalscripties. Van Stuijven
berg wist op meesterlijke wijze gebruik te maken van de aldaar opgehoopte 
energie die voor het Jaarboek een onvermoede gasbel betekende, nu niet in 
Slochteren maar in het zuiden. Dit kwam goed van pas, omdat lang niet alle 
docenten hun in 1970 toegezegde participatie nakwamen. 

De grote regelmaat in het verschijnen van de delen leidde er toe, dat in de 
jaarverslagen steeds minder ruimte voor berichtgeving over het J aarboek werd 
ingeruimd. In het bestuursverslag over 1978 werd dit verschijnsel wel op een 
zeer merkwaardige manier verklaard: ,,Zoals een goede huisvrouw geen ge
schiedenis heeft, kent het Jaarboek er ook geen". Enige exegese lijkt hierbij 
we! nodig. Wellicht hebben de heren van het bestuur gemeend, dat daar waar 
alles op rolletjes loopt, er weinig te vermelden valt. 

Ondanks de bereikte regelmaat leed het Jaarboek in toenemende mate aan 
het euvel dat het telkens wat later uitkwam. Dit dreigde een structureel punt te 
worden. Immers in het verslag over 1983 slaakte het bestuur de verzuchting: 
,,Even zeker als het verschijnen van het Jaarboek is, even zeker is het, dat het 
te laat verschijnt" . De vertraging werd ten dele toegeschreven aan het opne
men van bijdragen van de Achtste Conferentie Maatschappijgeschiedenis, op 
8 en 9 april 1983 gehouden, en ten dele aan de overbelasting van de directeur
secretaris. 

Onverwacht kw am voor het probleem van de vertraging in verschijningsda
tum een oplossing. Deze werd aangedragen door de redactie ad hoc, die zich 
had geformeerd ten behoeve van een afscheidsbundel bij gelegenheid van het 
terugtreden van Prof.ctr. J .H. van Stuijvenberg als hoogleraar in de economi
sche geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam op 26 november 1984. 
Deze redactie leverde naast de handelsuitgave Verstuivingen in de economi-
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sche en sociale geschiedenis de betreffende tekst tevens aan in de vorm van ko
pij voor een ,,versnellingsdeel" van het Jaarboek. Hierdoor kon het in voor
bereiding zijnde 47e dee! doorgeschoven worden als 48e dee!. Door deze inlas 
van een nieuw 47e Jaarboek en het kort na elkaar verschijnen van de jaarboe
ken 1984 en 1985 ging het geheel weer keurig temporeel in de pas lopen. Tevens 
betekende deze extern gefinancierde bundel, tevens Jaarboek, een welkome 
bijdrage voor het met financiele zorgen kampende NEHA. 

Terugkomend op de evaluatie van de uitwerking in de praktijk van het ma
nifest, kan geconstateerd worden, dat de naamsverandering van het Jaarboek 
waar is gemaakt. Het aantal artikelen op het terrein van de sociale en sociaal
economische geschiedenis maakte een behoorlijk deel van de geplaatste kopij 
uit. 

Ook de koerswijziging om sterker dan in het verleden aandacht te gaan ge
ven aan meer theoretisch gerichte bijdragen, vond een neerslag in het feitelijk 
beleid. Tevens valt te constateren, dat het aantal artikelen die met inleiding en 
annotatie voorzien een archiefbron weergaven, drastisch afnam. 

De belofte om het Jaarboek te ontdoen van zijn gedeeltelijk karakter van 
huisorgaan van de Vereniging, werd nagekomen, doordat de jaarverslagen 
van het bestuur en van de directeur en de financiele overzichten niet meer daar
in werden opgenomen. Hoewel voor de eenduidige presentatie van het Jaar
boek een goede zaak, betekende dit voor de Vereniging toch wel een verschra
Jing. In deze Jacune werd voorzien door de start in 1987 met het NEHA
Bulletin dat via twee nummers per jaar een brede informatie geeft niet alleen 
betreffende zaken van de Vereniging maar ook aangaande allerlei ontwikke
lingen binnen het vakgebied. Het oude idee van het opnemen van boekbespre
kingen, dat in het Jaarboek nooit van de grond is gekomen, vond hierin even
eens realisering, evenals het signaleren van verschenen literatuur. Ook is waar 
gemaakt, dat het Jaarboek mimer dan voorheen zou gaan functioneren als pu
blicistisch medium voor auteurs die geen lid van de Vereniging waren. 

Kortom, het Jaarboek waaraan sedert 1970 de nieuwe directeur-secretaris 
zijn hart had verpand, onderging een duidelijke verjongingskuur. Voor Van 
Stuijvenberg was het Jaarboek de spil van de Vereniging, dat de bloei ervan 
bepaalde. Ook het bestuur legde een verband tussen het Iedental en de presen
tatie van het Jaarboek. In het verslag over 1975, in welk jaar de sterke stijging 
van het aantal Jeden als een van de meest opvallende gebeurtenissen werd be
schouwd, merkte het bestuur dienaangaande op: ,,De herlevende belangstel
ling voor het lidmaatschap van de Vereniging vindt vooral haar grondslag in 
de representatie van de Vereniging naar buiten door middel van het geregeld 
verschijnende, omvangrijke Jaarboek, dat gevuld is met artikelen, die waard 
zijn er kennis van te nemen". Ook het jaar daarop werd gewezen op de toene
mende belangstelling die het Jaarboek van diverse zijden ondervond. 

V TYPERING VAN DE INHOUD VAN HET JAARBOEK 

Bij de inhoudsanalyse van het Jaarboek hebben wij in het eerste gedeelte van 
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deze studie een aantal algemene opmerkingen gemaakt, die hier niet herhaald 
behoeven te worden. Een zeer duidelijk kenmerk van het J aarboek in de twee
de ronde is, dat de rapportage van archiefvondsten sterk op de achtergrond is 
geraakt. De artikelen zijn na 1952 veel meer analytisch van opzet. De nieuwe 
monografische benadering heeft de levendigheid van het Jaarboek bepaald 
vergroot. 

Verder valt er sedert 1970 een accentverschuiving te bespeuren in de rich ting 
van theoretische beschouwingen. Vooral in het 37e, 38e, 44e en 47e dee! krijgt 
deze invalshoek ruime aandacht. Dergelijk opgezette bijdragen lokten weer 
reactie en discussie uit, zodat het Jaarboek dichter bij het economisch
historisch bedrijf kwam te staan. Dit wordt bedoeld in die zin dat naast de in
formatieve taak nu ook de reflectieve functie in het spectrum van de be
langstelling was gekomen. 

Een ander significant punt is, dat de gemiddelde leeftijd van de auteurs lager 
ligt dan in de beginperiode van het Jaarboek. Dit valt onder meer te verklaren 
uit de omstandigheid, dat nu bewerkingen van doctoraalscripties werden op
genomen. Vervolgens was een deuropener voor de jongeren het beleid van de 
redactie sedert de jaren zeventig, om de goede papers van de conferenties 
Maatschappijgeschiedenis in het Jaarboek te publiceren. 

Vervolgens kan men signaleren, dat de kopij veel meer dan vroeger uit uni
versitaire kring afkomstig was. Dit kan verklaard worden uit de toezegging 
van de hoogleraren en lectoren in de economische en sociale geschiedenis om 
voor geregeld aanbod te zorgen. Evenzeer kan men een verklaring zoeken in de 
omstandigheid, dat de wetenschappelijke staven aan de universiteiten sedert 
de jaren vijftig sterk waren uitgebreid, waardoor het onderzoekspotentieel al
daar toenam en derhalve ook het te publiceren eindprodukt. Hoewel het Jaar
boek sedert 1970 jaarlijks verscheen en er derhalve een constante publicisti
sche ruimte bestond, kan niet gesteld worden dat zich een overaanbod van ko
pij voordeed. 

Kwamen vroeger vanuit het archiefwezen nogal veel artikelen binnen, na 
1952 neemt deze stroom duidelijk af. De transformatie van het archiefwezen 
naar een primair dienstverlenend instituut verlegde het accent bij de beheer
ders naar het management. Hierdoor werd voor archiefpersoneel de ruimte 
voor eigen publicistische activiteit ingeperkt. Ook figuren uit het bedrijfsleven 
die voorheen tijd wisten vrij te maken om op historisch-wetenschappelijk ter
rein nevenactiviteiten te ontplooien, werden zeldzaam. De professionalisering 
die zich op alle terreinen van het maatschappelijk !even demonstreerde, ver
schraalde de breedheid van weleer in de groep die zich met wetenschappelijk
historisch onderzoek bezig hield. 

* Overgaand tot een kwantitatieve analyse van de verdeling van artikelen over 
de diverse jaarboeken, vallen verscheidene punten op. Aanvankelijk blijft het 
oude verschijnsel gecontinueerd, dat de delen slechts een beperkt aantal bij
dragen bevatten, het 28e deel zelfs slechts vier. De reden hiervan is het opne
men van artikelen van ver boven de honderd bladzijden. Sedert 1971 kwam 
daarin een drastische verandering. Behoudens het 37e, 4le en 49e jaarboek is 
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voortaan de bodem acht bijdragen. Hierdoor wordt de diversiteit voor de lezer 
vergroot. Twee delen tellen negen artikelen, vier klimmen op tot tien en twee 
tot elf. Het 48e dee! bevat twaalf bijdragen en het 46e zelfs vijftien. De twee 
uitschieters zijn het 47e en 44e deel met resp. 17 en 26 artikelen. Telden de 
eerste 25 delen in totaal 142 bijdragen, de volgende 25 delen kwamen tot een 
totaal van 227 artikelen. Deze belangrijke verschuivingen is met name opge
treden sedert 1971. 

Ten aanzien van de temporele omgrenzing van de in de bijdragen behandel
de thema's zijn enkele zeer opvallende ontwikkelingen te bespeuren. Vergele
ken met de eerste 25 jaarboeken is de belangstelling voor de middeleeuwen af
genomen. Hetzelfde lot onderging de zeventiende eeuw. In de eerste ronde nog 
goed voor 33 bijdragen, nu slechts voor 7. Zelfs bij een ruimere maatstaf, na
melijk artikelen die beginnen bij de zeventiende eeuw en vervolgens doorlopen 
naar de achttiende en negentiende eeuw, valt de oogst niet hoger uit dan 22. 
Dezelfde meetlat, gehanteerd bij de eerste 25 delen, levert een aantal van 45 
op. 

Handelt het voorgaande over de verschuivingen in afnemende zin, nu komt 
de omslag in opwaartse richting aan de orde. De achttiende eeuw is van 18 naar 
29 bijdragen opgeklommen. Bepaald significant is het feit dat het overgangs
gebied van achttiende naar negentiende eeuw dat tot 1952 niet verder was ge
komen dan 1 artikel, nu er 16 scoort. De grote ,,winnaar" is de nieuwste ge
schiedenis: de negentiende en twintigste eeuw met 116 bijdragen. In de eerste 
25 delen was het totaal op dit terrein op 48 uitgekomen. Meer dan een verdub
beling dus ten aanzien van het verleden. Wat het totaal van de artikelen betreft 
in de laatste 25 jaarboeken, is het aandeel van de 19e en 20e eeuw ruim 500Jo. 
Samen met een totaal van 27 theoretisch gerichte historische bijdragen wijzen 
de hier geschetste ontwikkelingen op duidelijke verschuivingen in de aard van 
wat in het Jaarboek aan stof gepresenteerd is . 

De hier gesignaleerde veranderingen zijn op zich niet zo verwonderlijk, om
dat ze een afspiegeling zijn van de wijzigingen die zich in de vakbeoefening 
voordeden. In Nederland zijn de middeleeuwen nu niet meer zo in trek bij de 
economisch-historici. Ook de zestiende en zeventiende eeuw zijn grotendeels 
uit de scope van de tegenwoordige economisch-historische onderzoekers ver
dwenen. Een geheel antler mentaal klimaat heerst er dan ten tijde van Posthu
mus. Het is opvallend, dat buitenlandse onderzoekers in toenemende mate we! 
belangstelling tonen voor dit ook in internationaal opzicht belangrijke dee! 
van onze vaderlandse geschiedenis. Omgekeerd is het bepaald een winstpunt te 
noemen, dat de economische ontwikkeling van Nederland in de afgelopen 
twee eeuwen een vergrote aandacht van de eigen historici heeft getrokken. Im
mers op dit terrein zijn nog vele witte vlekken in te kleuren . 

* Meer dan vroeger ziet men buitenlanders als auteur in het Jaarboek vermeld 
staan. Ook meer dan voorheen zijn bijdragen in het Engels of Duits gesteld, 
terwijl Frans slechts een enkele keer als taal voor de gepresenteerde publikatie 
wordt gebruikt. 

Bij de eerste 25 delen van het J aarboek waren N. W. Posthumus met twintig 
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bijdragen en J .G. van Dillen met veertien, degenen die de lijst van toppubli
cisten aanvoerden. Zij werden op een afstand gevolgd door dr. Leonie van 
Nierop met acht bijdragen. Na 1952 lieten zij zich niet meer in het Jaarboek 
horen. De enige die vanuit de eerste periode de tussengrens van 1952 over
schreed, was W .S. Unger. Deze publiceerde tussen 1935 en 1960 een zestal arti
kelen in het Jaarboek. 

De nieuwe garde die zich rond 1960 in het Jaarboek ging presenteren, valt 
wat de ,,trekkende" figuren betreft, - voor welke kwalificatie wij het mini
mum aantal bijdragen op drie hebben gesteld -, uiteen in twee blokken: 1956-
1977 (delen 26-40) en 1978-1987 (delen 41-50). In het eerste blok liggen 
H.F.J.M. van den Eerenbeemt en Joh. de Vries aan kop met ieder vijf bijdra
gen, op de voet gevolgd door P .C. Emmer met vier. Daarna komt een groep 
met drie bijdragen: bestaande uit F.J.A. Broeze, Th.P.M. de Jong, G.C.P. 
Linssen, N.H. Schneeloch en J.H. van Stuijvenberg. Opvallend is, dat van de
ze groep van zeven auteurs er slechts drie terugkeren in het tweede blok: de pe
riode 1978-1987. Het zijn Broeze en Emmer met ieder een artikel en Van den 
Eerenbeemt met elf bijdragen. Het kwartet van ,,trekkers", dat vanaf 1979 
zich naast deze drie in het Jaarboek presenteert, bestaat uit L. Noordegraaf en 
R.C.W. van der Voort met ieder vier artikelen en E.J. Fischer en F.Snapper 
met elk drie. 

De hiervoor toegepaste temporele tweedeling is tamelijk willekeurig. Het 
voordeel van deze benadering is dat hierdoor scherp aangegeven kan worden, 
dat bepaalde auteurs, wat het Jaarboek aangaat, naar de achtergrond verdwij
nen en dat anderen naar voren treden. Daarnaast zijn er schrijvers die niet zo 
in de tijd geconcentreerd hun kopij aanbieden. Naast de reeds genoemde Broe
ze, Emmer en Van den Eerenbeemt zijn dezen l.J. Brugmans met vier bijdra
gen over de periode 1957-' 81, P. W. Klein met eveneens vier artikelen geduren
de de periode 1967-'84 en E.A.B.J. ten Brink in de jaren 1965-'79 met drie bij
dragen. 

Behalen bij de eerste 25 delen van het Jaarboek vier auteurs de grens van vijf 
artikelen ofmeer: J.G. van Dillen, H.E. van Gelder, L. van Nierop en N.W. 
Posthumus, bij de volgende 25 zijn dit Emmer, Van den Eerenbeemt en De 
Vries. Wei dient hieraan W.S. Unger toegevoegd te worden die publiceerde 
vanaf het l 9e tot in het 28e deel. Kortom een tamelijk constant beeld in de aan
bodspreiding van kopij . Wei kan daarbij opgemerkt worden, dat meer dan 
voorheen auteurs van buiten de Randstad afkomstig zijn. Deze ontwikkeling 
wijst op een bredere nationale grondslag van het NEHA, een evolutie die zich 
reeds ten tijde van het directoraat van Brugmans heeft ingezet. 

* Door zoals in het onderhavige geval alle Jaarboeken door te nemen, wordt 
men getroffen door de veelheid aan thema's die daarin aan de orde komen. 
Het valt in dit verband bepaald te betreuren, dat bij het uitkomen van het 40e 
en 50e dee! naast de vermelding van de in de delen 31-40 en 41-50 verschenen 
bijdragen alleen een alfabetische index van namen van auteurs is opgenomen. 
Het is een gemiste kans, dat niet evenals bij het verschijnen van het 30e deel 
daaraan is toegevoegd een alfabetische index van de onderwerpen aan de orde 
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komend in de artikelen, opgenomen in het Jaarboek. Hiermee is het licht ten 
onrechte onder de korenmaat geplaatst. In de ruim vijftienduizend bladzijden 
gepubliceerde tekst ligt een schat aan materiaal opgeslagen. 

Ten gevolge van de vele vertragingen in het tijdstip van uitkomen van de de
len, zoals wij die in de periode voorafgaande aan 1970 gesignaleerd hebben, 
zal het Jaarboek nooit meer in de pas kunnen !open met de bestaansduur van 
het NEHA. Door vast te houden aan een regelmatig verschijnen en door de on
langs door het bestuur toegestane vergroting van de omvang mag verwacht 
worden, dat de temporele achterstand in de toekomst relatief geringer zal wor
den. Gaarne willen wij de hoop uitspreken, dat evenals bij de start van het NE
HA in 1914 de sfeer van de Gideonsbende van weleer zal terugkeren. Het zou 
een goede zaak zijn, wanneer het NEHA weer het centrum van het 
economisch-historisch bedrijf in Nederland wordt. Niet alleen 1914 is een 
markeringspunt in deze richting, maar ook 1970 toen via een revival men zich 
eendrachtig in den lande achter het Jaarboek schaarde. Vereniging, een prach
tige bibliotheek en allerlei publicistische gremia die intussen zijn ontstaan, 
scheppen een entourage, dat het NEHA weer tot het kloppend hart van 
economisch-historisch Nederland kan maken. Een ontmoetingspunt voor ve
len en een parapluie, waaronder de bestaande zaken zich gestaag kunnen ont
wikkelen en nieuwe initiatieven tot ontplooiing kunnen worden gebracht. 

NOTEN BIJ HOOFDSTUK I 

*) De analyse die in deze bijdrage wordt gegeven, is gebaseerd op een bestudering van 
de jaarverslagen van het bestuur van het NEHA en van die van de directeur. Deze wer
den aanvankelijk achter in het Jaarboek opgenomen, maar vanaf 1969 apart gepubli
ceerd. Ook de inhoud van de Jaarboeken zelf is aan een uitvoerige vergelijking onder: 
worpen. Tevens hebben schriftelijke commentaren van de collega's I.J. Brugmans en 
J.H. van Stuijvenberg op het concept van deze studie een aantal punten verhelderd. 
Voor de door hen verleende medewerking ben ik zeer erkentelijk . Aan de tekst zijn geen 
specifieke noten toegevoegd, omdat het geheel gebaseerd is op de Jaarboeken zelf en de 
reeds vermelde jaarverslagen. De verwijzingen naar jaar en dee! maken de verstrekte in
formatie gemakkelijk controleerbaar. 
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Het is inmiddels een algemeen geaccepteerd feit dat het menselijke groeipa
troon sterk wordt belnvloed door omgevingsfactoren, of meer specifiek, door 
materiele omstandigheden1

). Dit groeipatroon kan betrekking hebben op de 
gemiddelde lengte op een bepaalde leeftijd voor een bepaalde sexe, de groei
snelheid tijdens de groeiperiode, de leeftijd waarop de groei ophoudt, de ge
middelde lengte bij volwassenheid, etc. In de discussie over dit onderwerp, is 
door verschillende schrijvers gesuggereerd, dater vermoedelijk een zeer nauw 
(maar wellicht tamelijk gecompliceerd) verband bestaat tussen gemiddelde 
leeftijd- en sexe-specifieke lichaamslengte en het reele nationale inkomen per 
hoofd van de bevolking. Zo schrijft Steckel bijvoorbeeld: "Despite the large 
number of factors that may influence average height at a given level of per 
capita income, there is a high correlation between these variables"2

) en even 
verder: "Attained height growth and a more elaborate model would include 
several lagged values of per capita income" 3

). 

Niettemin is - voor zover ons bekend - tot nu toe nog niemand er in 
geslaagd om deze veronderstelde relatie tussen lichaamslengte en reeel inko
men per hoofd nauwkeurig te specificeren. 

* In deze studie zullen we aantonen dat deze relatie inderdaad bestaat en boven-
dien kwantitatief geexpliciteerd kan worden. In het navolgende zullen we aan
tonen dat (tenminste voor Nederland in de eerste veertig jaar van de twintigste 
eeuw) de mediane lengte van lotelingen uit opeenvolgende lichtingen met ver
rassend grote nauwkeurigheid voorspeld kan worden uit een lineaire combina
tie van vertraagde waarden van het reele nationale inkomen per hoofd van de 
bevolking. Voorts zullen we laten zien dat de structuur van het door ons ont
wikkelde model - alhoewel geheel afgeleid van nationale, dat wil zeggen 
macro-gegevens -, ondersteund wordt door resultaten van andere onderzoe
kers, die uitsluitend met individuele gegevens werkten, dat wil zeggen met ge
gevens met een micro-karakter. 
Deze twee punten, namelijk het feit dat de structuur van het model on
dersteund wordt door onderzoeksresultaten op basis van geheel andere bron
nen, uit een andere steekproefperiode en uit een totaal andere wetenschappe
lijke discipline (te weten de sociale geneeskunde), en het feit dat de statistische 
eigenschappen van het model verrassend goed zijn, wijzen in de richting dat de 
in het model geexpliciteerde relatie ook over langere tijdsperioden redelijk sta
biel is. Door het tamelijk robuuste karakter van de door ons geschatte relatie, 
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is het mogelijk om de vergelijking zodanig te herschrijven dat de te verklaren 
variabele en een der verklarende variabelen van plaats verwisselen zonder dat 
de voorspellingen al te veel aan nauwkeurigheid inboeten. Op deze wijze her
schreven ziet hetzelfde model er opeens veel aantrekkelijker uit voor 
economisch-historici: nu is niet de mediane lengte van lotelingen de afhanke
lijke variabele, maar de waarde van het reele nationale inkomen per capita met 
de grootste vertraging uit de vergelijking. Aan de rechterkant van het gelijk
heidsteken verschijnen nu de mediane lengte en de andere nationale inkomens
cijfers (nog steeds vertraagd ten opzichte van de mediane lengte, maar nu 
"anti-vertraagd" of "versneld" in verhouding tot de nieuwe afhankelijke va
riabele) als ''verklarende" variabelen. Op deze wijze herschreven, kan het mo
del gebruikt worden om jaarcijfers van het reele nationale inkomen per hoofd 
van de bevolking te schatten voor die jaren, waarvoor geen inkomensgegevens 
bestaan, maar we! statistische informatie over de lengte van lotelingen . We 
zullen in dit opstel laten zien dat we, met behulp van deze methode, jaarlijkse 
schattingen kunnen maken van het reele nationale inkomen in Nederland tot 
en met 1845. Het is op basis van de ons bekende gegevens in principe mogelijk 
om met wat meer moeite - en hoogstwaarschijnlijk ook met wat verlies aan 
nauwkeurigheid - deze extrapolatie door te trekken naar 1776. Van een derge
lijke verdere extrapolatie hebben we echter in dit artikel afgezien. 

Dit artikel bestaat uit vier paragrafen. In de eerste paragraaf wordt een 
overzicht gegeven van het (voornamelijk) Nederlandse debat over de factoren 
die de menselijke groei belnvloeden. Dit stuk wordt besloten met een samen
vatting van het patroon van materiele omstandigheden waarvan verwacht mag 
worden dat het de mediane lengte der lotelingen het beste voorspelt. In de 
tweede paragraaf wordt een model ontwikkeld dat gebaseerd is op het pa
troon, zoals in het daaraan voorafgaande weergegeven. Dit model wordt afge
leid uit officiele schattingen van het Nederlandse reele nationale inkomen te
gen marktprijzen per hoofd van de bevolking en de mediane lengte van Neder
landse lotelingen, eveneens ontleend aan officiele bronnen, over de periode 
1900-1939. Het model wordt dan zodanig geherformuleerd, dat het gebruikt 
kan worden om jaarlijkse waarden van het reele nationale inkomen per hoofd 
van de bevolking te schatten, in plaats van de mediane lengte van lotelingen. 
De schattingsresultaten van het model worden vervolgens vergeleken met de 
officiele cijfers over de periode 1900-1921. In de derde paragraaf wordt het 
model daadwerkelijk toegepast door een tijdreeks van het reele nationale in
komen per hoofd van de bevolking in Nederland te schatten voor de periode 
1845 tot en met 1900. Deze ramingen worden vergeleken met de schattingen 
gepubliceerd door Van Stuijvenberg en De Vrijer4

). Aan het einde van dit dee! 
wordt de visie van De Vries over het patroon van de Nederlandse economische 
ontwikkeling op lange termijn sinds het laatste kwart van de zeventiende eeuw 
besproken tegen de achtergrond van onze nieuwe ramingen van het Neder
Iandse nationale inkomen5

). Tenslotte, in de vierde paragraaf, doen we enkele 
suggesties ter verbetering van het model en bovendien op welke wijze de ra
mingen geextrapoleerd kunnen worden tot ruwweg de tweede helft van de 
achttiende eeuw, op basis van andere dan de door ons gebruikte bronnen. 
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HET NEDERLANDSE DEBA T 

In de medische literatuur is, sinds het begin van de negentiende eeuw, herhaal
delijk aangetoond dat de mediane Jengte van een bevolking in de loop der tijd 
aan verandering onderhevig is. Dit fenomeen wordt tegenwoordig aangeduid 
met de term ,,seculaire groeiverschuiving". Aanvankelijk sprak men van 
,,eeuwtrend", maar deze term wordt om een aantal redenen niet !anger meer 
gebruikt. Ten eerste is seculaire groeiverschuiving geen fenomeen dat slechts 
in de negentiende en twintigste eeuw voorkwam: voorzover er bewijsmateriaal 
bestaat, is het een algemeen verschijnsel bij de menselijke groei door de eeu
wen heen. In de tweede plaats suggereert de term ,,eeuwtrend" dat het - ge
middeld - !anger worden van de bevolking een autonoom proces is. Dit is ech
ter niet waar: er zijn we! degelijk oorzaken voor deze veranderende mediane 
Jengte aan te wijzen. Tenslotte kan het woord ,,trend" gemakkelijk verkeerd 
opgevat worden: de groeiverschuiving is niet altijd in een en dezelfde richting 
geweest. De gestage toename van de menselijke lengte, die typerend was voor 
ontwikkelde landen gedurende de afgelopen anderhalve eeuw, is namelijk on
derbroken geweest door perioden van vertraging, in sommige jaren volledige 
stilstand en zelfs door jaren waarin de lengte duidelijk afnam6

). Met andere 
woorden, seculaire groeiverschuiving is een door de jaren heen reversibel pro
ces: "If in future, the socio-economic and socio-hygienic living conditions 
should deteriorate to the level of centuries ago, it is reasonable to predict that 
the growth patterns of ancient times would return again in Europe" 7

). 

De resultaten van het onderzoek naar de factoren die de menselijke groei 
belnvloeden, wijzen telkens weer op het feit dat vooral de materiele levensom
standigheden bepalend zijn voor de mediane Jengte van de menselijke bevol
king. In vroegere studies werd dit meestal aangetoond aan de hand van een 
dwarsdoorsnede van een bevolking op een bepaald tijdstip. De algemene con
clusie luidde dat verschillende welstandsgroepen doorgaans duidelijke ver
schillen in groeipatroon vertonen. Later, aan het einde van de negentiende 
eeuw, ontdekte men, door tijdreeksstudies, eenzelfde verband in de loop der 
tijd: perioden van welvaartsstijging en perioden van welvaartsdaling liepen 
parallel met de jaren waarin de mediane lengte van de bevolking respectieve
lijk toe- en afnam. 

In 1829 bracht Villerme de lengte van dienstplichtigen uit verschillende 
Franse departementen in verband met beschrijvingen van de levensomstandig
heden in deze gebieden. Hij was van mening dat factoren als onvoldoende be
scherming tegen kou, ziekten, slechte woonomstandigheden en vooral ook on
dervoeding in een bepaalde streek een gemiddelde lengte veroorzaakten die 
onder het landelijke gemiddelde lag. Zijn conclusie was dat gunstige levens
omstandigheden (in zijn woorden: ,,aisance") de menselijke groei bevorder
den, terwijl ongunstige condities (,,misere") het groeiproces belemmerden. 
Villerme was hiermee een van de eersten die in zijn onderzoek probeerde aan 
te tonen dat raciale factoren geen verklaring kunnen geven voor de uiteindelij
ke Jengteverschillen in een land. 

Zes jaar na Villerme kwam de Belgische astronoom, socioloog, meteoro-
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loog en statisticus Adolphe Quetelet tot dezelfde conclusie. Bovendien wees 
hij erop dat de menselijke lichaamsgroei zich soms nog tot ver na het twintigste 
levensjaar kan voortzetten. 

* Vanaf het midden van de negentiende eeuw komt ook in Nederland het weten-
schappelijk onderzoek naar regionale groeiverschillen en seculaire groeiver
schuiving op gang. In 1861 concludeerde Zeeman (op grond van een eenvoudi
ge grafische voorstelling van zijn gegevens) dat: ,,de prijs van rogge ... in vol
komen overeenstemming [is] met den lengtegroei in de landbouwende streek 
van den Dollard en Westerwolde"B). Misschien lijkt zijn methode ons van
daag ietwat nalef, zijn resultaten echter blijven verbazingwekkend: zelfs een 
vluchtige blik op zijn grafiek toont over de desbetreffende periode al een ver
rassende onderlinge samenhang tussen de prijs van rogge en het percentage 
van te kleine lotelingen in dit gebied (Figuur 1). 

FIGUUR I Prijs van rogge en percentage van ondermaatse lotelingen in het gebied 
van de Dollard en Westerwolde, 1833-1860, volgens Zeeman ± {1861]. 
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Als we de grafiek van Zeeman op het oog omzetten in cij fers (de enige manier, 
omdat hij zijn oorspronkelijke cijfermateriaal niet in zijn artikel vermeldt) en 
vervolgens de prijs van rogge correleren met het percentage ondermaatse lote
lingen ( een jaar vertraagd) levert dit een gekwadrateerde correlatie-coefficient 
op van 0,24. Als Zeeman zijn ,, verklarende variabele" nog een jaar extra ver
traagd had, dan had zijn grafiek er nog overtuigender uitgezien: met een ver
traging van twee jaar klimt R2 tot 0,48. Het invoeren van meer vertragingen 
doet R2 echter weer dalen. Dit idee van Zeeman, dat regionale prijzen van de 
meest gegeten graansoort gebruikt kunnen worden als een soort substituut 
voor materiele omstandigheden, loopt vooruit op de bekende uitspraak van 
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Pierre Goubert over de rol die voedselprijzen spelen als een nauwkeurige baro
meter voor demografische ram pen in de pre-industrie!e maatschappij. Zee
mans belangrijkste conclusie, namelijk dat prijswijzigingen van gewone 
broodgranen veranderingen in levensomstandigheden weerspiegelen en dat 
deze veranderingen op hun beurt weer uiterst belangrijk zijn om lengtever
schillen tussen groepen mensen van gelijk geslacht en gelijke leeftijd te verkla
ren, gaat ook tegenwoordig nog op. Een nadere uitwerking van deze relatie 
vormde een taak voor onderzoekers die in zijn voetsporen traden. 

* In zijn studie uit 1862 over de gevolgen van kinderarbeid, zocht Coronel naar 
het verband tussen de lengte van 144 Hilversumse kinderen en de sociale om
standigheden waarin het gezin waaruit zij afkomstig waren verkeerde9

). Hij 
concludeerde dat ,,de kinderen der fabrieksarbeiders, op eene enkele uitzon
dering na, verre ten achteren [staan] in lengteontwikkeling bij die wier ouders 
andere beroepen uitoefenen". Ook noemde hij het feit dat ,,die verschillen 
grooter [zijn) naarmate de kinderen der fabrieksarbeiders zelve werken" 10

). 

Zijn conclusies komen in principe overeen met die, welke Zeeman een jaar eer
der had geformuleerd. Gedeeltelijk als gevolg van de conclusies uit zijn onder
zoek, besloot de regering een paar jaar later een officiele commissie in het !e
ven te roepen metals taak een rapport op te stellen over de levensomstandighe
den van kinderen in fabrieken (,,Commissie belast met het onderzoek naar 
den toestand der kinderen in fabrieken"). Wederom werden Zeemans conclu
sies bevestigd: ,, Wij zagen wisselingen in den groei der mindere klasse, en 
vooral der fabrieksbevolking, volgen op het dalen en rijzen van de marktprijs 
van het graan" 11

). 

Scheltema-Beduin wees in 1891 als eerste op een toename in de gemiddelde 
lengte van de Nederlandse loteling tussen 1863 en 188912

). Dit was een opmer
kelijk resultaat omdat een aantal auteurs v66r hem (o.a. Zeeman) geconsta
teerd hadden dat de militairen tussen de jaren 1842 en 1862 gemiddeld kleiner 
waren geworden, hetgeen algemeen als iets zeer onrustbarends werd 
beschouwd13

). 

Het artikel van Scheltema-Beduin heeft om onduidelijke redenen indertijd 
weinig aandacht gekregen. Het verschijnsel van de toename der lengte is pas in 
1906 door Bruinsma opnieuw onder de aandacht gebracht. In een sindsdien 
veel geciteerd artikel zoekt hij een verklaring voor zijn constatering dat tussen 
1863 en 1904 de gemiddelde lengte van lotelingen drie en een half cm is toege
nomen: ,,Wanneer dus de voeding blijkbaar een overwegende rol speelt bij 
den lengtegroei en in alle rangen en standen der maatschappij, althans de man
nelijke personen, op bijna alle leeftijden beneden het 2lste jaar tegenwoordig 
groter zijn dan vroeger, mag als slotsom worden vastgesteld, dat de voeding 
der kinderen en der aankomende jongelingen evenals de hygienische verhou
dingen, waaronder zij opgroeien, mogen zij in vele opzichten nog te wenschen 
overlaten, in de laatste kwart-eeuw in Nederland over het algemeen is vooruit
gegaan" 14). Zijn spaghetti-achtige zinsconstructie ten spijt, zal een aantal le
zers de pikante wending in zijn redenatie niet ontgaan zijn: Bruinsma ver
klaart in feite niet alleen de verandering in lengte door verandering in de mate-



40 LICHAAMSLENGTE EN INKOMEN 

riele omstandigheden, maar hij leidt eveneens uit het feit dat de lengte is toege
nomen, af dat de materiele omstandigheden blijkbaar zijn verbeterd. In feite 
is dit ook het uitgangspunt van ons eigen onderzoek, waarop later nader zal 
worden ingegaan. 

De hierboven genoemde auteurs waren het met hun verklaringen gelegen in 
de sfeer van welstand en voeding min of meer met elkaar eens. Toch heeft 
vanaf het begin van deze eeuw, tot aan een baanbrekend artikel uit 1939, een 
klein aantal onderzoekers geprobeerd de invloed van genetische en raciale fac
toren op de lengte te bewijzen. 

In een serie artikelen, verschenen in 1909 en 1910, verklaarde Bolk dat de 
uiteindelijke lengte van de mens het resultaat is van een wisselwerking tussen 
exogene en en do gene factoren 15

). Zijn uitgangspunt was een ,,maximaal haal
bare" lengte, die volgens hem door genetische factoren bepaald werd. Geba
seerd op een onderzoek onder joodse en niet-joodse Amsterdammers, kwam 
hij tot de constatering dat de maximaal te behalen lengte voor joodse mannen 
8 cm minder was dan voor niet-joodse mannen 16

). Of dit genetisch vastgestel
de maximum al dan niet bereikt werd, was naar hij meende afhankelijk van 
exogene factoren, zoals de bodemgesteldheid en het sociale milieu. In zijn uit
leg over de lengtedaling tussen 1840 en 1860, en de toename daarna, benadrukt 
ook hij echter weer de invloed van de verbeterde levensomstandigheden in de 
tweede helft van de negentiende eeuw 17

). Zijn stelling, dat er een duidelijke 
overeenkomst bestaat tussen materieel en cultureel verval van naties, is naar 
onze mening nogal excentriek: ,,De geschiedkundige van later zal zeker na
druk leggen op deze snelle renaissance in ons volksbestaan. Maar zal hij daar
bij deze geheele periode van inzinking en weder-opleving in haar aard volledig 
willen schetsen, dan zal hij noodzakelijk moeten wijzen op het parallelisme, 
eerst van den geestelijken en physieken teruggang daarna van de geestelijke en 
physieke verbetering van ons volk .. .. Er is geen phase in ons volksbestaan, 
waarin het Nederlandsche volk z66 weinig geschiedenis gemaakt heeft, z66 
arm is geweest aan hooger geestesleven als de eerste helft der 19de eeuw" 18

). 

In het door Bolk gesuggereerde verband tussen fysieke lengte en geestesge
zondheid, of, erger nog, cultureel overwicht, is een kiem herkenbaar van de 
racistische ideeen, die in de jaren twintig en dertig veld wonnen, maar die na de 
Tweede Wereldoorlog snel in diskrediet geraakten. 

Het proefschrift van Enklaar uit 1912 was gebaseerd op een voor die tijd uit
gebreid onderzoek, getiteld: De lichaamsgesteldheid van den loteling bi} ver
schil in welstand19

). Opnieuw werden de bevindingen van Zeeman, Bruinsma 
en Bolk bevestigd: , , 1. Door lo pend zijn de gegoeden !anger geweest, 2. dit ver
schil is in de laatstejaren geklommen tot bijna 5 cm, 3. beide rubrieken, rijk en 
arm, zijn in lengte toegenomen"20

). Wat betreft de verklaring bevestigt 
Enklaar het door Bolk ontwikkelde idee van een samenspel tussen inwendige, 
antropologische en uitwendige factoren. Zijn onderscheid tussen endogene en 
antropologische factoren, blijft echter naar onze mening volstrekt onduide
lijk. 

Van Voorthuijsen, een huisarts uit Groningen, ontdekte in 1916 bij metin
gen van schoolkinderen dat ,,de leerlingen van de scholen, waar het meeste 



LICHAAMSLENGTE EN INKOMEN 41 

schoolgeld wordt geheven, ... derhalve gemiddeld 6 cm !anger [zijn] dan de 
leerlingen der kostelooze scholen"21

) . Op de vraag of dit kleiner zijn van ar
beiderskinderen duidt op een groeivertraging die op latere leeftijd zal worden 
ingehaald of op een definitief achterblijven in lengte werd door Van Voort
huijsen geen eenduidig antwoord gegeven. Wei constateerde hij , dat mensen 
wier groeiproces, om welke reden dan ook, achtergebleven is tijdens hun 
jeugd, ,,vrij ver over de gewone periode van groei heen kan voortduren"22). 

Op negentienjarige leeftijd (de keuringsleeftijd) is er nog steeds sprake van een 
verschil in de gemiddelde lengte tussen deze twee bevolkingsgroepen (in dit 
verband citeert hij Enklaar), maar in verband met de mogelijke doorgroei is 
het onduidelijk hoe groot het uiteindelijke (volwassen) lengteverschil zal zijn . 

Ondanks het feit dat Van Voorthuijsen de nadruk legt op uitwendige facto
ren, zoals voeding (voornamelijk gebrek aan protei'nen na het eerste levens
jaar) en besmettelijke ziekten, meent ook hij dat verschillen in genetische aan
leg een aanvullende verklarende factor vormen: ,,Het is van te voren niet uit
gesloten, dat de lagere standen het aangeboren kenmerk zouden dragen van 
kleiner te zullen blijven dan de hoogere standen"23

) . Met zijn opmerking ,,Ik 
meen echter te mogen betwijfelen of de voeding in het eerste jaar van grooten 
invloed is [voor de later te bereiken lengte]"24

), is Van Voorthuijsen het na
oorlogse onderzoek van Oppers uit 1963 v66r. Het belangrijke hiervan is dat 
we in deze bewering een kiem herkennen van de idee dat de leeftijd waarop de 
omgevingsprikkels plaatsvinden van groot belang is voor het groeiproces. Met 
andere woorden, een groeibevorderende stimulus heeft waarschijnlijk een 
groter effect op de menselijke groei in het tweede of derde levensjaar dan op 
elf- of twaalfjarige leeftijd. In de volgende paragraaf zullen we deze gedachte 
verder uitwerken en we zullen daar aantonen dat een regressievergelijking, die 
op dit idee gebaseerd is, de mediane lengte van lotelingen uit opeenvolgende 
jaren, vrijwel perfect voorspelt. 

Theorievorming op genetische gronds/ag 

In de jaren dertig , en zelfs daarna, vindt men onderzoekers die een bevestiging 
zoeken voor de theorie , dat sommige en in de ergste gevallen zelfs alle aspecten 
van de menselijke lengte genetisch bepaald zijn . In 1927 bijvoorbeeld, nam 
Van den Broek dit standpunt in door te concluderen dat de slechte voeding, 
veroorzaakt door de omstandigheden in de Eerste Wereldoorlog, geen invloed 
heeft uitgeoefend op de gemiddelde lengte25

) . Drie jaar later verscheen van de
zelfde auteur een artikel waarin hij uiteenzette dat ,,het proces [van toenemen
de menselijke lengte] zich overal in den lande voordoet en dus [een gegronde 
conclusie] min of meer onafhankelijk is van bodemgesteldheid, voeding, 
welstand enz."26

) . De basis voor zijn conclusies is drievoudig: ,,le. duurt het 
proces der lengtetoeneming al 60 jaar. 2e. is het overal in ongeveer gelijke mate 
aanwezig. 3e. is het buiten Nederland evengoed aan te toonen als hier te 
lande27

) . De schrijvers van dit artikel moeten bekennen dat zij niet geheel over
tuigd zijn van de juistheid van de visie van Van den Broek, noch door zijn 
rechtvaardiging van die visie. 
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Een zeer intellectualistische verklaring voor de Jengtetoename vanaf het 
midden van de negentiende eeuw werd door Benders gegeven28

) . Hij gaat uit 
van het bestaan van twee genetische factoren: de een (L') heeft een groeirem
mende invloed, de antler (L) werkt in tegengestelde richting. Na de bevruch
ting wordt de mens (voor wat zijn uiteindelijke lichaamslengte betreft) gene
tisch gekarakteriseerd door een van de mogelijke combinaties (L'L', L'L, 
LL', LL) . In de samenleving vindt men dientengevolge vier genetische klassen: 
een met kleine mensen, twee klassen met mensen van gemiddelde lengte, en 
een klasse met lange mensen. In beginsel is elk van deze klassen even waar
schijnlijk. Benders voegt echter een ,,storende" factor toe: oorlog. Militaire 
Jeiders kiezen gewoonlijk lange mensen uit om tot soldaat opgeleid te worden, 
en dus wordt er een buitensporig groot percentage Jange mensen gedood in tij
den van oorlog. Deze mannen hebben zich veelal nog niet voortgeplant. Deaf
name van de gemiddelde Jengte na een oorlog kan dus verklaard worden door 
de voorkeur van militaire leiders voor lange mensen als soldaten29

). De verkla
ring van het kleiner worden van de Nederlandse Jotelingen tussen 1840 en 1860 
is nu kinderspel : het is eenvoudigweg het gevolg van Napoleons voorkeur voor 
soldaten die !anger waren dan hijzelf was30

). Additioneel bewijsmateriaal 
voor zijn theorie, ontleende de schrijver aan de wervingsproblemen die men -
naar zijn zeggen - in het Romeinse Rijk had(!). 

Het is moeilijk om een zeker gevoel van bewondering te onderdrukken voor 
de elegante synthese tussen endogene en exogene factoren in Benders' theorie, 
maar daar houdt het dan ook mee op: iedere empirische toetsing ontbreekt aan 
zijn stelling. 

* Een jaar na de publikatie van Benders' verrassende verklaring, werd zijn theo-
rie grondig en op eenvoudige wijze door Mijsberg weerlegd31

). Deze verbeter
de Benders' eigen (nogal onnauwkeurige) berekeningen. Mijsberg toonde aan 
dat, als Benders' uitleg voor de Jengte-afname van de totale Nederlandse be
volking na de jaren 1840 in Nederland inderdaad juist was, de gemiddelde 
Jengte van lotelingen vanaf die jaren eigenlijk had moeten stijgen32

). Als men 
veronderstelt (net als Benders), dat de werving van militairen in de Nederland
se bevolking tussen 1795 en 1815 van grote omvang was in verband met de 
Franse overheersing en de militaire acties van Napoleon, als men daarnaast 20 
jaar als gemiddelde leeftijd neemt waarop de werving van soldaten plaatsvindt 
en als men tenslotte de theorie accepteert dat echtparen normaal gesproken 
kinderen krijgen tussen de vijfentwintig en de veertig jaar, dan volgt daaruit 
dat het gevolg van de extreme werving van militairen zich openbaart in de kin
deren die omstreeks 1820 geboren worden, dat wil zeggen, de kinderen die in 
1840de lotelingen zullen zijn. Na 1820 neemt de omvang van de werving lang
zamerhand af, en dus hadden de lotelingen van na 1840 !anger moeten wor
den . Voorzover we weten, heeft Benders deze kritiek nimmer weerlegd. 

Het artikel van Mijsberg was echter ook in een antler opzicht belangrijk. De 
kern van zijn artikel beantwoordde namelijk de vraag, of Iengte beschouwd 
kan worden als een antropologisch kenmerk, in die zin dat ,,het, zoolang de 
rassamenstelling van de groep niet verandert, constant is" 31

). Voor de beant-
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woording van deze vraag gebruikte hij de lengte van verschillende antropolo
gische bevolkingsgroepen uit Indonesie. Deze groepen hadden lange tijd in 
uiterste isolering en uit materieel oogpunt onder bescheiden omstandigheden 
geleefd. Het verschil in lengte tussen deze groepen, aldus Mijsberg, was, on
danks het feit dat deze groepen qua antropologische kenmerken onderling 
sterk verschilden, erg klein. Vervolgens vergeleek Mijsberg de lengte van stu
denten in het hoger onderwijs, die v66r zij gingen studeren uit deze groepen af
komstig waren, met de gemiddelde lengte in de antropologische groep waaruit 
zij afkomstig waren, en merkte op dat ,,hoewel de inheemsche studenten aan 
de Geneeskundige Hoogeschool voor het allergrootste dee! niet over eenigs
zins mime middelen beschikken, zoo is toch het feit dat ze na een vooroplei
ding aan een middelbare school bovendien nog in staat worden gesteld om 
Hooger Onderwijs te genieten, een bewijs, dat hun verzorgers financieel heel 
wat sterker staan dan de eenvoudige man uit de kampong, voor wien alleen al 
het bedrag, dat door een jaar collegegeld wordt voorgesteld, een groot kapi
taal zou betekenen" 34

). 

Mijsberg stelde op deze wijze vast, dat lengteverschillen tussen verschillende 
welstandsgroepen (studenten versus boeren) veel groter waren dan lengtever
schillen tussen verschillende antropologische groepen met eenzelfde 
welstandsniveau (boeren uit verschillende antropologische achtergronden). 
Zijn voorzichtig geformuleerde conclusie luidt: ,,Het is in het voorgaande ge
bleken, dat lichaamslengte zoo zeer afhankelijk is van de uitwendige omstan
digheden, waaronder de individuen !even, dat men bij verschil in gemiddelde 
lichaamslengte tusschen twee groepen in de eerste plaats moet overwegen, of 
verschil in levensomstandigheden de oorzaak kan zijn. Eerst als deze verkla
ringspoging faalt, mag men denken aan rasverschil als oorzaak van het gevon
den onderscheid" 35

). 

* De Wijn is een van de eersten in de Nederlandse literatuur die de term ,,seculai-
re groeiverschuiving" heeft gebruikt. In een, in 1954 gepubliceerd, artikel stelt 
hij dat in het algemeen de constitutie van een kind bepaald wordt door een sa
menspel van endogene functies (motoriek, stofwisseling, intelligentie, etc.) en 
exogene omstandigheden (milieu). Het is belangrijk in dit verband om op te 
merken dat ,,endogeen" niet synoniem is met ,,ras" of ,,antropologisch", 
maar dat het gewoon betekent ,,in eenieders lichaam" 36

). Bij de exogene fac
toren noemt hij met name de seculaire groeiverschuiving: ,,het verschijnsel, 
dat in de loop der tijden de absolute lichaamsmaten [lengte, gewicht, been
lengte, zithoogte enz.] veranderen en ook het verschijnsel, dat het rhythme 
van groei verandert" 37

). Wat betreft deze ritmeverschuiving, merkt hij op dat 
de laatste jaren kinderen sneller groeien op jongere leeftijd, en dat de leeftijd 
waarop de lichaamsgroei eindigt, steeds vroeger is komen te liggen. ,,Deze 
waarnemingen vinden waarschijnlijk voornamelijk hun oorzaak in verander
de sociale en hygienische omstandigheden, waarvan voeding een voorname 
factor is, maar stellig is voeding dit niet alleen" 38

). Ook De Wijn lijkt het met 
Mijsberg eens te zijn, als hij schrijft dat lengteverschillen tussen groepen met 
verschillende welstandsniveaus door exogene factoren verklaard moeten wor-
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den (naar zijn mening voornamelijk betere voeding) en niet door ,,de veron
derstelling, dat die kinderen van lagere welstand uit een ander ,nest' komen of 
van een ander ras zijn"39

) . De Wijn gaat zelfs nog een stapje verder als Mijs
berg, wanneer hij bij zijn bespreking van de zogenaamde ,,raciale invloed", 
zegt dat ,,in wezen de kleinere rassen behalve door erfelijke factoren ook klein 
zijn door voedingsfactoren"40

). 

Hoeflake is de eerste in Nederland die over een periode van negentig jaar een 
cumulatieve frequentieverdeling samenstelde van de lengte van lotelingen41

). 

Deze methode werd door Van Wieringen verder ontwikkeld, en wel zo nauw
keurig, dat niet alleen de seculaire groeiverschuiving veel duidelijker werd uit 
zijn grafieken, maar ook de verschuivingen in de verschillende Iengteklassen, 
na bepaalde dramatische veranderingen in het leefmilieu, zoals oorlogen, eco
nomische crises en slechte oogsten42

). We zullen op het werk van Van Wierin
gen aan het einde van deze paragraaf nog terugkomen. 

In de voetsporen van Oppers 

Het voornaamste punt in het proefschrift van Oppers uit 1963, was zijn analy
se van de factoren die verschuivingen in groeisnelheid teweeg brengen43

) . Zijn 
belangrijkste vondst was dat, afhankelijk van de externe omstandigheden 
waarin een mens opgroeit, de lichaamsgroei vooral in de eerste levensjaren en 
de puberteitsjaren versneld of vertraagd kan worden en dat dit proces op een 
lijn gesteld kan worden met het vervroegd of verlaat optreden van de leeftijd 
waarop men niet meer groeit. Volgens Oppers was dit verschuivingspatroon 
uiterst gevoelig voor veranderingen in materiele omstandigheden en kon dit 
waargenomen worden, zowel in transversale metingen (specifieke leeftijdsco
horten van verschillende welstandsklassen vergeleken over een periode), als in 
longitudinale metingen (verschuivingen in gemiddelde lengte van een hele be
volking over een lange periode). 

Vee! van wat tot die tijd als wetenschappelijk feit geaccepteerd was, werd 
door Oppers de grond ingeboord. De seculaire groeiverschuiving in Nederland 
(d. w .z. de verschuiving in uiteindelijke gemiddelde lengte) bedroeg tussen 
1820 en 1860 namelijk niet meer dan zes cm, terwijl alle voorgaande publika
ties op dit gebied over een verlenging van ongeveer zeventien cm spraken. Deze 
fout berustte volgens Oppers op de ongegronde veronderstelling dat de lengte
groei altijd rond het twintigste jaar ophield, terwijl in werkelijkheid in de ne
gentiende eeuw (door de toen heersende slechtere materiele omstandigheden), 
de groei van het menselijk lichaam zeker tot het vijfentwintigste levensjaar 
door kon gaan. Terwijl alle informatie over lengte verkregen was van 
negentien- en twintigjarige lotelingen, had men deze metingen ten onrechte als 
de uiteindelijke volwassen lengte beschouwd. Volgens Oppers was in de eerste 
helft van de negentiende eeuw een doorgroei na het negentiende jaar van tien 
a dertig cm heel normaal. Sinds de Tweede Wereldoorlog bedraagt de door
groei na het negentiende levensjaar nog slechts enkele millimeters. 

Oppers' analyse van de groeiversnelling in een mensenleven kan grafisch sa
mengevat worden door de naar leeftijd en naar sexe gespecificeerde lengtetoe-
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name af te zetten op een verticale as met de individuele leeftijd op de horizon
tale as. In Figuur 2 wordt de lengtetoename YASSIS (=Yearly Age and Sex 
Specific Increase of Stature) voor jongens getekend voor 1850, 1916 en 1960. 
Een vluchtige blik toont al een aantal belangrijke kenmerken van deze 
Y ASSIS-functie. In de eerste plaats valt op dat het algemene groeipatroon op
merkelijk constant blijft. De jaarlijkse lengtegroei is het grootst in het eerste 
levensjaar, daarna langzaam afnemend tot acht-, tien- of twaalfjarige leeftijd 
(afhankelijk van welk ,, Y ASSIS-jaar" men neemt), waarna er ongeveer twee 
jaar fang, een lichte toename van de groeisnelheid optreedt. Na deze ,,jeugd
acceleratie" of ,,jeugdstrekking", zoals Oppers het noemt, neemt de groei
snelheid weer af tot veertien-, zestien- of zeventienjarige leeftijd, waarna een 
vrij sterke groei-impuls zichtbaar wordt: de ,,adolescentie-acceleratie" of 
,,adolescentiestrekking". Na deze laatste groei-impuls neemt Y ASSIS gelei
delijk af en houdt op rond twintig-, tweeentwintig- of vierentwintigjarige leef
tijd. 

Oppers benadrukt het feit, dat veranderingen in externe omstandigheden 
bijzonder belangrijk zijn als verklaring van verschuivingen in het groeipa
troon. Verder is Oppers de eerste die nauwkeurig beschrijft hoe veranderde 
omstandigheden het groeiproces over een periode belnvloeden: ,,As far as this 
property may be taken as a measure of external conditions, it was possible to 
prove that the youth spurt, too, is liable to a shifting as a result of these 
circumstances. It was made feasable, but not proved yet. .. that either accelera
tion of growth, the adolescence - as well as the youth-spurt, under non
changing external conditions, are related in time, such, that an individual en
joying an early growth-spurt in youth will appear to have a late spurt in adole
scence. In case of a change in the external conditions then this fixed relation 
will be broken .... It was possible to prove, for the first time, however, that the 
age at which the adolescence-acceleration presents itself on an average will 
quickly move (within a few years) to a higher or lower age as a result of chan
ging external conditions"44

). 

* Uit deze samenvatting van het werk van Oppers blijkt, dat de empirische basis 
voor zijn analyse uit paarsgewijze waarnemingen bestond: verscheidene me
tingen van een en dezelfde mens op vaste tijdstippen, over een grote groep 
mensen gedurende vele jaren. In totaal heeft de auteur voor zijn analyse 
45.456 paarsgewijze waarnemingen (!) gebruikt uit een groot aantal statisti
sche bronnen: ,,since 1916 approx. 7000 schoolchildren in the ages of 6\li to 
14\li have been measured in Amsterdam each year; ... 5149 young men, born 
between 1929 and 1936, have been measured between the ages of20and 25; ... 
the names, birth-dates and heights of 300,000 recruits were taken from old Ar
my Archives and the corresponding data for the same men from Civic Militia 
Archives". De data gaven hem uiteindelijk 45.456 paarsgewijze waarnemin
gen van dezelfde personen45

). Als men dan bedenkt dat Oppers aan dit project 
werkte in een tijd waarin computers nog niet behoorden tot de standaard
uitrusting van wetenschapsbeoefenaars, is het niet verwonderlijk dat Oppers 
zelf aanzienlijk ouder was dan de mensen die hij bestudeerde toen hij zijn be-
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vindingen uiteindelijk publiceerde. De schrijvers van dit artikel zijn aan Op
pers grote dank verschuldigd vanwege zijn uiterst arbeidsintensieve onder
zoek: het feit dat het model, dat we in het volgende deel van dit artikel zullen 
presenteren, precies hetzelfde tijdspatroon laat zien als de groeiversnelling die 
Oppers reconstrueerde, wijst er ten sterkste op dat we vaste grond onder de 
voeten hebben met betrekking tot de specificatie van onze relatie. 
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Van Wieringen volgde het spoor dat door Oppers en De Wijn was 
uitgezet46

). Zijn bijdrage is om twee redenen bijzonder belangrijk voor onze 
analyse. Ten eerste ging hij nog dieper in op het fenomeen van de seculaire 
groeiverschuiving, een onderwerp dat in de Engelse en Amerikaanse literatuur 
vanaf de Tweede Wereldoorlog een centrale plaats innam. Ten tweede -en dit 
was in feite het gevolg van zijn nadere analyse van de seculaire groeiverschui
ving - bewees Van Wieringen dat seculaire groeiverschuiving geheel verklaard 
kan worden uit veranderingen in het complex van algemene levensomstandig
heden, daarbij absoluut geen ruimte overlatend voor ,,raciale" of ,,geneti
sche" factoren. 

Dit laatste punt maakte duidelijk dat seculaire groeiverschuiving in feite een 
reversibel proces is, d. w .z. dat wanneer de algemene levensomstandigheden in 
een bepaalde periode sterk achteruit zouden gaan, daardoor ook de mediane 
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lengte af zou moeten nemen. Hoewel de algemene trend in levensomstandig
heden in Nederland de laatste 150 jaar stijgend was geweest liet Van Wieringen 
zien dat onderbrekingen van deze algemene trend (oorlogen, economische cri
ses, slechte oogsten) een duidelijke invloed hadden gehad op de seculaire 
groeiverschuiving. Deze groeiverschuiving, gemeten naar de jaarlijkse toena
me van de mediane lengte der lotelingen werd vertraagd, hield op of werd zelfs 
negatief in de jaren na een sociaal-economische crisis. Zijn gevolgtrekking was 
duidelijk: ,,De seculaire verschuiving volgt vrijwel op de voet de maatschap
pelijke ontwikkeling in zijn ups en downs"47). 

Op een punt verschilt Van Wieringen met Oppers van mening. Oppers be
weert in zijn weerlegging van de zogenaamde ,,eeuwtrend" (d.w.z. een alge
meen opwaartse trend gedurende de afgelopen anderhalve eeuw) <lat ,,this 
may lead to the conclusion that the mean adult height of a human race should 
be seen as lying between narrow limits' '49). Van Wieringen vraagt zich af of dit 
waar is: ,,De mening van Bolk over een niet te overschrijden ,genetisch bepaal
de' maximum lengte van ongeveer 190 cm is inmiddels door de feiten achter
haald"49). En: ,,gezien de helling waarmee na de Tweede Wereldoorlog de 
curven van de klassegrenzen verlopen, met andere woorden, gezien de relatief 
grote snelheid van seculaire verschuiving ook bij groepen met grote lengte, is 
een voorspelling over een uiteindelijke maximale lengte onmogelijk" 50

). Het 
zou echter niet juist zijn te suggereren dat Van Wieringen genetische invloed 
op de lichaamsgroei geheel ontkent: ,,Lengte-gewichtgroei zijn het globale re
sultaat van een intern en extern evenwicht van krachten, waarbij onder meer 
honderden chemische processen, belnvloed door vele genetische factoren, zijn 
betrokken"51

). 

In latere publikaties probeerde Van Wieringen nadrukkelijk sociaal
economische factoren (zoals bijvoorbeeld werkloosheid) in verband te bren
gen met verschuivingen in de mediane lengte52

). En hoewel hij niet in staat was 
om een en ander in een exacte kwantitatieve relatie onder te brengen, wezen 
zijn resultaten in een zodanige richting dat hij geen reden zag om zijn stelling 
van een jaar eerder in te trekken: ,,In Nederland is gebleken dat de seculaire 
verschuiving van de lengte zowel een graadmeter voor de sociaal-economische 
en sociaal-hygienische omstandigheden is, als een indicator van de gezond
heidstoestand. Het is plausibel, dat beter dan abstracte begrippen als ,inko
men per hoofd van de bevolking' of ,nationaal product', periodiek uitgevoer
de lengtemetingen van technisch onderontwikkelde populaties op snelle wijze 
kunnen aangeven of en in hoeverre de welstand verandert"53

). 

Voor ons is het essentiele punt van deze stelling <lat Van Wieringen het dus 
blijkbaar in principe mogelijk acht om een solide kwantitatieve relatie vast te 
stellen tussen een bepaalde lengtemaat (bijvoorbeeld, de mediane lengte van 
lotelingen) en een bepaald niveau van materiele welstand (zeg, het reele natio
nale inkomen per hoofd van de bevolking). 

De gedachte dat een dergelijke relatie inderdaad we! eens stabieler zou kun
nen zijn dan men in eerste instantie zou verwachten, kan als volgt nader onder
bouwd worden. De uiteindelijke lengte van een mens is afhankelijk van een in
gewikkeld samenspel van factoren als: behuizing, weerstand tegen ziekten, 
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medische voorzieningen, hygienische omstandigheden, duur van de werkdag, 
genetische fctoren, maar vooral de hoeveelheid en de kwaliteit van de voeding 
(met name protelnen). Zoals in het voorafgaande reeds naar voren kwam, is de 
invloed van genetische factoren waarschijnlijk gering en indien men slechts 
een land in ogenschouw neemt, van te verwaarlozen omvang54

). Met betrek
king tot andere factoren rijzen twee problemen. In de eerste plaats is het moei
lijk om de verschillende factoren apart te kwantificeren . Zelfs indien zulks re
delijk zou gelukken, dan kan men verwachten dat de verschillende factoren 
onderling sterk afhankelijk zouden zijn waardoor problemen ontstaan met 
betrekking tot de zgn. multicollineariteit. Daar bovendien de meeste factoren 
hoogstwaarschijnlijk redelijk zullen correleren met het nationale inkomen per 
hoofd van de bevolking, lijkt het geoorloofd om een ,,catch-all" variabele in 
de vorm van het reele nationale inkomen per capita te nemen55

). 

Wat betreft de keuze van de te verklaren variabele zijn twee opmerkingen op 
hun plaats. Ten eerste ligt het gebruik van de gegevens van lotelingen voor de 
hand. Het gaat hier namelijk om een ,,mooie" populatie, want elke man moet 
sinds de dienstplichtwet van 1862 gekeurd worden, al gebeurde dat niet altijd 
op dezelfde leeftijd56

). Ten tweede is het noodzakelijk de mediane lengte te ne
men aangezien de lengte van de lotelingen in open klassen zijn ingedeeld, zo
dat de gemiddelde lengte der lotelingen, respectievelijk keurlingen, niet exact 
uit de tabellen kan worden afgeleid, maar de mediane lengte wel. 

II DE KWANTITATIEVE RELATIE TUSSEN LENGTE EN INKOMEN 

De beschouwingen, die hierv66r zijn uiteengezet, leggen de te schatten verge
lijking a priori een bepaalde structuur op. In de eerste plaats kunnen we 
vaststellen, dat de lichaamsgroei over een groot aantal jaren plaatsvindt, en 
wel vanaf iemands geboorte tot - minstens - op het moment dat hij als loteling 
gemeten wordt (ongeveer op negentienjarige leeftijd). De consequentie hier
van voor ons model is, dat we een reeks van vertraagde inkomens per capita 
moeten relateren aan een waarde van de te verklaren variabele: de mediane 
lengte. 

Een tweede punt dat onze aandacht vraagt, is het feit dat de groeiversnelling 
door een specifiek verloop gedurende de periode van de lichaamsgroei geken
merkt wordt; dit werd in dit artikel geYllustreerd in Figuur 2, en is door andere 
schrijvers bevestigd57

). 

In de derde plaats hebben verschillende schrijvers er op gewezen dat de in
vloed van sociaal-economische omstandigheden het sterkst is in die jaren die 
gekenmerkt worden door de grootste groeiversnelling58

). Dit houdt in dat de 
structuur van de vertraagde coefficienten van de te schatten regressievergelij
king, die de mediane lengte relateert aan bet reele nationale inkomen per 
boofd van de bevolking, op zijn minst ruwweg overeen zou moeten komen met 
bet Y ASSIS-tijdspatroon, dat door Oppers (in 1963) ontdekt werd. Het model 
dat aan deze eisen voldoet, is een regressiemodel gebaseerd op een Almon
vertraging, d. w .z. een polynoom verdeelde vertraging59

). 
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Naast de hierboven genoemde theoretische overwegingen zijn er ook enige 
econometrische en statistische redenen om van dit model uit te gaan, in plaats 
van een ,,gewone" regressievergelijking met ongeveer achttien vertraagde 
waarden van een verklarende variabele. In de eerste plaats wordt het verlies 
aan vrijheidsgraden beperkt tot de graad van de polynome functie. Als we een 
polynome verdeling van de derde graad van regressie-coefficienten schatten, 
betekent dat een verlies van drie vrijheidsgraden. En als we een ,,normale" 
vertraagde regressievergelijking schatten met achttien vertraagde waarden 
van de verklarende variabele, betekent dit een verlies van achttien vrijheids
graden. Ten tweede zal een vergelijking met een Almon-vertraging nauwelijks 
problemen met betrekking tot multicollineariteit met zich meebrengen, terwijl 
bij een vergelijking met achttien geautocorreleerde vertraagde variabelen dit 
hoogst waarschijnlijk we! het geval is60

). 

In algemene vorm zou een vergelijking, waarin de mediane lengte van lote
lingen in het jaar t (Yi) via een Almon-vertraging gerelateerd wordt aan een 
reeks van vertraagde waarden van het reele nationale inkomen per hoofd van 
de bevolking (Xi tot en met Xi- m), er als volgt uitzien: 

(1) 

waarin: Wi =Co+ cii + C2i2 + ... + Cnin 

i=O,l,2,3, ... m 

De vergelijking wordt gekenmerkt door m vertraagde verklarende variabelen, 
waarvan de geschatte coefficienten een polynome functie van de graad n vor
men. Het lijkt redelijk om voor onze schatting mop achttien te stellen, als men 
in aanmerking neemt dat lotelingen in het algemeen gemeten worden op onge
veer negentienjarige leeftijd en dat verschil in welstand geen verschil veroor
zaakt in lengte bij de geboorte61

) . 

Het Y ASSIS-patroon, zoals beschreven in Figuur 2, suggereert dat we moe
ten proberen om een polynome functie van de derde graad op te nemen in onze 
vergelijking. Omdat bovendien door ,,trial and error" bleek dat het schatten 
van polynome functies van de tweede en vierde graad insignificante coefficien
ten opleverde, stellen we n = 3. 

Het computerprogramma, dat gebruikt werd om de polynome functie te 
schatten (een statistisch pakket, speciaal ontworpen voor tijdreeksanalyse, ge
naamd Time Series Processor), gaat uit van de volgende vergelijking: 

(2) 

waarin: Wi = a(l) + a(2) (-1±.!_)1 + . .. + a(n + 1)(-1±.!_t 
m+2 m+2 

zodat de polynome functie nu wordt: 
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w; = a(l) + a(2) (i + 1)1 + a(3) (i + 1)2 + a(4) (i + 1)3 (2') 
20 20 20 

waarin: i=0,1,2,3, ..... 18 

De vergelijking kan alleen geschat warden, als zij eerst herschreven is. Daar
om warden de negentien waarden van i ingevuld in vergelijking (2') en ge
substitueerd in vergelijking (2). Deze vergelijking wordt nu: 

Yt = f3o + f31 [[a(l) + a(2)(_!_)1 + a(3)(_!_)2 + a(4)(_!_)3].Xt + 
20 20 20 

+ [a(l) + a(2)(2)1 + a(3)(2)2 + a(4)(2)3) .Xt-1 + 
20 20 20 

... + [a(l) + a(2)(t- k + 1)1+a(3)(t-k+1)2 + a(4)(t- k + 1)3].Xt-k+ 
20 20 20 

+ ... + [a(l) + a(2)(.!2)1 + a(3)( 19)2 + a(4)(19)3].Xt-1s] +Et 
20 20 20 

De laatste vergelijking kan warden herleid tot: 

Yt = f3o + {3,a(l)(Xt + Xt-1 + ... + Xt-1s) + 

f:l1a(2)(_!_Xt +2xt-1 + ... .!2xt-1s) + 
20 20 20 

+ /31a(3)[(l-)2.xt + (2)2 .X,_1 + ... + (19)2.Xt-is] + 
20 20 20 

+ f31a(4) [(_!_)3 .Xt + (l._)3 .X1-1 + ... + (19)3 .Xt-1s] +Et 
20 20 20 

(3) 

(4) 

Wie vergelijking (4) wat nader bekijkt, zal ontdekken dat er ter rechterzijde 
van het gelijkheidsteken alleen rekenkundig gemanipuleerde, vertraagde 
waarden van X voorkomen, elk gekoppeld aan een regressie-coefficient, zodat 
vergelijking (4) eenvoudigweg geschat kan warden met meervoudige, lineaire 
regressieanalyse. 

Voordat de polynome functie geschat wordt, dient evenwel vastgesteld te 
warden of de vorm van de polynoom nog nader afgebakend moet warden. Be
perkingen kunnen aan de rechterzijde van de functie aangebracht warden (de 
zogenaamde ,,kopbeperking"), aan de linkerzijde (,,staartbeperking") of aan 
beide zijden. Dit plaatst ons voor een dilemma. De Y ASSIS-functie van Op
pers schrijft een kopbeperking voor, niet op achttien- of negentienjarige leef
tijd maar op eenentwintig- of tweeentwintigjarige Ieeftijd voor de tijdsperiode 
waarover we willen schatten, omdat immers op die leeftijd de lengtegroei, ge
middeld gesproken, stopt62

). Aangezien we geen informatie hebben over de 
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lengte van eenentwintig- of tweeentwintigjarige mannen, is het niet mogelijk 
om de kopbeperking precies op het juiste punt te plaatsen. Aan de andere 
kant: helemaal geen kopbeperking kan uit theoretisch oogpunt evenmin ge
rechtvaardigd worden: het ree!e nationale inkomen gerealiseerd in het jaar 
waarop iemand twintig jaar wordt, heeft immers geen invloed op zijn li
chaamslengte in het jaar daarvoor. Bovendien constateerden we dat het wegla
ten van een kopbeperking insignificante geschatte coefficienten van de poly
noom opleverde. Deze overwegingen leidden tot het aanbrengen van een kop
beperking, d.w.z.: w-1=0. Hierdoor maken we in feite a(l) gelijk aan nul63

). 

De eerste schattingsresultaten 

Onafgebroken tijdreeksen op jaarbasis waren voor zowel Y, als X, beschik
baar voor de periode 1900 tot en met 1940, zodat vergelijking (4) over deze ja
ren geschat kon worden. De - verrassend goede - resultaten worden in Tabel 
1 samengevat. 

T ABEL 1 Schattingsresultaten van vergelijking (4) met behulp van ,,gewone 
kleinste kwadraten" 

Coefficienten en statistieken Waarden (t-waarden tussen haakjes) 

f3o 

aantal waarnemingen 
Ri 
R2 (R2 gecorrigeerd voor vrijheidsgra
den) 
DW-statistiek 
F (3, 19)-statistiek 

1577,42 
(565,465) 

0 
0,0945004 
(7,76190) 
-0,282995 
(-6,00456) 

0,259428 
(6,27292) 

23 
0,992064 

0,990811 
1,5142 

791,723 

De polynome functie wordt dus op basis van deze schatting gekenmerkt door 
de volgende structuur: 

Wi.f31=0,0945004 (i + l) - 0,282995 (i + 1)2 + 0,259428 (i + 1)3 (5) 
20 20 20 

(Let we! dat beide zijden van de functie vermenigvuldigd zijn met f3i. om de 
eenvoudige reden dat alle geschatte coefficienten van vergelijking (4) ook f31 
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bevatten.) Als in vergelijking (5) de negentien waarden voor i worden inge
vuld, levert dit negentien waarden voor w;{31 op, die de opeenvolgende ge
schatte coefficienten vormen van de gewenste vergelijking met een Almon
vertraging. Deze coefficienten worden samen met hun respectievelijke t
waarden in Tabel 2 weergegeven . 

TABEL 2 Coefficienten (w;f31) van de Almon-vertraagde vergeli}king 

Vertraging in jaren Coefficient t-waarde 

0 0,004050 8,10 
1 0,006880 8,55 
2 0,008683 9,15 
3 0,009656 9,97 
4 0,009991 11,00 
5 0,009885 12,03 
6 0,009531 12,36 
7 0,009124 11,35 
8 0,008859 9,71 
9 0,008930 8,56 
10 0,009532 8,35 
11 0,01086 8,29 
12 0,01311 11,89 
13 0,01647 17,21 
14 0,02114 24,22 
15 0,02731 23,21 
16 0,03518 17,84 
17 0,04495 14,20 
18 0,05680 12,03 

De gemiddelde vertraging in de vertragingsstructuur van de vergelijking in Ta
bet 2 wordt gedefinieerd als: 

18 18 
I: (i.w;.{31) I I: (w;.{31). 

i=O i=O 

De geschatte gemiddelde vertraging heeft de waarde 12,6383, terwijl de som 
van de vertraagde coefficienten is gedefinieerd als: 

18 
I: (w;.{31) en de waarde 0,320927 heeft. 

i=O 
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In dit geval is het niet erg verhelderend om deze vergelijking met een grafiek 
van werkelijke en geschatte waarden te illustreren, om de - voor de onderzoe
kers uiterst aangename - reden dat het niet mogelijk is om in een grafiek wer
kelijke en geschatte waarden te onderscheiden; voor de meeste jaren vallen ze 
samen. Het is echter we! de moeite waard om op te merken dat de structuur 
van deze vergelijking met een Almon-vertraging vrij nauwkeurig het Y ASSIS
patroon volgt (Figuur 2). Om dit toe te lichten hebben we YASSIS (op de lin
ker verticale as) en de coefficienten .van onze vergelijking (op de rechter verti
cale as) samen in een grafiek getekend, met de leeftijd in jaren op de horizonta
le as (Figuur 3) . 

FIGUUR 3 De YASSIS-functie voor 1916, volgens Oppers [1963] en de coef
ficienten van de vergelijking met een Almon-vertraging 
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leeftijd in jaren 

Het is duidelijk dat beide functies, globaal dezelfde vorm hebben, alhoewel de 
twee lokale toppen van de YASSIS-functie (de ,,jeugdacceleratie" en de 
,,adolescentie-acceleratie") resulteren in een enkele Jokale top op veertien- en 
vijftienjarige leeftijd in de functie van de coefficienten, d.w.z. precies tussen 
de jeugdacceleratie en de adolescentie-acceleratie. Dit wordt waarschijnlijk 
deels veroorzaakt door het feit dater een lichte variatie zit in de leeftijd waar
op lotelingen gemeten worden. Later zullen we bespreken hoe het model ver
beterd kan worden, in die zin, dat er uitdrukkelijk rekening gehouden wordt 
met deze variatie. Daarnaast zou dit ook veroorzaakt kunnen worden door het 
feit dater nog een zekere doorgroei na de keuringsleeftijd plaatsvindt, terwijl 
we gedwongen zijn op negentienjarige leeftijd een kopbeperking in te voeren. 
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De voornaamste reden voor een enkele top in de functie van de coefficienten 
is echter dat we a priori een polynoom van de derde graad schatten, zodat de 
lokale top de ,,gekantelde S-vorm" van polynomen van de derde graad 
weerspiegelt64

). 

Om een ruwe indicatie te krijgen van de simultane variatie van de Y ASSIS
functie van 1916 en de functie van de coefficienten, berekende we de R2 voor 
de negentien paarsgewijze waarden van de Y ASSlS-functie en de coefficienten 
(paarsgewijs omschreven als ,,tot dezelfde leeftijd behorend"). R2 bleek 0,72 
te zijn, een waarde die naar onze mening te hoog is om enkel aan het toeval te 
worden toegeschreven. 

Autocorrelatie en enige transformaties 

Enig commentaar op de statistische resultaten, zoals samengevat in Tabel 1, is 
hier op zijn plaats. R2 is (haast ongelooflijk) hoog en bovendien significant op 
het een-procentsniveau. De schrijvers zijn zich er echter terdege van bewust dat 
de ene zwaluw van een R 2 in de buurt van 1, statistisch gesproken nog geen zo
mer betekent. In de eerste plaats is R2 geen al te betrouwbaar criterium, zeker 
niet als het tijdreeksanalyses betreft65

). Ten tweede, hoge R2-waarden garan
deren geen nauwkeurige voorspellingen, ofschoon zulks in dit geval niet op
gaat zoals we in het voorafgaande al hebben gezien voor de periode 1900 tot en 
met 1921. Het is echter niet onmogelijk dat een andere vergelijking met een la
gere waarde voor R2

, betere voorspellingen zou opleveren. 
Alie geschatte coefficienten van de polynoom en van de vergelijking met een 

Almon-vertraging zijn statistisch gezien significant op een niveau van ten
minste 0,0005: de significantieniveaus zijn zelfs aanzienlijk hoger dan het punt 
waarop de tabellen aan het einde van de meeste statistische tekstboeken op
houden. Minder geruststellend is de waarde van de toetsgrootheid van 
Durbin-Watson voor autocorrelatie (d.w.z. de mate waarin opeenvolgende 
waarnemingen in een tijdreeks onderling samenhangen). Deze zit in het zoge
naamde ,,onbepaalde gebied": het is dus onmogelijk om vast te stellen of er 
sprake is van autocorrelatie of niet. Wanneer we veiligheidshalve ervan uit
gaan dat er inderdaad sprake is van autocorrelatie, dan doet zich een nieuw 
probleem voor. Bij positieve autocorrelatie (zoals wanneer de DW
toetsgrootheid kleiner is dan twee) is de berekende variantie kleiner dan de 
,,werkelijke" variantie. Hieruit vloeit voort dat de nulhypothese, uitgaande 
van de schattingsresultaten, eerder verworpen zou worden dan zonder auto
correlatie het geval zou zijn geweest. Uit de theorie kan bovendien worden af
geleid dat de geschatte coefficienten, in het geval van geautocorreleerde sto
ringen, zuiver en consistent maar niet efficient zijn en dat de efficientie verbe
terd kan worden door de variabelen te transformeren66

). 

Overeenkomstig de vooronderstellingen van het gewone lineaire model mag 
de storingsterm niet geautocorreleerd zijn. Door transformatie van de varia
belen en de storingstermen voldoet het model wel weer aan de vooronderstel
lingen van het gewone lineaire model, zodat de schattingen weer ,,BLUE" 
(Best Lineair Unbiased Estimator) zijn. De hierbedoelde transformatie houdt 
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in dat van de variabelen zijn ,,voorganger" (dat wit zeggen de waarde die de 
variabele een tijdseenheid daarvoor had) vermenigvuldigd met e, wordt afge
trokken: 

Vt = niet geautocorreleerd 
Vt -(O,<?.) 
€t - (O,<?,} 

Een periode eerder ziet de vergelijking er als volgt uit: 
• 

Vermenigvuldigen mete en aftrekken van vergelijking (6) geeft: 

Yr= 13o(I-e) + l31Xft + l32X!t + .. . + 13kX~t +Vt 
waar: 
Yt= Yt - e Yt-1 

Vt= €t - Q €1 

(6) 

(7) 

(8) 

Omdat het door ons gebruikte statistische pakket, TSP, geen standaardproce
dure bevat om e te schatten indien van een Almon-vertraging gebruik wordt 
gemaakt, hebben we getracht e te bepalen op de volgende manier. Deze me
thode Joopt parallel aan de methode die Hildreth and Lu ontwiltkeld hebben 
67

). We beginnen met het kiezen van startwaarden van p: 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,4, 
0,5, 0,6, 0, 7, 0,8, 09. Met deze e's transformeren we de variabelen en de sto
ringstermen en schatten we de vergelijking opnieuw. Hildreth en Lu stellen 
voor om nu die vergelijking te nemen die de laagste som der gekwadrateerde 
residuen heeft. Maar men zou natuurlijk even goed kunnen selecteren op basis 
van de DW-statistiek. Dit geeft de volgende resultaten: 

e Som der gekwadrateerde residuen DW-statistiek 

0,1 9, 1291 2,5949 
0,2 9,7612 2,7991 
0,3 10,8095 2,9233 
0,4 12,2692 2,9764 
0,5 14, 1334 2,9775 
0,6 16,3910 2,9462 
0,7 19,0241 2,8988 
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22,0033 
25,3040 
30,0844 

2,8481 
2,8067 
2,6864 

Op basis van beide criteria (laagste som der gekwadrateerde residuen en DW
statistiek) kiezen wee= 0,1. We herhalen nu de procedure voor de volgende 
startwaarden vane: 0,01, 0,02, ... , 0,09. 

e 

0,01 
0,02 
0,03 
0,04 
0,05 
0,06 
O,D7 
0,08 
0,09 

Som der gekwadrateerde residuen 

8,8985 
8,9251 
8,9359 
8,95097 
8,97019 
8,9935 
9,0211 
9,0529 
9,0889 

DW-statistiek 

2,3509 
2,3802 
2,4090 
2,4373 
2,4651 
2,4924 
2,5190 
2,5449 
2,5703 

Met behulp van deze tweede iteratie is er een waarde van de DW-statistiek be
reikt die net in het gebied ligt waar volgens de tabellen geen sprake meer is van 
autocorrelatie. Verdere iteraties met resp. startwaarden 0,001, 0,002, ... , 
0,009; 0,0001, 0,0002, ... , 0,0009 en 0,00001, 0,00002, ... , 0,00009 geven een 
convergentie te zien naar DW-statistiek = 2,3212 en de som der gekwadrateer
de residuen = 8,9161 voor e = 0,00001. Deze DW-toetsgrootheid is significant 
op het vijf-procents-niveau. 

De geschatte vergelijking ziet er nu als volgt uit (t-waarden tussen haakjes):. 

1 19 
yt= 1581,13 + 0,085319.[-Xt"+ ... +-xt".1s] 

20 20 

(671,039) (10,3521) 

- 0,254006 .[(_!_)' Xt"+ ... + (19 )2 Xt".is] 
20 20 

+ 0,237304. [(_!_)3 Xt"+ ... + (19)1 Xt".1s) 
20 20 

(8,58022) (9) 

waarin: 



Yr= Y, - 0,00001 Y1-1 
Xl"=X1 -0,00001 X1-1 
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Xl".1s = X,_ 1s - 0,00001 X1-19 

n=22 
R2 =0,996268 
gecorrigeerde R2 = 0,995646 
F-waarde (3,18)= 1601,82 
DW-Statistiek = 2,3212 

57 

In Tabel 3 hebben we de waarden van de coefficienten van deze nieuwe poly
noom samengevat68

) . 

TABEL 3 Coefficienten (wi(3 1) van de Almon-vertraagde verge/ijking gecor
rigeerd voor autocorrelatie 

Vertraging in jaren Coefficient t-waarde 

0 0,003661 10,80 
1 0,006229 11,40 
2 0,007884 12,21 
3 0,008802 13,31 
4 0,009162 14,73 
5 0,009143 16,27 
6 0,008921 17,05 
7 0,008674 16, 11 
8 0,008582 14,19 
9 0,008821 12,81 
IO 0,009571 12,70 
11 0,01101 14,25 
12 0,01331 18,26 
13 0,01666 26,13 
14 0,02122 36,82 
15 0,02719 34,99 
16 0,03474 26,61 
17 0,04404 20,99 
18 0,05527 17,64 

In de eerste plaats valt op dat de globale vorm van de polynoom vrijwel het
zelfde is als in Figuur 3. Slechts de waarden van de geschatte coefficienten zijn 
iets hoger. Dit laatste is het gevolg van het feit dat de transformeerde variabe
len een lagere waarde hebben dan de niet-getransformeerde variabelen. In de 
tweede plaats zien we dat de R2 iets hoger is, terwijl tevens de significantie van 
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de R2 (de F-waarde) behoorlijk is toegenomen. Tenslotte blijkt uit de tabel dat 
de efficientie - zoals te verwachten was - is toegenomen: zowel voor de poly
noom als voor de vergelijking zijn de t-waarden van de geschatte coefficienten 
sterk toegenomen. 

Een belangrijk bijkomend voordeel is dat voorspellen met een vergelijking 
die getransformeerd is voor autocorrelatie een kleinere voorspelfout heeft. 
Een van de factoren die de voorspelfout namelijk bei'nvloedt, is de sto
ringsterm. En indien er nu enige informatie bestaat over de structuur van de 
error term (fr= Qfr-1 +Yr), kunnen we deze informatie gebruiken om de voor
spelfout te reduceren69

). 

Het lastigste probleem kan echter niet direct afgeleid worden uit de staiistische 
eigenschappen van de vergelijking. Dit heeft te maken met het feit dat het 
tijdspatroon van de groeiversnelling mettertijd langzaam verschuift (Figuur 
2), hoogstwaarschijnlijk door de invloed van de opwaartse seculaire trend in 
het algemene welstandsniveau 70

). Er zijn evenwel drie bijkomende overwegin
gen, die tezamen genomen, dit probleem hanteerbaar maken. Ten eerste, de a 
priori keuze voor een polynoom van de derde graad resulteert in een lo kale top 
in de functie der coefficienten, in plaats van de twee toppen in de Y ASSIS
functie. Nu werkt het feit dat de functie van de coefficienten de Y ASSIS
functie slechts benadert, enigszins in ons voordeel: de vaagheid van de twee 
plaatselijke toppen, veroorzaakt door een verschuiving in het groeipatroon 
over de schattingsperiode, wordt min of meer ,,gerekt" of - zo men wil - ,,ge
middeld" door de schatting van een lokale top. Bovendien fungeert de schat
tingsprocedure zelf in dit opzicht als een soort automatisch opererend ,, waar
schuwingssysteem": zodra deze vervaging de relatie op een dusdanige manier 
gaat overheersen, dat zij de stabiliteit van de vergelijking dreigt te verstoren, 
zullen de schattingsresultaten onmiddellijk verslechteren. 

In de tweede plaats zal de verschuiving van de YASSIS-functie in de loop 
der tijd waarschijnlijk een tamelijk systematisch patroon volgen, zoals im
mers gesuggereerd wordt door de drie YASSIS-functies voor verschillende ja
ren (Figuur 2). Als dit inderdaad het geval is, dan zou daar in beginsel rekening 
mee gehouden kunnen worden. 

Tenslotte zij opgemerkt dat een verschuiving van het groeipatroon over een 
periode noch de vorm van de functie verandert, noch een specificatiefout be
treft: in het ergste geval zullen de waarden van de vertraagde coefficienten zich 
ten opzichte van elkaar enigszins wijzigen. 

Voorspelling van het inkomen 

We zijn nu op het punt aangekomen waarop we kunnen analyseren hoe de ge
schatte relatie gebruikt kan worden om het reele nationale inkomen per hoofd 
te voorspellen, in plaats van de mediane lengte van lotelingen. Het moge dui
delijk zijn, dat de vergelijking waarvan de coefficienten in Tabel 2 gegeven 
worden, er als volgt uitziet: 

(10) 



LICHAAMSLENGTE EN INKOMEN 59 

waarin: 

Y, = geschatte mediane lengte van lotelingen in jaar t 
X, = reele nationale inkomen per hoofd van de bevolking in jaar t 
60 = geschatte constante van de regressievergelijking (geschat als {30 = 1577 ,42 
in Tabel I) 
6; = geschatte regressie-coefficient voor x,_; +1 (geschat als w;.{31 in Tabel 2) 
i=O, 1, 2, ...... 19. 

Het valt gemakkelijk in te zien <lat we vergelijking (10) kunnen herschrijven 
als: 

X 1_18 = _-Y_-,_t +_6-=-0_+_6_,1~X_,1_+_ .. _._ .. _. _+_6_,1"'-1X-'"-1-=11 

-f318 

(lOa) 

Deze laatste vergelijking kan nu gebruikt worden om het reele nationale inko
men per hoofd van de bevolking te schatten voor jaren waarover we niet be
schikken over inkomensgegevens, maar we! over gegevens betreffende de me
diane lengte van lotelingen. Dit kan als volgt verduidelijkt worden. De dicht
heidsfunctie van Y, is : 

p(Y,)=-1-e - -
1
- [Y, - f3o - f31w1X1 - ... - Jl1W18W1-18]

2 

Y'i.?ra' 2a' 

(11) 

Over de periode 1918-1940 (t = 1 staat voor 1917 en T = 55 voor 1863) is de aan
nemelijkheidsfunctie: 

T I 1 2 
L= n ---=----:-exp [- --(Y, -f3o - f31w1X1 - ... - f31w18X1-18) l 

t =I ¥2?ra2 2a2 

T + I l T 
= (27ra2)--Z-exp [-2<1 tEl (Y1-ilo-Jl1W1X1- .. . -f31w18Xn8)2

] 

Omdat L niet negatief is en de logaritmefunctie monotoon is, kunnen wij L 
herschrijven als log L = 

T+ 1 T 

Als we de aannemelijkheidsfunctie willen maximaliseren met betrekking tot 
X1-18 moeten we log L differentieren naar Xi-18 · De afgeleide stellen we nu ge
lijk aan nu!: 

alog L 

aX1-1s 2a' 

T 

E 2(Y1 - Jlo - ... - Jl1W18X1-18). (-Jl1W18) = 0 
t=l 
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Na vereenvoudiging voor t= 1 krijgen we: 71
) 

(15) 

Met deze laatste vergelijking kunnen we dus het reele nationale inkomen per 
capita voor 1899 ( = X1-1s) schatten. 

Dit kan uitgebreid worden voort = 2 tot en met t = 55. Voort = 2 krijgen we: 

(16) 

en voor t = 19 tot en met t = 55: 

(17) 

Uit bovenstaande schatters blijkt dat schatten van X1-1s over de periode voor 
1900, gebeurt door het model als het ware ,,in zijn eigen staart te laten bijten". 
De eerst geschatte waarde voor 1899 wordt in de schatter gebruikt (als Xi- 17) 

om de waarde voor 1898 te schatten, waarna deze waarde weer nodig is, teza
men met de waarde van 1899 om 1897 te schatten. 

Dit proces kan dan zover doorgevoerd worden tot we geen data meer heb
ben over mediane lengte. In ons geval is dat 1863. Doordat de geschatte waar
de van het reele nationale inkomen achttien jaar vertraagd is in vergelijking tot 
de mediane lengte, kunnen de schattingen van het ink omen teruggaan tot 1845 
ondanks het feit dat de tijdreeks van de mediane lengte in 1863 eindigt. 

* De vraag waar het uiteindelijk om draait, is natuurlijk hoe nauwkeurig onze 
vergelijking het reele inkomen voorspelt. Laat ons daarom een blik slaan op 
Figuur 4, waar werkelijke en voorspelde waarden van het reele nationale inko
men tegen elkaar zijn afgezet over de schattingsperiode. 

Op het eerste gezicht doet onze vergelijking het niet slecht. De voorspellin
gen volgen het tijdpad van de werkelijke waarden redelijk nauwkeurig, behal
ve in het jaar 1900 waar het reele inkomen zo'n 90 gulden te laag geschat is (in
dexcijfer op basis van 1900/10= 100). Op dit moment hebben we nog geen be
vredigende verklaring voor deze ,,uitbijter" . Een foutieve berekening door 
ons (of door de schrijver van de bron waaraan de werkelijke waarden van reele 
nationale inkomen per hoofd van de bevolking ontleenden) kan niet op voor
hand worden uitgesloten. 

Het meest bemoedigende aspect van Figuur 4 is naar onze mening het feit 
dat de vergelijking geen globale trend van het reele nationale inkomen produ
ceert, zoals sommige lezers - gegeven de structuur van de regressievergelijking 
- misschien zouden verwachten. De vorm van de vergelijking zoals beschreven 
in vergelijking (8') suggereert immers dat weals het ware een vreemdsoortig 
voortschrijdend gemiddelde schatten, zodat men in eerste instantie zou mogen 
verwachten dat de voorspelde waarden een of ander , ,gladgestreken'' patroon 
zouden volgen. Dit is echter niet het geval. De sterke daling van het reele natio
nale inkomen tijdens de Eerste Wereldoorlog en het snelle herstel in 1919, wor-
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den bijvoorbeeld vrijwel perfect voorspeld door de regressievergelijking. 
Als eerste benadering om te zien hoe goed de voorspelde waarden over

eenstemmen met de feitelijke waarden, berekenden we een R2 van voorspelde 
en werkelijke waarden. Deze bleek 0,63 te zijn voor de jaren 1900-1921. Ge
zien tegen een achtergrond van de buitengewone statistische eigenschappen 
van de coefficientenfunctie, lijkt dit wat teleurstellend. Maar als we dan ver
onderstellen, dat de ,,uitbijter" veroorzaakt wordt door de een of andere ge
heimzinnige foutieve berekening en we berekenen dan R2 nogmaals over deja
ren 1901-1921, klimt deze meteen op naar 0,88 , wat meer overeenstemt met 
onze verwachtingen, gegeven de functie der coefficienten. 

* Hiermee zijn we toegekomen aan het laatste probleem met betrekking tot het 
voorspellen van een exogene variabele, namelijk het vaststellen van betrouw
baarheidsintervallen rond de voorspelde waarden. Naast vergelijking met de 
ware waarden geven alleen betrouwbaarheidsintervallen enig houvast over de 
voorspelkracht van een vergelijking. Deze betrouwbaarheidsintervallen zijn 
echter voor een vergelijking met achttien verklarende variabelen moeilijk op te 
stellen. Bij deze berekening gaan we uit van de voorspelfout van Y1-1, die kan 
worden geschreven als: 

e1-1 = Y.-1-Yt-l +(Bo-Bo)+ (B1W1 -f31w1)X1-l 
+ (B1w,i-f31w2)X1-2 + ... + 
+ (B"w1s-f31W1s)X1-1s + B1w19 X1-19 + f31W19X1-19 + e1-1 

Deze formule komt overeen met de voorspelfout van een geconditioneerde 
voorspelling van Y1_1, zoals die in vele handboeken beschreven staat72

). Ge
conditioneerd omdat X1-19 ook voorspeld moet worden en de voorspelling van 
Y1 onder andere daarvan afhangt. Voor de relatie tussen X1-19 en X1-19 geldt: 

Xt-19 = Xt-19 + Ut-19 

waarin: 

u,~N (O,uu2) 

De voorspelfout van X1-19 is dus Ut-19· De voorspelfout van Y1-2 is nu afhanke
lijk van X1-19 en X1-20 en de voorspelfout van Y1-1s van X1-19, X1-20 tot en met 
X1-36· Moeilijkheden treden opals we de variantie van de voorspelfout willen 
berekenen. Voor Y1-1 is de variantie van de voorspelfout: 

Uitschrijven van de rechterzijde van deze vergelijking zal een vergelijking 
opleveren met ongeveer 200 termen. En er komen elke keer ongeveer 20 ter
men bij als we u\ = E [e'1-2) tot en met u'r19 = E [e'1-19] willen berekenen. Het 
uiteindelijke resultaat zal een vergelijking zijn waarbij u\ afhankelijk is van 
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de verklarende variabelen, de varianties van de geschatte coefficienten, de wa
re coefficienten die behoren bij X1-1 8-1 tot en met X 1_18_;, de variantie van de 
storingsterm en ,,last but not least" u'u· We kunnen nu ook u' u uitdrukken in 
u\, de verklarende variabelen, de varianties en co-varianties van de geschatte 
coefficienten, de ware coefficienten die behoren bij X1- 18-1 tot en met X1-18-i en 
de variantie van de verstoringsterm 73

). Dat het betrouwbaarheidsinterval rond 
X1- 1s erg groot is, zal duidelijk zijn. En of het nu groot, tamelijk groot of ont
stellend groot is, is minder interessant. Daarom zullen we de voorspellingen op 
basis van een Almon-vertraagde vergelijking slechts als puntschattingen be
schouwen . 

III SCHATTINGEN VAN HET REELE NA TIONALE INKOMEN PER 
HOOFD VAN DE BEVOLKING IN NEDERLAND (1845-1921) 

Figuur 4 biedt een overzicht van onze schattingen van het reele netto nationaal 
inkomen per hoofd van de bevolking tegen marktprijzen en de schattingen ge
publiceerd door Van Stuijvenberg en De Vrijer over de jaren 1845-1921 74

) . De 
voorspellingen op basis van de vergelijking, die niet gecorrigeerd is voor auto
correlatie, zijn niet opgenomen in de grafiek. Opname zou weinig verhelde
rend zijn, daar deze voorspellingen systematisch iets kleiner zijn dan de voor
spellingen op basis van de gecorrigeerde vergelijking. Beide voorspellingen 
zijn in de Bijlage opgenomen. 

We corrigeerden voor prijsveranderingen met een prijsindexcijfer op de
zelfde basis als Van Stuijvenberg en De Vrijer hanteren, zodat in dit opzicht de 
twee reeksen volledig vergelijkbaar zijn. Ten aanzien van een ander aspect 
gaat dit echter niet op. Onze schattingen zijn namelijk ontleend aan een regres
sievergelijking waarin het netto nationale inkomen in constante marktprijzen 
als variabele voorkomt, zodat de voorspellingen gelnterpreteerd moeten wor
den als cijfers van het reele netto nationale inkomen per hoofd van de bevol
king tegen marktprijzen. Van Stuijvenberg en De Vrijer publiceerden echter 
cij fers van het reele netto nationale inkomen per hoofd van de bevolking tegen 
factorkosten. Dus zelfs indien hun schattingen precies met de onze zouden sa
menvallen, zouden ze nog steeds afwijken, om het eens raadselachtig te for
muleren. Men mag evenwel redelijkerwijze verwachten dat de verschillen tus
sen het nationale inkomen tegen marktprijzen en dat tegen factorkosten in de 
negentiende eeuw zo klein zijn, dat globale vergelijkingen tussen de twee reek
sen niet geheel onverantwoord zijn . 

Enkele aspecten van Figuur 4 zijn noemenswaard. In de eerste plaats valt 
het extreme zaagtandachtige patroon van de geschatte reeks op, hetgeen de 
suggestie wekt dat het pad, waarlangs de economische ontwikkeling in de ne
gentiende eeuw verliep, nogal ,,hobbelig" was. Dit is echter bij nadere be
schouwing niet zo heel erg verrassend. We weten immers dat hetzelfde pad in 
de twintigste eeuw zeer hobbelig was, zeker tot het einde van de Tweede We
reldoorlog. Gegeven de grotere primitiviteit van de economie in de negentien
de eeuw, mogen we a priori een nog hobbeliger patroon verwachten, als we 
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FIGUUR 4 Nieuwe schattingen van het ree/e nationaa/ inkomen per hoofd 
van de bevolking van Nederland, 1845-1921 
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verder teruggaan in de tijd. Dat dit fenomeen niet meer aandacht heeft gekre
gen tot nu toe, is naar onze mening het gevolg van gebrek aan gegevens. De 
enige informatie tot nu toe immers, was voor het grootste gedeelte van de ne
gentiende eeuw op zijn best schattingen van bet reele inkomen per capita met 
een tijdsinterval van vijf jaar. Velen hebben nu eenmaal de neiging om in ge-
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dachten deze punten onderling met rechte lijnen te verbinden, zodat zich een 
trendmatig patroon in de geest vastzet. De meeste economisch-historici zullen 
van mening zijn dat fluctuaties van het ink omen per hoofd van de bevolking in 
een vroeg-industriele of pre-industriele economie vermoedelijk veel heftiger 
rond een bepaalde trend zullen hebben geschommeld dan in een moderne eco
nomie doorgaans het geval is . Maar omdat cijfers op jaarbasis veelal ontbre
ken, kan deze stelling - hoe plausibel zij op zichzelf ook is - meestal niet empi
risch getoetst worden. Figuur 4 kan tot op zekere hoogte gezien worden als een 
bevestiging van deze stelling uit de empirie. 

Een tweede punt dat de aandacht vraagt, is een systematisch verschil tussen 
onze ramingen en die gepubliceerd door Van Stuijvenberg en De Vrijer, in het 
bijzonder voor de jaren, die verder terug in de tijd liggen . Voor de jaren na 
1900, moeten we concluderen dat onze schattingen en die van Van Stuijven
berg en De Vrijer nauwelijks met elkaar in strijd zijn, zeker wanneer we in het 
oog houden dat onze ramingen tegen marktprijzen berekend zijn en de hunne 
tegen factorkosten, zodat enige verschillen in de lijn der verwachtingen liggen. 
Bovendien zou men mogen verwachten dat verschillen, veroorzaakt door dit 
verschil in definitie van het inkomen, groter worden naarmate men verder de 
twintigste eeuw ingaat, vanwege de toenemende rol van de overheid in deze pe
riode op economisch terrein. Voor de jaren na 1900 vertonen beide reeksen 
ruwweg hetzelfde niveau en dezelfde fluctuaties. 

Dit gaat echterniet op voor de negentiende eeuw. Voor de jaren 1850, 1855, 
1860 en 1865 zijn de eerdere schattingen systematisch hoger dan de onze. Het 
jaar 1870 komt ongeveer overeen, maar 1875 en 1880 zijn wederom bij Van 
Stuijvenberg en De Vrijer hoger dan onze voorspellingen. Een aanzet tot een 
mogelijke verklaring voor deze verschillen zou er, naar onze mening, als volgt 
uitzien. De basis voor de schattingen, gepubliceerd door Van Stuijvenberg en 
De Vrijer zijn twee verschillende ramingen die door Teijl zijn ontwikkeld75

). 

Teijl benaderde zijn probleem van twee kanten. In de eerste plaats ging hij uit 
van de veronderstelling dat overheidsinkomsten uit belastingen beschouwd 
kunnen worden als een systematische functie van het nationale inkomen. En 
omdat de inkomsten uit belastingen bekend waren en de verhouding tussen 
belastingontvangsten en nationaal inkomen voor een bepaalde steekproefpe
riode eveneens, was het op die basis mogelijk om het nationale inkomen te re
construeren voor die jaren waarin de belasting wel bekend was, maar het inko
men niet. Zijn tweede, onafhankelijk hiervan geconstrueerde reeks van het na
tionale inkomen, was gebaseerd op een elementaire specificatie van een pro
duktiefunctie, waarin schattingen van de vaste kapitaalgoederenvoorraad in 
de economie een doorslaggevende rol speelden. Van Stuijvenberg en De Vrijer 
middelden de twee reeksen van Teijl als ,,best guess", zonder echter de over
wegingen, die hen tot deze beslissing brachten, te omschrijven76

) . 

Laat ons wat dieper op de aard van Teijls schattingen ingaan. Zijn schatting 
op basis van belastinginkomsten is gebaseerd op de veronderstelling dat de rol 
van de regering op economisch gebied gedurende de door hem geschatte jaren 
zich niet dramatisch wijzigde. Het is hier niet de plaats om te onderzoeken in 
hoeverre die stelling op zichzelf aanvechtbaar is, maar men kan wel gevoeglijk 
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aannemen dat de trend van de economische rol van de Nederlandse overheid, 
wanneer we verder teruggaan in de negentiende eeuw, 6f constant blijft, 6f 
vermindert. De veronderstelling dat de rol van de overheid economisch gezien 
zou toenemen bij een verder teruggaan in de negentiende eeuw, is immers zeer 
onwaarschijnlijk. Dit impliceert dat de reeks van Teijl, gebaseerd op de be
lastingdruk, het nationale inkomen gemiddeld gesproken zuiver schat of over
schat. Met andere woorden, dat Teijls schattingen van het nationale inkomen, 
gebaseerd op de belastingdruk, te laag zouden zijn, is hoogst onwaarschijn
lijk . 

Dezelfde redenatie kan ook op Teijls tweede reeks toegepast worden, die 
onder andere op de groei van de vaste kapitaalgoederenvoorraad is gebaseerd. 
Hier is het duidelijk dat Teijl op de een of andere manier een schatting van de 
,,normale bezettingsgraad" heeft moeten maken. Ook is het duidelijk dat hij 
in zijn schattingen geen rekening heeft kunnen houden met tijdelijke onderbe
zetting van het produktieapparaat als gevolg van conjunctuurschommelingen, 
om de eenvoudige reden dat het nu juist de conjunctuurschommelingen waren 
waar hij naar op zoek was. Hieruit moeten we concluderen dat'de op de pro
duktiefunctie gebaseerde schattingen van Teijl waarschijnlijk het nationale in
komen overschatten in perioden van laagconjunctuur. 

Uit deze twee argumenten samen volgt dat een rekenkundig gemiddelde van 
Teijls beide reeksen in feite eerder als schattingen van het potentiele inkomen 
(in de zin van gerealiseerd inkomen onder volledige bezetting) gelnterpreteerd 
moeten worden dan als schattingen van het werkelijk gerealiseerde nationale 
inkomen. Dit verklaart tot op zekere hoogte de systematische verschillen tus
sen onze schattingen en het gemiddelde van Teijls reeksen. 

Het derde punt, dat de aandacht trekt in Figuur 4, is de verontrustend lage 
schatting voor 1845, die herinneringen oproept aan de ,,uitbijter" die we voor 
1900 vonden. We hebben geen aanwijzingen kunnen vinden dat deze buitenge
woon grote daling van het reele inkomen per hoofd van de bevolking te wijten 
is aan rekenfouten onzerzijds. De belangrijkste reden voor dit uiterst !age cij
fer is een uitzonderlijke toename in de mediane lengte van lotelingen in 1863 
(let we! dat dit precies achttien jaar na 1845 is) . De mediane lengte was in 1863 
1640 mm, terwijl de mediaan in 1864 opeens naar 1647 cm springt (Bijlage). 

Om deze plotselinge ,,groeistuip" te verklaren zijn er drie mogelijkheden. 
In de eerste plaats kan men denken dat een en antler een logisch gevolg is van 
een plotselinge toename van het reele inkomen achttien jaar eerder, in Figuur 
4 zichtbaar als de toename van het inkomen in 1846 ten opzichte van 1845. 

De tweede mogelijkheid is een drukfout in de bron die we voor de bereke
ning van de mediane lengte hebben gebruikt. Dit lijkt echter niet erg waar
schijnlijk: de mediane lengte werd door ons ontleend aan relatieve frequentie
tabellen van geclassificeerde lengtegegevens. Een drukfout zou onmiddellijk 
in het oog springen door een vreemde sprong in een klasse-interval van het ene 
op het andere jaar. Een dergelijke sprong konden we niet ontdekken tussen de 
tabellen van 1863 en 1864: voor 1864 was er een duidelijk verschil in de relatie
ve frequenties in a/le klassen ten opzichte van 1863, waaruit blijkt dat, als er 
sprake was geweest van een drukfout, de tabel uit 1864 een en al drukfout ge-
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weest zou moeten zijn. Bovendien keert de mediane lengte mi 1864 niet naar 
het niveau van 1863 terug, maar daalt zij enigszins (2 mm) in 1865, om daarna 
geleidelijk verder te stijgen. Ergo, exit verklaring twee . 

De derde mogelijkheid is dat de lotelingen omstreeks 1864 op een andere 
leeftijd werden gemeten. Dit lijkt inderdaad het geval geweest te zijn. Volgens 
Van Wieringen, die Zeeman en Oppers citeert in deze: , ,De gemiddelde leeftijd 
waarop dienstplichtigen zijn gekeurd is 18 3/ 4 jaar van de lichtingen v66r 1863 
... en 19 3/4 jaar vanaf 1863"77). Dit zou betekenen dat de leeftijdsverschui
ving geplaatst moet worden tussen de lichtingen van 1862 en 1863, en niet tus
sen 1863 en 1864. 

Uit het werk van Oppers valt echter precies af te leiden hoe de vork in de 
steel zit: ,, [men] vindt ... in alle grafieken een duidelijke sprong tussen [lotelin
gen uit de geboortejaren] 1842 en 1843. Dit is het moment dat men er in 1862 
toe over ging 20-jarigen op te roepen voor de militaire dienst in plaats van 19-
jarigen"78). 

De conclusie moet dus luiden dat wellicht een deel van de verklaring voor de 
extreem lage inkomensschatting gelegen kan zijn in een verandering in de keu
ringsleeftijd van 1862 op 186379) . 

Nieuw licht op de negentiende eeuw 

Het ligt voor de hand om de vraag te stellen of een schatting van zo'n 86 gulden 
per hoofd van de bevolking in prijzen van 1900/ 10 volstrekt onaanvaardbaar 
is als raming van het reele nationale inkomen per hoofd van de bevolking voor 
het midden van de negentiende eeuw. Het antwoord op deze vraag luidt: neen, 
zulks is niet onmogelijk, maar erg waarschijnlijk is het evenmin. Uit het be
toog van De Vries bijvoorbeeld, kan men afleiden dat de reconstructie van het 
Britse nationale inkomen per capita rond 1700 volgens Deane en Cole op een 
bedrag uitkomt dat ongeveer overeenkomt met 80 gulden in prijzen van 
1900/108°). En hoewel deze ramingen nu doorgaans aan de lage kant worden 
beschouwd voor de pre-industriele periode, heeft niemand ooit de schattingen 
van Deane en Cole in twijfel getrokken op basis van de overweging dat een be
volking onmogelijk zou kunnen overleven op een reeel nationaal inkomen per 
hoofd van de bevolking van zo'n 80 gulden in prijzen van 1900/10. Met andere 
woorden, als Engeland in 1700 wel kon overleven op basis van dit lage per ca
pita ink omen, waarom zoo Nederland dan in principe in 1845 niet op ongeveer 
dezelfde hoeveelheid geproduceerde goederen hebben kunnen overleven? 
Men dient bij dit gegoochel met abstracte cijfers immers nooit uit het oog te 
verliezen dat het reele nationale inkomen eenvoudigweg een cijfermatige uit
drukking is van de omvang van een bepaalde goederenstroom per jaar! 

Het is verstandig om nog drie andere dingen in het oog te houden alvorens 
dit lage cijfer op voorhand te verwerpen: in de eerste plaats bedenke men dat 
- wanneer men teruggaande in de tijd een ,,hobbeliger" patroon in beginsel 
aanvaardt - men niet meteen moet struikelen over de eerste ,,grote hobbel" 
die men tegenkomt in de statistisch mistige regionen van de eerste helft van de 
negentiende eeuw. In de tweede plaats realisere men zich dat 1845 precies het 
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midden van een decennium markeert, dat onder historici bekend stond als 
,.The Hungry Forties" (1840-1850), Jang voordat de kwantitatieve economi
sche geschiedenis een gevestigde specialisatie was. 

Het derde punt hangt met het vorige ten nauwste samen: er zijn aanwijzin
gen dat de winter van 1844-1845 een van de strengste was uit de geschiedenis. 
Zo schrijft Buisman: ,.1844-45 : Zeer Strenge Winter. .. . Dec. [1844] [is] een 
erg koude en droge maand. Jan . (1845] is een droge en sombere maand ... . De 
temperaturen [zijn] in de tweede helft . .. maar weinig boven het vriespunt en 
... de zon [kan] niets uitrichten, zodat er ... veel oud ijs blijft liggen. Maart 
1845 is zelfs de koudste maartmaand uit onze instrumentele weergeschiedenis 
geworden en is waarschijnlijk zelfs kouder geweest dan 1667 en 1674"81

). De
zelfde schrijver maakt melding van een groot aantal sterfgevallen ten gevolge 
van de extreme kou en van het feit dat het transport van personen en goederen 
gedurende maanden Jang volkomen ontwricht was. Dat deze winter inderdaad 
uitzonderlijk streng en langdurig was, wordt bevestigd door de studie van La
brijn: de Iaagste gemiddelde maandtemperatuur tussen 1735 en 1944 wordt ge
registreerd in 184582

) . Er is niet veel fantasie voor nodig om te bedenken dat 
dergelijke extreme weersomstandigheden een fatale invloed uitoefenen op de 
hoogte van het reele ink omen in de eerste helft van de negentiende eeuw. Er 
zijn bovendien nog andere gegevens die doen vermoeden dat 1845 een uitzon
derlijk ongunstig jaar moet zijn geweest in economisch opzicht; na de strenge 
en uiterst lange winter (tot eind maart!) volgde een koele en natte zomer. In 
grote delen van Europa mislukte de aardappeloogst83

), waarbij ook Neder
land niet gespaard bleef. Ons land werd bovendien geteisterd door een 
cholera-epidemie84

). 

Niet al onze waarnemingen behoeven zulk uitgebreid commentaar als die 
van 184585

) . De resterende schattingen spreken min of meer voor zichzelf. 

* Een belangrijk punt is tot nu toe nog niet aan bod gekomen. Onze schattingen 
geven een zeer duidelijk patroon van groei en stagnatie tijdens de tweede helft 
van de negentiende eeuw te zien, dat - voor zover ons bekend - nog niet eerder 
in kwantitatieve analyses zo duidelijk naar voren is gekomen. Onze cijfers sug
gereren dat de Nederlandse economie in zijn geheel gezien, ten minste vanaf 
1846 tot 1861 ernstig stagneerde (en zelfs Iichtelijk achteruit ging). Het reele 
nationale inkomen per hoofd van de bevolking was in 1861 lager dan in 1846; 
voor het moment gaan we even voorbij aan onze min of meer argwaanwekken
de schatting voor 1845. Het begin van de zestiger jaren markeerde het begin 
van wat wij zouden willen noemen de ,.jeugdstrekking" van de Nederlandse 
economie, als kleine hommage aan Oppers, de auteur op wiens werk we voort
bouwen bij de ontwikkeling van de relatie tussen lengte en inkomen. Onze 
schattingen wijzen in de richting van een explosieve groei van de Nederlandse 
economie gedurende de acht jaar tussen 1861en1869. De economische groei, 
gemeten door de jaarlijkse gemiddelde toename van het reele inkomen per 
hoofd, komt op bijna zeven procent (!). Deze ,.groeistuip" duurde echter niet 
erg Jang. In 1870 vie! de bedrijvigheid weer terug en zette een stagnatie in, die 
tot ongeveer 1866 duurde. In dat laatste jaar lag het reele inkomen per hoofd 
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op iets meer dan 250 gulden, terwijl het in 1869 op 290 gulden had gestaan. 
Een volgende groei-impuls - de ,,adolescentiestrekking" natuurlijk, wan

neer we consequent willen blijven in het handhaven van Oppers' termen -
vond plaats tussen 1886 en 1894. We zijn geneigd om de jaarlijkse gemiddelde 
groei van het reele inkomen per hoofd op zo'n vijf procent te ramen voor deze 
jaren. Omstreeks het midden van de jaren negentig stagneerde de economie 
opnieuw, hetgeen nu tenminste tot de eeuwwisseling duurde. 

Het is niet ondenkbaar dater bij een aantal lezers inmiddels een zekere skep
sis is gerezen omtrent onze schattingen. Groei-impulsen van vijf tot zeven pro
cent per jaar (ook al duren ze maar een paar jaar) zijn nu eenmaal geen alge
meen geaccepteerde feiten voor de economische geschiedenis van de negen
tiende eeuw. Het is om die reden wellicht nuttig om over een paar pun ten wat 
nader uit te wijden. 

Het ,,hobbelige" patroon van onze ramingen, dat vrijwel iedereen ,,onge
zien" als plausibel aanvaardt, maar dat tot nu toe vrijwel nooit direct empi
risch is vastgesteld door gebrek aan nauwkeurige kwantitatieve informatie op 
dit terrein, is op zichzelf al een oorzaak van de ,,grote sprongen" in het 
tijdspatroon van het reele inkomen per hoofd in een kort tijdsbestek. Naar on
ze mening werd de pre-industriele en de vroeg-industriele samenleving niet zo
zeer gekenmerkt door een continue proces van langzame groei of geen groei, 
maar door perioden van stagnatie of achteruitgang, die onderbroken werden 
door kortstondige ,,groeistuipen" die verbazingwekkend heftig konden zijn. 
Op de lange termijn gezien wekte dit patroon - wanneer men slechts over een 
beperkt aantal waarnemingen beschikt, gescheiden door grote tussenperioden 
zonder schattingen - de indruk van een Iangzaam groeiende of stagnerende 
economie. Enigszins gechargeerd zou men kunnen stellen dat in onze visie de 
vroeg-moderne samenleving zeer wel in staat was om nu en dan zeer snel te 
groeien, maar dat zij niet in staat was om het door de groeistuip veroorzaakte 
hogere welvaartsniveau te handhaven. 

Sommige lezers zullen wellicht tegenwerpen dat het allemaal goed en we! is 
om een paar vreemde groei-impulsen te ,, vinden", door de Iengte van lotelin
gen op een ingewikkelde manier in relatie te brengen tot het reele inkomen per 
hoofd, maar dat, als er maar een greintje waarheid in deze kwantitatieve re
constructies zou zitten, deze groei-impulsen toch op zijn minst ondersteund 
zouden moeten worden door andere, meer traditioneel geaccepteerde histori
sche evidentie. Het is immers onwaarschijnlijk dat dergelijke ,,groeistuipen" 
niet op de een of andere manier andere sporen zouden hebben nagelaten in het 
historische bronnenmateriaal. 

Er is inderdaad de nodige additionele ondersteuning te vinden, in ieder ge
val waar het de ,,jeugdacceleratie" van de Nederlandse economie betreft. De 
,,adolescentiestrekking" is niet zo gemakkelijk in overeenstemming te bren
gen met bekende historische feiten. 

Laat ons, om te beginnen, de groei-impuls tussen 1861 en 1870 eens nader 
bekijken. Precies in deze jaren vindt de realisering plaats van het merendeel 
der grote publieke investeringen van de negentiende eeuw in de Nederlandse 
economie. Een paar voorbeelden ter illustratie: de directe zeeverbinding tus-
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sen Amsterdam en de Noordzee, het Noordzeekanaal, werd pas in 1883 in ge
bruik genomen, maar men was in 1865 al met de uitgraving gestart. Met de 
aanleg van de Nieuwe Waterweg werd begonnen in 1866, terwijl het al in 1872 
door schepen bevaren werd. Zeker, spoorlijnen waren er in Nederland al v66r 
de jaren zestig, maar in 1860 stichtte de regering de Maatschappij tot Exploita
tie van Staatsspoorwegen, met als gevolg een zeer snelle uitbreiding van het 
spoorwegennet vanaf dat jaar: zowel de spoorwegverbinding van Leeuwarden 
als die van Groningen met de rest van het land werden in de jaren zestig van de 
negentiende eeuw tot stand gebracht. 

Wellicht ten overvloede: wij beweren niet dat deze omvangrijke investerin
gen in de infrastructuur de voornaamste oorzaak waren van de groei-impuls 
van de Nederlandse economie; de causale relatie kan ook andersom geweest 
zijn. Het enige dat we we! willen beweren is, dat men mag verwachten dat deze 
enorme investeringen plaats gehad zullen hebben in een hausse-periode en dat 
laatste stemt precies overeen met onze schattingen. 

Zoals we in het voorafgaande al opmerkten: de tweede, iets kleinere groei
impuls, is niet zo gemakkelijk te verklaren. De voornaamste reden hiervoor is 
dat zij plaatsvindt in een periode die algemeen bekend staat als de ,,Grote De
pressie" of de ,,Grote Agrarische Crisis" . Deze laatste naam duidt aan dat de 
Grote Depressie gekenmerkt werd door buitengewoon !age prijzen voor agra
rische produkten. Men moet echter niet uit het oog verliezen dat het inkomens
verlies voor de boeren tegelijkertijd (bij gelijkblijvende nominale lonen) een 
reele inkomensstijging voor de niet-agrarische bevolking betekende. In die zin 
kan de Grote Depressie een toename van de vraag voor niet-agrarische pro
dukten hebben veroorzaakt, waarbij - indien namelijk de niet-agrarische sec
toren een hogere gemiddelde arbeidsproduktiviteit zouden hebben weten te 
realiseren dan de agrarische sector - het reele inkomen per hoofd wel degelijk 
kan zijn gestegen. Nader onderzoek is echter noodzakelijk om de houdbaar
heid van deze stelling te toetsen. 

Een spectrum van groeipaden 

Laat ons ten slotte het door ons voorgestelde groeipad voor de tweede helft 
van de negentiende eeuw vergelijken met de verschillende groeipaden die door 
De Vries zijn samengevat in zijn overzicht van de economische ontwikkeling 
van de Nederlandse economie v66r 190086

) . Voor het gemak hebben we de 
,,Grafische voorstelling van verschillende mogelijke groeipaden van het Ne
derlandse nationale inkomen" van De Vries hieronder opnieuw afgedrukt (Fi
guur 5), waaraan we ons ,,Pad van de twee groei-stuipen" hebben toegevoegd. 

Helaas levert onze studie geen bijdrage aan het meest intrigerende deel van 
het debat, namelijk de mogelijke ontwikkeling v66r 1850. Wat het tweede dee! 
van de negentiende eeuw betreft, wijzen onze schattingen in dezelfde richting 
als door Maddison gesuggereerd is, terwijl naar onze mening Riley er behoor
lijk naast zit. Deze mening wordt overigens gedeeld door De Vries zelf, zoals 
blijkt uit Figuur 3 van zijn artikel, waar hij een nieuwe hypothese voor Neder
land voorstelt, die in ieder geval wat betreft de tweede helft van de negentiende 
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FIGUUR 5 Verschillende mogelijke groeipaden van het Nederlandse nationa
le ink omen (1680-1960) volgens De Vries, met toevoeging van nieuwe schattin

gen 
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eeuw vrijwel bijna gelijk is aan Maddisons groeipad in Figuur 587
). De vraag 

die De Vries in zijn artikel wil beantwoorden, luidt: ,,Had Riley gelijk?" Ge
wapend met onze nieuwe schattingen, zouden wij geneigd zijn om De Vries' 
voornaamste conclusie te onderschrijven: ,,Neen, Riley had hoogstwaar
schijnlijk geen gelijk" . 

IV MOGELIJKE VERBETERINGEN VAN HET MODEL 

Tot slot willen we een korte opsomming geven van verbeteringen die betrekke
lijk gemakkelijk in dit model aangebracht zouden kunnen worden. Dat wil 
niet zeggen dat wij met de nauwkeurigheid van de voorspellingen van ons mo
del tot dusverre ontevreden zouden zijn, maar ervan uitgaande dat het in de 
bedoeling ligt om de periode van extrapolatie zover mogelijk naar het verleden 
door te trekken. De achttiende eeuw is in dit opzicht interessanter dan de ne
gentiende, en de zeventiende op zijn beurt weer interessanter dan de achttien
de. Daarom is het van essentieel belang om zo mogelijk met een welhaast per
fect model te werken. 

In de eerste plaats is er het probleem van de kleine variatie in de leeftijd 
waarop de lotelingen werden gemeten. Dit is geen groot probleem, omdat we 
de jaren waarin dit veranderde, vrij precies weten, en bovendien, wat de nieu
we keuringsleeftijd was. De meest eenvoudige oplossing om voor deze leef-
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tijdsverschuivingen in de vergelijking te corrigeren is waarschijnlijk de toevoe
ging van een - zo klein mogelijk - aantal zgn. dummy variabelen. Door twee 
dummies aan de vergelijking toe te voegen, is het mogelijk om vier verschillen
de leeftijdsklassen te onderscheiden (00 = zeer jong; 01 =jong; IO= oud; 
11 = zeer oud). De niet-gecorrigeerde variatie in de leeftijd wordt hierdoor te
ruggebracht tot enkele weken, of, in het ergste geval, tot twee a drie maanden. 

Het tweede probleem is het lastigste. Zoals uit Figuur 2 blijkt, verschuift de 
YASSIS-functie in de loop der tijd, hoogstwaarschijnlijk onder invloed van 
een trendmatige verschuiving in het niveau van de gemiddelde materiele 
welstand. We moeten dus in principe deze verschuiving in ons model opne
men. Dat is niet zo gemakkelijk omdat, strikt gezien, er geen sprake is van een 
eenvoudige horizontale verschuiving, maar van een ,,krimpen" van de beide 
uiteinden van de functie in de richting van het centrum. Een correctie voor de
ze verschuiving is wiskundig gezien tamelijk gecompliceerd. We hebben echter 
goede redenen om aan te nemen dat de structuur van de vergelijking niet veel 
zal veranderen onder invloed van deze verschuiving. De voornaamste reden 
hiervoor is natuurlijk, dat hoe meer de YASSIS-functie naar zijn eigen kern 
toe ,,krimpt", hoe dichter de jeugdstrekking en de adolescentiestrekking in el
kaars buurt komen te liggen, of, met andere woorden, hoe meer de YASSIS
functie op een ,,echte" polynoom van de derde graad zal gaan lijken. 

Tenslotte is het op theoretische gronden noodzakelijk dater een variabele 
opgenomen wordt die rekening houdt met een veranderende inkomensonge
lijkheid. Indien namelijk de inkomensongelijkheid in extreme mate toeneemt, 
is het in beginse/ mogelij k dat er een negatief in plaats van een positief verband 
tussen de lengte en het inkomen per capita ontstaat. Dit is het geval als de me
diaan afneemt, omdat de - vele, arme - kleine mensen kleiner worden en de -
weinige, rijke - lange mensen langer, terwijl de rijken zoveel rijker worden dat 

· het reele nationale inkomen wel toeneemt. Daarnaast moet het mogelijk zijn 
een maatstaf voor de inkomensongelijkheid te bepalen op basis van de verde
ling van de lotelingen over de verschillende lengteklassen. 

In een volgende publikatie zullen we pogen om deze verbeteringen in het 
model te incorporeren. 
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BIJLAGE Lengle en reeel nationaal inkomen per hoofd van de bevolking, 1845-1940 

Mediane lengte van Reeel nationaal in- Nieuwe schattingen Schattingen van 
Nederlandse lote- komen per hoofd van het reele natio- het reele nationa-
lingeninmm van de bevolking nale inkomen per le inkomen per 

tegen marktprijzen hoofd van de be- hoofd van de be-
van 1900/10 volking tegen volking tegen fac-

marktprijzen van torkosten in prij-
1900/ I 0 gebaseerd zen van 1900/10 
op Iengte van lote- gepubliceerd door 
lingen Van Stuijvenberg 
niet ge- we! ge- & De Vrijer 
corri- corri- (1980) 
geerd geerd 
voor au- voor au-
tocorre- tocorre-
la tie la tie 

(I) (2) (3) (4) (5) 

1845 85 86 
1846 240 242 
1847 189 191 
1848 222 224 
1849 188 191 

1850 193 196 246 
1851 210 213 
1852 208 211 
1853 191 193 
1854 208 211 

1855 194 197 245 
1856 193 196 
1857 169 171 
1858 219 222 
1859 220 223 

1860 234 236 249 
1861 173 175 
1862 185 187 
1863 1640 242 244 
1864 1647 215 216 

1865 1645 236 238 264 
1866 1646 228 229 
1867 1645 247 249 
1868 1646 238 240 
1869 1647 289 291 

1870 1647 247 270 277 
1871 1647 267 269 
1872 1648 240 242 
1873 1648 271 273 
1874 1649 296 299 

1875 1650 234 237 301 
1876 1653 282 285 
1877 1653 220 222 
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(!) (2) (3) (4) (5) 

1878 1653 274 277 
1879 1652 244 246 

1880 1655 249 251 314 
1881 1658 260 262 
1882 1658 281 283 
1883 1660 285 287 
1884 1661 260 261 

1885 1663 312 314 318 
1886 1664 254 255 
1887 1666 325 327 
1888 1665 325 326 
1889 1665 281 282 

1890 1665 320 322 327 
1891 1667 365 367 .., 
1892 1667 285 286 
1893 1665 2% 298 
1894 1667 379 381 

1895 1666 314 315 327 
1896 1669 321 322 
1897 1669 - I 357 358 
1898 1671 326 327 
1899 1673 301 306 

1900 1675 398 307 315 357*) 
1901 1676 353 344 358 331 
1902 1677 369 353 349 347 
1903 1680 373 380 371 350 
1904 1680 361 372 361 338 

1905 1684 367 382 382 345 
1906 1684 379 379 371 356 
1907 1684 381 393 405 358 
1908 1687 386 372 373 364 
1909 1688 394 393 394 372 

1910 1686 371 372 380 362 
1911 1689 381 373 371 360 
1912 1692 403 407 406 380 
1913 1690 414 417 434 391 
1914 1692 395 377 368 372 

1915 1694 407 420 419 393**) 
1916 1694 411 414 404 391 
1917 1696 375 389 409 363 
1918 1695 346 323 315 347 
1919 1698 430 439 435 422 

1920 1699 433 439 444 413 
1921 1701 467 460 457 439 
1922 1702 458 432 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

1923 1704 476 445 
1924 1705 489 459 
1925 1707 498 466 
1926 1707 502 482 
1927 1709 505 500 
1928 1710 531 509 
1929 1712 535 513 

1930 1715 546 516 
1931 1716 512 478 
1932 1715 493 449 
1933 1718 472 427 
1934 1718 463 417 

1935 1719 451 418 
1936 1720 459 425 
1937 1728 502 448 
1938 1730 505 453 
1939 1732 488 457 

1940 1734 451 457 

*) De bron vermeldt 353, maar dit is klaarblijkelijk een drukfout, zoals de Iezer zelf 
kan uitvinden door een en ander na te rekenen op de wijze die in de bron zelf be
schreven staat. 

**) De bron vermeldt 387, maar dit is ook een drukfout. 

Brannen: 

Variabele (1) Mediane lengte van lotelingen in mm werden ontleend aan re
latieve frequentieverdelingen, gepubliceerd in opeenvolgen
de uitgaven van: Centraal Bureau voor de Statistiek (red.), 
Jaarcijfers voor Nederland (opeenvolgende uitgaven) of een 
der ,,doorlopers", die gepubliceerd werden onder andere en 
regelmatig veranderende titels (volledige informatie of co
pieen verkrijgbaar bij de auteurs op aanvraag). 

Variabele (2) Reeel netto nationaal inkomen tegen marktprijzen, ontleend 
aan B.R. Mitchell, European historical statistics 1750-1970 
(Londen 1975) Tabel Kl, ,,National Accounts", p. 787. In 
prijzen van 1900/ 10, met behulp van: Vijfentachtigjaren sta
tistiek in tijdreeksen ('s-Gravenhage 1984) Tabel P, ,,Natio
nale Rekeningen", kolom 4. Nationaal inkomen, prijsindex
cijfer netto-marktprijzen (1980 = 100) voor de jaren 1930-
1963, en voor dejaren 1900-1929, door het netto nationale in
komen tegen lopende prijzen te delen door het netto nationa
le inkomen tegen constante marktprijzen zoals gepubliceerd 
in: Mitchell, European historical statistics. Berekend per 
hoofd van de bevolking door te delen door de bevolking, zo
als gepubliceerd in A. Maddison, Phases of capitalist deve
lopment (Londen 1982) Appendix B, 183-185. 
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NOTEN BIJ HOOFDSTUK II 

*) De schrijvers betuigen hun erkentelijkheid aan hen die eerdere versies van dit opstel 
van kritisch commentaar voorzagen : Thomas de Boer (Faculteit der Economische We
tenschappen, Rijksuniversiteit Groningen), Ruth Curtain (Mathematisch Instituut, 
Rijksuniversiteit Groningen), Roderick Floud (Birkberk College, University of Lon
don), Tim Horst (Faculteit der Economische Wetenschappen, Rijksuniversiteit Gronin
gen), John Komlos (Department of Economics, Duke University), J . Th . Lindblad (Fa
culteit der Letteren, Rijksuniversiteit Leiden), Angus Maddison (Faculteit der Econo
mische Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen), Larry Neal (Department of Eco
nomics, University of Illinois), Chris de Neubourg (Faculteit der Economische Weten
schappen, Rijksuniversiteit Limburg), V.M. Oppers (Amsterdam), Richard Steckel 
(Department of Economics, Harvard University), J .H . van Stuijvenberg (Emeritus, Fa
culteit der Economische Wetenschappen, Universiteit van Amsterdam), P . van Stuij
venberg (Groningen), James M. Tanner (Institute of Child Health, University of Lon
don), H.-J. Wagener (Faculteit der Economische Wetenschappen, Rijksuniversiteit 
Groningen), T .J . Wansbeek (Faculteit der Economische Wetenschappen, Rijksuniver
siteit Groningen), J.C. van Wieringen (Gemeentelijke Geneeskundige Gezondheids
dienst Utrecht) . Deze tekst vormt een herziene en uitgebreide versie van een oorspronke
lijk Engelstalig stuk dat in september 1985 tijdens een internationaal congres in Gronin
gen werd gepresenteerd. De Engelse tekst werd in eerste instantie in het Nederlands ver
taald door Marianne Sanders-Hehenkamp. 
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Indien nu deze gelijkheid geldt, is de aannemelijkheidsfunctie maximaal. Deze geldt ook 
als de termen link en rechts van het gelijkheidsteken voor hetzelfde jaar aan elkaar ge
lijkgesteld worden: voor t = 1: 

x, - 18 = (Yt - fJo - ... - fJ1W11X1 - 11)/fJ1W18 

+voor t=2: 

X, - 18 = (Y, - f3o - .. . - f31w11X1 - 17) I f31W1s 

+ .. . + voor T= 55: 

X, - 18 = (Y, - fJo - ... - fJ1w11X1 - 11) I fJ1W18 

= t x.-u= 
t= 1 

t (Y, - fJo - fJ1W11X1 - 11)/ fJ1W18 
t= 1 

Zodat voor bij voorbeeld t = 1: 
(Yt - f3o - ••• - f31w11. X, - 17 )/{31W18 
X, - 13 de meest aannemelijke schatter is. 

Omdat op dezelfde wijze bewezen kan worden dat de meest aannemelijke schatters voor 
fj0 tot en met fj1. w18 gelijk zijn aan de kleinste kwadraten-schatters van deze coefficien
ten, zie: F.A. Graybill, An introduction to linear statistical models (New York 1961) 
125; Pindyck & Rubinfeld, Econometric models, 69-71, vullen we bij de berekening van 
de schatting van X, - 13 de kleinste kwadraten-schattingen voor f3o tot en met f31.W1s in. 
Doordat nu in bovenstaande schatter van X, - 1s gebruik wordt gemaakt van de schat
ters van {30 tot en met {31.wlS, terwijl de ware Y, gehandhaafd blijft, wordt het residu van 
de geschatte vergelijking bij de geschatte X, - 18 gevoegd. Bij een kleine fj l • W1s (zoals in 
ons geval) leidt dit tot een grote voorspelfout van X, - 18· 

Ter illustratie: 

waarin: Y,=Y,--e, 

Hieruit volgt: 
• • • €, Y,-f3o 

Y,-~,=fJo+fJ1 .X,-+X,+y =---
u1 ~ 1 

De term rechts van het gelijkheidsteken is analoog aan bovenstaande meest aannemelij
ke schatter voor X1-18 (in dit geval dus X,). Dus we definieren: :X, = X, - e/0

fJ1. Hieruit 
blijkt dat bij een kleinere fJ1, X, sterk van :X, afwijkt. Het gebruik van Y, in de schatter 
van X1-18 is echter niet mogelijk doordat deze waarden slechts over de geschatte periode 
(1818-1940) bekend zijn. 

72
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73
) Een andere wijze om een intervalschatting voor X1-18 op te stellen geeft Graybill 

voor een vergelijking met een verklarende variabele en voorspellen in plaats van ,,ach
teruit voorspellen", zie: Graybill, Introduction, 125-128. Hij gaat daarbij uit van t
verdeling: 

t--X--waarin: 
VZ/ N 

X =de voorspelfout van Y.( = e) I variantie van de voorspelfout van U.( = u'.) 
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n n+k 
Z= ( iEl (Y;-01 -B2X;)2+ i=~+ l (Y;-Y)') / a' 

waarin: 
N = aantal vrijheidsgraden = n + k-3 
k = aantal extra waamemingen van Y; 
e- N (0,l) en Z - x2

N 

We krijgen: 

t -
elae 

V'Zln+k-3 

e. v'ii+k-3 

a .. vz 
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Voor een I-ex betrouwbaarheidsinterval rond X; (waar i groter dan n is) schrijven we: 

P(-t ~e.v'ii+k- 3 <t~)=l-cx 
<r2- O"e, yz = 2 

We hebben nu een kwadratische vergelijking in X;, de enige onbekende. Deze kan voor 
X; (i > n) opgelost worden. 
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III 

DE PRUS VAN DE VOORUITGANG? ECONOMISCHE 
MODERNISERING EN SOCIALE PO LARISA TIE OP HET 

NEDERLANDSE PLATTELAND NA 1500*) 

door 

J.L. VAN ZANDEN 

Het Nederlandse platteland aan het begin van de negentiende eeuw werd ge
kenmerkt door grote regionale contrasten in de economische en de sociale 
structuur. In de kustprovincies overheerste het gespecialiseerde, zeer produk
tieve landbouwbedrijf dat veel loonarbeid gebruikte; in de landprovincies do
mineerde het relatief ongespecialiseerde kleinbedrijf, waarin het grootste deel 
van de arbeid door de leden van het huishouden geleve!'d werd. In de kustpro
vincies bestond er dus een omvangrijk ruraal proletariaat; in de landprovin
cies beschikten vrijwel alle huishoudens over enige (agrarische) produktiemid
delen. 

Deze dubbele tegenstelling - in het niveau van (landbouw)produktiviteit en 
in de verdeling van de produktiemiddelen over de bevolking - is in Grafiek I 
in beeld gebracht1

). In de vijf landprovincies was de arbeidsproduktiviteit on
geveer de helft van die in de zes kustprovincies, en terwijl in deze laatste regio 
meer dan 60 procent van de huishoudens geen agrarische produktiemiddelen 
bezat, lag dit percentage in de landprovincies veel lager, tussen de 10 en de 30 
procent. Ongelijkheid in de verdeling van de produktiemiddelen ging dus sa
men met een hoge arbeidsproduktiviteit en omgekeerd. Ik meen bovendien dat 
dit geen willekeurige cijfers zijn van sociale en economische verhoudingen, 
maar dat achter deze gegevens wezenlijke verschillen in de structuur van de sa
menleving in deze gebieden schuil gaan. 

Deze opvallende samenhang tussen de economische en de sociale structuur 
op het platteland is theoretisch zeer interessant. Volgens economen en land
bouwkundigen uit de achttiende en negentiende eeuw ging de modernisering 
van de landbouw steeds samen met de opkomst van het agrarisch grootbedrijf 
en de proletarisering van de plattelandsbevolking. Deze opvatting geniet voor
al door het werk van Marx nog steeds een grote bekendheid; zijn analyse van 
de Engelse enclosures is daarvan een bekend voorbeeld. Volgens deze schrij
vers waren alleen grote, kapitaalkrachtige boeren in staat de voor de moderni
sering van de landbouw noodzakelijke vernieuwingen door te voeren. Daarbij 
werd overigens, naar analogie van de mechanisatie in de industrie, vooral ge
dacht aan het gebruik van nieuwe Iandbouwwerktuigen en geavanceerde 
machines2

). Overigens wordt deze opvatting in zeer algemene termen nog vaak 
beluisterd; men stelt dan dat de prijs die betaald moet worden voor economi
sche vooruitgang grotere ongelijkheid is. 

In dit artikel wordt nagegaan of de ontwikkeling van de Nederlandse land
bouw deze opvatting ondersteunt; met andere woorden of er sprake was van 
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GRAFIEK I De relatie tussen de arbeidsproduktiviteit in de /andbouw en het aantal 
huishoudens zonder (rund)vee op het platteland van de Nederlandse provincies in 
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een noodzakelijk of oorzakelijk verband tussen de toename van de landbouw
produktiviteit en de toenemende ongelijkheid op het platteland. De meeste 
aandacht zal daarbij besteed worden aan de periode tussen 1500 en 1800, in 
welk verband de visie van Jan de Vries hierop besproken zal worden. Om de 
dan bereikte conclusies meer kracht bij te zetten zal vervolgens ook enige aan
dacht worden besteed aan ontwikkelingen in de negentiende en het begin van 
de twintigste eeuw. 

Het specialisatiemodel verworpen 

De enige uitgewerkte visie op de opkomst van het grote, gespecialiseerde land
bouwbedrijf in de kustprovincies is van de hand van Jan de Vries. Hij begint 
zijn baanbrekende boek over de Nederlandse landbouw in de Gouden Eeuw 
met de uiteenzetting van een tweetal modellen van economische ontwikkeling, 
het ,,peasant"-model en het specialisatiemodel3

). De ontwikkeling van de 
landbouw in de kustprovincies tussen 1500 en 1700 interpreteert hij vervolgens 
als een toepassing van <lit specialisatie-model. Zijn analyse kan kort samenge
vat worden. De boeren in de kustprovincies leggen zich in deze periode steeds 
meer toe op produktie voor de markt en stoten allerlei ,,subsistence" -
activiteiten af, gestimuleerd door de sterke ontwikkeling van de Hollandse 
economie. Hierdoor ontstaat een zeer gedifferentieerde beroepsstructuur op 
het platteland; de ongespecialiseerde peasants van rood 1500 vallen uiteen in 
afzonderlijke klassen van boeren, ambachtslieden en landarbeiders. De pro
duktiviteit van de landbouw zou door <lit proces van specialisatie sterk ver
hoogd zijn . 
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De twee veranderingen op het platteland die in mijn verhaal centraal staan, 
te weten de toename van de landbouwproduktiviteit en de toenemende onge
lijkheid op het platteland, vallen in de analyse van De Vries dus in feite samen 
in het ene proces van specialisatie. Specialisatie is de oorzaak van grotere pro
duktiviteit en betekent tevens dat er een klasse van grote boeren, en dus ook 
een ruraal proletariaat, ontstaat. Analytisch is dit mijns inziens niet fraai, om
dat ii priori, namelijk door de keuze van de theorie, de mogelijkheid haast 
wordt uitgesloten dat beide veranderingen los van elkaar staan. 

1f 
Er zijn, voor een dee! in navolging van wat L. Noordegraaf eerder daarover 
heeft opgemerkt, nog een aantal kanttekeningen te maken bij de toepassing 
van het specialisatiemodel door De Vries4

). Een belangrijk punt van kritiek 
richt zich op zijn typering van de economie op het platteland van de kustpro
vincies rond 1500 als een soort ,,peasant economy" met een laag niveau van 
specialisatie en produktiviteit. Gewoonlijk worden ,,peasants" gedefinieerd 
als kleine, ongespecialiseerde boeren die zich vooral toeleggen op de produktie 
voor de eigen consumptie. De !age produktiviteit in de ,,peasant economy" 
wordt dan toegeschreven aan het feit dat erg veel arbeid gestoken wordt in al
lerlei subsistence-activiteiten die relatief weinig opbrengen5

) . Vooral de Hol
landse boeren van rond 1500 voldoen echter niet of nauwelijks aan dit pa
troon, en we! om drie redenen:6

) 

(1) Door fysisch-geografische omstandigheden, waardoor akkerbouw in het 
veengebied niet meer mogelijk is, overheerste al in hoge mate de melkvee
houderij, welke vrijwel geheel op de markt gericht was, een feit overigens 
dat ook door De Vries onderkend wordt7

). Rond 1500werd de landbouw 
dus al door een sterke marktgerichtheid gekenmerkt. 

(2) Het ongespecialiseerde karakter van het kleine boerenbedrijf op het Hol
landse platteland werd niet zozeer veroorzaakt door de beoefening van 
allerlei ,,subsistence"-activiteiten, maar, zoals De Vries ook beschrijft, 
door de functionele combinatie van verschillende, geheel op de markt ge
richte en vaak in loonarbeid verrichte nevenactiviteiten, zoals (haring) 
visserij, scheepvaart en binnenvaart, grondwerk, kaarden en spinnen 
voor de Leidse textiel enz. 8). De !age specialisatiegraad van de Hollandse 
boeren kan dan ook niet toegeschreven worden aan het streven de markt 
op een afstand te houden maar vloeit voort uit het feit dat de keuterbe
drijfjes onvoldoende opleverden, de ,,terugweg" naar de ,,subsistence" -
landbouw afgesloten was, zodat men gedwongen werd andere activitei
ten voor de markt te ontplooien. 

(3) Het is duidelijk, en vloeit gedeeltelijk voort uit het voorgaande, dat loon
arbeid op het platteland schering en inslag was9

); misschien moet men 
daarom de bewoner van het (Noord-)Hollandse platteland eerder als 
(proto-)proletarier dan als ,,peasant" karakteriseren 10

). 

Deze kritiek kan nog iets aangescherpt worden. De Vries benadrukt de ken
merken die het Hollandse platteland rond 1500 gemeen had met de typische 
,,peasant economy". Het komt mij voor dat de meest wezenlijke kenmerken 
van dit platteland, zoals de reeds hoge mate van commercialisatie, het grote 
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belang van loonarbeid en het overheersen van niet-agrarische activiteiten ge
richt op de (export-)markt, dit platteland juist essentieel deed verschillen van 
de ,,peasant economy" in de rest van Europa. Met andere woorden, Holland 
in de zestiende eeuw was mijns inziens juist geen ,,peasant economy". De op
komst van Holland als centrum van de kapitalistische wereldeconomie in deze 
periode, moet, maar dat is helaas een zijspoor, voor een belangrijk dee! juist 
verklaard worden uit deze unieke structuur van het platteland. 

Hierop aansluitend moeten enkele opmerkingen gemaakt worden bij de 
stelling van De Vries dat de relatief hoge landbouwproduktiviteit in de kust
provincies rond 1800 verklaard kan worden uit het voorafgaande specialisatie
proces. Arbeidsdeling of specialisatie kan op twee manieren de arbeidspro
duktiviteit vergroten. Ten eerste kan dit tot gevolg hebben het onttrekken van 
arbeid uit laag-produktieve , ,subsistence'' -activiteiten ten gunste van hoog
produktieve, marktgerichte activiteiten; er is dan sprake van herallocatie van 
de arbeid door specialisatie. Ten tweede kan arbeidsdeling resulteren in de ver
hoging van de kwaliteit van de factor arbeid, bijvoorbeeld door leerprocessen, 
of doordat iedereen een taak krijgt die beter bij zijn/haar capaciteiten past. 

Het eerste effect van arbeidsdeling, het herallocatie-effect, heeft zich zeker 
op enige schaal voorgedaan tussen 1500 en 1800. Maar het is zeer de vraag of 
dit werkelijk van groot belang is geweest. ,,Subsistence"-activiteiten waren, 
zo is betoogd, juist niet kenmerkend voor de Hollandse landbouw rond 1500. 
De geringe specialisatiegraad die De Vries beschrijft is vooral het gevolg van 
de functionele combinatie van een landbouwbedrijfje met werk in de visserij, 
de scheepvaart, grondwerk en de huisindustrie. Kenmerkend voor de meeste 
activiteiten was het sterk seizoengebonden karakter ervan. Zoals Lucassen in 
een fraaie analyse van de arbeidscyclus van de Hollandse keuterboeren heeft 
laten zien, resulteerde juist de combinatie van deze activiteiten in een vrijwel 
gesloten arbeidscyclus, waarin de gezinsarbeid van het keuterbedrijf optimaal 
benut werd 11

). 

Het door De Vries geanalyseerde specialisatieproces betekende in feite het 
uiteenvallen van deze arbeidscyclus. De oorzaak daarvan was volgens Lucas
sen de afname van de werkgelegenheid in de neven-activiteiten zoals de visserij 
en de scheepvaart12

). Op het eerste gezicht moet men juist veronderstellen dat 
het uiteenvallen van een dergelijke functionele arbeidscyclus ongunstig was 
voor de benutting van de arbeid en dus voor de arbeidsproduktiviteit. Een be
langrijk dee! van de beroepsbevolking van landarbeiders, vissers, matrozen 
werd hierdoor buiten het seizoen (geheel of) gedeeltelijk werkloos, een ver
schijnsel dat in de loop van de achttiende eeuw omvangrijk werd. Het speciali
satieproces had dus in ieder geval ook negatieve effecten op de arbeidsproduk
tiviteit. 

Regionale verschillen verk/aard 

Het tweede effect van de arbeidsdeling op de arbeidsproduktiviteit, namelijk 
de verhoging van de kwaliteit van de factor arbeid, staat eveneens ter discus
sie . In de achttiende en de eerste helft van de negentiende eeuw zijn er allerlei 
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berichten dat de, door malaria verzwakte, arbeiders in de kustprovincies het 
zwaardere (en beter beloonde) werk vaak niet aankonden, waardoor Duitsers 
en Oost-Nederlanders dit als seizoenarbeid verrichten (bijvoorbeeld werk in 
de venen en het grasmaaien)13

). 
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GRAFIEK 2 De relatie tussen de relatieve schaarste van de landbouwgrond 
(land/man-ratio) en de relatieve prijs van deze grond (aantal daglonen nodig om 1 
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Een analyse van de regionale verschillen in de landbouwstructuur van Ne
derland rond 1800 wijst evenmin in de richting van een relatief hoge kwaliteit 
van de factor arbeid in de kustprovincies. Met behulp van Grafiek 2 kan dit 
aangetoond worden. Hierin is op de horizontale as de prijsverhouding tussen 
grond en arbeid afgebeeld, of: hoeveel dagen moest een landarbeider werken 
om een hectare grond te kunnen pachten. Op de verticale as vindt men een 
maatstaf van de relatieve schaarste van de landbouwgrond, namelijk het aan
tal hectare landbouwgrond dat per manjaar beschikbaar is (volgens de defini
ties die ik in mijn dissertatie gebruikt heb). In de grafiek worden de relatieve 
prijzen van arbeid en grond vergeleken met de relatieve schaarste van deze 
produktiefactoren. Als er geen grote verschillen in de kwaliteit van de produk
tiefactoren bestaan (en men gebruikt dezelfde produktietechniek) dan moet er 
volgens de economische theorie een duidelijke relatie bestaan tussen de relatie
ve prijs en de relatieve schaarste. Als iets schaarser wordt, wordt het duurder, 
en omgekeerd. 
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Uit Grafiek 2 blijkt dater binnen Nederland grote verschillen in de kwaliteit 
van de prduktiefactoren bestonden. De kustprovincies liggen duidelijk op een 
hogere lijn dan de Iandprovincies (wat in eerste instantie , , veroorzaakt'' wordt 
door de relatief hoge pachtprijzen in de kustprovincies). Dit duidt erop dat 6f 
de kwaliteit van de factor arbeid in de kustprovincies veel lager is dan elders -
we hebben als het ware de factor arbeid niet goed gemeten -, of dat de kwali
teit van de factor grond daar veel hoger is, waar goede argumenten voor zijn 
aan te voeren. Om dit te illustreren, kunnen Drenthe en Groningen vergeleken 
worden. Beide provincies hebben ongeveer gelijke land/ man verhoudingen, 
maar toch is de relatieve pachtprijs in Groningen meer dan twee maal zo hoog 
als de relatieve pachtprijs in Drenthe. Het lijkt niet te gewaagd om dit verschil 
geheel toe te schrijven aan de veel hogere kwaliteit van de landbouwgrond in 
Groningen. 

Hiermee is aangetoond dat de veel hogere pachtprijzen in de kustprovincies 
niet het gevolg zijn van een andere schaarsteverhouding tussen arbeid en 
grond, maar hoogstwaarschijnlijk van de veel hogere kwaliteit van de land
bouwgrond aldaar. Met dit gegeven is een poging gedaan de grote regionale 
verschillen in de arbeidsproduktiviteit in de landbouw rond 1810 te verklaren 
uit verschillen in de relatieve beschikbaarheid en de kwaliteit van de land
bouwgrond. In Tabel 1 vindt men gegevens over de land/ man verhouding in 
hectare per manjaar (kolom 1), de relatieve pachtprijs als indicator van de 
kwaliteit van de grond (kolom 2) en het produkt van beide gegevens, de per 
manjaar beschikbare hoeveelheid Iandbouwgrond van een constante kwaliteit 

TABEL 1 Verklaring van de regionale verschi/len in de arbeidsproduktiviteit in de land
bouw in 1810 uit de beschikbaarheid en kwaliteit van de landbouwgrond 

Land/ man- Relatieve L.and/ man- Relatieve 
verhouding pachtprijs*) verhouding arbeids-

(ha/ manjaar) constante produktiviteit*) 
kwaliteit 

Drenthe 7,4 39 50 77 
Overijssel 5,5 61 58 60 
Gelder land 5,5 82 78 74 

Zuid-Nederland 3,8 92 60 65 

Groningen 7,7 113 150 141 
Friesland 9,1 95 149 150 
Zeeland 6,6 140 159 155 
Z. Holland 5,9 136 138 125 
N. Holland 6,1 130 137 117 

Nederland 5,8 100 100 100 

• Nederland= 100 

Bron: J .L. van Zanden, De economische ontwikkeling van de Nederlandse landbouw in 
de negentiende eeuw, 1800-1914 (Wageningen 1985) 42, 81, 88, 122. 
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(kolom 3). Er bestaat een zeer nauwe correlatie tussen de arbeidsproduktiviteit 
(kolom 4) en de aldus berekende kapitaal/arbeid-verhouding uit kolom 3 
(R = 0,87). Alleen de relatief hoge arbeidsproduktiviteit in Drenthe wijkt iets 
af van dit patroon. De regionale verschillen in de arbeidsproduktiviteit kun
nen dus grotendeels verklaard worden uit de verschillen in de beschikbaarheid 
en de kwaliteit van de landbouwgrond14

) . 

De hypothese van de hoge kwaliteit van de landbouwgrond in de kustpro
vincies kan uitgebreid worden naar de gehele factor kapitaal. Het fundamen
tele verschil tussen de landbouw in de kustprovincies en die in de landprovin
cies moet in de eerste plaats verklaard worden uit de veel betere kwaliteit van 
de kapitaalgoederen in de landbouw in de kustprovincies of, en dat is in feite 
hetzelfde, het veel meer kapitaal-intensieve karakter van de produktietech
niek. De verschillen in de kwaliteit van de factor arbeid, het gevolg van een 
proces van arbeidsdeling, zijn zonder twijfel veel geringer zo niet afwezig ge
weest. De centrale these uit het boek van De Vries, namelijk dat de hoge pro
duktiviteit van de landbouw in de kustprovincies door specialisatie veroor
zaakt werd, kan op grond van deze evaluatie van de economische effecten van 
het specialisatieproces dus in twijfel getrokken worden. De volledigheid ge
biedt overigens we! te vermelden dat hij in zijn bijdrage aan de Algemene Ge
schiedenis der Nederlanden in veel sterkere mate de rol van investeringen en 
van de factor kapitaal benadrukt15

). 

* De hoge produktiviteit van de landbouw in de kustprovincies was vooral het 
resultaat van een eeuwenlang proces van investeren in kapitaalgoederen. De 
cruciale veranderingen waren het produktiever maken van de landbouw
grond, onder meer door de enorme vooruitgang in de waterhuishouding, het 
geleidelijk verbeteren van de (rund-)veerassen, waardoor het Hollands/Friese 
melkvee buitengewoon produktief werd, het investeren in stallen, schuren, 
landbouwwerktuigen en dergelijke. De vraag die nu gesteld moet worden is of 
dit proces van kapitaalsintensivering noodzakelijkerwijs samenging met de 
opkomst van grote, kapitalistische landbouwbedrijven. In mijn dissertatie 
heb ik gepoogd de factoren te inventariseren die de relatieve economische po
sitie van het kleinbedrijf versus het grootbedrijf in de agrarische sector bepa
len. Daarbij ga ik ervan uit dat beide bedrijfstypen met elkaar om de grond 
concurreren 16

). 

De grote lijn hierin is dat het kleine gezinsbedrijf over relatief veel en goed
kope arbeid beschikt, daarmee het grondgebruik sterk kan intensiveren, en op 
deze wijze gewoonlijk hogere opbrengsten per hectare tegen relatief geringe 
kosten kan verkrijgen. Het grote, kapitalistische landbouwbedrijf beschikt 
daarentegen over relatief veel kapitaal en kan kapitaalgoederen beter benutten 
- dit zijn de bekende schaalvoordelen - alsmede oogst- en prijsrisico's beter 
spreiden. Dit bedrijf is doordat het over reserves beschikt tevens beter in staat 
vernieuwingen door te voeren. 

Het proces van kapitaalsintensivering in de landbouw in de kustprovincies 
zou, als deze analyse juist is, de relatieve economische positie van het grootbe
drijf versterkt hebben en op deze manier hebben bijgedragen aan het verdrij-
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ven van het kleinbedrijf. Er zijn inderdaad aanwijzingen dat de in de kustpro
vincies beoefende melkveehouderij en akkerbouw gekenmerkt werden door 
zeer belangrijke schaalvoordelen. In de melkveehouderij konden de hoogste 
opbrengsten alleen verkregen worden op de grotere bedrijven, die kaas kon
den maken. In de akkerbouw op de zeeklei was voor de bewerking van de zeer 
zware grond een ploegspan van tenminste vier (en soms zes) paarden nodig, 
hetgeen de minimumomvang van het landbouwbedrijf sterk verhoogde 17

). In 
de zeventiende en achttiende eeuw werden de meest efficiente en rendabele be
drijven aangetroffen in de nieuwe polders en droogmakerijen, waar bij droog
Jegging gewoonlijk zeer grote, strikt rationeel ingerichte bedrijven neergezet 
waren 18

). 

Om de relatieve economische positie van het kleinbedrijf versus het groot
bedrijf grondig te analyseren, zou men eigenlijk gegevens moeten hebben over 
de kostenstructuren en het bouwplan van een groot aantal bedrijven. Dergelij
ke gegevens ontbreken echter vrijwel volledig voor deze periode. Deze opmer
king is een aanloop voor een poging om op grond van de wel beschikbare maar 
zeer fragmentarische gegevens toch enige conclusies te trekken. Als we kijken 
naar de schaarse gegevens omtrent het bouwplan en de grondproduktiviteit 
van klcine en grote bedrijven in Oost-Nederland, dan treffen we daar steeds 
hetzelfde patroon aan (Tabel 2, 3 en 4). Kleine bedrijven verbouwen relatief 
meer arbeidsintensieve gewassen met een hoge opbrengst per hectare (Tabel 2 
en 4) en/of ze verbouwen dezelfde gewassen op een meer intensieve wijze 
waardoor de opbrengst per hectare eveneens relatief hoog is (Tabel 3). Aard
appelen, met een hoge arbeidsinput en een hoge opbrengst per hectare worden 
vooral geteeld door kleine boeren; haver, een typisch ,,extensief" gewas, vindt 
men vooral bij de grote bedrijven. Dit voldoet aan de verwachtingen. Door de 
toepassing van meer arbeid per hectare kan het kleinbedrijf hogere op
brengsten verkrijgen en zo andere economische nadelen trachten te compense-

T ABEL 2 De samenstelling van de graanproduktie bij grate en k/eine boeren in Zwol/e
kerspe/ in 1526 

Graanproduktie (%): 
Aantal mudden Aantal rogge tarwe gerst haver overig Totaal 
graan per boer boeren (bonen) 

0-10 17 37 0 46 II 5 100 
10-20 16 29 0 45 25 I 100 
20-30 17 32 0 35 32 I 100 
30-50 25 30 0 19 50 I 100 
50-100 20 16 2 17 61 3 100 

100-150 10 8 7 19 61 5 100 
> 150 9 4 4 11 76 5 100 

Totaal 114 16 3 19 59 3 100 

Bron: Gemeente-Archief Zwolle: AAZOI, no. 4395. Vgl. J .L. van Zanden, ,,De telling 
van de veestapel en de graanproduktie in Zwollerkerspel in 1526", AAG Bijdragen 28 
(1986) 93-107. 
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T ABEL 3 Het bouwplan en de oogst per mud gezaais in vier buurschappen *) van Om
men in 1811 

Aantal mudden Aantal Bezaaid areaal (Olo) 
land per boer boeren rogge boekweit gerst haver Totaal 

0- 5 48 66 34 100 
5-10 8 67 29 3 100 

10-15 20 63 35 2 100 
> 15 17 65 33 1 100 

Totaal 93 65 33 0 100 

Oogst per mud gezaaid (Zwolse mud) : 
rogge boekweit gerst haver 

0- 5 48 3,4 3,7 
5-10 8 2,6 3,1 3,0 

10-15 20 2,5 3,4 3,6 
> 15 17 2,4 4,1 3,7 3,2 

Totaal 93 2,7 3,7 3,7 3,3 

*) = Giethem, Stegeren, Lemele, Archem . 

Bron: Gemeente-Archief Ommen: Oud-archief no. 681 . 

TABEL 4 Bouwplan in Noetsele (gemeente Hellendoorn) in i857 

Graanproduktie (%) :*) 

Aantal ha. Aantal rogge boekweit gerst 
per boer boeren 

haver aardapp. klaver knollen 
spurrie 

0- 5 
5-10 
> 10 

Totaal 

IOI 
10 
10 

121 

35 
52 
52 

46 

11 
11 
13 

12 

2 
I 
I 

2 

I 
3 
5 

3 

22 
9 
7 

13 

3 
2 
I 

2 

20 
17 
17 

18 

*) Totalen wijken af van JOO omdat enkele kleinere gewassen niet opgenomen zijn en 
stoppelgewassen dubbel geteld zijn. 

Bron: Gemeente-Archief Hellendoorn: doos 744 (met dank aan drs . M.E. de Vries) . 

ren. Op deze wijze kan het kleinbedrijf zich economisch handhaven en ont
staat een min of meer stabiele situatie. 

In de enige, vergelijkbare bron betreffende de landbouw in de kustprovin
cies, die ik ken, ontdekken we een tegengesteld patroon. Tabel 5 vat de gege
vens uit het tiendkohier van de Wieringerwaard uit 1661 samen. We zien in ko
lom 4 dat de bruto opbrengst per morgen van de grote boeren belangrijk hoger 
is dan die van de kleine boeren; het verschil loopt van 68 gulden tot 50 gulden. 
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T ABEL 5 De geschatte opbrengst per morgen en het relatieve aandeel van kool en vlas 
in het bouwplan van landbouwers in de Wieringerwaard in 1661 

Bouwland Aantal Gemiddeld Opbrengst Percentage 
per boer boeren bouwland per morgen bouwland met: 
(morgen) (morgen) (guldens) kool vlas 

0- <3 54 1,6 49,56 3,7 1,8 
3- <5 33 3,6 52,31 7,9 2,3 
5-< 10 31 6,5 57,40 6,9 2,6 

10-< 15 32 12,6 59,34 6,3 6,7 
15-<20 16 17,5 60,63 5,8 8,0 

~20 2 33,9 67,87 13,7 10,3 

Totaal 168 6,9 58,35 6,7 5,7 

Bron: Gemeente-Archief Hoorn: Archief Wieringerwaard no. 228. 

TABEL 6 Het aantal huishoudens en het aantal gebruikers van (bouw)land in de Wie-
ringerwaard, 1661-1810*) 

1661 1711 1750 1810 1807 

Landgebruikers met: 
>20 morgen 2 23 16 17 41 

5- < 20 morgen 79 46 48 32 11 
0-<5 morgen 87 34 24 12 6 

Totaal landgebruikers 168**) 103 88 61 58 

Landlozen c.47 c.62 87 90 

Aantal huishoudens 156 c. 150 c. 150 148 148 

*) 1661-1810 alleen (tiendplichtig) bouwland, 1807 bouw- en weiland. 
**) Groter dan het aantal huishoudens doordat de boeren uit de Zijpe hier land pach
ten. 

Bron: Gemeente-Archief Hoorn: Ar•hief Wieringerwaard no. 228-231, 282. 

Dit wordt voor een dee! veroorzaakt door het feit dat de grote boeren meer ar
beidsintensieve gewassen als kool en vlas verbouwen dan de kleine boeren, zo
als uit de laatste kolommen blijkt. De kleine boeren slagen er klaarblijkelijk 
niet in om de meerarbeid waar men over beschikt om te zetten in een hogere 
opbrengst per hectare. 

De gevolgen van een dergelijke situatie, waarin de grote boeten een hogere 
opbrengst per hectare realiseren dan de kleine boeren, dus het omgekeerde van 
de situatie in Oost-Nederland, zijn in antler verband veel bestudeerd. lk doe! 
hiermee op studies naar de gevolgen van de zgn. Groene Revolutie op de socia
le structuur van het platteland in de Derde Wereld. Gewoonlijk betekent de ge
schetste situatie dat grote boeren in staat zijn een hogere (pacht)prijs te betalen 
dan kleine boeren waardoor de laatste groep op den duur uit de markt gewerkt 
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wordt en proletariseert19). Dit is precies water in de Wieringerwaard tussen 
1661en1800 gebeurde. Terwijl in 1661 het aantal huishoudens ongeveer gelijk 
was aan het aantal grondgebruikers, was in 1810 het grondgebruik sterk ge
concentreerd in de handen van een kleine groep grote boeren en was 60 procent 
van de huishoudens landloos geworden (Tabel 6). 

* Op grond van het voorgaande lijkt het mogelijk een causaal verband te leggen 
tussen enerzijds de kapitaalsintensivering en de daardoor veroorzaakte toena
me van de arbeidsproduktiviteit in de landbouw, en anderzijds de opkomst 
van het grootbedrijf en de polarisatie van de sociale structuur op het platte
land in de kustprovincies . Ten eerste maakt het voorbeeld van de Wieringer
waard duidelijk dat de nieuwe, meer produktieve produktietechnieken ver
moedelijk vooral door de grote boeren gelntroduceerd werden en wellicht zelfs 
buiten het bereik van het kleinbedrijf bleven. Ten tweede is het zeer waar
schijnlijk dat de ontwikkeling naar een meer kapitaalintensieve produktie
techniek de relatieve economische positie van het grootbedrijf versterkt heeft, 
waardoor het kleinbedrijf de concurrentie om de grond verloor. Hoewel dit 
ongetwijfeld niet alle factoren zijn die de opkomst van het grootbedrijf be
paalden, zijn deze vrijwel zeker van gewicht geweest2°). Onze conclusie is dat 
de twee processen van economische modernisering en sociale polarisatie we! 
samenhingen maar absoluut niet identiek waren, zoals men uit het betoog van 
De Vries zou kunnen afleiden . In theorie was het denkbaar geweest dat de ge
schetste kapitaalsintensivering door het kleinbedrijf gerealiseerd werd; mis
schien is de ontwikkeling van de Vlaamse landbouw in dezelfde periode een 
voorbeeld daarvan. 

In de negentiende eeuw wordt een en antler extra duidelijk. In het Iaatste 
kwart van de negentiende eeuw kwam een proces op gang waarbij het grote, op 

GRAFIEK 3 De verandering in de relatieve schaarste van de /andbouwgrond en de 
relatieve prijs van deze grond in drie regio's, 1810-1850 
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GRAFIEK 4 De verandering in de relatieve schaarste van de landbouwgrond en de 
relatieve prijs van deze grond in drie regio's, 1880-1910 
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loonarbeid gebaseerde landbouwbedrijf in de kustprovincies verdween en 
vrijwel overal het gezinsbedrijf dominant werd. Dit proces hing duidelijk sa
men met een verschuiving naar meer arbeidsintensieve produktietechnieken. 
De grafieken 3 en 4 illustreren dit. Het gaat hierin, net als in Grafiek 2, om de 
relatieve factorprijzen en de relatieve factorverhoudingen . Nu zijn alleen de 
cijfers van de provincies samengevoegd tot regio-cijfers. Tussen 1810 en 1850 
is er geen sprake van een ,,bias" (afwijking) in de ontwikkeling van de produk
tietechniek; overal wordt landbouwgrond dan schaarser en stijgt daardoor de 
pachtprijs veel sneller dan het loon (Grafiek 3). Grafiek 4 laat echter zien dat 
dit plaatje na 1880 helemaal volstrekt is: ondanks het feit dat de landbouw
grond schaarser wordt - er althans minder per manjaar beschikbaar is - steeg 
het loon sneller dan de pachtprijs . Dit was samen met de verspreiding van 
landbesparende en arbeidsintensieve produktietechnieken, zoals kunstmest en 
veevoer, waardoor men met de gegeven landbouwgrond meer kon doen. 

Conclusie 

Tussen 1500 en 1800 ging de toepassing van meer kapitaalintensieve produk
tietechnieken samen met de opkomst van het op loonarbeid gebaseerde groot
bedrijf en de polarisatie van de sociale structuur op het platteland. Na 1880 
ging evenzo de verspreiding van meer arbeidsintensieve produktietechnieken 
samen met het verdwijnen van dit grootbedrijf en de emancipatie van het ge
zinsbedrijf. Terwijl er tussen 1500 en 1800 geen noodzakelijk maar we! een 
oorzakelijk verband tussen modernisering en toenemende ongelijkheid 
bestond, ging na 1880 de modernisering samen met een afnemende ongelijk
heid binnen de agrarische sector. De opvatting dat ongelijkheid altijd de prijs 
is voor vooruitgang, wordt door dit onderzoek niet bevestigd. 
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NOTEN BIJ HOOFDSTUK III 

*) Dit artikel is een bewerking van een lezing gehouden op de door het NEHA georgani
seerde conferentiedag op 10 april 1987 te Amsterdam over ,,Groei en krimp in de Neder
landse economie". 

1
) Deze grafiek is, evenals de andere grafieken, gebaseerd op: J .L. van Zanden, De 

economische ontwikkeling van de Nederlandse landbouw in de negentiende eeuw, 1800-
1914 (Wageningen, 1985), aangevuld met Algemeen Rijks Archief: Staatssecretarie Lo
dewijk Napoleon, no. 466, 467, en voor Limburg en Groningen met enige schattingen. 

2
) V gl. N. Koning, ,,Agrarische gezinsbedrijven en industrieel kapitalisme", Tijd

schrift voor politieke ekonomie 6 (1982183) 35-41; N. Koning, ,,Agrarische gezinsbe
dr~ven en industrieel kapitalisme" (ongepubliceerd paper Wageningen 1985) 3-5. 

) Voor het volgende: J. de Vries, The Dutch rural economy in the Golden Age, 1500-
1700 (New Haven/Londen 1975) 4-10, 119-174. 

4
) L. Noordegraaf, ,,Het platteland van Holland in de zestiende eeuw", Economisch

en Sociaal-Historisch Jaarboek 48 (1985) 8-19. 
5

) Vgl. Van Zanden, Economische ontwikkeling, 19-25, en de daar genoemde litera
tuur. 

6
) Onderstaande is vooral gebaseerd op: De Vries, The Dutch, 22-74, en A.M. van der 

Woude, Het Noorderkwartier, Een regionaal-historisch onderzoek in de demografische 
en economische geschiedenis van westelijk Nederland van de late middeleeuwen tot het 
be9.in van de negentiende eeuw (Wageningen 1972) 339-361. 

) De Vries, The Dutch, 69-73. Het belang dat De Vries hecht aan de beoefening van 
de akkerbouw op slootwallen in het veengebied is terecht door Van der Woude genuan
ceerd; vgl. Van der Woude, Het Noorderkwartier, 357. 

8
) De Vries, The Dutch, 67-69. 

9) Vgl. L. Noordegraaf, Hollands welvaren? Levensstandaard in Holland 1450-1650 
(Bergen 1985) 55. 

10
) Een aanzet hiertoe geeft A. Knotter, ,,De Amsterdamse scheepvaart en het Noord

hollandse platteland in de 16de en I 7de eeuw", Holland 16 (1984) 284-286. 
11

) J. Lucassen, ,,Beschouwingen over seizoengebonden trekarbeid naar het westen 
van Nederland, ca. 1600-ca. 1800", Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 8 (1982) 
333-338. 

12
) Ibidem. 

13
) J. Lucassen, Noor de kusten van de Noordzee; Trekarbeid in Europees perspectief 

1600-1900 (Gouda 1984) 65 e.v. 
14

) Met nadruk is geschreven grotendeels verklaard worden, omdat toepassing van de 
(intensieve vorm van de) Cobb-Douglas produktie-functie op de gegevens van de tabel 
laat zien dat er (bij de coefficienten a= b = 0,5) een systematisch residu overblijft dat 
niet verklaard kan worden door verschillen in de kapitaal/arbeid-verhouding. 

15
) J. de Vries, ,,Landbouw in de Noordelijke Nederlanden 1490-1650", Algemene 

Geschiedenis der Nederlanden VII (Haarlem 1980). 
16

) Van Zanden, Economische ontwikkeling, 25-29. 
17

) Ibidem, 263-264, 324-325. 
18

) Vgl. De Vries, The Dutch, 132-133. 
19) Vgl. K. Griffin, The political economy of agrarian change (Londen 1979). 
2°) Andere factoren die genoemd kunnen worden: 

- de hoge commercialisatiegraad van de landbouw in de kustprovincies en het ontbre
ken van ,,subsistence" landbouw aldaar, waardoor de invloed van de markt veel 
verder reikte dan in de zandgebieden; 

- de afwezigheid van woeste gronden in de kustprovincies; er zijn wel aanwijzingen 
voor het feit dat landlozen in het zandgebied zich door ontginning bij stukjes en 
beetjes konden opwerken tot keuterboer, waardoor een permanente klasse van pro
letariers daar niet ontstond; 

- de verschillende demografische ontwikkelingen, vooral na 1650; de bevolkingsach
teruitgang in delen van de kustprovincies heeft mogelijk de consolidatie van land
bouwbedrijven bevorderd tegenover de voortgaande bevolkingsgroei elders. 
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IV 

ZUINIG STOKEN. BRANDSTOFVERBRUIK EN 
BRANDSTOFPRIJZEN IN BELGIE EN FRANKRIJK SINDS DE 15E 

EEUW 

door 

C. VANDENBROEKE 

Dat het historisch onderzoek zich permanent weet te herbronnen in functie 
van de gangbare maatschappelijke processen dient nauwelijks in herinnering 
gebracht. Om in het woordgebruik van deze bijdrage te blijven is het duidelijk 
dat het zich steeds aan andere onderwerpen tracht op te warmen. Het is met 
name vanuit de bevraging van en rood het actuele gebeuren dat de onder
zoeksthema's telkens opnieuw herschikt, aangepast of uitgebreid worden. 
Problemen van economische groei en recessie zullen de conjunctuurspecia
listen aan het werk zetten en hun analyses zo ver mogelijk in het verleden doen 
teruggrijpen. Discussies rood de sociale zekerheid vormen de directe aanlei
ding voor een doorgedreven studie van de welvaarts- en welzijnssector, inclu
sief de polarisatie- en herverdelingsmechanismen die zich in heden en verleden 
aftekenen. De bewustwording van allerlei demografische spanningen, zowel 
op het vlak van de vergrijzing in het Westen als van een al te snel voorthollende 
bevolkingsgroei in de Derde Wereld zorgde gedurende de voorbije jaren voor 
een dwingende bevraging door historici, sociologen en demografen. Net het
zelfde laat zich herhalen voor gezins-sociologen en seksuologen, die de impact 
van de seksuele revolutie en de contestatie van huwelijk of gezin vanuit een 
historisch kader willen benaderen. Anderzijds zorgen de opbloei van het 
toerisme en bevraging rond vrijetijdsbesteding voor een passende terreinver
kenning in historisch perspectief, dat alles aangevuld met een gedetailleerde 
weergave van de consumptie- en bestedingspatronen over lange termijn. Van
uit de nachtmerrie van de hedendaagse begrotingstekorten en staatsschulden 
voelen weer anderen zich geroepen om het mechanisme van uitgaven en in
komsten van steden, gewesten of nationale staten in het verleden te gaan door
Jichten. Eindeloos zou men aldus kunnen doorgaan met het aanwijzen van 
,,actuele inspiratiebronnen" , die voor een passende ,,modernisering" van het 
onderzoek zorgen 1). 

Het belet geenszins dat sommige onderwerpen eerder onderbelicht blijven 
of zich moeizamer in een lange termijn-benadering laten betrekken. Met name 
geldt dit voor de evolutie van de brandstofprijzen, ook al gaat het dan om een 
onderwerp dat met de regelmaat van een klok de nieuwsberichten haalt of de 
discussiestof van allerlei gesprekken oplevert. Twee spectaculaire olieschok
ken in de jaren zeventig van onze eeuw en een vrije val van de olieprijzen sinds 
het midden van de jaren tachtig, een totaal onverwachte confrontatie met au
toloze zondagen, allerhande geslaagde en minder geslaagde afspraken van 
oliesjeiks rood produktiequota's en prijsniveaus, de recente zorg om bij hoog-
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dringendheid naar alternatieve energiebronnen uit te kijken, de spectaculaire 
en erg technische snufjes die bet aanleggen van boorplatforms, onderzeese 
pijpleidingen en aanvoerhavens kenmerken net zozeer als de beangstigende 
,,lekken" in nucleaire centrales, allemaal zijn het uitnodigingen voor een na
dere bevraging omtrent de energiebronnen en hun prijsverloop over korte, 
middellange en lange termijn. Des te meer zou men een erg gemotiveerde be
langstelling voor soortgelijke onderwerpen verwachten, daar ze enorme impli
caties hebben op het vlak van de tewerkstelling en een passende reconver
siestrategie in de minder rendabele mijnstreken noodzakelijk maken. Afbouw 
en sluiting van kolenmijnen, met alle sociale gevolgen vandien, zijn nu een
maal voor zowat alle regeringsleiders van Noord-West-Europa een permanen
te zorg2

). Een te nauwe betrokkenheid bij het thema zorgt er evenwel voor dat 
soms een minder objectieve argumentatie gehanteerd wordt om bepaalde op
ties door te drukken dan we! af te zwakken. Het is de ,,klassieke" fout die zich 
telkens herhaalt wanneer een probleemstelling zonder de nodige afstandelijk
heid wordt bekeken. 

Met deze bijdrage willen we het tijdsperspectief zo ruim mogelijk opentrek
ken door de energieverschaffing en de brandstofprijzen van de vijftiende of 
zestiende eeuw te volgen. Dit artikel valt in twee onderdelen uiteen betreffende 
respectievelijk het brandstofverbruik en de brandstofprijzen Tot slot koppe
len we het verbruik aan de inkomensontwikkeling. De vraag naar eventuele 
herschikkingen van de verschillende brandstoffen door de eeuwen heen dringt 
zich vanzelf op. Het is aangewezen om het overzicht daarvan in een compara
tief kader te betrekken door zowel de produktiecapaciteit en de prijsvorming 
van de diverse brandstoffen in Belgie, Engeland of Frankrijk te bekijken. ln
zonderheid voor deze Janden, die Jange tijd tot de industriele koplopers gere
kend werden, beschikken we over heel wat, zij het niet steeds evenwaardig, 
vergelijkingsmateriaal. Finaal stelt zich trouwens de vraag naar de relatie met 
de lndustriele Revolutie(s) . Bijzonder scherp is dit verband onder meer aange
toond door J .W. de Zeeuw, die betoogt dat de economische opgang van de 
Verenigde Provincien in de zestiende en de eerste helft van de zeventiende eeuw 
mede bepaald was door de overvloedige reserves aan turf zodat de energie
voorziening er weinig of geen problemen stelde. Moeilijker werd dit evenwel 
vanaf de late zeventiende eeuw. Het brandstofprobleem in een ruimere con
text situerend, stelt hij bovendien: ,,Around 1640 the [Dutch] stock of har
vestable wood lots had been reduced practically to zero. Before that time al
ready, rising prices of heating energy caused by growing transport cost created 
problems in the densely populated parts of Europe" 3). 

Tot vervelens toe wordt in de vakliteratuur betoogd dat een ontoereikende 
houtproduktie samen met een overvloedig aanbod van goede en goedkope 
steenkool aan de basis Jag van de vroege industriele start in Engeland. F. Brau
del vat deze problematiek heel goed samen: ,,Le bois s'est rarefie en Grande
Bretagne ou ii atteint de tres hauts prix au milieu de XVIe siecle; cette penurie 
et cette cherte imposent le recours au charbon de terre". Dezelfde argumenta
tie, zij het voor een eeuw later, vinden we herhaald bij B. Thomas: ,,There is 
clear evidence of a timber and fuel crisis in Great Britain in the 17th centu-
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ry"4
). Omgekeerd genoot men er evenwel het voordeel van een overvloedig 

kolenaanbod. Zelden worden die gunstige produktie- en aanbodcapaciteiten 
tot hiertoe nader aangetoond of in een comparatief kader bekeken door ze te
genover de situatie in zgn. volglanden als Belgie of Frankrijk af te zetten, laat 
staan dat de argumentatie door een vergelijkende prijsstudie onderbouwd zou 
zijn. Vandaar dan ook dat heel wat aandacht zal uitgaan naar de evolutie van 
brandstofprijzen in het algemeen en van steenkoolprijzen in het bijzonder 
sinds de zestiende en zeventiende eeuw. 

Het samenstellen van een prijsoverzicht roept op zijn minst nogal wat kriti
sche bedenkingen op . Zelden gaat het om echt homogene prijsreeksen, een be
zwaar dat des te sterker doorweegt wanneer men de eventuele kwaliteitsver
schillen van bijvoorbeeld turf, (brand-)hout of steenkool in overweging 
neemt. Bij het gelijkschakelen van de calorielevering werd er vanuit gegaan 
dat tweemaal zoveel turf nodig is als steenkool terwijl voor (brand-)hout een 
verhouding van 2,75/ l werd aangenomen5

) . Een heel belangrijk punt, zeker 
voor wat het Ancien Regime en het grootste dee! van de negentiende eeuw be
treft, heeft betrekking op de plaats waar de prijsnoteringen zijn opgenomen. 
Transportkosten, zeker wanneer er vervoer over land aan te pas kwam, zorg
den er voor dat de verkoopprijzen een veelvoud hoger uitvielen dan de oor
spronkelijke zgn. ,,pithead costs"6

). M.W. Flinn merkt hieromtrent op: ,,It 
was customarily assumed, in the eighteenth century, that land carriage of coal 
doubled its pithead price in ten miles". Volgens dezelfde auteur zouden de 
prijsaanpassingen bij exclusief vervoer langs de waterwegen daarentegen 
twintigmaal lager geweest zijn7

). Vast staat evenwel dat de bezwaren van al te 
snel oplopende transportonkosten pas na het midden van de negentiende 
eeuw, met het in gebruik komen van een spoornet, een definitieve oplossing 
zullen vinden8

). 

I HET BRANDSTOFVERBRUIK 

Alvorens meer in detail op de evolutie van brandstofprijzen in te gaan, gaan 
we even na welk dee! van het (gezins-)budget door de rubriek verwarming werd 
opgeslorpt. Soortgelijke uitsplitsingen van de budgetten kunnen we gemakke
lijk tot de vijftiende eeuw laten opklimmen. Dat de uitgaven voor verwarming 
en verlichting doorgaans tot een rubriek herleid zijn, stelt op zich niet zo veel 
voor. Over het algemeen neemt men aan dat ca. 75-80% van de uitgaven naar 
verwarming gaan tegenover 20 tot 25% naar verlichting9). Anderzijds moeten 
we erop wijzen dat de informatie ontrent de uitgaven nogal heterogeen samen
gesteld is en sterk van periode tot periode verschilt. Zo moeten we het voor het 
Ancien Regime veelal met instellingsrekeningen stellen. Waren deze instellin
gen eigenaar van de gebouwen, dan vervalt uiteraard de rubriek huishuur ter
wijl alle andere uitgaveposten, inclusief deze voor verwarming, automatisch 
(lichtjes) overschat zijn. Vanaf de negentiende eeuw komen dan de eerste ge
zinsenquetes voor, met dien verstande dat ze vooral betrekking hebben op de 
lagere sociale klassen. Een echt volwaardig en sociaal uitgesplitst gezinsbudge-
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tonderzoek werd trouwens pas vanaf de jaren 1960 opgesteld. Een groepering 
van de beschikbare informatie Jijkt niettemin verantwoord (Tabel 1)10

). 

T ABEL I Aandeel van de uitgaven voor verwarming en ver/ichting vo/gens diverse 
budgetenquetes, l 5e-20e eeuw 

Aard Verwarming Aard Verwarming 
en en en en 
plaats verlichting plaats verlichting 

1450-60 Dorset, 7,50Jo 1891 Belgie, 5,20Jo 
priester budgetenquete 

1586-1600 Antwerpen, 4,6 1910 Nurenberg, 7,3 
weeshuis gezinsbudget 

1589-90 Mechelen, 9,0 1921 Belgie 5,5 
college budgetenquete 

1795 Engeland, 7,5 1928-29 Belgie, 5,0 
arbeiders budgetenquete 

1804 Antwerpen 9,2 1961 Belgie 5,8 
,,dulhuis" arbeiders 

1804 Antwerpen 12,7 1961 Belgie 5,5 
weeshuis bedienden 

1810 Nurenberg, 8,9 1961 Belgie, 7,6 
gezinsbudget niet-actieven 

1830 Rouen, 6,0 1973-74 Belgie, 5,3 
arbeiders arbeiders 

1841 Vlaanderen, 8,0 1973-74 Belgie, 4,3 
vlaswever bedienden 

1843-45 Brussel, 6,9 1973-74 Belgie, 6,4 
arbeiders niet-actieven 

1845 Gent , 7,0 1978-79 Belgie, 6,0 
arbeiders arbeiders 

1849 Nurenberg, 9,3 1978-79 Belgie, 5,6 
gezinsbudget bedienden 

1853 Arr. Gent, 7,1 1978-79 Belgie, 8,2 
arbeiders niet-actieven 

1853 Arr. St-Niklaas, 8,2 
arbeiders 

Een essentieel kenmerk is stellig de stabiliteit van de relatieve uitgaven voor 
verwarming en verlichting. A fortiori is dat het geval wanneer we herhalen dat 
het om vrij heterogene indicaties gaat die nu eens betrekking hebben op instel
lingen en dan weer op gezinsenquetes (die al dan niet sociaal uitgesplitst zijn). 
De stabiliteit in de uitgaven is bovendien des te merkwaardiger daar het uitein
delijk van periode tot periode om de aankoop van totaal verschillende 
brandstoffen gaat. Stoken met turf of brandhout biedt geenszins hetzelfde 
comfort of evenveel warmte als stoken met kolen; recente ,,warmteleveran
ciers" op basis van lichte fuel, aardgas of electriciteit zijn dan weer in niets te 
vergelijken met de archalsch aandoende kolenkachels en stoven uit grootmoe
ders tijd. En toch, met of zonder wijzigingen of vernieuwingen, blijft de uitga
venpost voor verwarming als het ware vastgespijkerd op 5-60Jo. Op zijn minst 
een merkwaardige constante die over de eeuwen heen gehandhaafd blijft! 



ZUINIG STOKEN 97 

Lange tijd moet het inderdaad een groot probleem geweest zijn om voor de 
nodige ,,nestwarmte" te zorgen. Het is een facet van de sociale geschiedenis 
dat niet zo vaak aan bod komt, ook al kan men het belang van het onderwerp 
moeilijk negeren. Eventuele reuma-lijders van de late twintigste eeuw zouden 
zich bijvoorbeeld moeiteloos moeten realiseren hoezeer de gewrichten van on
ze verre voorzaten jaar na jaar op de proef gesteld werden. Een vluchtige op
merking, zoals door M. Foisil geformuleerd, kan men allerminst negeren: 
,,Avoir chaud, c'est le seul et modeste comfort" 11

) . Wie die vaststelling over 
het hoofd ziet, gaat aan een van de basisbehoeften voorbij. Vanuit het verwen
nend comfort waaraan we zelf gewoon zijn geraakt, kunnen we ons nauwe
lijks inbeelden wat een degelijke verwarming voor de tijdgenoot van het An
cien Regime moet betekend hebben. Op zijn minst verklaart het nochtans ta! 
van uitingsvormen van de materiele cultuur of van archai'sch aandoende leef
vormen en -stijlen. Wie ooit het openluchtmuseum te Bokrijk bezocht en er 
oog had voor de specifieke plaats die de open haard zelfs in de kleinere stulpjes 
innam, zal meteen overtuigd zijn hoeveel aandacht men vroeger naar de ver
warming liet uitgaan. Geen wonder dat het begrip ,,haard" zo'n bijzondere 
plaats inneemt in historisch-demografische bronnen en dat haardtellingen als 
de oudste vormen van denombrementen bekend staan. 

Maar er is meer. Het ontwikkelen van een typische bouwstijl die voor be
schutting zorgt tegen de meest ongure wind, het opteren voor kleinere leef
ruimten met hun !age zoldering, de eigenaardige concepten om de bedstede als 
het ware tot een alcoof om te bouwen en het samenhokken van mensen (en die
ren) zijn evenveel indicaties van een bewust gedrag en van een primaire zorg, 
erop gericht om het winterweer en de koude te trotseren. Een belangrijke.voor
uitgang in het kader van de verwarmingsproblematiek zou zich eerst tegen het 
einde van de achttiende eeuw voordoen. Het in gebruik komen van koolstoven 
en -kachels of fornuizen zorgde toen voor een nog al te vaak onderschatte , ,re
volutie" op het vlak van het wooncomfort. Volgens een minitieus onderzoek 
van de boedelbeschrijvingen uit het Land van Nevele waren er pas vanaf het 
laatste kwart van de achttiende eeuw koolstoven in gebruik, zij het enkel bij 
rijke boeren 12

). Dat het overschakelen op fornuizen ook in stedelijke middens 
volop in opgang was, vernemen we onder meer uit het dagboek van R. Coppie
ters uit de jaren 1767-179713

). 

De achterliggende reden voor de herschikking inzake het brandstofverbruik 
die zich in de loop der eeuwen voltrok, is uiteraard een complex gegeven. Twee 
radicale omschakelingen dienen in dit verband in herinnering gebracht. Een 
eerste revolutie, waarop reeds gewezen werd, voltrok zich grosso modo tussen 
1750 en 1850 en deed definitief afstappen van turf, boskolen of brandhout als 
energiebronnen. Hierop volgden twee eeuwen waarin steenkolen letterlijk en 
figuurlijk als het ,,zwarte goud" omschreven worden en pas vanaf 1950/60 
door weer andere brandstoffen vervangen werden. Het is met andere woorden 
pas sinds enkele decennia dat we aan een tweede revolutie op het vlak van de 
energievoorziening toe zijn! 

Een belangrijke reden waarom men naar andere energiebronnen gaat uitkij
ken, ligt uiteraard vervat in eventuele bevoorradingsstoornissen. Daarnaast 
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stelt zich het probleem van de technologische aanpak met krachtiger energiele
veranciers, dat alles op voorwaarde dat de alternatieve oplossingen tegen con
currentiele voorwaarden zijn aan te bieden. Dadelijk komen we meer in detail 
op de prijsverschillen per brandstof (en per calorie-eenheid) terug. Vooraf is 
een summier inzicht in de bevoorradingsproblematiek aangewezen. Vee! in
formatie is hieromtrent nochtans niet beschikbaar. Het is een van de onder
werpen uit het historisch onderzoek waar men het eerder bij vage omschrijvin
gen houdt dan met hard cijfermateriaal uitpakt. Overbekend en reeds aan
gestipt is de voorstelling van een dreigende uitputting van het bosbestand als 
directe aanleiding voor de kolenslag aan het einde van het Ancien Regime. 
Hoe reeel dat probleem in werkelijkheid moet geweest zijn, volgt uit enkele 
schattingen in verband met de houtconsumptie voor huishoudelijk gebruik. 
Door elkaar genomen zou deze van een orde van 1-2 ton per persoon en per 
jaar geweest zijn, terwijl de jaarlijkse produktie van 1 km' bos mag bepaald 
worden op ongeveer 20-25 ton 14

). Om de bevolking van de Oostenrijkse Ne
derlanden, met iets meer dan 2 miljoen inwoners rond 1750, uitsluitend met 
brandhout te voorzien, zou derhalve een bosbestand nodig geweest zijn dat 
vier- tot vijfmaal groter was dan de totale oppervlakte 15

) 

Al even uitzichtloos was de bevoorrading met turf. Voor huishoudelijk ver
bruik schatte men de turfbehoefte op vier-vijfde van een last of 1.500 a 2.000 
kg per huis16

); omgerekend voor de Oostenrijkse Nederlanden brengt ons dat 
op een huishoudelijk verbruik van ± 750 miljoen kg. Daarnaast kennen we de 
turfbehoefte voor het bereiden van een aam ( ± 150 liter) bier, namelijk ca. 35 
kg17

). Alleen al in de brouwerijen zou aldus ongeveer 75 miljoen kg turf moe
ten verstookt worden. Een zeer ruwe schatting van de behoefte voor huishou
delijk en industrieel gebruik, wanneer uitsluitend met turf zou gewerkt wor
den, mag derhalve tot minstens 1 miljard kg verhoogd worden. Het wijst er al
vast op dat ook turfwinning maar in een beperkte mate in de brandstofbevoor
rading kan voorzien hebben. Dit alles zijn echter, bij gebrek aan beter infor
matie, niet meer dan wat algemene indrukken. 

Vraag en aanbod 

Concrete en vrij preciese cijferreeksen omtrent de jaarlijkse produktie of het 
aanbod van turf of brandhout zijn enkel voor Frankrijk bekend en dan nog 
maar vanaf de laatste jaren van de achttiende eeuw, d. w .z. op een ogenblik dat 
de mijnindustrie reeds geruime tijd in uitbouw is 18

). Ze tonen niettemin zeer 
goed aan dat de bevoorrading in brandstoffen in Frankrijk voor heel wat min
der spanningen zorgde dan in Engeland of Belgie. Precies in deze landen 
dwong de ,,bottleneck" van de brandstofvoorziening reeds in de zestiende en 
zeventiende eeuw tot het uitproberen en aanwenden van andere energiebron
nen in de vorm van steenkool. Vandaar alvast het vrij formeel besluit van R.L. 
Galloway: ,, Within a few years after the commencement of the seventeenth 
century the change from wood fuel to coal, for domestic purposes, was gene
ral and complete" 19

). Naar alle waarschijnlijkheid kwam de kentering iets la
ter of minder radicaal in de Zuidelijke Nederlanden: het belet geenszins dat in 



ZUINIG STOKEN 99 

TABEL 2 Produktie van steenkool, brandhout en turf in Belgie, Groot-Brittannie en 
Frankrijk 

Belgie Groot-Brit. : Belgie/ Frankrijk: Frankrijk: Frankrijk: 
Steenkool Steenkool Groot-Brit. Steenkool Brandhout Turf 

1755 4.230 
1760 4.510 
1765 4.950 
1770 5.520 
1775 6.120 
1780 450 6.750 6,7 
1785 7.550 840 26.610 615 
1790 8.570 
1795 770 9.570 8,0 
1800 1.000 10.960 9,1 844 
1805 12.960 
1810 1.350 14.790 9, 1 815 22.865 396 
1815 16.590 
1820 18.900 1.065 21.730 419 
1825 20.900 1.862 
1830 2.510 24.800 10,I 1.835 20.425 437 
1835 2.639 29.560 8,9 
1840 3.930 35.270 11,1 3.190 21.420 458 
1845 4.919 41.706 11 ,8 
1850 5.821 50.968 11,4 4.845 19.475 471 
1855 8.409 64.600 13,0 
1860 9.611 69.800 13,8 8.810 18.085 409 
1865 11.841 88 .500 13,4 
1870 13.697 105.400 13,0 14.010 16.025 320 
1875 15.011 125 .900 11 ,9 
1880 16.867 136.300 12,4 18.605 14.225 239 
1885 17.438 158.900 11,0 
1890 20.366 169.600 12,0 23.900 14.900 167 
1895 20.458 181.900 11 ,2 
1900 23.463 208.900 11,3 31.805 13.600 108 
1905 23.348 228.900 10,2 
1910 25 .523 261.700 9,7 37 .965 12.235 71 
1915 267.700 
1920 22.389 238.400 9,4 33 .935 41 
1925 25 .260 239.800 10,5 
1930 27.415 223 .400 12,3 51.085 24 
1935 26.506 215.700 12,3 
1940 25.539 230.300 11,l 46.555 21 
1945 15.833 203 .400 7,8 
1950 27 .320 
1955 29.920 
1960 22.469 
1965 19.786 
1970 11.362 
1975 7.479 
1980 6.324 
1983 6.097 
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de streek van Luik reeds tegen het midden van de zestiende eeuw ca 50.000 ton 
kolen werden boven in gehaald20

). Hoe het verder met de output van kolen 
verliep, kan worden gevolgd in bijgaande tabel en grafiek en dit voor Enge
land, Belgie en Frankrijk. Volledigheidshalve en om de vergelijking met de 
steenkoolproduktie duidelijk te maken, zijn tevens de produktiecijfers voor 
brandhout en turf in Frankrijk aan dit overzicht toegevoegd (Tabel 2)21

). 

GRAFIEK I De produktie van steenkolen in Belgie, Groot-Brittannie en Frankrijk, 
1750-1980 
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Het is bekend uit de algemene literatuur dat we pas vanaf de late achttiende 
eeuw over degelijke, betrouwbare en min of meer doorlopende informatie be
schikken omtrent de nationale produktiecijfers van steenkoool22

). Heel par
tieel zijn we daarentegen ingelicht over de vroegere perioden, meer in het bij
zonder over Engeland en Belgie. Terloops wezen we reeds op de steenkoolwin
ning in de streek van Luik sinds de zestiende eeuw. Door J. U. Nef is bovendien 
de vroege en spectaculaire opgang van de Engelse steenkoolproduktie in een 
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ophefmakend boek aangetoond25
). Beide landen zouden trouwens tot zowat 

het midden van de negentiende eeuw veruit de belangrijkste producenten en 
consumenten van steenkool blijven. Dat het bovendien de twee koplopers wa
ren op het vlak van de industrialisatie kan dan ook geen toeval zijn. De be
schikbaarheid van steenkool was hoe dan ook een belangrijke troefkaart bij 
het opstarten van industriele processen; niet minder essentieel was evenwel de 
economische dwang die naar alternatieve energiebronnen deed uitkijken, al 
was het maar om de groeiprocessen die onderweg waren in voldoende mate te 
blijven activeren. Zoals we later nog zullen zien, lagen de kostprijzen van En
gelse steenkool om en rond de mijnzetels een heel stuk lager dan in Belgische 
en Franse mijncentra. Het wijst er meteen op <lat de ,,black country" van 
Noordoost-Engeland, lange tijd trouwens de belangrijkste steenkoolleveran
cier, van een ongeevenaard concurrentievoordeel genoot24

). Daartegenover 
staan evenwel de hogere transportkosten in Engeland, waardoor de prijsvoor
delen in menig opzicht kwamen te vervallen. Hiermee zijn we enigszins op het 
verdere expose vooruitgelopen. Vooral de eigenlijke start en de omschakeling 
op steenkoolwinning en -verbruik verdienen meer aandacht, ook al moeten we 
ons hiertoe op erg partiele indicaties verlaten. 

Een benaderend idee van de gangbare processen in Engeland kan men zich 
vormen aan de hand van de (nationale) exportcijfers die vanaf 1697 bekend 
zijn of door een controle van de aanvoer van steenkool te Londen tijdens de 
achttiende eeuw25

) . Indicatief voor de kenteringen inzake het brandstofver
bruik in de Zuidelijke Nederlanden zijn dan weer de accijnsrekeningen. Re
cent werden ze voor Gent, <lat tot een van de grootste en belangrijkste in
dustriecentra van het Vlaamse land mag gerekend worden, nader bekeken 
door R. van Daele26

). Weliswaar is het zo goed als uitgesloten de aanvoercij
fers in centra als Londen of Gent verder uit te splitsen over prive- of industrieel 
verbruik; het belet allerminst <lat we beter inzicht krijgen in de herschikkingen 
van de brandstofbevoorrrading sinds de late zeventiende eeuw. 

Eens te meer vinden we in deze partiele gegevens de bevestiging van het feit 
<lat in Engeland het eerst met de commercialisatie van de steenkoolwinning 
een aanvang werd gemaakt. Alles wijst er zelfs op <lat de jaarlijkse toename 
van de produktie er boven de binnenlandse vraag uitsteeg, een vaststelling die 
overigens tot aan de vooraavond van de Eerste Wereldoorlog van kracht zal 
blijven. Een vergelijking van de exportcurve met de jaarlijkse steenkoolpro
duktie laat hieromtrent niet de minste twijfel. Omstreeks 1800 werd gemiddeld 
20Jo van de produktie geexporteerd, tegen het einde van de negentiende eeuw 
was de verhouding tot 20 a 30% opgelopen27

). Wat de achttiende eeuw betreft, 
laten de aanvoercijfers te Londen eveneens uitschijnen <lat de binnenlandse 
vraag trager evolueerde dan de produktiecapaciteit. Niettemin is het heel be
langrijk <lat zich te Londen reeds door de achttiende eeuw heen een heel hoog 
hoofdelijk steenkoolverbruik voordeed; in 1701-25 bedroeg het ± 775 kg, in 
1726-50 ± 975 kg, in 1751-75 ± 1.150 kg en in 1776-80 ± 1.265 kg 28

). 

Te Gent zou het verbruik van steenkool tijdens de eerste helft van de acht
tiende eeuw nog zo goed als onbestaande geweest zijn; omstreeks 1780 was het 
opgelopen tot ca. 300 kg29

) . De vraag naar steenkool kwam in deze Vlaamse 



102 ZUINIG STOKEN 

industriestad dus merkelijk later op gang; in de loop van de eerste helft van de 
negentiende eeuw zou de achterstand ten opzichte van de Engelse verbruiks
centra er nochtans grotendeels goedgemaakt worden. Voor de aanvoer te Gent 
was men overwegend op steenkool uit Henegouwen aangewezen, waar inder
daad en dit sinds het midden van de achttiende eeuw aan een bijzonder specta
culaire opgang van de mijnbouw gewerkt werd30

). Met behulp van een degelijk 
(water-)wegennet konden deze Henegouwse kolen relatiefvlot in Vlaanderen, 
Brabant en zelfs in Noord-Frankrijk afgezet worden. Des te meer was dat het 
geval, daar de binnenlandse markt sinds 1761 veel beter tegenover de buiten
landse (Engelse concurrentie werd afgeschermd, dit door een vervij fvoudiging 
van de invoerrechten op steenkool31

). Het verklaart alvast het dalend aandeel 
van buitenlandse steenkool te Gent van ca. 50Jo omstreeks 1750 tot minder dan 
1 OJo kort v66r de eeuwwisseling32

). 

lnteressant is tevens de omschakeling inzake brandstofverbruik die uit de 
Gentse accijnsrekeningen is afte lezen. Reeds tegen het einde van de zeventien
de eeuw was de afzet van brandhout in de vorm van halfhout en mutsaarden 
op de terugweg, een vaststelling die nog sterker aan het licht komt wanneer de 
jaarlijkse aanvoer wordt uitgedrukt per capita. Dat de brandstofvoorziening 
vanaf de zeventiende eeuw meer en meer moeilijkheden opriep en voor ernsti
ge prijsstijgingen zorgde, zal nog meermaals aan bod komen. Een tijdelijke 
oplossing vond men onder meer in een grotere afname van boskolen, dit alles 
in afwachting dat de aanvoer van steenkool na 1750 voor een radicale her
schikking van de brandstofvoorziening zou zorgen. Weliswaar werd steenkool 
in Vlaanderen reeds sinds de late zestiende eeuw verstookt, hetgeen onder 
meer blijkt uit de prijsvermeldingen in Gentse of Antwerpse instellingsreke
ningen; de accijnsrekeningen van de stad Gent bieden evenwel een beter in
zicht in de eigenlijke opgang van deze ,,moderne" energiebron. Parallel met 
de opgang van de Henegouwse mijnbouw moeten we wachten tot het midden 
van de achttiende eeuw om een exponentiele groei van het steenkoolverbruik, 
vast te stellen. Moeilijker te volgen is daarentegen de vraag naar turf. Naar alle 
waarschijnlijkheid werd deze brandstof evenwel minder en minder verstookt 
sinds de zeventiende eeuw. 

Een drietal overwegingen werkt dit besluit in de hand. Zo is het bekend dat 
de turfstokerijen in Oost-Vlaanderen die, tot en met het begin van de Nieuwe 
Tijd een enorme betekenis hadden gekend op het vlak van de brandstofvoor
ziening, nagenoeg uitgeput waren. Ten voile wordt dit opnieuw door de instel
lingsrekeningen bevestigd. Vergeleken met de zestiende eeuw maken ze nog 
nauwelijks melding van massale aankopen van turr3 1

) . Zoals we verder zullen 
zien, was het stoken met turf trouwens niet !anger rendabel. Reeds aan het ein
de van de zeventiende eeuw lag de prijs per calorie-eenheid 50-lOOOJo hoger dan 
voor steenkool. Alleen bij een vergelijking met mutsaarden genoot men voor
lopig nog van een zeker prijsvoordeel bij het stoken met turf. Dat het hier we! 
degelijk om een totaal achterhaalde brandstof gaat, volgt dan weer uit een ge
tuigenis van Faipoult uit 180 l . Alleen bij de allerlaagste sociale klassen van het 
platteland zou het nog courant aangewend zijn: ,,La tourbe sechee et preparee 
est le chaffauge ordinaire de la plus pauvre classe des habitans" 34

). 
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Zoals gezegd kan de particle informatie omtrent de aanvoer, de produktie 
en het verbruik van brandstoffen sinds de late zeventiende eeuw verder aange
vuld worden met de nationale gemiddelden die vanaf het einde van het Ancien 
Regime bekend zijn. Met name gaat dit op voor wat de jaarlijkse produktie be
treft van steenkool. De verdere afbouw van turf en brandhout is anderzijds al
leen voor Frankrijk te volgen. We herinneren evenwel dat de herschikking in
zake de bevoorrading en de afzet van brandstoffen er zich merkelijk later vol
trok dan in Engeland of Belgie. Ook in Nederland was dat het geval. Om
streeks het midden van de negentiende eeuw werd niet eens de helft van de 

GRAFIEK 2 Produktie van steenkolen, brandhout en turf in Frankrijk, 1780-1940 
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energieverschaffing door steenkool geleverd35
). De trage doorbraak van 

steenkool in Frankrijk blijkt uit de statistische enquetes van het begin van de 
eeuw. Bij het doorlichten van de produktiestatistieken uit de jaren 1800-1815 
werd onder meer aangetoond dat het departement Jemappes (Henegouwen) 
alleen al voor ca. 20 tot 30% van de totale produktie van het Empire 
instond36

). Op dat ogenblik bedroeg de gemiddelde kolenomzet in Frankrijk 
nog maar 40 kg per inwoner tegenover 400 a 450 kg in Belgie en 600 kg in 
Engeland37

). Niet minder tekenend voor de tragere herschikkingen van het 
brandstofverbruik in Frankrijk zijn de relatieve aandelen van de verschillende 
energiebronnen in Parijs. In 1815-24 bedroeg er het aandeel van steenkool 
nauwelijks 18% tegenover 70% voor brandhout; twintig jaar later, in 1835-
44, bleef brandhout nog steeds de belangrijkste energieleverancier met een 
aandeel van 47% tegenover 400Jo voor steenkool en 13% voor houtskoo!38). 

Een vlottere en overvloediger bevoorrading in ,,gedemodeerde" brandstoffen 
enerzijds, de beperktere vraag van industriele afnemers anderzijds zorgden er 
voor dat de mijnbouw veel later ter harte genomen werd bij onze zuiderburen. 
De repercussies op het vlak van de prijsvorming liegen er niet om, vermits de 
oudere energielevenanciers in de vorm van turf en brandhout merkelijk !anger 

GRAFIEK 3 Export van kolen uit Enge/and en aanvoer van kolen te Landen, 
1690-1790 
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GRAFIEK 4 Evo/utie van de accijnsrechten te Gent voor brandhout, steenko/en en 
boskolen, 1640-1780 
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dan in Engeland of Belgie de prijzenslag bleven beheersen. Ruim een eeuw la
ter dan in de buurlanden zou het ook in Frankrijk voordeliger worden om op 
kolen over te schakelen. Of zoals T.J. Markovitch het stelt: ,,Le cofrt de la 
houille ... etait descendu au-dessous du bois des la fin du XVIIle siecle"39). In 
verbruikscentra van het Vlaamse land zoals Gent of Antwerpen was die prij-
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zenslag reeds sinds de vroege zeventiende eeuw in het voordeel van steenkolen 
beslecht. 

Dat alles weerspiegelt zich in de geleidelijke daling van de nationale produk
tiecijfers van turf of steenkool in Frankrijk tot omstreeks 1850. Nadien werd 
het aanbod van turf radicaal afgebouwd; de jaarlijkse produktiecijfers van 
brandhout werden daarentegen maar heel geleidelijk teruggedrongen. Het zou 
trouwens nog duren tot de jaren 1880 alvorens het produktievolume van steen
kool boven dat van brandhout uitsteeg; uitgedrukt in calorie-eenheden was 
steenkool er slechts sinds de jaren 1860 de belangrijkste energieleverancier ge
worden. Dit was ongeveer op hetzelfde ogenblik als in Nederland! 

Richten we nu verder de aandacht op de produktiecurven van steenkool 
(Grafiek 1-2, dan kan enkel de pioniersrol van Engeland herhaald worden. De 
steile opgang van de jaarlijkse output sinds de zeventiende eeuw blijft er ook 
later behouden en zal nog eens extra gestimuleerd worden tijdens de laatste de
cennia van de achttiende en de eerste jaren van de negentiende eeuw. Het is 
meteen het tijdstip waarop de afname voor industrieel gebruik, bijvoorbeeld 
de metaalindustrie, aan een exponentiele groei toe was40

). Al even spectaculair 
ontwikkelde zich evenwel de mijnbouw in de Zuidelijke Nederlanden en dan in 
het bijzonder in de Borinage. Dat de expansie van het Luikse bekken zich tij
dens de eerste helft van de negentiende eeuw tegen een veel trager ritme vol
trok, blijkt ten volle bij een regionale uitsplitsing van de Belgische 
steenkoolproduktie41

). Zowel omstreeks 1800 als in 1840-50, vertegenwoor
digden de mijnzetels van Henegouwen (Centrum, Borinage, Charleroi) ruim 
70% van de binnenlandse produktie42

). Bij nader toezien valt het bovendien 
op dat de steenkoolwinning in Belgie, tussen 1770-80 en 1860-70, een ongeeve
naarde evolutie doormaakte. Het jaarlijks groeiritme lag er zelfs nog een frac
tie hoger dan in Engeland. 

In Frankrijk tenslotte moet men wachten tot de jaren 1840/50 alvorens de 
mijnbouw aan een versnelde opgang toe is. Precies op het moment dat de 
eerste uitputtingsverschijnselen zich in de Engelse of Belgische mijnen aan
kondigen, kent de steenkoolproducktie bij onze zuiderburen haar maximale 
ontplooiing. Het absolute maximum werd in Engeland reeds in 1913 
bereikt43

). In Belgie kon men, vooral na het in gebruik nemen van de Kempen
se mijnen (Noorderbekken) met ingang van de jaren twintig, nog voor een mi
nieme maar erg graduele toename van de output zorgen tot 1952-53. Aan de 
vooravond van de Tweede Wereldoorlog stond het Noorderbekken reeds in 
voor iets minder dan een kwart van de Belgische produktie; nadien bleef dit 
aandeel verder oplopen. Sinds de systematische sluiting van de Waalse mijnen 
vanaf de jaren vijftig worden nog bijna uitsluitend Limburgse kolen (97 o/o in 
1983) gedolven44

). 

Parallel met de geografische herschikking van de Belgische mijnbouw volg
de een snel toenemende afuankelijkheid van de buitenlandse aanvoer, terwijl 
bovendien de nood aan nieuwe energiebronnen steeds krachtiger werd 
aangevoeld45

) . Reeds vanaf het Interbellum was het immers duidelijk dat de 
glorietijd van het ,,zwarte goud" achter de rug lag: ,, The competition ... from 
other fuels developed rapidly", aldus Ph. Deane en W.A. Cole46

). Overloopt 
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men het binnenlands verbruik per energiedrager voor de voorbije decennia, 
dan laten zich die recente herschikkingen gemakkelijk samenvatten. Ten voe
ten uit illustreert zo'n weergave hoe ,,revolutionair" de energiemarkt voor de 
tweede maal door elkaar werd geschud (Tabel 3)47

). 

TABEL 3 Eindverbruik van energie per energiedrager in Belgie, 1950-1980. Absoluut 
in duizenden ton aardolieequivalenten en relatief (%) 

Steenkool/ Aardolie- Gas- Electriciteit Totaal 
bruinkool/ produkten produkten 

cokes 

1950 10.736 1.860 1.067 524 14.187 
(75,6 OJo) (13,1 OJo) (7 .5 OJo) (3,7 %) (100) 

1955 11 .332 3.468 1.471 723 16.994 
(66,7 %) (20,4 %) (8,6 %) (4,3 OJo) (100) 

1960 9.128 . 5.748 1.801 1.026 17.703 
(51,6 OJo) (32,5 OJo) 10,2 %) (5,7 OJo) (100) 

1965 8.854 10.279 2.079 1.478 22.690 
(39,0 OJo) (45,3 OJo) (9,2 OJo) (6,5 OJo) (100) 

1970 7.417 16.305 4.083 2.241 30.046 
(24, 7 %) (54,3 %) (13,6 %) (7,5 OJo) (100) 

1975 4.923 15.367 7.411 2.929 30.630 
(16.1 OJo) (50, I OJo) (24,2 OJo) (9,6 %) (100) 

1980 4.835 16.071 8.911 3.648 33.465 
(14,4 OJo) (48,0 %) (26,6 OJo) (10,9 %) (100) 

GRAFIEK 5 Energieverbruik verdeeld over gasprodukten, aardolieen kolen in Belgie, 
1950-1980 
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Zowel vanuit kwantitatief als vanuit kwalitatief oogpunt onderging de ener
giemarkt een complete aanpassing. De ,,boom"-periode situeerde zich onmis
kenbaar in de jaren 1950/60, wanneer het eindverbruik werd verdrievoudigd. 
De economische recessie van de jaren 1970 evenals een toegenomen energiebe
wustzijn leidden dan omgekeerd tot een stabilisering van het verbruik. Onder
tussen was ook de samenstelling van het energieverbruik nog maar eens aange
past. Hierbij valt een constante te onderkennen, namelijk een continue en uit
gesproken daling - zowel in absolute als relatieve termen - van steenkool en 
cokes als energiebron. In plaats daarvan werd allereerst een beroep gedaan op 
aardolie. Tussen 1950 en 1970 (of 1973 om precies te zijn) werd de omzet ver
tienvoudigd, terwijl het relatief belang van 13,l % tot bijna 55% opliep . 
Op de oliecrisissen van 1973 en 1978 volgde de bezinning, inclusief het opteren 
voor alternatieve energiedragers. Het resultaat vinden we weerspiegeld in een 
meer gediversifieerd aanbod van energiedragers, <lat alles gekoppeld aan een 
vertraagde daling van de vraag naar steenkool. Het aanbod van de binnen
landse produktie wordt evenwel steeds verder teruggedrongen. Thans, na slui
ting van de minst rendabele mijnen, overstijgt het nog nauwelijks het niveau 
van het midden van vorige eeuw. Weliswaar resulteerde deze saneringsstrate
gie tijdelijk in een minieme stijging van de produktiviteit. Echt fundamenteel 
laten de exploitatiekosten zich echter niet reduceren, vandaar dan ook dat de 
omzet per mijnwerker nog maar nauwelijks gewijzigd werd. Tegenover een ge
middelde van 475 ton per mijnwerker in 1936 stond een opbrengst van 628 ton 
in 196617<>48

). Ondertussen is <lit maximum teruggevallen op 540 ton49
). Men 

hoeft zich derhalve niet veel illusies te maken omtrent het voortbestaan of de 
leefbaarheid van de laatste mijnzetels. De recente olieschok, die de prijzenspi
raal van de jaren zeventig door een vrije val wist weg te werken, heeft immers 
de laatste illusies weggewerkt. 

II DE BRANDSTOFPRIJZEN 

Meteen zijn we aan de prijzenstructuur van de brandstofmarkt aangeland. De 
recente prijsschommelingen die zich op dit vlak hebben voorgedaan, zullen 
hier slechts terloops ter sprake komen. Het is vooral een langlopende en com
paratieve prijsstudie die onze aandacht wegdraagt, waarbij we de meest diver
se brandstoffen de revue laten passeren. Prijzen van turf, halfhout, mutsaar
den, brandhout en boskolen kunnen aldus tegenover het prijsverloop van 
steenkolen afgezet worden. Het verst in de tijd gaan de prijzen van turf en 
houts- of boskolen terug. V66ronderzoek op basis van aankoopprijzen in al
lerlei instellingen werd door E. Scholliers en H. Van der Wee verricht voor 
Antwerpen en door M. Toch en S. Gijsen voor Gent50

). Het levert een min of 
meer continue prijsreeks op voor de periode 1425-1820. Daarnaast beschikken 
we voor Frankrijk over een doorlopende reeks produktieprijzen van turf voor 
de jaren 1781-193851

). 

De aanvangsdatum van de prijsreeksen voor halfhout en mutsaarden situ
eert zich iets later, namelijk in 1524/30. Mutsaarden kunnen we volgen tot 
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1715, halfbout tot 175552
). Voor brandhout kan het overzicht verder aange

vuld worden met Franse produktieprijzen uit 1781-191353
). Veruit het best zijn 

we evenwel gelnformeerd omtrent het prijsverloop van steenkolen, ook al 
start deze reeks dan pas in de late zestiende eeuw. Merkwaardig genoeg moe
ten we het voor het Ancien Regime, althans voor wat de Zuidelijke Nederlan
den betreft, uitsluitend met verkoopprijzen van steenkolen stellen voor enkele 
Vlaamse verbruikscentra. Tot hier toe werd immers weinig of geen v66ronder
zoek verricht naar de prijsevolutie in de eigenlijke produktiecentra van Luik 
of Henegouwen. Wei kan een min of meer continue prijscurve samengesteld 
worden door zich te baseren op Antwerpse instellingsrekeningen (1576-1810), 
op de Brusselse mercuriale (1800-1819) en op aankoopprijzen van de Gentse 
burgerlijke godshuizen (1835-1925)54

). Daarnaast zijn enkele verkoopprijzen 
in Luikse mijncentra bekend voor het begin van de negentiende eeuw 55) . Na 
1830 wordt de informatie heel wat overvloediger, daar men zich op de gemid
delde verkoopprijzen in de Belgische produktiecentra kan verlaten56

). Een on-

GRAFIEK 6 Prijzen van brandstofin Vlaanderen! Brabant, 1420-1970 
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GRAFIEK 7 Calorieprijzen voor turf en steenkolen in Vlaanderen / Brabant, 
1420-1930 

Prijs 
(stuivers) 
150 -

100 -
90 -
80 -
70 -
60 -

50 -

ijO -

30 -

20 -

15 -

10 -
9-
8-
7-
6-

5-

ij-

3 - Jlil 

'• .. 
' • 

-150 

-100 
-90 
-80 
-70 
-60 

-so 
-ijO 

-30 

-20 

-15 

-10 
-9 
-8 
-7 
-6 

-5 

___ Turf 
- - - - - - - Steenkolen -3 

2 - -2 
!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1j1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1! 

lij20 lij50 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 

genuanceerde combinatie van deze middenprijzen in de mijncentra met de 
prijsontwikkeling in verbruikscentra van het Vlaamse land gaat uiteraard niet 
op. De hoog oplopende transportkosten laten zoiets niet toe. Tegen het einde 
van de negentiende eeuw komt dit bezwaar echter grotendeels te vervallen. Op 
dat ogenblik was het prijsverschil tussen de produktiecentra van Wallonie en 
de verbruikscentra in het Vlaamse land dermate genivelleerd dat het nog nau
welijks 20-25 OJo bedroeg. In de late achttiende en de vroege negentiende eeuw 
konden de transportkosten daarentegen gemakkelijk voor een vervier- of ver
vijfvoudiging van de oorspronkelijke ,,pithead costs" zorgen. Enkele prij
scontroles voor Engelse produktie- en verbruikscentra in de zestiende en ze
ventiende eeuw wijzen op analoge afwijkingen. 

Het prijsverloop van steenkool in de Zuidelijke Nederlanden werd ander
zijds in een comparatief kader verwerkt door het met de Franse en Engelse si
tuatie te vergelijken. De gemiddelde nationale verkoopprijzen voor Frankrijk 
zijn voor de jaren 1781-1938 gepubliceerd door T.J . Markovitch; daarnaast 
kan een regionale aanvulling opgenomen worden voor het Departement du 
Nord of voor Pas-de-Calais voor de periode 1851-191357

) . Zelden kennen we 
evenwel de verkoopwaarde in de verbruikscentra. 
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Voor Engeland zijn de basisgegevens eerder disparaat samengesteld. Prijzen 
in de produktiecentra werden gepubliceerd door Nef voor de zestiende tot en 
met het begin van de achttiende eeuw58

). Voor de negentiende eeuw kunnen we 
de nationale ,,pithead costs" volgen bij B.R. Mitchell59

). Daarnaast is het 
prijsverloop te Cambridge en Londen (twee reeksen) bekend tussen 1586 en 
1845, zij het met een belangrijke lacune voor de jaren 1706-1770. Met behulp 
van de indices, zoals ze door M. Flinn berekend werden, kan voor aanvullin
gen van de nominate prijsevolutie gezorgd worden60

). Alie prijsgegevens uit 
dit comparatief overzicht werden omgerekend per 100 kg en weergegeven in 
Brabantse stuivers61

). In menig opzicht werkt het de onderlinge vergelijking in 
de hand. 

Alleen al een vluchtige controle van het nominale prijsverloop der 
brandstoffen is bijzonder verhelderend. Zo valt het op hoe acuut de 
brandstofschaarste hier te lande moet aangevoeld zijn rond het midden van de 
zestiende eeuw. Weliswaar geldt dit tijdstip als de aanzet van wat in de vaklite
ratuur als ,,prijsrevolutie" doorgaat; weinig produkten kenden evenwel een 
even spectaculaire stijging62

). In de kortste keren volgde toen een vervier- tot 
vervijfvoudiging van de prijzen van halfhout en mutsaarden; voor boskolen 

GRAFIEK 8 Calorieprijzen voor haljhout en steenkolen in Vlaanderen!Brabant, 
1520-1930 
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en turf deed zich een prijsaanpassing voor met een factor acht tot tien . Welis
waar volgde nadien, rond de eeuwwisseling, een kortstondige en bruuske da
ling van de brandstofprijzen. Geenszins kon het beletten dat de prijsspiraal 
zich doorheen de zeventiende eeuw bleef doorzetten. Inzonderheid was dat het 
geval voor brandhout en turf, waaruit mag besloten worden dat het wel dege
lijk om schaarsteprodukten gaat. Helemaal anders verging het de prijzen van 
hos- en steenkolen. Boskolen onderscheidden zich al bij al door een vrij stabiel 
verloop tot en met het begin van de negentiende eeuw; steenkolen gaven een 
forse prijsaanpassing te zien tot omstreeks 1700, gevolgd door een geleidelijke 
daling tijdens de achttiende eeuw. Heel even kunnen er zich rond 1800 nog en
kele bevoorradingsproblemen aangediend hebben. Fundamenteel is evenwel 
dat de mijnbouw tot een van de belangrijkste groeipolen was uitgegroeid, met 
alle gevolgen vandien op het vlak van het produktievolume en de prijsvor
ming. Gans de negentiende eeuw door zou trouwens de prijs van steenkolen 
dalen . 

Een verdere nuancering bij de bespreking van de brandstofprijzen houdt 
onder meer in dat de verschillen inzake calorieverschaffing worden wegge
werkt. Hiermee werd dan ook rekening gehouden bij het samenstellen van bij
gaande synthesetabel. Een andere bemerking, waarop reeds meermaals gewe
zen werd , betreft het belangrijke onderscheid omtrent de plaats waar de prijs
noteringen zijn opgenomen. De ene keer gaat het om verkoopprijzen in of 
rond de mijncentra, zodat echt minimale waarden bedoeld zijn; in andere ge
vallen geldt het prijzen in verbruikscentra, zodat de transportkosten erin ver
rekend zitten. Weliswaar wordt de interpretatie hierdoor ernstig bemoeilijkt; 
het belet allerminst dat uit een groepering van de bekende gegevens toch we! 
enkele belangrijke conclusies te formuleren zijn omtrent de ruimtelijke en 
chronologische verschillen van de brandstofprijzen (Bijlage). 

Prijzen in een vergelijkend perspectief 

Een eerste markante vaststelling bij het opzetten van een comparatief kader 
betreft de buitengewoon !age prijs van steenkolen in de Engelse mijnregio's en 
dit zowel voor de late zestiende en zeventiende eeuw als voor de negentiende 
eeuw. Laat het dan waar zijn dat Engeland vroeger dan andere landen met een 
dreigend tekort van brandhout geconfronteerd werd, evenzeer moet men be
nadrukken dat overschakelen op andere brandstoffen en op steenkool in het 
bijzonder minder dan elders voor problemen zal gezorgd hebben. 

Spijtig genoeg kunnen we de evolutie van de ,,pithead costs" niet volgen 
voor de achttiende eeuw. De prijsindicaties voor de negentiende eeuw blijven 
evenwel de lagere produktiekosten in Engeland bevestigen, ook al dient er aan 
toegevoegd dat de stijging zich scherper in de produktie- dan in de verbruiks
centra doorzette. Gaan we er echter van uit - wat stellig een plausibele veron
derstelling is - dat zich net als in Frankrijk of Belgie een vergaande vorm van 
prijsstabiliteit moet voorgedaan hebben, dan komen de concurrentievoorde
len van de ,,Black country" toch we! heel sterk tot uitdrukking. In de Belgi
sche en Franse mijnregio's moest immers twee- tot driemaal meer betaald wor-
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den voor eenzelfde hoeveelheid steenkool waarvan de kwaliteit dan nog eerder 
slechter dan beter was. Wei wijzen we erop dat de Luikse en/of nationale prij
zen iets hoger moeten gelegen hebben dan deze van Henegouwse kolen. Dit 
wordt tenminste door N. Caulier-Maty gesugeereerd: ,,Le prix de revient ob
tenus dans le bassin se trouvait. .. superieur a celui realise dans la region mon
toise"63). Meerdere tijdgenoten bevestigen nochtans de prijsvoordelen in En
geland. Een heel treffende getuigenis hieromtrent werd onder meer afgelegd 
door J. Cockerill voor de vroege negentiende eeuw waarbij hij precies de lage
re brandstofprijzen in Engeland tracht af te wegen tegenover de lagere (nomi
nale) loonkosten in de streek van Luik64

). Een gelijkaardig besluit werd gefor
muleerd door E. Teneut in zijn "Notes d'un voyageur anglais sur la Belgique" 
uit 1841. Eveneens wijst hij erop dat de steenkoolprijzen te Lancashire zowat 
de helft lager liggen dan in de Belgische mijncentra. Ook al zijn ze dan van een 
veel betere kwaliteit65). Aan de troefkaarten en de concurrentievoordelen van 
sommige Engelse regio's bij het ,,promoten" van de industriele take-off valt 
dan ook geenszins te twijfelen. 

Al valt het moeilijk om de kostprijs van Engelse steenkool tegenover de 
prijsevolutie van andere brandstoffen af te zetten, een eersterangs getuige vin
den we stellig met Adam Smith. Bij het uitwerken van een prijsvergelijking, 
die klaarblijkelijk betrekking heeft op de situatie in de verbruikscentra, herin
nert hij er in 1776 nog eens aan dat, ,coals are the cheapest of all fuel" 66). Naar 
alle waarschijnlijkheid gold het hier een vergelijking van de verbruikscentra. 
Omrekeningen tegen ,,pithead costs" tonen immers aan dat het stoken met 
steenkool reeds vanaf de zestiende en zeventiende eeuw voordeliger uitviel dan 
met andere brandstoffen. Ook in de Zuidelijke Nederlanden was dat overigens 
het geval. 

Maar er valt nog we! meer uit een systematische controle van brandstofprij
zen in het algemeen en van steenkoolprijzen in het bijzonder af te leiden. Wel
iswaar is er niet aan te twijfelen dat Engelse steenkool goedkoper dan op het 
Continent kon gedolven worden; helemaal anders liggen de prijsverhoudingen 
in verder afgelegen verbruikscentra. Het concurrentievoordeel van Engelse 
steenkool heeft immers maar een vrij breperkt regionaal effect. Vergelijken we 
het prijsniveau in de verbruikscentra van Zuid-Engeland met dat van het 
Vlaamse land, dan krijgen we op zijn minst een sterk genunaceerde indruk. 
Wie zich steenkolen wou aanschaffen in Cambridge of Londen, betaalde ze 
vanaf de late achttiende en het begin van de negentiende eeuw minstens even 
duur als in Gent, Brussel of Antwerpen. Vrij grote prijsverschillen deden zich 
daarentegen we! voor tijdens de zestiende en zeventiende en het grootste dee! 
van de achttiende eeuw, wanneer men in Cambridge of Londen zowat de helft 
minder betaalde voor kolen dan in de belangrijkste verbruikscentra van 
Vlaanderen of Brabant. Bovendien wordt algemeen aangenomen dat de En
gelse kolen van een betere kwaliteit zijn dan de Belgische ofNoordfranse. Be
langrijk is evenwel de vaststelling dat zich een ingrijpende herstructurering 
van de steenkoolproduktie en -handel heeft voorgedaan tegen het einde van 
het Ancien Regime. Als een direct gevolg van de snelle uitbouw van de Waalse 
en met name de Henegouwse mijnen, dat alles nog eens extra gestimuleerd 
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GRAFIEK 9 Steenkolenprijzen in Belgie en Enge/and, 1570-1980 
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door een betere wegeninfrastructuur en door de kortere afstanden die hier te 
lande moesten overbrugd worden, kon men zich voortaan zelfs in het Vlaamse 
land vlotter en beterkoop van steenkool voorzien dan in Zuid- of Midden
Engeland. Vandaar dan ook dat Engelse steenkool hier tijdelijk uit de markt 
werd geprijsd. Des te meer was het dat geval daar de binnenlandse produktie 
en afzet sinds het laatste derde van de achttiende eeuw door een scherpe verho
ging van de invoerrechten werd beschermd. 

Op zijn minst doen deze vaststellingen toch wel enkele vragen rijzen omtrent 
de gebruikelijke verklaring die we in de economische literatuur aantreffen met 
betrekking tot de industriele , , take-off'' enerzijds en de desindustrialisatie an
derzijds . Wanneer de Industriele Revolutie, met uitzondering van de katoen
nijverheid te Gent, nagenoeg volledig aan het Vlaamse land voorbijgaat, dan 
is dit geenszins als een gevolg van onoverkomelijke problemen op het vlak van 
de energieverschaffing te beoordelen. ,,Moderne" energieleveranciers kostten 
in Vlaanderen, bij het begin van de negentiende eeuw, niet meer of minder dan 
in Noord-Frankrijk of Zuid- of Midden-Engeland. Evenmin is echter te loo
chenen dat mijnregio's van een onmiskenbaar concurrentievoordeel vertrok
ken, zodat het vrij evident is dat energieverslindende sectoren uit de metaalin
dustrie zich in de onmiddellijke buurt van de mijnzetels zullen vestigen. Dat de 
industriele processen echter niet uitsluitend in verband te brengen zijn met het 
al dan niet voorkomen van koolmijnen, volgt dan weer uit een verdere verge-

GRAFIEK 10 Steenkolenprijzen in Vlaamse en Engelse verbruikscentra, 1570-1930 
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lijking van de Belgische met de (Noord-)Franse prijzen. Wanneer men in de 
loop van de negentiende eeuw de textielfabrieken rond Rijsel, Roubaix en 
Tourcoing als paddestoelen uit de grond ziet rijzen op een moment <lat men in 
Vlaanderen nog halsstarrig bij de (achterhaalde) huisnijverheid blijft zweren, 
dan moet ook hier we! een andere verklaring aangereikt worden. Stoommachi
nes van brandstof voorzien vie! in Vlaanderen niet duurder uit dan in de nabij
gelegen regio's . 

Blijven we nog heel even bij de prijscontrole van brandstof in Frankrijk en 
Belgie, dan is het toch we! duidelijk <lat de bevoorradingsproblemen bij onze 
zuiderburen minder urgent waren en zich veel later manifesteren. De prijzen
hausse voor brandhout en turf op de Vlaamse markten en <lit in tegenstelling 
tot Frankrijk, lijkt in dit verband heel illustratief. Zo valt het op dat steenkool 
in Vlaanderen reeds bij het begin van de zeventiende eeuw met het prijsniveau 
van andere brandstoffen in overeenstemming was; van een uitgesproken prijs
voordeel bij het stoken met steenkool zal echter pas in de achttiende eeuw en 
dan meer bepaald vanaf 1740-50 sprake zijn geweest. Met de verdere uitbouw 
van de mijnindustrie tegen het einde van het Ancien Regime zijn de prijsver
schillen verder blijven toenemen. Voor Frankrijk valt anderzijds het !age prijs
niveau van turf en brandhout op. Zelfs al houden we er rekening mee dat het 
om produktieprijzen gaat, hiermee wordt opnieuw bevestigd dat Frankrijk 
vrij laat met een brandstofprobleem geconfronteerd werd. Het verklaart on
getwijfeld waarom er zo laat een volwaardige uitbouw van de mijnindustrie 
werd gedacht. 

III BRANDSTOF EN LEVENSST ANDAARD 

Tot slot komen we nog even op de (gezins)uitgaven voor verwarming terug. 
Dat zich in <lit verband en in de long run een vergaande vorm van stabiliteit 
aandient, werd reeds aangestipt. Zoiets is des te frappanter daar zich enkele 
fundamentele wijzigingen in het brandstofverbruik voordeden. Een dergelijke 
controle wordt evenwel in menig opzicht vertekend doordat enkel het relatief 
belang van de uitgavenpost gemeten wordt. Dichter bij de werkelijkheid ligt 
een weergave van de reele prijsevolutie en waarbij over lange termijn wordt 
nagegaan hoeveel brandstof (in steenkoolequivalenten) men zich met zijn in
komen kan aanschaffen67

). 

Bij deze omrekeningen werd steeds van de goedkoopste brandstof uitge
gaan. Concreet betekent het <lat we ons op turfprijzen baseren voor de jaren 
1426-1580 en 1586-1600 en op prijzen van halfhout voor de jaren 1581 / 85, 
1601/15, 1666/70, 1686/ 90en 1706/ 15 . Voor alle andere jaren zijn de omreke
ningen gebaseerd op de prijzen van steenkool. 

Eens te meer illustreert een dergelijke benadering de ,,bottleneck" die zich 
op het vlak van de brandstofvoorziening in de loop van de Nieuwe Tijd voor
deed. Met name tussen 1550 en 1850, de periode die als een ,,little ice age" ge
typeerd wordt, moesten steeds meer centen voor verwarming neergeteld wor
den . Inzonderheid voor de late zeventiende en nagenoeg de ganse achttiende 
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GRAFIEK 11 Tegenwaarde van het arbeidsloon in hoeveelheden brandstof, 
1570-1930 
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eeuw door liepen die uitgaven in reele termen snel uit de hand. Waar men voor
heen met een dag werken ca. 100 kg brandstof kon kopen, was die tegenwaar
de nu gedaald tot ± 30 kg. Een geluk dat het toen, en zeker voor de eerste twee 
derden van de achttiende eeuw, nog best meeviel met de prijsontwikkeling van 
levensmiddelen. Toch zou het duren tot het midden van de negentiende eeuw 
alvorens definitief het bevoorradingsprobleem verholpen kon worden, dit al
les natuurlijk in combinatie met de technologische vernieuwingen in de mijn
sector en de ingrijpende aanpassingen en verbeteringen (bijvoorbeeld spoor
wegen) van de transportmogelijkheden. Een ultieme kentering zou zich 
tenslotte na het midden van onze eeuw voordoen, dit als gevolg van een massa
le aanvoer van goedkope buitenlandse steenkolen en van een vergaande subsi
diering van de binnenlandse produktie. Maar ook deze fase lijkt ondertussen 
afgesloten. 

De laatste jaren is opnieuw een stabilisering van de reele kolenprijzen inge
treden. De verbruiker zag het evenwel anders. Parallel met zijn gestegen le
vensstandaard werd voor een groter comfort gekozen, zodat de koolkachel 
voor centrale verwarming werd ingeruild. Tot en met het begin van de jaren 
1970 drong zo'n omschakeling zich als het ware vanzelf op, te meer daar de 
olietoevoer toen zeer ,,gesmeerd" liep. Met de prijzenhausses van 1973 en 
1978 is men weliswaar weer wat zuiniger en energiebewuster geworden terwijl 
bovendien koortsachtig naar andere energiebronnen werd gezocht; veel heeft 
dat alles niet meer gewijzigd68

). Essentieel is het feit <lat de gestegen le
vensstandaard voor meer comfort doet kiezen, ook al moet dat dan duurder 
betaald worden. En aangezien de hausse van de brandstofprijzen door een in
komensstijging gecompenseerd wordt, kan zoiets zich moeilijk anders dan in 
een stabiel niveau van de relatieve uitgaven voor verwarming vertalen . 



BIJLAGE Vergelijkend overzicht van de brandstofprijzen 1426130-1971175, uitgedrukt in steenkool-equivalenten (stuivers/ JOO kg) -00 

(I) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

1426/ 30 2,3 
1431 / 35 2,7 
1436/ 40 3,2 
1441145 3,2 
1446150 2,6 
145 1155 3,2 - - - - - '-

1456160 2,4 
1461 165 
1466/70 
1471175 
1476/ 80 - - - - - - - - - - - - - - N 

1481 / 85 3,3 - - c:: - - - - - - - - - - - z 
1486/ 90 3,9 - - - - - - - - - - - - - 0 
1491 / 95 2,6 - - - - - - - - - - - - - Vl 

1496/ 1500 2,7 - - - - - - - - - - - - - -I 
0 

1501105 2,6 - - - - - - - - - - - - - ~ 
m 

1506/ 10 2,4 - - - - - - - - - - - - - z 
1511 / 15 2,4 
1516/20 2,5 
1521125 2,5 
1526/ 30 2,9 - 4,9 5,3 
1531 / 35 2,9 - 4,9 
1536/ 40 2,5 - 4,9 4,5 
1541 / 45 2,5 - 5,8 4,5 
1546150 3,0 - 7,5 6,9 
155 1155 4,4 - 8,6 7,8 
1556160 8, 1 - 10,0 8,8 
1561165 6,3 - 12,9 
1566/70 6,6 - 11,0 8,4 
1571175 9,7 - 16,6 19,2 
1576/ 80 8,7 - 12,3 22,7 - 28 ,3 - - - - 2,5 



(I) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (IO) (11) (12) (13) (14) 

1581/85 21,1 - 19,5 28,8 - 37,l - - - - 2,0 
1586/ 90 14,5 - 16,8 20,2 - 25,3 - - - - 2,8 - 11,8 
1591195 11,7 - 14,5 16,0 - - - - - - - - 13,4 
1596/ 1600 12,2 - 14,1 16,6 - - - - - - 2,4 12,3 
1601 / 05 - - 15,7 - - - - - - - 3,6 13,3 
1606/ 10 - - 15,2 26,1 - - - - - - 2,9 15,4 13,7 
1611 / 15 - - 20,6 25,0 - - - - - - 2,7 13,4 
1616120 - - 21 ,3 35,3 - 18,5 - - - - - 12,8 
1621/25 - - 25,0 36,9 - 24,0 - - - - 4,2 13,6 
1626/ 30 - - 29,5 48,6 - 26,9 - - - - 2,9 16,4 22,6 
1631/35 - - 33,7 53,9 - 26,7 - - - - 4,0 15,l -
1636/ 40 - - 41 ,4 62,8 - 37,0 - - - - 4,9 16,7 20,8 
1641/45 - - 36,1 57,9 - 34,9 - - - - - 27,6 44,1 - N c:: 
1646/ 50 - - 36,3 61,2 - 28,8 - - - - 4,1 17,1 - - z 
1651 / 55 - - 41,7 67,5 - 32,2 - - - - 3,6 20,6 - - Ci 
1656/ 60 - - 38,9 61,4 - 32,6 - - - - - 18,7 - - "' 1661/65 59,5 - 40,0 64,6 - 31 ,1 - - - - 3,4 17,7 - - d 
1666170 56,7 - 36,9 58,6 - 37, l - - - - - 19,6 41 ,7 - r:i 
1671175 59,9 - 44, l 76,0 - 38,3 - - - - 2,1 22,3 - - z 
1676/ 80 63,3 - 40,3 71,0 - 41 ,2 - - - - - 18,2 
1681/85 65,3 - 40,0 63,2 - 32,8 - - - - 1,7 17,9 
1686/ 90 50,6 - 32,0 57,4 - 35,5 - - - - 3,0 18,6 
1691/95 67,3 - 46,6 97,4 - 43,3 - - - - 4,4 23,5 24,l 
1696/ 1700 71 ,3 ' - 43,8 77,4 - 37,2 - - - - - 22,1 
1701/05 66,0 - 45 ,3 85,5 - 45,2 - - - - 6,7 25,8 27,5 (29,1) 
1706/ 10 76,2 - 43,0 76,7 - 46,5 - - - - 3,6 - - (28,2) 
1711 / 15 88,7 - 42,5 80,0 - 43,0 - - - - 2,9 - - (24,7) 
1716120 - - 43,6 - - 43,2 - - - - 3,3 - - (26,0) 
1721/25 78,0 - - - - 41 ,3 - - - - - - - (25,0) 
1726/ 30 77,8 - - - - 37,1 - - - - - - - (25,7) 
1731 / 35 74,3 - - - - 34,8 - - - - - - - (25,4) 
1736/ 40 78,9 - 52,2 - - 36,0 - - - - - - - (26,8) 
1741 / 45 81,2 - 55 ,8 - - 37,3 - - - - - - - (28,1) \C) 



-(I) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) N 
0 

1746/50 - - 68,1 - - 41,2 - - - - - - - (27,0) 
1751/55 88,5 - 65,3 - - 37,4 - - - - - - - (28,6) 
1756/60 88,0 - - - - 34,6 - - - - - - - (32,2) 
1761/65 87,6 - - - - 36,8 - - - - - - - (31,3) 
1766/70 87,6 - - - - 35,9 - - - - - - - (29,5) 
1771/75 88,5 - - - - 36,7 - - - - - - 36,8 29,8 
1776/ 80 87,0 - - - - 34,7 - - - - - - 41,3 33,9 
1781 / 85 87,0 - - - - 35,8 - - 11,8 - - - 40,7 32,2 
1786/ 90 94.3 21,5 - - 12,2 33,3 - - - - - - 39,2 30,1 
1791 / 95 - - - - - - - - - - - - 45,1 34,2 
1796/ 1800 - - - - - - - - - - - - 51,0 39,4 
1801/05 - - - - - 37,6 7,1 - 10,8 - 6,3 - 56,4 41,2 
1806/10 - - - - - 28,6 8,2 - - - - - 65,6 47,8 N 

c::: 
1811/15 - 33,4 - - 20,7 29,4 10,0 - - - - - 68,1 48,9 z 
1816/20 - 26,3 - - 26,0 34,9 19,0 - 11,4 - 8,2 - 57,7 40,2 Ci 
1821/25 - - - - - - 15,6 - - - 8,2 - 54,4 41,9 "' 1826/30 - 20,2 - - 32,4 - 18,9 - 10,8 - 7,8 - 49,6 36,1 --l 

0 
1831 / 35 - - - - - 25,4 12,9 9,7 - - 7,2 - 38,5 26,9 ;><: 

tT1 
1836/ 40 - 19,3 - - 35,6 30,6 - 12,8 10,7 - 6,7 - 41,4 29,5 z 
1841/45 - - - - - 30,6 - 10,6 - - 5,6 - 37,4 26,2 
1846/ 50 - 18,7 - - 54,8 28,0 - - 10,9 - 5,1 
1851 / 55 - - - - - 23,7 - 10,4 - 13,2 5,9 
1856/ 60 - 21,6 - - 81,3 26,4 - - 13,1 16,5 6,2 
1861 / 65 - - - - - 18,1 - 12,l - 13,7 6,2 
1866/70 - 20,7 - - - 21,3 - - -14,6 13,6 6,2 
1871/75 - - - - 24,3 - 14,4 - 16,8 8,8 
1876/80 - 27,7 - - - 19,5 - 14,0 14,7 13,6 9,1 
1881/85 - - - - - 16,4 - 10,4 - 11,8 7,6 
1886/90 - 26,4 - - - 12,6 - 12,2 12,7 10,1 7,4 
1891/95 - - - - - 15,4 - 12,5 - 11,5 8,7 
1896/1900 - 30,6 - - 116,0 14,8 - 14,8 14,3 12,3 9,2 
1901105 - - - - - 17,3 - 16,6 - 14,3 9,8 
1906/ 10 - 31,l - - - 19,1 - 15,6 16,6 15,7 10,4 



(I) (2) 

1911 / 15 
1916/20 - 161,3 
1921/25 
1926/ 30 
1931/35 
1936/ 40 - 157,5 
1941/45 
1946/ 50 
1951155 
1956/60 
1961165 
1966170 
1971175 

(I) Turf Vlaanderen (V) 
(2) Turf, Frankrij k (P) 
(3) Halfhout, Vlaanderen (V) 
(4) Mutsaarden, Vlaanderen (V) 
(5) Brandhout, Frankrijk (P) 
(6) Steenkool, Vlaanderen (V) 
(7) Steenkool, Luik (p) 

P = produktiecentra 
V = verbruikscentra 

(3) (4) (5) (6) 

25,4 
65,1 

118,1 

(7) (8) (9) (10) (I I) 

17,2 12,4 

88,0 
169,5 107,4 
117,8 -
157,5 116,8 
250,4 
673,3 
817,3 
877,2 
869,6 
826,5 

1320,1 

(8) Steenkool, Belgie (P) 
(9) Steenkool, Frankrijk (P) 

(10) Departement du Nord (P) 
(I I) ,,Pithead costs", Engeland (P) 
(12) Steenkool, Cambridge (V) 
(13) Steenkool, Londen (V) 
(14) Steenkool, Londen (V) 

(12) (13) (14) 

~ z 
Ci 
Cll 

6 
~ z 

..... 
N ..... 
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NOTEN BIJ HOOFDSTUK IV 

1
) Voor elk van de hier aangehaalde onderzoeksterreinen zouden gemakkelijk enkele 

voorbeelden van een historische benadering kunnen aangehaald worden. Het volstaat 
evenwel de lopende bibliografieen door te nemen om zich van deze permanente actuali
seringstendens te vergewissen. 

2
) In Nederland en Frankrijk werd reeds jaren geleden met de sanering van de mijn

bouw begonnen. In Belgie gebeurde dit vanuit een tweeledige optiek. Allereerst en dit 
sinds de jaren 1950 werden de Waalse mijnen afgebouwd; thans is de beurt aan Lim
burg. Ook in Engeland werd de voorbije jaren met een drastisch terugschroeven van de 
tewerkstelling in de mijnbouw uitgepakt. Hoezeer dat alles de sociale beroering in de 
hand werkt, komt nog bijna dagelijks tot uitdrukking. Des te meer is dat het geval door 
enkele recente rampen met nucleaire centrales die weer de ,,overstap" naar kolencentra
les in overweging doet nemen. 

3
) J.W. de Zeeuw, ,,Peat and the Dutch Golden Age. The historical meaning of ener

gy attainability", AAG Bijdragen 21(1978) 3-32, aldaar 5. 
4

) F. Braudel, Civilisation materie/le, economie et capitalisme, XVe - XV/Ile siec/e; 
Le temps du monde (Parijs, 1979) 478; B. Thomas, ,,Was there an energy crisis in Great 
Britain in the 17th century?'', Explorations in Economic History 23 (1986) 124-152. 

5
) Voor het herleiden van de verschillende brandstoffen in steenkoolequivalenten, 

vgl. A.Hammer, Vademecum van de natuurkunde (Antwerpen/Utrecht gew.); T.J. 
Markovitch, ,,L'lndustrie fram,;aise de 1789 a 1964. Conclusions generales", in: Ca
hiers de L 'l.S.E.A 179 (Parijs 1966) aldaar 58; M. Levy-Leboyer, Les banques euro
peennes et /'industrialisation internationale dons la premiere moitie du X!Xe siec/e 
(Parijs 1964) 301 . Sommige auteurs bepalen evenwel de warmtelevering van turf op 1/6 
van steenkool; De Zeeuw, ,,Peat", 14; G. Parker, Europe in crisis, 1598-1648 (Glasgow 
1982) 42. 

6
) Cf. A. Birnie, Histoire economique de /'Europe (1670-1932) (Parijs 1932) 61; N. 

McCord, ,,North East England: some points of regional interest", in: S. Pollard (red.), 
Re~ion und lndustrialiserung (Gottingen 1980) 39. 

) M.W. Flinn (m.m.v. D. Stoker), The history of the British coal industry, 
1700-1830 (Oxford 1984) 146. 

8
) Specifiek voor wat de import te Londen betreft, kan onder meer zeer goed de snel 

stijgende aanvoer per trein gevolgd worden; B.R. Mitchell, Abstract of British historical 
statistics (Cambridge 1962) 113. 

9) Zie onder meer R. Gommel, Wachs tum und Konjuktur der Nurnberger Wirtschaft 
(1815-1914) (Bamberg 1978) 213. 

10
) Vgl. de bijdragen van E. Scholliers, P . Van Den Eeckhout, J. Poelmans en E . 

Luyx-Draelants in: J. Hannes (red.), Consumptiepatronen en prijsindices (Brussel 
1981); Gommel, Wachstum; Statistisch Jaarboek (Brussel 1983) 592-593; P. Leon, 
Histoire economique et sociale du monde; La domination du capitalisme, 1840-1914 
(Parijs 1978) 123. 

11
) M. Foisil, Le Sire de Goubervi/le (Parijs 1981) 37. 

12
) C. Scheltraete, H. Kintaert & D. De Ruyck, Het einde van de onverande/ijkheid; 

Arbeid, bezit en woonomstandigheden in het land van Nevele tijdens de 17e en 18e eeuw 
(1987). 

13
) K. Van Bockstal, Systematische analyse van een dagboek in functie van de re

constructie van de mentaliteit van de auteur en zi)n omgeving; Robbert Coppieters en 
zijn ,,Journal d'evenements divers et remarquables (1767-1797)" (Brugge 1983; onuit
geyeven verhandeling Rijks Universiteit Gent. 

4
) P. Bairoch, De Jericho a Mexico; Vil/es et economies dans l'histoire (Parijs 1985) 

36. 
15

) R. Mols, ,,Die Bevolkerungsgeschichte Belgiens im Lichte der heutigen For
schung", Vierteljahrschrift fur Sozio/- und Wirtschaftsgeschichte (1959) 491-511. 

16
) B. Augustijn, ,,De turfwinnersdorpen Kieldrecht en Verrebroek in 1394: Twee 

stadia in de evolutie van een proto-industriele naar een agrarische produktiewijze", An
nalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (1985) 250. 
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17
) H. Soly, ,,De Zuidnederlandse brouwindustrie", in: Economische geschiedenis 

van Bel~ie (1970) 
1
) I ) T.J. Markovitch, ,,L'industrie francaise de 1789 a 1964. Analyse des faits". 

in: Cahiersdel'I.S.E.A. 179(Parijs 1966) 111-120. 
19) R.L. Galloway, A history of coal mining in Great Britain (Londen 1882) 24-25. 
20

) P. Kriedte, Peasants, landlords and merchant capitalists; Europe and the world 
economy, 1500-1800 (Gottingen 1980) 39; P. Lebrun e.a., Essai sur la revolution in
dustrielle en Belgique, 1700-1847, (Brussel 1979) II, l; H. Hasquin (red.), La Wallonie; 
Le Pays et /es hommes (1975) I, 276. 

21
) Voor Frankrijk, zie: Markovitch, ,,L'industrie"; voor Belgie: M. Gillet, ,,Char

bonnages beiges et charbonnages du nord de la France aux XVIIIe et XIXe siecles", in: 
Melanges G. Jacquemyns (Brussel 1968), 361-384; A. Vlsschers, ,,De l'etat actuel de 
I' exploitation minerale et de l'industrie metallurgique en Belgique", in: Bulletin de la 
Commission Statistique l, 309-344; A. Wibail, ,,L'evolution economique de l'industrie 
charbonniere beige depuis 1831 '', in: Bulletin de l'institut des Sciences Economiques 
(1934) 21; E. Cauderlier, L 'evolution economique du XI Xe siecle; Angfeterre, Belgique, 
France, Etats-Unis (Stuttgart 1903) 161; P. Grimmian, Les charbonnages beiges (Brus
sel 1907) 11; K. Veraghtert, , ,De economie in de Zuidelijke Nederlanden, 1790-1970'', 
in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden X (Haarlem 1981) 263-264; A. Van Neck, 
,,Les debuts de la machine a vapeur dans l'industrie beige, 1800-1850", in: Lebrun, Es
sai, II, 628; voor de productiecijfers in de twintigste eeuw, zie de jaarlijkse overzichten in 
het Statistisch Jaarboek. Voor Engeland vgl. Flinn, The history, 26; Mitchell, Abstract, 
115; P.H. Deane & W.A. Cole, British economic growth, 1688-1959 (Cambridge 1962) 
216; S. Pollard, ,,A new estimate of British coal production, 1750-1850", Economic 
History Review 33 (1980) 212-235, aldaar 229. 

22
) Een overzicht van de produktiecijfers per capita voor verschillende Westeuropese 

landen is door R. Cameron pas vanaf 1820 samengesteld in zijn ,,A new view of Euro
pean industrialization", Economic History Review 38 (1985) 1-23. 

23
) J .U. Nef, The rise of the British coalindustry (Londen 1966). 

24
) In 1700 werd 43,2 % van de produktie door de mijncentra uit het noordoosten van 

het land geleverd; nadien nam dit aandeel geleidelijk af tot 20 a 25 % in 1830; Flinn, The 
history, 26. 

25
) Deane & Cole, British, 51, 59. De exportcijfers van steenkool in de Oostenrijkse 

Nederlanden, die vanaf 1759-60 bekend zijn, zijn bier opzettelijk buiten beschouwing 
gelaten. 

26
) R. Van Daele, Proeve tot een sociaal-economische studie van Gent op basis van de 

accijnsrekeningen (17de-18deeeuw) (Gent 1985; onuitgegeven verhandeling Rijks Uni
versiteit Gent). 

27
) Deane & Cole, British, 216. 

28
) Omgerekend op basis van de aanvoercijfers uit Deane & Cole, British, en bevol

kingscijfers uit E.A. Wrigley & R.S. Schofield, The population history of England, 
1541-1871; A reconstruction (Londen 1981). 

29) Omgerekend aan de hand van de accijnsrekeningen en van de bevolkingsre
constructie van H. Van Werveke, De curve van het Gentse bevolkingscijfer in de XV/le 
en XV/Ile eeuw (Brussel 1948). 

3°) Zie onder meer: R. Darquenne, ,,Histoire economique du departement de Jemap
pes", Anna/es du Cercle Archeologique de Mons (1962/64) 116-117. 

31
) C. Douxchamps-Lefevre, ,,Le commerce du charbon dans les Pays-Bas Autri

chiens a la fin du XVIIIe siecle", Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis 
(1968) aldaar 413. 

32
) Tevens valt het op dat in de instellingsrekeningen van de zeventiende en vroege 

achttiende eeuw nog regelmatig sprake is van Breskens-kolen. Naar alle waarschijnlijk
heid gaat het hier om vanuit Engeland aangevoerde steenkool. 

33
) S. Gijsen, Koopkrachtvergelijking in de l 7e eeuw op basis van Gentse instellings

rekeningen (Gent 1982; onuitgegeven verhandeling Rijks Universiteit Gent) 127. 
34

) M. Faipoult, Memoirestatistique du departement de l'Escaut (Parijs 1801; heruit
gegeven door P. Deprez; Gent 1960) 176. 
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35
) J. Teijl, ,,Brandstofaccijns en "nijverheid in Nederland gedurende de periode 

1834-1864", in: Lo/ der historie (Rotterdam 1973) 153-183. 
36

) R. Devleeshouwer, ,,Le consulat et )'empire: periode de ,take-off' pour l'econo
mie beige?", Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine (1970) aldaar 616. 

37
) J. Craeybeckx, ,,Les debuts de Ia revolution industrielle en Belgique et Jes statisti

ques de la fin de )'empire", in: Melanges G. Jacquemyns (Brussel 1968) 133. Voor een 
vergelijking van de produktie- en consumptiecijfers per hoofd van de bevolking tijdens 
de negentiende eeuw, zie Cameron, ,,A new view". 

38
) Levy-Leboyer, Les banques, 301. 

39) Markovitch, ,,L'industrie", 59. 
40

) Omstreeks 1800 vond 10 tot 15 OJo van de Engelse steenkoolproduktie een afzet in 
de mijnindustrie, omstreeks 1850 ruim 25 OJo. V gl. C.H. Lee, ,,Regional structural chan
ge in the long run: Great Britian 1841-1971", in: Pollard, Region, 260. 

41
) Voor de ontwikkeling van de mijnbouw in de streek van Luik, zie: N. Caulier

Mathy, La modernisation des charbonnages liegois pendant la premiere moitie du X/Xe 
siecle; Techniques d'exploitation (Parijs 1971). 

42
) Van Neck, ,,Les debuts", 628. 

43
) Deane & Cole, British, 217. 

44
) Voor wat de evolutie van het aantal uitgebate mijnen in Wallonie betreft sinds het 

bef:in vandeeeuw, zieonder meer: G. Fonteyn e.a., Deandere Be/gen (Brussel 1984) 35. 
5

) B. Van Doorslaer, Steenkoo/ in Limburg (Hassett 1982) 12. 
46

) Deane & Cole, British, 220. 
47

) De Belgische economie in 1980 (Brussel 1981) 144. 
48

) Jaarlijks komen de productiecijfers per arbeider voor in het Statistisch Jaarboek. 
49) Begin negentiende eeuw werd een gemiddelde produktiviteit per arbeider bereikt 

van 50 tot 100 ton; Caulier-Mathy, La modernisation, 252-264; Van Neck, ,,Les de
buts", 632. 

50
) De prijsgegevens voor turf die door E. Scholliers en M. Toch werden ingewonnen, 

staan afgedrukt in de delen I, II en IV van Dokumenten voor de geschiedenis van prijzen 
en lonen in Vlaanderen en Brabant (Xl/Ie-X/Xe eeuw) (Gent 1959-1973). Voor de turf
prijzen die door S. Gijsen werden ingezameld, zie haar Koopkrachtvergelijking. Prijzen 
van houts- of boskolen werden eveneens door Scholliers uitgegeven. Daarnaast werd 
een afzonderlijke reeks prijzen van 1430 tot 1600 door H. Van der Wee opgenomen in 
zijn The growth ot the Antwerp market and the European economy, fourteenth - six
teenth centuries (Den Haag 1963) I, 254-256. 

51
) Markovitch, ,,L'industrie". 

52
) De mutsaarden kostten doorgaans een veelvoud duurder dan het halfhout. Dit 

houdt onder meer verband met de kwaliteitsverschillen; bovendien waren beide hout
soorten in een verschillende maat uitgedrukt. 

53
) Markovitch, ,,L'industrie", 58. 

54
) De Antwerpse prijzen werden door E. Scholliers gepubliceerd in de eerder geci

teerde Dokumenten. In deel III van dezelfde bronnenpublikatie gaven we de Brusselse 
mercuriale uit voor de negentiende eeuw, met vermelding van steenkoolprijzen voor de 
jaren 1800-1819. VoorGent, vgl. G. Avondts&P. Scholliers, DeGentse textielarbeiders 
in de 19e en 20e eeuw; Dossier 5: Gentse prijzen, huishuren en budgetonderzoeken in de 
19e en 20e eeuw (Brussel 1977). Specifiek voor de zeventiende eeuw, zie ook: Gijsen, 
Koopkrachtvergelijking, II, 183-193. 

55
) Een korte prijsreeks komt onder meer voor in het Memorial administratif du de

partement de l'Ourthelprovince de Liege. Onze aandacht werd hierop gevestigd door R. 
Leboutte, waarvoor onze welgemeende dank . Zie ook Caulier-Mathy, La modernisati
on 284-287. 

56
) Jaarlijks staan de produktieprijzen, zoals ze in de mijncentra van kracht zijn, in 

het Statistisch Jaarboek opgenomen. 
57

) M. Gillet, Les charbonnages du Nord de la France au XI Xe siecle (Den Haag/Pa
rijs 1973). 

58
) Nef, The rise, II, 390-408. 

59) Mitchell, Abstract, 115-117. 
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60
) Flinn, The history, 303-304. 

61
) Bij het omrekenen van de gebruikelijke inhoudsmaten uit het Ancien Regime, 

werd gebruik gemaakt van de metrologische inleiding in de Dokumenten voor de ge
schiedenis van prijzen en lonen. Het Engelse , ,chaldron'' werd gelijkgesteld aan 1.660,5 
liter of 1.295 kg. 

62
) Een gelijkaardig besluit werd onder meer geformuleerd door G. Wiebe, Geschich

te der Preisrevo/ution (Leipzig 1895). 
63

) Caulier-Mathy, La modernisation, 169. 
64

) G. Demoulin, Guillaume Premier et la transformation economique des Provinces 
Bel~es (1815-1830) (Luik/Parijs 1938) 386. 

6 
) Geciteerd door W. Haagen, ,, Uitbuiting door handel als verklaringsfactor voor de 

vertraagde industrialisering van de linnennijverheid in Vlaanderen", Handelingen van 
de Maatschappij Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent (1983) 239. 

66
) Geciteerd in: Flinn, The history, 283. 

67
) Voor de samenstelling van een type- loon of referentieloon op de lange termijn, zie 

C. Vandenbroeke, Vlaamse koopkracht; Gisteren, vandaag en.Jnorgen (Leuven 1984) 
84-88. . 

68
) Nauwelijks dient men in herinnering te brengen dat de ,,moderne" brandstoffen 

een veel scherpere hausse kenden dan steenkolen. Tegenover een verviervoudiging van 
de prijs van steenkolen voor de periode 1956-85 staat immers een prijsstijging voor lichte 
fuel met een factor 7 tot 8. Niettemin werd voor de huisverwarming massaal op het ge
bruik van fuel (en andere energiebronnen) overgeschakeld terwijl de afzet van steenkool 
steeds verder terugliep. 
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v 

DE RUSSISCHE UITVOER UIT ARCHANGEL NAAR AMSTERDAM 
IN HET BEGIN VAN DE ACHTTIENDE EEUW (1703 EN 1709)*) 

door 

P. DE BUCK 

,,Burgemeesteren hadden reeds vroeg op een bewek van het Gezantschap ge
rekend," schrijft Jacobus Scheltema als inleiding op zijn kleurrijke beschrij
ving van het bezoek van Peter de Grote aan Amsterdam in 1697-1698. Hij ver
volgt: ,,Beseffende hoe veel de stad aan de vriendschap van den Czaar gelegen 
was, uit hoofde van den zwaren handel, die destijds door Amsterdammers op 
Moscovien werd gedreven, hadden zij aan den Raad voorgesteld, of het niet 
dienstig ware, dat men het Gezantschap, uit achting voor de tegenwoordigheid 
zijner Czaarsche Majesteit, eenige buitengewone eere beweze" 1

). 

Ook de Staten van Holland sloegen in de zeventiende eeuw het belang van de 
Moskovische handel hoog aan. Al in 1636 schatten zij dat de waarde van de in
voer uit Noord-Rusland ongeveer anderhalf millioen gulden bedroeg, dat wil 
zeggen ruim 4 OJo van de totale import of 5 OJo van de Europese import in hun 
gewest. We mogen aannemen dat deze Moskovische produkten vrijwel uitslui
tend via Amsterdam Holland binnenstroomden. Het ging kennelijk om kost
bare koopwaren, want deze 4 OJo van de waarde van de import besloeg slechts 
1,5 OJo van de ingevoerde lastage2

). 

Tegenwoordig wekt de naam Archangel bij het brede publiek eerder associ
aties op met riskante convooien door de poolnachten van de Tweede Wereld
oorlog dan met de bloeiende handel in de zeventiende en achttiende eeuw. En 
zelfs historici waren lange tijd weinig gelnteresseerd in de oude route op 
Noord-Rusland. Ook zij onderschatten het belang van deze eens zo hoog ge
waardeerde vaart3

). 

Pas in de jaren zestig is dit veranderd. Zo merkt Van Dillen in zijn handboek 
op: ,,Omvang en betekenis van de Hollandse handel met Moscovie worden 
nog dikwijls onderschat"4

). Deze kentering in de historische beoordeling is 
allereerst te danken aan de levenslange, onvermoeibare arbeid van S. Hart, de 
vroegere archivaris van Amsterdam. Hij begon systematisch paden te kappen 
door het oerwoud van de Amsterdamse notariele archieven . Met berusting 
verzuchtte hij daarbij: ,,Uit de aard der zaak is dit een vrijwel oneindige ar
beid"5). 

Hart trachtte op zijn speurtocht door de notariele archieven het notoire ge
brek aan statistisch materiaal voor de studie van de Nederlandse handel, onder 
meer op Archangel, te compenseren6

). Ondanks zijn respectabele arbeid is 
nog steeds weinig bekend over omvang, waarde en samenstelling van de han
del op Noord-Rusland en het gedrag van de ondernemers die daaraan deelna
men . Tekenend is dat ook Van Dillen in zijn opsomming van de Russische ex
portprodukten in de tweede helft van de zeventiende eeuw kaviaar en vlas tot 
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de voornaamste koopwaren rekent en het allerbelangrijkste juchtleer 
vergeet 7). In de nieuwe A lgemene Geschiedenis der Nederlanden staat te lezen 
dat de Republiek tegen het einde van de zeventiende eeuw erin was geslaagd de 
Engelse concurrentie op de vaart naar Moskovie te overwinnen8

). Men is ge
neigd te geloven dat ,,zeventiende" een drukfout voor ,,zestiende" is. 

Het voorgaande wil niet zeggen dat er over de export via Archangel in het 
geheel geen statistisch materiaal bestaat. Aan Zweedse en Engelse diplomatie
ke rapporten danken wij gegevens over de totale uitvoer langs de Noordelijke 
Dvina in de jaren 1641 of 1642, 1652, 1655 en omstreeks 16749

). Russisch ma
teriaal is beschikbaar over de uitvoer van 1710 en 172010

). De betrouwbaar
heid van de buitenlandse rapportage, speciaal die van Johan de Rodes over 
1652, wordt echter sterk in twijfel getrokken 11). Een ander probleem is dat de 
buitenlandse gegevens betrekking hebben op de tot ale export via Archangel en 
het Nederlandse aandeel niet specificeren. De Russische bron voor 1710 doet 
dat we!, maar ook bij de beoordeling van dat materiaal stuiten wij op een pro
bleem. De Hamburgers zouden in 1710 op de jaarmarkt voor 414.660 roebel 
hebben ingekocht, de Hollanders voor slechts 398.749 roebel 12

). Onder de 
schepen die in dat jaar Archangel aandeden, zien we echter niet meer dan 12 
Hamburgse koopvaarders naast 58 Nederlandse, een onderlinge verhouding 
van 1 :5 13

). Het is niet waarschijnlijk dat de 12 Hamburgse schepen van 1710 in 
waarde uitgedrukt meer exporteerden dan een bijna vijfmaal zo grote Neder
landse vloot. Blijkbaar zegt de inkoop door "Hamburgers" weinig over de 
Hamburgse uitvoer. 

Wanneer we over omvang en samenstelling van de export al zo slecht zijn in
gelicht, behoeft het geen verwondering te wekken dat een diepergaande analy
se van het ondernemersgedrag vrijwel geheel ontbreekt. Alleen P. W. Klein 
heeft, toen hij op zoek was naar sporen van ,,monopolistische praktijken", 
getracht de Russische markt in zijn algemene beschouwing over de Hollandse 
stapelmarkt te betrekken. De produkten waarmee hij of liever zijn held, Elias 
Trip, zich in Archangel bezighield - salpeter en graan - waren echter niet ty
pisch voor de Russische mar kt. De Moskovische export van salpeter vond spo
radisch plaats, terwijl die van graan onregelmatig was en werd gedicteerd door 
de grillen van oogst, prijs en politiek in het Oostzeegebied. Zelfs voor graan 
zijn Kleins conclusies niet bemoedigend. Zijn vragen moet hij onbeantwoord 
laten bij gebrek aan gegevens14

). Met de werkelijk belangrijke Russische sta
pelprodukten, zoals juchtleer, hennep, talk, as, teer en bont, occupeert hij 
zich niet. 

Steeds stuiten we op dezelfde klacht. Of we zoiets simpels als de omvang, sa
menstelling en waarde van de handel willen leren kennen, of zoiets ingewik
kelds als het gedrag der kooplieden, steeds staat het gebrek aan elementaire ge
gevens ons in de weg. Wat kunnen we daaraan doen? Hier komen de rampen 
der natuur de historicus te hulp. De route van Archangel naar Amsterdam was 
in het goede seizoen niet bijzonder gevaarlijk . In de Spaanse Successieoorlog 
werd echter strikte convooiering noodzakelijk. Een convooi moest wachten 
op de laatste lading en het traagste schip. Men vertrok vaak pas in oktober en 
verzeilde in de Noordzee in rampzalige najaarsstormen. Gevolg: schade en 
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schipbreuk. Dikwijls was de schipper gedwongen om schip of lading zelf scha
de toe te brengen - bijvoorbeeld goederen overboord te zetten - om erger te 
voorkomen. Hij veroorzaakte daarmee zgn. averij grosse. Wanneer het schip 
in de veilige haven van Amsterdam was aangekomen, werd deze averij grosse 
door de Kamer van Assurantie en A varij in een vonnis of dispache omgeslagen 
over de eigenaars van het schip en de ontvangers van de lading. In deze vonnis
sen die vanaf 1700 bewaard zijn gebleven, vinden we gedetailleerde gegevens 
over de samenstelling en waarde der ladingen en de identiteit van de ontvan
gers. In sommige jaren werden voor het merendeel van de vloot dergelijke 
vonnissen opgemaakt. Zulke jaren waren 1703 en 1709. Wij gebruiken in dit 
artikel de vonnissen van deze beide jaren om de populatie van ontvangers te le
ren kennen en de lading van de totale vloot te reconstrueren. 

Door middel van deze reconstructie willen we een voorlopig antwoord vin
den op de volgende vragen: 
I) Welke omvang, waarde en samenstelling had de Nederlandse uitvoer uit 

Archangel naar Amsterdam in het begin van de achttiende eeuw? Welke 
groepen van kooplieden waren bij deze uitvoer betrokken en welk aandeel 
hadden deze groepen in export, vrachtsom en lastage? •o 

2) Hoe gedroegen de kooplieden - ontvangers, inladers en bevrachters - zich 
bij deze export en welke waren de oorzaken of redenen van hun gedrag? 
Achtereenvolgens zullen de Moskovische vloten, de produkten aan boord 
en de betrokken personen aan de orde komen. 

Schepen die vanuit Archangel een andere bestemming hadden dan Amster
dam (bijvoorbeeld Lissabon of Livorno), kunnen bij dit onderzoek niet wor
den betrokken, doordat hierover geen vonnissen voorhanden zijn. Ter beant
woording van onze vragen worden naast de vonnissen in averij grosse nog an
dere bronnen gebruikt. Maar vooral de vonnissen brengen specifieke proble
men met zich mee. Een uiteenzetting hierover is daarom op haar plaats. 

De bronnen 

Averij grosse is het omslaan over eigenaar(s) van het schip en bezitter(s) van de 
lading van schade, die veroorzaakt werd door ,,een buitengewone handeling 
opzettelijk door de schipper verricht om schip en lading uit een dreigend ge
vaar van algehele ondergang te redden" 15

). Onder averij grosse vielen: het 
werpen van goed, kerven van masten of touwen, het op het strand zetten van 
het schip, extra lichter- of loodsgeld, oponthoud bij de opbrenging, convooi
kosten, losprijs van vijand of zeerover. Voor ons doe! hoeven we slechts enkele 
aspecten van de averij grosse te belichten. Voor een rechtshistorische beschrij
ving kan de lezer terecht bij het artikel van I. Schoffer16

). 

In de Amsterdamse Kamer van Assurantie en A varij die sinds 1612 bestond, 
hadden meestal drie commissarissen zitting. De keuze van de plaats van rege
ling werd aan de belanghebbenden overgelaten. In ons geval betekende <lat al
tijd Amsterdam. De schipper maakte op eigen initiatief of op verzoek van de 
ontvangers de averij grosse aanhangig bij de Kamer. Hij diende de officiele, 
meest notariele stukken betreffende het ongeluk over te leggen, benevens een 
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rekening van de schade en een lijst van de factuurprijzen van de goederen met 
de namen van de ontvangers (hier ook ,,geadresseerden" genoemd). In de 
hierop volgende procedure moesten deze ontvangers zelf de waarde van hun 
goederen opgeven. Ter ondersteuning van hun verklaring moesten zij factu
ren, polissen en cognossementen overleggen en desnoods een eed afleggen. 

Hoewel volgens de rechtsgeleerden van toen schip en vrachtprijs bijdrage
plichtig waren - deze regel geldt in het huidige recht nog steeds - nam men 
doorgaans alleen de waarde van het schip in de averij grosse op. Slechts wan
neer de waarde van de vracht hoger lag dan die van het schip, gaf de Kamer de 
voorkeur aan de waarde van de vracht 17

). De namen van de scheepseigenaren 
werden helaas nooit genoemd. Namens hen trad de schipper op. 

Nadat de schipper en de ontvangers de waarden van schip en lading hadden 
opgegeven, taxeerden de commissarissen van de Kamer deze waarden op
nieuw. Daarna wezen zij het vonnis. In dit vonnis of deze dispache vinden we 
een kort verslag van het ongeval en een berekening van de bijdragen van de 
geadresseerden en reders in de averij grosse. Voor ons is van belang dat de 
commissarissen ter verantwoording van deze omslag van de schade een volle
dige lijst opnamen van alle ontvangers met alle partijen goederen die voor elk 
waren ingeladen met de door henzelf opgegeven waarde en daarnaast de waar
de zoals de commissarissen deze tenslotte hadden getaxeerd. Het zijn deze 
lijsten die we bij onze reconstructie van de uitvoer uit Archangel naar Amster
dam gebruiken. In de bijlage zijn alle schepen opgenomen, die - voorzover we 
weten - in 1703 en 1709 van Archangel naar Amsterdam zijn vertrokken. Ook 
de Nederlandse schepen die van Archangel naar elders voeren, zijn in de bijla
ge te vinden. Bij elk schip worden het eventuele vonnis en de voornaamste 
bron vermeld 18

). 

Helaas zijn er geen Russische of Nederlandse gegevens om de betrouwbaar
heid van onze vonnissen te toetsen. We hebben daarom een omweg gekozen. 
We menen ons een oordeel te kunnen vormen over de geloofwaardigheid van 
de vonnissen door dispaches die betrekking hebben op de vaart uit de Oostzee, 
met de Sonttolregisters te vergelijken. Daartoe hebben we elf schepen die in 
1722 en 1723 (de eerste normale jaren na de Grote Noordse Oorlog) op hun reis 
uit de Oostzee averij grosse opliepen, in de Sonttolregisters opgezocht19

) . De 
resultaten waren boven verwachting. Van de 60 partijen goederen die zich aan 
boord bevonden, werden 46 (77 OJo) in beide bronnen gelijk of bijna gelijk ge
registreerd. Van de overige partijen die grotendeels van ondergeschikt belang 
waren, zoals stenen geladen als ballast, werden 8 (13 %) niet of onvoldoende 
in de Sonttolregisters opgenomen, terwijl 5 partijen (8 OJo) niet of onvoldoende 
in de vonnissen zijn terug te vinden. Een doorgewinterde scepticus kan conclu
deren dat de autoriteiten in Helsingor en Amsterdam de ladingen in ieder geval 
aan de hand van dezelfde facturen registreerden. Over de betrouwbaarheid 
van deze facturen kan men natuurlijk blijven twisten. 

De gegevens van de vonnissen in averij grosse hebben wij aangevuld met 
materiaal uit de notariele archieven van het Gemeente-Archief van Amster
dam. Het gaat hoofdzakelijk om bevrachtingscontracten en scheepsverklarin
gen die ons inlichten over het aantal reizen in 1703 en 1709, de bevrachters, de 
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maten van de schepen, de vrachtprijs, de redenen voor de averij grosse
handeling en soms over de lading. Tenslotte maakten we gebruik van het re
gister waarin makelaar Abraham de Kramer alle schepen bijhield, die naar en 
van Archangel voeren20

). 

I DE MOSKOVISCHE VLOTEN VAN 1703 EN 1709 

Het Hollandse convooi van 1703 stak pas midden oktober uit de monding van 
de Dvina in zee. De kapiteins van 's lands oorlogsschepen trachtten door een 
straf tempo de verloren tijd in te halen. Langzame fluiten moesten te veel zeil 
maken en raakten lek. Pas 8 december arriveerde men benoorden de Doggers
bank. Die nacht joeg een zuidwester storm de vloot uiteen. Het gros van de 
schepen trachtte in de luwte van het Heilig Land (Helgoland) te schuilen. Ver
geefs. In de ochtend van de I 5e december moest de vloot op het waaien van de 
blauwe vlag van de commandeur de ankers lichten. De meesten waren ge
dwongen wegens storm en onweer de touwen te kappen. Omstreeks dertig 
schepen zochten hun toevlucht op de Elbe. Sommige waren zo zwaar geha
vend dat zij pas in maart van het volgend jaar konden vertrekken. Het meren
deel trachtte al in januari door het Vlie op huis af te stevenen. Maar het leed 
was nog niet geleden. Storm en ijsgang maakten de thuisreis onmogelijk. Som
migen weken uit naar Stavoren, anderen lieten zich op het Pierenveld bij Vlie
land zetten. Allen hadden loodsen en lichters nodig. Pas eind februari versche
nen de meesten voor de palen van Amsterdam. 

Niet alle schepen slaagden erin de Elbe te bereiken. Een viertal week uit naar 
de Eems. Vier andere schepen zochten hun heil in de Noorse fjorden. Pas in ju
Ii 1704 kon het ,,Oosters convooi" hen oppikken bij Flekkero. 

Het is verwonderlijk dat in die noodlottige week van december 1703 niet 
meer dan vier schepen van de Moskovische vloot vergingen. Een van die vier, 
de ,,Coninck Salomon" van schipper Cornelis Pietersz. Keij werd al benoor
den de Doggersbank door het ,,Swarte Rad van Avontuur" van schipper Rin
ke Jeijes overvaren. Schipper Keij en vier getrouwen trachtten het schip te be
houden. Ervaren schippers verklaarden later dat dit menselijkerwijs gespro
ken niet mogelijk was geweest. Machteloos moesten de andere schepelingen 
aanzien hoe de ,,Coninck Salomon" voorgoed in de duisternis verdween. Nog 
drie andere schepen vergingen: een in de Elbemonding en twee op de verrader
lijke kust van de waddeneilanden Sylt en Juist. 

In Amsterdam wachtte de overlevenden de laatste ramp: de juridische storm 
die opstak bij de verdeling van wat de zee had laten gaan. Zo daagden reders 
en geadresseerden van de ongelukkige ,,Coninck Salomon" hun tegenspelers 
van het , ,Swarte Rad van A vontuur'' voor de rechter. Had het gat in de boeg 
boven de waterlijn gezeten? Was de bemanning te vroeg van boord gegaan? 
Had de kapitein van de convooier hulp beloofd? Was de schipper dronken ge
weest? Talloze malen werden de schepelingen meegetroond naar rechter en no
taris om hun herinneringen aan die verschrikkelijke nacht van de Se december 
op te halen. Tot voor het Hof van Holland werd er geprocedeerd. 
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Minder dramatisch, maar niet minder taai was de strijd om de averij grosse. 
De noodzaak van het kappen van ankertouwen, het overboord zetten van la
ding en het huren van lichters en loodsen diende van geval tot geval te worden 
bekeken en bewezen. Tot in 1705 moest de Kamer van Averij werken aan de 35 
gevallen waarin het tot een vonnis kwam. Vier van de 46 schepen waren ver
gaan, zodat averij grosse per definitie uitgesloten was . Slechts zeven schippers 
pleegden geen averij grosse-handeling ofverhaalden deze niet of ondershands. 

De belevenissen van de vloot van 1709 waren vergelijkbaar. Weer dat late 
vertrek: pas op de 15e oktober. Weer te snel zeilende oorlogsschepen. 
Hoogstens twintig van de 53 koopvaarders konden hen tot Amsterdam bij
houden. Het merendeel was begin november de convooiers al kwijt. Het ge
vaar kwam ditmaal niet alleen van stormen, maar meer nog van Duinkerker 
kapers of de Franse vloot. Hadden deze ,,grijpvogels" niet in 1707 op de 
Deense rede van Varda 17 schepen genomen, gerantsoeneerd of verbrand21)? 

Nu in 1709 wisten acht schepen bij het Hamburgs convooi aan te klampen. 
Zij overwinterden in Gliickstadt. Twintig schepen vluchtten naar de Noorse 
fjorden en brachten daar een benauwde winter door. Zo kreeg Claas Pietersz. 
Wester, schipper naast God op ,,De Juffrouw Maria", de schrik van zijn )e
ven, toen op een kwade dag een hoeker naast hem ankerde, waarop de beruch
te Duinkerker kaperkapitein Elias van Stabel het bevel bleek te voeren. Wester 
liet onmiddellijk zijn roer aan land brengen, huurde twintig stevige Noren en 
Iiet zes stukken op de kaper richten. Deze koos de wijste partij, Iiet Wester on
gemoeid en ging in zijn jol de naburige fjorden afstropen22

). 

Sommigen van de vluchtelingen op de Noorse kust wisten in april 1710 met 
de Oostzeevloot mee te glippen, de meesten werden bij het officiele rendez
vous Flekkero afgehaald door drie convooiers. In mei was vrijwel iedereen te
rug in Amsterdam. Orie schepen zouden nooit terugkeren. Een was gebleven 
op de Schotse, een ander op de Noorse kust, de derde in het zicht van de haven 
op de Terschellinger gronden. Weer volgde een maandenlange bedrijvigheid 
van notarissen en commissarissen metals resultaat: 30 vonnissen op de 53 rei
zen uit Archangel. Bij drie schipbreuken wil dit zeggen dat 20 schippers geen 
averij grosse veroorzaakten of geen vonnis begeerden. 

Twee rijke vloten in nood. We hebben van deze nood een deugd gemaakt. 
Hoe meer ongelukken op zee, hoe sneller de pennen van klerken en notarissen 
over het papier krasten en hoe meer materiaal ons nu ter beschikking staat. 
Voor beide jaren beschikken we over een ongeveer gelijk aantal vonnissen. 
Oat wil niet zeggen dat we over beide jaren even goed zijn ingelicht. In 1703 be
strijken de vonnissen 76 % van alle schepen, in 1709 slechts 58 %. Overigens 
zijn in de twee populaties de verschillende soorten bronnen op analoge wijze 
gespreid. Vrijwel alle bevrachters zijn bekend en het merendeel der bevrach
tingscontracten. Een uitsluitend beroep op notariele stukken of op het register 
van De Kramer blijft uitzondering. Achter deze mededeling gaat een giganti
sche hoeveelheid materiaal schuil. Zelfs in de noten kunnen we slechts een 
fractie hiervan vermelden. Want ook van een noot moeten we een deugd ma
ken. 



132 RUSSISCHE UITVOER 

II DE PRODUKTEN 

Elk vonnis behandelt de lading van een schip. Het vermeldt achter de naam 
van iedere ontvanger zijn partij goederen, de door hemzelf opgegeven waarde 
daarvan en de waarde zoals de commissarissen deze getaxeerd hebben23) . 

Meestal bestaat een dergelijke partij uit een produkt. Voorbeelden: 24
). 

1) Pieter Calckberner Junior, 1626 tonnen teer, eigen waarde: /3330, 
commissarissen-waarde: /5000. 

2) Adolf Houtman, 20 bonden hennep, eigen waarde: f 1500, 
commissarissen-waarde: f 1500. 

Daarnaast komen echter gemengde partijen voor die uit meerdere produkten 
zijn samengesteld. Er wordt dan maar een waarde voor de gehele partij opge
geven, zodat we niet weten wat de afzonderlijke produkten kostten. Voor
beeld: 
3) Hendrick Blankenhagen, 1200 tonnen teer, 16 bonden hennep, 3 pakken 

droge ossehuiden, eigen waarde: f 4200, commissarissen-waarde: /5000. 
Van de 447 partijen die op de 30 schepen van 1709 werden vervoerd, waren 
slechts 77 gemengd. Zij waren samengesteld uit twee tot zeven produkten25

). 

Hun belang was echter veel groter dan hun aantal aangeeft, aangezien de 
bestanddelen ervan veel omvangrijker waren dan de ongemengde partijen. De 
helft of meer van het totaal van elk produkt, behalve juchten en masten, 
maakte dee! uit van gemengde partijen26

). 

T ABEL I De prijzen berekend in de vonnissen in averij grosse en op de A msterdamse 
beurs met hun onderlinge verhouding 

(Prijzen in guldens) 

1703 1709 
A B BIA A B B/ A 

Produkten Averij Amsterdam Averij Amsterdam 
grosse beurs grosse beurs 

juchten 350 550 1,57 300 580 

'·"~ per pak 
rogge 65 95 1,46 100 211 2,11 

per last 
teer 7,50 12,71 1,69 3 7,38 2,46 Modus 

per ton 
matten 0,10 0,10 

per stuk 
hennep 

per bond 
• beste ordinarie 85 145 1,71 84 141 

'·"l 
talk 66,66 173,06 2,60 80 147,71 1,85 Gemid-

per vat delde 
zijde 816 1366 1,61 800 1234 1,54 

per baa! 
was 60,92 59 70,59 1,20 

per 100 pond 
masten 115 325 2,83 

per stuk 

Bronnen: Zie noot 31. 
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Prijzen en taxatie 

Om het aandeel van elk produkt in de totale export of het aandeel van de indi
viduele ontvangers in de uitvoer van een bepaald produkt te kennen, zullen we 
de gemengde partijen moeten ontleden in de samenstellende delen. Dit is al
leen mogelijk, wanneer we de prijzen van de afzonderlijke produkten kennen. 
We ontlenen deze prijzen zoveel mogelijk aan de ongemengde partijen. Hante
ren we de taxaties der commissarissen, dan kunnen we uit onze twee eerste 
voorbeelden concluderen dat teer f 3 per ton kostte en hennep /75 per bond. 
Zo eenvoudig is het echter Jang niet altijd. Vaak komen produkten niet of nau
welijks voor in ongemengde partijen. We moeten dan een omweg kiezen. We 
berekenen eerst de waarde van veel voorkomende koopwaren met bekende 
prijzen en kijken water overblijft voor problematische produkten. Zo is ons 
derde voorbeeld (de gemengde partij van Blankenhagen) de waarde van de teer 
en hennep gemakkelijk te berekenen met behulp van de prijzen uit de eerste 
twee voorbeelden. De ossehuiden baren ons echter zorgen. Ossehuiden in pak
ken komen in een ongemengde partij maar eenmaal voor en kosten dan f 125 
per pak27

). Deze prijs is hier onbruikbaar: de drie pakken waren blijkens het 
vonnis niet/375, maar /200 waard. Hier moeten we de omweg kiezen en een 
restprijs reconstrueren. We krijgen dan: 
1200 tonnen teer a f 3 
16 bonden hennep a/75 
3 pakken gedroogde ossehuiden a f 66,66 ( = restprijs) 

Som 

/3600 
/1200 
f 200 

/5000 

Dit is een eenvoudig voorbeeld van een gecompliceerde praktijk. In wezen 
drukken wij daarbij, niet zonder enige schroom, de voetstappen der Edele He
ren van de Kamer van Assurantie en Avarij. Vandaar de vraag: hoe taxeerden 
dezen de Iadingen? 

Ben van de neteligste problemen voor taxateurs aller tijden - maar ook een 
bron van beroepstrots - is het gebrek aan homogeniteit naar maat, gewicht, 
verpakking en kwaliteit van koopwaren. Allereerst het metrologische pro
bleem. In het spoor der commissarissen belanden we in een doolhof van bon
den, bosjes, balen, vaten, vaatjes, tonnen, kisten, kasten, kastjes, pakken, 
pakjes, rollen, paren, poeden en ponden. De maten van juchten, graan, teer en 
matten lijken tameljik duidelijk, maar hoeveel een bond hennep was, vie! toen 
al moeilijk te bepalen. Nog onduidelijker was een vat talk, terwijl een pak pel
terij van alles kon bevatten, van weelderige sabel tot ordinaire eekhoorn 28

). 

Het volgende probleem is de variatie in kwaliteit. Kooplieden kennen hun 
koopwaren - zoals eskimo's de sneeuw - onder talloze benamingen. Devon
nissen vermelden zowel juchten als hennep in ruim twintig schakeringen. We 
brengen deze voor elk van beide produkten terug tot drie kwaliteiten (Tabel 
1)29). De prijs werd niet alleen door maat en kwaliteit bepaald. Produkten in 
grote gemengde partijen werden gemiddeld lager getaxeerd dan die in onge
mengde partijen30

). De datum van het vonnis was alleen bij juchten - en dan 
nog alleen maar in 1709 - van invloed op de taxatie30

). 
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Ook wanneer we met deze factoren rekening houden, blijven er onverklaar
bare variaties. Waarom bijvoorbeeld een last rogge in 1709eenmaalf167 ,50 
kostte en een antler maal f 84,50, blijft een raadsel. Achter de term ,,rogge" 
gaan kennelijk kwaliteitsverschillen schuil. We kiezen voor een pragmatische 
oplossing van deze problemen. Bij produkten die homogeen waren van maat, 
gewicht, verpakking en kwaliteit, zoals de drie soorten juchtleer en verder rog
ge, teer, matten, borstels en zijde, streefden de commissarissen kennelijk naar 
een vaste prijs. Bij die homogene produkten nemen we de prijs die het meeste 
voorkwam: de modus. Bij heterogene produkten, zoals hennep en talk, of bij 
waren die slechts enkele malen genoemd werden, zoals masten, is dit onmoge
lijk. Daar stellen we ons tevreden met een gemidde/de (Tabel 1). Tenslotte han
teren we restprijzen zoals in voorbeeld (3) voor de ossehuiden, dat wil zeggen 
prijzen van produkten die ons resteren na ontleding van de gemengde partijen. 
Zo ontstaat een drieledige prijshierarchie: 1) modusprijzen, 2) gemiddelde 
prijzen, 3) restprijzen. Bij de berekening van de waarden in de gemengde par
tijen wordt deze rangorde zoveel mogelijk geeerbiedigd 31

). 

Voor een zinvolle berekening van de Nederlandse export uit Rusland dienen 
we ons af te vragen of deze prijzen Amsterdams of Archangels waren. Tegen
woordig wil de wet dat de waarde van de lading wordt berekend naar de prijs 
van de goederen die geldt in de haven van bestemming. Blijkens het plakkaat 
van de koning betreffende het zeerecht van 1563 schreef de centrale overheid 
al in de zestiende eeuw een dergelijke regeling voor32

). In het zeerecht van het 
gewest Holland gold echter officieel dat, wanneer de averij grosse-handeling 
was verricht v66r de helft van de reis, de waarde moest worden berekend vol
gens prijzen die golden in de haven van afvaart. Geschiedde de handeling ech
ter na de helft van de reis, dan diende de waarde berekend te worden naar de 
prijzen in de haven van lossing. Ook in Amsterdam was dit de officiele 
regel33

). 

In 1703 en 1709 werd op onze route vrijwel alle averij grosse opgelopen na 
de helft van de reis. Volgens de wet zouden de Amsterdamse commissarissen 
dus met Amsterdamse prijzen hebben moeten rekenen. Maar wet is nog geen 
werkelijkheid. Uit Tabel 1 blijkt dat Amsterdamse prijzen anderhalf tot ruim 
tweeeneenhalf maal zo hoog waren als de taxatieprijzen. Dit kon niet het ge
volg zijn van bijzondere omstandigheden in 1703 en 1709, want in alle andere 
jaren der eerste decennien van de achttiende eeuw, waarvoor Amsterdamse 
prijzen beschikbaar zijn, was deze verhouding dezelfde34

). We hebben dus ze
ker niet met Amsterdamse prijzen te maken. 

We dienen de herkomst van de prijzen dus elders te zoeken. Nu valt het op 
dat de prijzen die berekend werden in geval van averij grosse na de helft van de 
reis, niet aanmerkelijk of ondubbelzinnig verschilden van hun tegenhangers 
van v66r de helft van de reis35

). Het vermoeden rijst dat we zowel v66r als na 
het midden van de route te doen hebben met Archangelse prijzen. Dit vermoe
den wordt bevestigd door de ruwe gegevens; terwijl de prijzen te Archangel en 
die in de vonnissen aan elkaar verwant zijn, schiet de beurs van Amsterdam 
daar ver bovenuit 36

). 

Dit rekenen met Archangelse prijzen had voor de commissarissen zekere 
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voordelen. Voor de waarde in Rusland beschikte men over facturen die, mits 
met enige omzichtigheid gehanteerd, nog houvast gaven. Maar welke Amster
damse prijzenzou men moeten aanhouden? De vonnissen werden op zeer ver
schillende tijden gewezen en betroffen schepen die op uiteenlopende data wa
ren gelost. Bovendien lagen de data van schade en vonnis veel verder uiteen 
dan die van inkoop en schade. 

Uit het voorgaande blijkt dat scheepseigenaren noch ontvangers volgens de 
officiele rechtsregels werden aangesproken. De reders waren slechts voor 
schip of vrachtprijs bijdrageplichtig terwijl de geadresseerden voor de laagst 
mogelijke waarde van hun goederen contribueerden. Misschien was er ver
band tussen deze afwijkingen van het officiele recht. Op deze wijze bevoor
deelde men de ene groep niet boven de andere. 

Tot nu toe hebben we stilzwijgend met de prijzen der commissarissen ge
werkt. Om de reden hiervan duidelijk te maken, moeten we eerst kijken naar 
wat de commissarissen bij hun definitieve taxatie eigenlijk deden . Schoffer 
vermoedt dat zij zich ertoe beperkten ,,op grond van de waarschijnlijkheid der 
opgegeven waarden een eigen, meestal slechts afrondende, taxatie te doen" . 
Het zou slechts om een vereenvoudiging van de berekeningen gaan. Alleen 
wanneer een ontvanger weigerde een opgave te doen, gingen de commissaris
sen over tot een soort straftaxatie die kon oplopen tot driemaal de eigenlijke 
waarde37

). 

Een dergelijke straftaxatie komt in de door ons onderzochte vonnissen niet 
voor, ook niet wanneer de eigen opgave van de geadresseerde ontbreekt38

). 

Wei beperkten in onze vonnissen de commissarissen, anders dan Schoffer 
meent, zich allerminst tot het afronden van de getallen. Terwijl de ontvangers 
over het algemeen zelf al afgeronde waarden opgaven, verhoogden de com
missarissen deze vaak op drastische wijze39

). Zo taxeerden zij de goederen op 
de vloot van 1709 bijna 130Jo hoger dan de geadresseerden zelf. Typerend is dat 
deze verhoging van schip tot schip verschilde, van ongeveer nul tot ruim 30% 
van de opgegeven waarde40

) . 

De grote variatie in de wijzigingen door de commmissarissen vertoont een
zelf de patroon als hun taxatie in het algemeen. Klaarblijkelijk pasten zij de 
waarden aan om de prijzen per eenheid gelijk te maken. De mogelijkheid hier
toe was echter afhankelijk van de aard van het produkt41

). Het meest en het 
meest frequent verhoogden zij de ons reeds bekende homogene produkten: 
juchten, teer, matten en graan. Hennep veranderden zij ongeveer even vaak 
wel als niet. Bij de heterogene pelterij, huiden, talk en was volgden zij door
gaans de eigen opgave42

). 

Wat beoogden de commissarissen met deze normalisering? Enerzijds mis
schien billijkheid ten opzichte van de ontvangers: gelijke monniken, gelijke 
kappen. Anderzijds koesterden zij wellicht een niet onbegrijpelijk wantrou
wen tegen facturen. De commissarissen zullen hebben getracht op deze wijze 
hun gegevens betrouwbaarder te maken. Daarom volgen we hun taxatie met 
enig vertrouwen. 
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Hoeveelheid en waarde 

Met behulp van onze kennis van de scheepsladingen die averij grosse opliepen, 
gaan we nu de totale uitvoer van Archangel naar Amsterdam in 1703 en 1709 
reconstrueren. Eerst onderzoeken we de hoeveelheid van die export. We druk
ken deze uit in lasten. De last was oorspronkelijk een gewichtseenheid. Om te 
weten wat een scheepsruim kon bevatten, moest men deze gewichtslasten om
zetten in inhoudslasten. Zo stelde de Verenigde Oostindische Compagnie een 
last gemengd graan van 4250 Amsterdamse ponden op 125 kubieke Amster
damse voeten 43

). Ook in bevrachtingscontracten werd een dergelijke graan
last over het algemeen beschouwd als de standaardlast. Na het midden van de 
zeventiende eeuw gaven de schippers aan de notaris bij voorkeur niet de lasta
ge, maar de voetmaten van hun schip op. We hebben deze maten volgens een 
eigen methode omgerekend tot graanlasten44

). 

Om het gewicht van alle soorten goederen tot deze ruimtelijke graanlasten te 
herleiden, zou men bij elk produkt een passend coefficient hebben moeten 
zoeken die verschilde naar gelang het soortelijk gewicht van het produkt va
rieerde. Dit leek - en lijkt- onbegonnen werk. In de praktijk trachtte men dit 
probleem op te Iossen door in bevrachtingscontracten en conventies van koop
lieden de coefficienten van de meest voorkomende produkten overeen te ko
men. Daarmee konden niet alleen gewichtsmaten, maar ook inhoudsmaten als 
vaten en tonnen worden omgerekend tot lasten. Helemaal bevredigend werkte 
deze omzetting nooit. Vandaar dat goederenlastage en graan- of scheepslasta
ge nogal eens van elkaar verschillen45

). 

Voor de schipper was hiermee het verhaal nog niet uit. De lasten die hij 
moest laden, hadden nu wel een min of meer gelijke omvang, maar zij waren 
zeer ongelijk van gewicht. Wilde zijn schip bestuurbaar blijven, dan moest het 
gewicht van de lading goed verdeeld worden. Het zwaartepunt mocht niet te 
hoog of te Iaag liggen. Daarom maakte men onderscheid tussen ,,zware" en 
,,lichte" waren, dat wil zeggen produkten met een hoog en produkten met een 
laag soortgelijk gewicht. 

Tot de zware waren van ongeveer 4000 Amsterdamse ponden per last be
hoorden graan, talk, weedas en potas, traan, was en kaviaar. Tot de Iichte wa
ren van ongeveer 2000 Amsterdamse ponden per last (ook wel ,,droge" of 
,,ruige" waren genoemd) werden gerekend: hennep, matten, schevinken (ge
droogde ossehuiden) en elandshuiden. Tussen deze twee uitersten onder
scheidde men nog een tussensoort produkten van ongeveer 3000 Amsterdamse 
ponden per last, waartoe juchtleer en hout behoorden. Zware waren bevorder
den de ,,stijfheid" van het schip, maar teveel ervan leidde tot instabiliteit. De 
schipper trachtte de drie soorten zo goed mogelijk te combineren. In menig be
vrachtingscontract wordt een bepaalde combinatie bedongen. We geven in het 
volgende het laadvermogen van de schepen aan met graan- of scheepslasten en 
het volume van de produkten in goederenlasten, berekend volgens de indertijd 
geldende conventies 46

). 

De verdeling van de ladingen over de bekende schepen in 1703 en 1709 
illustreert hoe de schippers op de route van Archangel naar Amsterdam de ver-
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GRAFIEK I De lastage van de bekende uitvoer uit Archangel naar Amsterdam in 
1703 en 1709 per schip verdeeld naar de produkten 

1703 nummers der schepen 1709 

150 200 250 
13 masten m weedas en potas lasten 

llD matten !':.! juchten §! talk D overige produkten 

schillende waren combineerden. In Grafiek l ls de scheepslastage slechts weer
gegeven, wanneer deze groter was dan de goederenlastage. Dit werd vrijwel 
steeds veroorzaakt door een grote partij ,,diverse goederen" in het vonnis, die 
niet in lasten valt om te rekenen. Over het algemeen wijkt de goederenlastage 
niet meer dan 10 % van het laadvermogen af. De vloot van 1703 was zwaarder 
beladen dan die van 170947

). 

We kunnen de schepen naar hun lading in vier soorten verdelen: graan-, 
teer-, masten- en overige schepen. Graan, teer en masten sloten elkaar uit. Pek 
en teer sijpelden meestal uit de vaten in het ho! van het schip, zodat de overige 
lading - gehoorzaam aan het spreekwoord - ermee besmet werd. Voor het ver
voer van de lange masten moesten speciale voorzieningen in een schip aange
bracht worden, waardoor het vervoer van andere goederen bezwaarlijk werd. 

Naast de zware produkten graan of teer of de betrekkelijk zware masten 
werd op vrijwel alle schepen een kleine en constante hoeveelheid juchten gela
den. De rest van het ruim werd merendeels volgepropt met het lichte hennep. 
Het volume hiervan hing af van het zware hoofdprodukt. Kleine partijen talk 
werden her en der over de schepen verspreid. De zware weedas werd enkele 
malen in grote hoeveelheid geladen om een schip ,,stijfheid" te geven, wan
neer het geen of onvoldoende andere zware waren ingenomen had (1703/ l, 15, 
27 en 1709/11). De rest van het ruim moest naar behoefte opgevuld worden 
met lichte of zware ballast. In 1709, toen de vloot bij gebrek aan hennep aan
zienlijk minder goed beladen was dan in 1703, werden veel matten als goed 
verhandelbare ballast geladen. 
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Na de verdeling van het volume bekijken we die van de waarde. Op het 
eerste gezicht lijkt Grafiek 2 over een andere uitvoer te gaan dan Grafiek 1. 
Terwijl de lastage een eenvoudig en duidelijk patroon laat zien, tovert de vari
atie van de waarde per schlp en van de samenstelling van die waarde ons een 
grillig beeld voor ogen48

). Vele rollen worden omgekeerd: klein wordt groot en 
groot wordt klein. Terwijl de lastage wordt beheerst door rogge, teer, masten 
en hennep, spelen bij de waarde naast rogge en hennep plotseling ook juchten 
en zijde een hoofdrol. De aandelen van as en vooral talk worden groter. Bont, 
borstels, huiden, vislijm en was, onzichtbaar bij de lastage, komen - zij het als 
bescheiden figuranten - ten tonele. 

Vergelijking van het volume en de waarde toont aan dat de verdeling van de 
uitvoer over de vloot niet bepaald werd door de waarde, maar door de lastage, 
het gewicht en de aard van de produkten. Kostbare goederen, zoals zijde en in 
mindere mate talk en weedas, werden schijnbaar willekeurig en in zeer ongelij
ke hoeveelheden over de vier soorten scheepsladingen verspreid met dit voor
behoud dat as de vochtige masten niet verdroeg. 

Uit de systematische variatie van de lastage en de grillige variatie van de 
waarde volgt dat het niet mogelijk is een gemiddelde scheepslading te bereke
nen, die representatief zou zijn voor de gehele vloot49

). Daarom kan men de 
uitvoer van de gehele vloot niet reconstrueren door eenvoudigweg een repre
sentatieve lading te vermeningvuldigen met het totale aantal schepen. Om deze 
reden kiezen we een andere weg: die van de gedifferentieerde extrapolatie. 

GRAFIEK 2 De waarde van de bekende uitvoer uit Archangel naar Amsterdam in 
1703 en 1709 per schip verdeeld naar de produkten 

1703 nummers der schepen 1709 
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Bij het gedifferentieerd extrapoleren veronderstellen we dat: 
I) de relatieve frequentie waarmee partijen van een bepaald produkt voor

kwamen ( = aantal partijen: aantal schepen) op de gehele vloot hetzelfde 
was als op de ons bekende schepen; 

2) het mogelijk is van dergelijke partijen we! een representatief gemiddelde te 
berekenen voor de schepen met het desbetreffende produkt aan boord. 

De crux van deze methode is dat de ladingen waarin een bepaald produkt niet 
voorkomt, bij de berekening buiten beschouwing worden gelaten. Op grond 
van onze veronderstellingen kan het gereconstrueerde aantal partijen van een 
bepaald produkt op de gehele vloot met de gemiddelde hoeveelheid van de be
kende partijen van dat produkt vermenigvuldigd worden om de totale uitvoer 
van dat produkt te verkrijgen50

). 

Deze wijze van berekening kan in de volgende functie uitgedrukt worden: 

np*n, 
(n -r --)q = Q 

p n1 

Waarvoor geldt: 
n = het aantal bekende Iadingen waarin een bepaald produkt aanwezig was 

p 
n1 = het aantal bekende ladingen 

n = het aantal onbekende ladingen 
x 

q = de gemiddelde hoeveelheid van het produkt in de bekende Iadingen 
Q = de totale hoeveelheid van de uitvoer van het produkt. 

Op analoge wijze kan ook de totale waarde van de uitvoer berekend worden 
met als functie: 

np*n, 
(n + --)w = W 

p n1 

Waarvoor geldt: 
w = de gemiddelde waarde van een bepaald produkt in de bekende ladingen 

W = de totale waarde van de uitvoer van dat produkt. 

Het resultaat van onze berekening is vastgelegd in Tabel 251
). De volgorde van 

de produkten wordt bepaald door hun rangorde in de waarde van de export 
van 1703. De uitvoer naar Amsterdam bedroeg in averij grosse-prijzen in 1703 
ruim f 2 000 000 en in 1709 bijna f I 600 000. In 1703 werd deze export ver
voerd op 46 schepen met een laadvermogen van bijna 9 700 last (gemiddelde: 
211 last). In 1709 namen 53 schepen met een laadvermogen van bijna 11 800 
last (gemiddelde: 222 Iast) dee! aan dit vervoer. In 1703 waren de schepen niet 
alleen zwaarder, maar ook rijker beladen. De gemiddelde waarde per schip be
droeg in 1703 f 44 285 en in 1709f29 924. 



T ABEL 2 Reconstructie van de totale waarde en hoeveelheid van de uitvoer uit Archangel naar Amsterdam in 1703 en 1709 :;;: 
0 

1703 1709 
Produkten Waarde Lastage Waarde Lastage 
(aantal schepen) (guldens) OJo OJo (guldens) OJo OJo 

juchtleer 546.782 26,8 520 5,3 277 .111 17,5 336 3,1 
hennep 517.373 25,4 5.469 55,9 340.073 21,4 3.277 30,2 
zijde 365.408 17,9 45 0,5 9.500 0,6 - -
rogge 123.235 6,0 2.033 20,8 390.988 24,7 3.342 30,8 
weedas en potas 99.125 4,9 381 3,9 29.666 1,9 115 1, I 
talk 91.284 4,5 137 1,4 197.144 12,4 431 4,0 
teer 39.634 2,0 394 4,0 85 .464 5,4 1.978 18,2 "' c:: 
bont 35 .596 1,8 46.550 2,9 (/J 

(/J 

borstels 35 .244 1,7 8.269 0,5 c;; 
masten (4) 27.467 1,4 716 7,3 22.800 1,4 594 5,5 (") 

:i:: 
huiden 25.055 1,2 38.697 2,4 tT1 

vislijm (16) 9.040 0,4 28.023 1,8 c:: 
matten (24) 4.605 0,2 93 1,0 30.042 1,9 791 7,3 

::j 
< 

was 0 34.974 2,2 0 

rijst en gierst 0 20.565 1,3 
tT1 

"' overige 117.261 5,8 26.103 1,7 
produkten (36) 

Totaal 2.037 .109 100 9.788 100 1.585.969 100 10.864 100 

Hyplast 9.695 11.763 
x=211 X= 222 
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Dat in 1709 meer lastage van minder waarde werd vervoerd, lag vooral aan 
het ontbreken van zijde en het falen van de export van juchtleer. 1709 was het 
jaar van Poltava. Waarschijnlijk bemoeilijkte de oorlog de aanvoer van hui
den uit het zuiden en zuidwesten naar de produktiegebieden en deed daarmee 
de export van juchtleer van de eerste naar de derde plaats tuimelen. De zijde
aanvoer was afhankelijk van de toestand in het Nabije Oosten. De frequente 
oorlogen tussen Perzie en Turkije deden de Armeniers die deze handel be
heersten, vaak de ommelandse reis via Volga en Noordelijke Dvina naar 
Amsterdam maken. In 1709 was het kennelijk weer mogelijk de route via 
Smyrna te nemen. Als er in 1703 geen zijde-export via Archangel had plaatsge
vonden, zou juchtleer 33 OJo en hennep 31 OJo van de uitvoer naar Amsterdam 
hebben omvat. Volgens de gegevens over de totale Noordrussische export wa
ren dit de normale aandelen van deze produkten52

). 

Dat 1709 geen catastrofaal jaar werd, was vooral te danken aan de export 
van rogge dat in de rangorde van waarde van vierde toen duidelijk eerste werd. 
Door de Noordse Oorlog stagneerde de aanvoer van graan uit de Oostzee naar 
West-Europa. De prijs van rogge in Amsterdam verdubbelde (Tabel 1). In 
Archangel was de prijs in 1709 slechts anderhalf maal zo hoog als in 1703. Met 
de winstmogelijkheden steeg de uitvoer. Door de prijsstijging werd ook de re
latieve waarde van rogge groter. Ook talk en teer behoedden het jaar 1709 
voor erger. Zij stegen van de zesde en zevende plaats naar de vierde en vijfde. 
Huiden klommen op van een elfde naar een zevende plaats . Was, rijst en 
gierst, in 1703 vrijwel afwezig, veroverden zich in 1709 een bescheiden aandeel 
(was achtste, rijst dertiende). Deze successen werden echter deels weer onge
daan gemaakt doordat as en borstels in 1709 daalden naar een tiende en vijf
tiende plaats. 

De volumineuze produkten - rogge, hennep, teer, masten en matten - na
men in beide jaren ongeveer 90 OJo van de lastage in beslag, maar in 1703 slechts 
35 OJo en 1709 55 OJo van de waarde. De kostbare produkten, waarvan zijde, 
juchtleer, talk, as en bont de belangrijkste waren, besloegen slechts 10 OJo van 
de lastage, maar in 1703 65 OJo en in 1709 45 OJo van de waarde. De oorzaak van 
deze verschillen is nu bekend: terwijl zijde en deels ook juchtleer het in 1709 
lieten afweten, kon het betrekkelijk volumineuze, maar in prijs gestegen rogge 
een groot aandeel in de waarde voor zijn rekening nemen. 

Tot zover reconstrueerden we een globaal en hoofdzakelijk kwantitatief 
beeld van de Nederlandse export uit Archangel naar Amsterdam. Deze re
constructie berust op uitsluitend Nederlandse archivalia. Het zou daarom 
wenselijk zijn haar aan Russisch materiaal te toetsen . Voor 1703 en 1709 is dat 
helaas niet mogelijk, evenmin als voor de meeste andere jaren. Alie tolboeken 
van Archangel zijn verloren gegaan. Over de export van 1710 bestaat echter 
we! een Russische bron. Voor dat jaar zijn afschriften bewaard van afrekenin
gen opgesteld aan de hand van de Archangelse tolboeken. Ook de direkte uit
voer door de schatkist en Russische kooplieden, buiten bemiddeling van bui
tenlandse handelaren, is voor dat jaar bekend53

). 

De totale export in 1710 bedroeg 1 792 855 roebel. Tegen de geldende wis
selkoers van 1 roebel = /3,20 was dat/5 737 136. De Nederlanders kochten 
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op de jaarmarkt voor f I 276 800, de Hamburgers voor f 1 328 000. Volgens 
de Russische gegevens zien wij echter onder de 153 schepen die dat jaar Ar
changel aandeden, naast 12 Hamburgse niet minder dan 58 Nederlandse 
koopvaarders. Volgens de Amsterdams.e archivalia moeten zelfs 63 schepen 
uit Amsterdam naar Archangel koers hebben gezet. Deze gegevens vallen al
leen met elkaar te rijmen, wanneer vele ,,Hamburgers" als commissionair 
voor Amsterdammers werkten en hun goederen op Nederlandse schepen aan 
Nederlanders adresseerden. 

De Russische kooplieden en de schatkist exporteerden, zoals gezegd, ook 
voor eigen rekening zonder de bemiddeling van buitenlandse kooplieden. 
Wanneer we aannemen dat deze uitvoer evenredig verdeeld werd over alle bui
tenlandse schepen, moet hiervan ongeveer f 482 000 op de Nederlandse en 
Hamburgse vloten zijn terechtgekomen. Op die 70 koopvaarders is dan voor 
/3 086 800 aan lading aanwezig geweest. Wanneer we weer een evenredige 
verdeling van deze lading veronderstellen, was die van de Hollandse vloot 
/2 557 600 waard. 

Op deze wijze kan de Moskovische export op Nederlandse schepen worden 
gereconstrueerd uit Russische gegevens. We trachten nu dezelfde export te re
construeren aan de hand van de Nederlandse archivalia. Er zijn door averij 
grosse uit 1710 slechts 8 scheepsladingen bekend. Extrapoleren wij deze ladin
gen van 8 tot 58 schepen, er onder meer rekening mee houdend dat de tolprij
zen hoger waren dan de averij grosse-prijzen, dan bedroeg de lading op de Ne
derlandse vloot f 2 609 80054

). 

Zo leiden Russische en Nederlandse archivalia tot eenzelfde conclusie: de 
waarde van de Russische export op Nederlandse schepen in 1710 moet onge
veer /2 600 000 hebben bedragen of 45 OJo van de totale uitvoer. Deze treffen
de overeenkomst ondersteunt onze veronderstelling dat zeer veel ,,Hamburg
se" commissionairs voor Nederlandse principalen werkten. Een dee! van de 
berekende uitvoer ging naar Livorno en Lissabon. Hoogstens 52 schepen 
koersten naar Amsterdam. In averij grosse-prijzen moet de lading ongeveer 
f 1 950 000 waard geweest zijn. 

Nu we enig vertrouwen in onze berekeningen hebben gekregen, kunnen we 
ons afvragen wat deze invoer uit Rusland voor de Nederlandse economie bete
kende. In Amsterdamse prijzen bedroeg de invoer uit Archangel/ 3 400 000 in 
1703 en ruim/3 000 000 in 1709. Dat betekende 6-7 OJo van een geschatte tota
le Nederlandse invoer uit Europa van f 50 000 000. Sinds de jaren dertig van 
de zeventiende eeuw had de handel op Rusland aan belang gewonnen. 

Deze invoerpercentages vertellen bovendien niet het hele verhaal. De pro
dukten uit Rusland waren voor het merendeel grondstoffen en voor de Neder
landse nijverheid van levensbelang. Hennep en teer voor de scheepsbouw, talk 
en as voor de laken-, linnen-, glas- en zeepnijverheid zijn enkele voorbeelden. 
De vaart op Archangel moet een groter uitstralingseffect op de Nederlandse 
economie hebben gehad dan het procentuele aandeel in de import aangeeft. 
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III DE PERSONEN 

De meeste schepen die naar Archangel voeren, werden bevracht. Ook in de ze
ventiende eeuw was een bevrachting of charter ,,de overeenkomst waarbij de 
ene partij [de vervrachter) zich verbindt jegens de andere partij [de bevrachter) 
een aangewezen schip geheel of voor een dee! ter beschikking te stellen, opdat 
het ten behoeve van laatstgenoemde wordt gebruikt en deze daarvoor een ze
kere prijs betaalt" 55). Op de route naar Archangel was meestal sprake van 
reisbevrachting. Hierbij is de vrachtprijs afhankelijk van de hoeveelheid ver
voerde lading (,,bi} het last") of ook we! een vaste som (vracht ,,bi} de hoop"; 
lump sum). Reeds bij een plakkaat van 1551 werd het opmaken van een schrif
telijk bevrachtingscontract of charterpartij verplicht gesteld56). 

Vroeger werd de bevrachting als huur beschouwd. Hiertegen zijn juridische 
bezwaren in te brengen. Anders dan bij huur is bij bevrachting de vervrachter 
de gebruiker van het schip, zij het ook ten behoeve van de bevrachter. De 
schipper, thans: kapitein, en zijn bemanning zijn dan ook in dienst van deze 
vervrachter, de eigenaar ofreder van het schip. Bij huur is de schipper in dienst 
van de huurder. Mede om deze reden is de moderne Nederlandse wetgeving de 
bevrachting steeds meer als een gewone vervoersovereenkomst gaan be
schouwen57). De bevrachting kan onderscheiden worden van die vervoers
overeenkomst, waarbij geen scheepsruimte ter beschikking wordt gesteld, 
maar de hoofdprestatie van de vervoerder bestaat in de verplaatsing van be
paalde goederen of een bepaalde hoeveelheid goederen. Men spreekt dan -
wat ongelukkig - van stukgoederenvervoer. 

De ontvangers 

A.E. Christensen heeft bij zijn onderzoek van de route Stockholm
Amsterdam opgemerkt dat de bevrachters reeds in het begin van de zeventien
de eeuw andermans goederen vervoerden. De bevrachter verwierf de beschik
king over ruimte niet alleen voor zijn eigen lading, maar functioneerde als be
middelaar tussen koopman en rederij, die werd vertegenwoordigd door de 
schipper. De bevrachter trad opals vervoerder en hij sloot, of beter: de schip
per sloot namens hem met inladers in de afvaarthaven een vervoersovereen
komst, waarbij hij zich verbond goederen te verplaatsen naar de bestemmings
haven en ter beschikking te stellen van bepaalde ontvangers of 
geadresseerden58

) . 

Verwarrend is dat deze ontvangers of geadresseerden in de achttiende
eeuwse dispaches, in overeenstemming met het toenmalige spraakgebruik, 
,,inladers" werden genoemd. Onbegrijpelijk is dat niet. In de zestiende eeuw 
reisde de koopman of zijn bediende vaak nog mee op het schip. Soms onder
hield de koopman een factor in de afvaarthaven. Inlader en ontvanger waren 
dezelfde persoon of althans dezelfde firma. Toen de functies in het handels
verkeer differentieerden en commissionairs het werk van de koopman en zijn 
factor overnamen, werden inlader en ontvanger verschillende personen of fir
ma's. Toch bleef men voorlopig voor beiden de benaming ,,inlader" 
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gebruiken59
). Dit heeft in de moderne historiografie verwarring gesticht60

) Wij 
noemen daarom de geadresseerden in Amsterdam ,,de ontvangers"61

) . 

Een verrassend grote menigte kooplieden in Amsterdam - niet allemaal 
Amsterdammers - was direkt betrokken bij de handel op Archangel. Het aan
tal ontvangers op de schepen met een bekende lading was in 1703 en 1709 
respectievelijk 186 en 105 62

). Het totaal aantal geadresseerden kennen we 
niet. We kunnen dit aantal echter we! reconstrueren of, zoals de vakterm luidt: 
, , voorspellen'', voor historici een onverwacht geschenk van de statistiek. We 
doen dit door met behulp van een regressieanalyse het aantal ontvangers van 
de averij grosse-ladingen te extrapoleren. De lading van de 46 schepen van 
1703 zou dan voor 209 ontvangers bestemd zijn geweest, die van de 53 schepen 
van 1709 voor 140 geadresseerden63

). Meer kennis omtrent de vloten zou het 
aantal bekende ontvangers dus niet drastisch hebben vergroot. In 1709 bleef 
de menigte geadresseerden aanzienlijk achter bij die in 1703. De groei van de 
vloot kon daaraan niets veranderen. 

In 1703 werden bijna tweemaal zoveel firma's per schip geadresseerd (29) 
als in 1709 (15) . Van schip tot schip varieerde het aantal ontvangers zeer sterk: 
in 1703 van 9 tot 49, in 1709 naar verhouding nog sterker: van 3 tot 3064

). In 
Tabel 3 is het aantal schepen verdeeld naar het aantal ontvangers per schip. 
Weer frappeert het verschil in karakter van de beide jaren. Het modale schip 
van 1703 met 26 tot 30 ontvangers contrasteert tegen zijn soortgenoot van 
1709 die zich met 11 tot 15 geadresseerden tevreden moest stellen. Terwijl in 
1703 vrijwel geen enkel schip voor minder dan 11 geadresseerden lading ver
voerde, vie! in 1709 bijna een-derde van de koopvaarders in deze categorie. In 
1703 telde twee-vijfde van de schepen meer dan 30 ontvangers, in 1709 niet 
een. 
We zullen nog aantonen dat de wijze van laden - de grootte en spreiding der 
partijen door de inladers in Archangel - in de eerste plaats werd bepaald door 

T ABEL 3 Het aantal schepen verdeeld naar he/ aantal ontvangers per schip 

Aantal 
ontvangers 
per schip 

I- 5 
6-10 

11-15 
16-20 
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 

Totaal 

Aantal schepen 

1703 1709 

4 
I 5 
2 8 
2 6 
6 3 

10 4 
5 
2 
4 
3 

35 30 



TABEL 4 De ontvangers verdeeld naar hun procentueel aandeel in de bekende /adingen van 1703 en 1709 

1703 1709 

Klasseverdeling Aantal Aandeel in: Aantal Aandeelin: 
naar procentueel ontvangers ladingen ontvangers lading en 
aandeel % OJo OJo OJo 

0,01-0,10 64 34,5 2,8 33 31,4 1,5 

0,11- 0,20 38 20,4 5,8 16 15,2 2,5 
0,21- 0,30 17 9,1 4,4 10 9,5 2,4 
0,31- 0,40 10 5,4 3,5 11 10,5 3,7 
0,41- 0,50 13 7,0 5,9 I 1,0 0,5 :>i:i c:: 
0,51- 0,60 7 3,8 3,8 5 4,7 2,8 (I) 

(I) 

0,61 - 0,70 5 2,7 3,4 2 1,9 1,3 {;; 
0,71 - 0,80 5 2,7 3,9 5 4,7 3,7 () 

:i:: 
0,81 - 0,90 1 0,5 0,9 1 1,0 0,8 tI1 

0,91- 1,00 3 1,6 3,0 2 1,9 1,9 c:: 
::i 

0,11- 1,00 99 53,2 34,6 53 50,4 19,6 < 
0 
tI1 

1,01- 2,00 14 7,5 20,9 7 6,6 11,l :>i:i 

2,01- 3,00 4 2,2 9,3 4 3,8 12,1 
3,01- 4,00 2 1,1 6,7 3 2,9 6,5 
4,01- 5,00 1 0,5 4,1 
5,01- 6,00 1 1,0 5,9 
6,01- 7,00 1 0,5 6,4 1 1,0 6,3 
7 ,01-10,00 1 1,0 10,8 

10,01-11,00 1 1,0 11,3 
11,01-15,00 1 1,0 14,9 
15,01-16,00 1 0,5 15,2 

1,01-16,00 23 12,4 62,6 19 18,3 78,9 -Totaal 186 100 100 105 100 100 "" VI 



146 RUSSISCHE UITVOER 

de aard van het pradukt. Graan en teer konden, evenals masten, slechts ge
scheiden van elkaar en in grote hoeveelheden worden geladen, terwijl hennep 
en vooral juchtleer zich leenden voor spreiding in kleinere partijen. Zo 
weerspiegelt het verschil in totaal aantal ontvangers en in spreiding en gemid
delde per schip het contrast tussen 1703, een jaar van juchtleer en hennep, en 
1709, een jaar van ragge en teer. Het totale aantal geadresseerden in 1703 werd 
bovendien aanzienlijk vergraot door drieentwintig Armeense zijdehandela
ren. 

De vloot uit het hoge Noorden werd in Amsterdam opgewacht door een 
graot aantal kleine en een klein aantal grote ontvangers . In Tabel 4 zijn de ge
adresseerden verdeeld naar hun aandeel in de waarde van de averij grasse
ladingen. Het aandeel van 80 tot 90 OJo van de ontvangers was minder dan 1 OJo 
per persoon. De kleine handelaren met een aandeel niet grater dan 0, 1 OJo 
maakten in beide jaren een-derde van de hele graep uit, maar moesten in 1703 
samen tevreden zijn met niet meer dan 3 OJo en in 1709 met slechts 1,5 OJo van de 
waarde van de export. De middelgrote ontvangers met een aandeel van 0,11-
1 OJo vormden in beide jaren de helft van de gehele graep, maar hun aandeel 
was in 1703 niet meer dan een-derde en in 1709 slechts een-vijfde van de Mos
kovische import. De grate ontvangers van meer dan 1 OJo, in onze jaren een 
minderheid van 12 en 18 OJo, beschikten in 1703 over twee-derde en in 1709 
zelfs over vier-vijfde van de Russische aanvoer. Deze ,,groten" zijn in Tabel 5 
in kaart gebracht. In 1703 was maar lief st een kwart van hen Armeens. Egbert 
Thesingh torende in beide jaren hoog boven alle groten uit. De iranie van 1703 
wilde dat zijn stiefbraer Hendrick Thesingh de minst bedeelde ontvanger was 
met een armzalige zending van f 100. 

De concentratie in de handel op Archangel was groter dan bier blijkt. Veel 
kooplieden werkten samen in wisselende compagnieen, vaak bezegeld door 
huwelijk en verwantschap. Zo bestond er in deze tijd nog een hechte band tus
sen Christoffel Brants en zijn zwager Jacob Lups, wiens braer Jan Lups in 
Moskou hun zaken behartigde. De Lupsen waren op verschillende wijzen ver
want met Pieter en Jan Ermen. Brants en Lups werkten ook samen met de 
Russische koopman Osip Solov'ev, die als zaakwaarnemer van de tsaar in 
Amsterdam nimmer zichzelf vergat. Abraham Houtman was de zoon van 
Adolf, wiens schoonzoon Matthijs Romswinckel met zijn broer Abraham een 
wijdvertakte familie in Moskovie had. Jacobus Verhoef was de schoonzoon 
van Jesse van Bunschoten. Dirck en Jan Willink waren broers. Dirck Bentem, 
de compagnon van Abraham Georgin, had een uitgebreide familie van 
Archangel-handelaren die nauw met elkaar samenwerkten: Jacob Nieupoort, 
Jan Lansman Verbeeck, Hendrik Minne, Pieter Barts en Jan en Jacob Oort
gijse. Men zal niet alleen de vuile, maar ook de slappe was wel binnen de fami
lie gehouden hebben65

) . 

Het verschil tussen 1703 en 1709 is nu bekend. De overvloed aan juchtleer in 
1703 versterkte de gelederen van de kleine en middelgrate handelaren, het 
graan van 1709 maakte het aandeel der graten nog grater. Dit contrast tussen 
de beide jaren werd getemperd door de aanwezigheid van de 23 Armeense zij
dehandelaren, die in 1703 ruim 15 OJo van de totale handel voor hun rekening 
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namen. 6 daarvan behoorden tot de groten (met 9 O?o van de totale handel) en 
16 tot de middelgroten. 

Na het contrast de continulteit. Deze is onmiskenbaar. 48 ontvangers kwa
men in beide jaren voor. Dit is bijna de helft van de mogelijke 105. Het aantal 
zou aanzienlijk groter worden, wanneer we met combinatie en verwantschap 
rekening zouden houden . In de topgroep zien we 12 van de 23 uit 1703 niet 
meer terug in 1709. 6 daarvan waren echter Armeniers die met hun zijde een 
andere weg kozen. Van de overige 6 zijn 4 gevallen verklaarbaar: Georgin en 
Bentem waren in 1709 overleden en Kintsius lag waarschijnlijk op sterven. De 
oude Matthijs Romswinckel had zich uit zaken teruggetrokken. Yan de 6 die in 
1709 wel, maar in 1703 niet voorkwamen, kwam Osip Solov'ev pas in 1707 
naar de Republiek, terwijl Pieter Calckberner Jr. en Jacob Uijlenborgh Jansz. 
zich pas na 1703 aan de vaart op Archangel waagden66

). 

In het voorgaande hebben we het aantal van de ontvangers en hun aandeel 
in de totale waarde bekeken. We zullen ons nu bezighouden met hun aandeel 
en specialisatie in de verschillende produkten. We concentreren ons daarbij op 
1709 en nemen als uitgangspunt de theorie van P. W. Klein over het monopo
listische ondernemersgedrag op de Hollandse stapelmarkt. 

Kleins these was en is ,,dat het ondernemersgedrag op de Hollandse stapel
markt in belangrijke mate bestond uit het ten uitvoer leggen van monopolisti
sche praktijken"67

). Deze praktijken stimuleerden, volgens Klein, de voor
raadvorming, waardoor de onregelmatige aanvoer in een gelijkmatig aanbod 
kon worden omgezet. Klein schrijft: ,,zonder de stabiliserende monopolisti
sche praktijken als waarborgen tegen het risico zou de voorraadvorming, 
d.w.z. de essentiele functie, die op de stapelmarkt werd vervuld, niet die om
vang hebben aangenomen als met die praktijken het geval is geweest"68

). 

Wat bedoelt Klein met monopolistische praktijken? J .W. Veluwenkamp 
neemt ons inziens terecht aan dat Klein het oog heeft op ondernemersgedrag 
,,dat erop is gericht ,de' markt, dat wil zeggen de stapelmarkt, voor een be
paald produkt te beheersen"69

). Klein bedoelt niet ,,monopolistische concur
rentie", aangezien: 
(1) zijn voorbeelden echte monopolies betreffen, zoals Zweeds koper en 

teer, en niet produktdifferentiatie; 
(2) hij goedkope produkten die door veel kooplieden geregeld in grote hoe

veelheden uit veel verschillende produktiegebieden worden aangevoerd 
en die zich uitstekend lenen voor monopolistische concurrentie, uitsluit; 

(3) Kleins ,,monopolistische praktijken" droegen, volgens zijn zeggen, 
,,veelal slechts een zeer tijdelijk karakter als men ze beschouwt aan de 
hand van de daaraan deelnemende individuen", terwijl monopolistisch 
concurrerende praktijken per definitie een lange adem moeten 
hebben70

). 

Kleins criteria voor goederen die zich lenen voor monopolistische praktijken 
zijn: 
(1) onregelmatigheid van de aanvoer, 
(2) geringe omvang van de aanvoer, 
(3) kostbaarheid, 
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(4) herkomst uit een beperkt produktiegebied. 
De kritiek die Veluwenkamp op deze theorie van Klein heeft geleverd, lijkt 

hout te snijden. Hij meent dat slechts twee van alle grote stapelprodukten ge
durende een bepaalde tijd met succes konden worden gemonopoliseerd, na
melijk het Zweedse koper in de eerste helft van de zeventiende eeuw en het 
eveneens Zweedse pek en teer in een aantal decennia van de tweede helft van 
die eeuw. Hij concludeert , ,dat grote stapelgoederen zich niet lieten monopoli
seren, tenzij [overwegend] aangevoerd uit een enkel produktiegebied, dat bo
vendien op het grondgebied van een afzonderlijke staat lag ... Het economisch 
monopolie kwam slechts tot stand nadat het juridisch monopolie van de 
Zweedse overheid was verkregen" 71

). De slotsom van Veluwenkamp is, dat 
monopolies ,,zeer zeldzaam en uitzonderlijk" waren en dat monopolistische 
praktijken, anders dan Klein meent, ,,geenszins kenmerkend [waren] voor het 
ondernemersgedrag op de Hollandse stapelmarkt"72

). 

Het doe! van deze korte uitweiding over Kleins , ,monopolistische praktij
ken" zal duidelijk zijn. Op de grote vaart van Archangel naar Amsterdam 
hebben we een uitstekende gelegenheid deze theorie aan de \Verkelijkheid te 
toetsen. De vloot was rijk beladen met zeer verschillende produkten, waarvan 
verscheidene tot de grote stapelgoederen behoorden, zoals hennep, rogge, 
weed- en potas, talk, teer, bont, huiden en masten. Het meest wordt onze aan
dacht echter getrokken door het welriekend juchtleer dat aan alle door Klein 
gestelde criteria voldoet. 

Wij geven eerst een globaal beeld van het assortiment der geadresseerden 
waarbij de ontvangers verdeeld zijn naar de waarde van hun export en naar het 
aantal verschillende produkten dat elk ontving. Meer dan de helft der ontvan
gers - het merendeel van de kleinen en drie-vijfde van de middelgroten - doet 
slechts in een produkt. Een-vijfde - overwegend middelgroten - doet in twee 
produkten. Het scheefgetrokken beeld geeft de algemene regel aan: hoe groter 
de ontvanger, hoe ruimer zijn assortiment 73

). 

Op deze regel van de evenredigheid van het assortiment komen enkele merk
waardige uitzonderingen voor. De gebroeders Van Tarelinck (nr. 7) ontvingen 
alleen talk, Jacob Houtman (nr. 17) uitsluitend juchtleer, Arnout van den 
Berch (nr. 10) slechts graan en matten en Christiaan Tiewelen (nr. 20 met een 
belang van 0,99 o/o, in 1703 nr. 11) alleen talk en juchtleer. Illustratief voor de 
algemene regel is dat ontvangers die meer dan vier produkten toegezonden 
kregen, uitsluitend bij de grootste twintig zijn te vinden. Samengevat: de klei
ne handelaar legde zich, waarschijnlijk noodgedwongen, op een of twee pro
dukten toe. Alleen de zeer groten konden zich een ruim assortiment permitte
ren, specialisatie was bij die groten uitzondering. 

Na het aantal produkten bekijken we nu het soort koopwaren waarin de 
ontvangers waren gespecialiseerd. Bijna de helft van alle juchthandelaren ont
ving uitsluitend dit Russische leer. De tweede plaats in de hierarchie der specia
lisatie werd gedeeld door de gespecialiseerde handelaren in hennep en bont die 
een-derde uitmaakten van alle ontvangers van die produkten. Specialisten in 
talk namen de derde plaats in en wanneer we de ontvangers van twee produk
ten in de beschouwing betrekken, blijkt ook specialisatie in was mogelijk te 
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zijn geweest. Uitsluitende specialisatie in rogge en teer blijkt minder voor de 
hand te liggen. Geen wonder: dit waren stapelgoederen van de grote kooplie
den met een ruim assortiment74

). 

Dit verband tussen grootte en assortiment doet ons vragen welke categorie 
kooplieden zich in bepaalde produkten specialiseerde. Ter beantwoording van 
deze vraag zijn de kooplieden weer in klassen verdeeld. Duidelijk blijkt hoe de 
kleine handelaren zich specialiseerden in juchtleer en bont, terwijl de middel
grote koopman eveneens terecht kon bij juchtleer, maar ook bij hennep, talk 
en was. Vooral het gekrioel van een menigte kleine juchthandelaren voorspelt 
niet veel goeds voor de theorie van Klein75

). 

We specificeren nu het globale beeld. Grafiek 3 A-B toont hoe het onder
nemersgedrag per produkt verschilde. Bij elk produkt is in de rechterstaaf 
steeds aangegeven welk percentage van de uitvoer van dat produkt de afzon
derlijke ontvangers in handen hadden. Deze ontvangers zijn gerangschikt en 
genummerd naar hun aandeel in de waarde van de uitvoer van alle produkten 
tezamen. Deze aandelen in de totale waarde zijn steeds in de linkerstaaf in 
beeld gebracht. Men kan op deze wijze zien door welke ontvangers - groot, 
middelgroot of klein - de handel in elk produkt werd gedreven. Bovendien is 
in de linkerstaaf door arcering aangegeven welk aandeel het produkt ha in het 
assortiment van de ontvanger. Hierdoor wordt de mate van specialisatie 
zichtbaar. 

Meer dan de helft van alle ontvangers die ruim vier-vijfde van de totale uit
voer beheerste, handelde in juchtleer. De middelgroten, van wie meer dan de 
helft in juchtleer deed, waren onevenredig sterk vertegenwoordigd. De vijf 
grootste kooplieden die de helft van de totale uitvoer beheersten, hadden 
slechts een-vijfde van de juchten-export in handen. Bij de vijftien grootsten 
waren deze aandelen nog respectievelijk twee-derde en een-derde. Daarna be
gon het juchtleerpercentage het accumulerende aandeel in de totale uitvoer in 
te halen. Zo beheersten de 26 grootste ontvangers driekwart van de totale 
waarde en al twee-derde van het juchtleer. Een logisch uitvloeisel van het voor
gaande is de plaats die het kostbare juchtleer in het assortiment van de indivi
duele ondernemers innam: een zeer kleine plaats bij de zeer groten, een zeer 
grote bij de middelgroten en kleinen. Vanaf nr. 32 nam juchtleer vrijwel steeds 
100 OJo van het assortiment in beslag: de specialisatie was bijna volledig . 

De uitvoer van bont toont een variatie op het patroon van juchtleer; 24 
kooplieden (bijna een kwart van het totale aantal) die tezamen meer dan de 
helft van de totale exportwaarde ontvingen, eisten dit traditioneel Russische 
produkt voor zich op. Evenals juchtleer was bont voor de groten van betrekke
lijk weinig belang. Slechts twee van die groten specialiseerden zich in bont: 
Dirck Willink (nr. 9) en Joan d'Orville (nr. 16), van wier assortiment pelterij 
respectieveljk 28 OJo en 16 OJo uitmaakte. Merkwaardig weinig middelgroten de
den in bont. Slechts bij Leonard van Hoesen (nr. 35) nam pelterij meer dan 10 
OJo van het assortiment in beslag. De kleine kooplieden hadden echter een op
vallende voorkeur voor bont. Negen van hen, die op een schamele kwart pro
cent van de totale waarde aanspraak maakten, wisten 9 OJo van het kostbare 
produkt in de wacht te slepen. Zij moesten zich vrijwel alien volledig hierin 
specialiseren. 
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GRAFIEK 3A Het aandee/ der ontvangers in de tota/e uitvoer en in de uitvoer per 
produkt in 1709 
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Een tweede variatie op het patroon van juchtleer laat bijenwas zien, evenals 
bont een traditioneel produkt van de Russische wouden. Er waren weliswaar 
minder geadresseerden die in Amsterdam wachtten op deze kostbare waar: 
slechts 13 kooplieden die nog geen 30 OJo van de totale handel voor hun reke
ning namen. Maar ook bijenwas blijkt, ondanks zijn kostbaarheid, voor de 
groten onbelangrijk, doch voor enkele gespecialiseerde middelgroten van emi
nent belang te zijn geweest76

). 

In het bovenstaande passeerden dure produkten de revu. Verrassend is dat 
ook een goedkope waar als biezen matten, gebruikt als verpakkingsmateriaal 
en bij het stuwen van lading, zich voegt naar het patroon van juchtleer. Niet 
minder dan 22 kooplieden, ruim een-vijfde van het totale aantal, die bijna 70 
OJo van de totale handel beheersten, namen de matten voor hun rekening. Voor 
de groten was dit een vrijwel te verwaarlozen produkt, hoewel de meesten het 
wellicht voor eigen gebruik meenamen. Voor verscheidene middelgroten en 
een kleine was deze handel echter niet zonder belang. Twee van hen waren 
zelfs volledig in matten gespecialiseerd77

). 

Een geheel ander patroon dan de voorgaande produkten vertoont hennep 
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GRAFIEK 3B Het aandeel der ontvangers in de totale uitvoer en in de uitvoer per 
produkt in 1709 
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(Grafiek 3). 27 kooplieden, een kwart van het totaal, die ruim 60 OJo van de to
tale handel in beslag namen, deden in hennep. Het opvallende daarbij is dat 
deze volumineuze, lichte en relatief goedkope waar - anders dan juchtleer -
een groot aandeel opeiste in het assortiment van de grote ontval!gers (zie dear
cering in de linker staaf) 78

). De 11 grootste hennephandelaren die de helft van 
de totale handel in handen hadden, ontvingen niet minder dan twee-derde van 
de hennep. Terwijl maar enkele kleine kooplieden in hennep konden handelen 
(3 van de 33), wisten nogal wat middelgroten wel een aandeel op te eisen (12 
van de 53). De meesten daarvan waren dan volledig gespecialiseerd. 

Een variatie op het hennep-patroon nemen we waar bij de zware en kostbare 
talk. De 16 talkhandelaren ontvingen ruim een-derde van de waarde van de to
tale export. Groot was het talkaandeel bij enkele groten. De gebroeders Van 
Tarelinck (nr. 7) waren met niets anders dan 9 partijen talk volledig gespeciali
seerd. Enkele kooplieden van het middelgarnituur (8 van de 53) wisten door 
specialisatie een plaats in de talkuitvoer te veroveren. 

Naast de patronen van juchtleer en hennep wordt het derde patroon gete
kend door rogge. Rogge is een bulkgoed dat, zoals we zagen, de aard van een 



T ABEL 5 De ontvangers met een aandeel in de export groter dan 1 procent ...... 
VI 
N 

1703 1709 

Aandeel ( O/e) Aandeel (%) 
Grote ontvangers 1703 1709 Grote ontvangers 1709 1703 

I Egbert Thesingh 15,2 14,9 Egbert Thesingh 14,9 15,2 
2 Jacob Lups 6,4 3,4 Antonie & Jan Timmerman 11,3 2,2 
3 Abraham Houtman 4,1 1,8 Osip Solov'ev 10,8 
4 Abraham Kintsius 3,6 Hendrick Blankenhagen 6,3 0,8 
5 Abraham Romswinckel 3,2 0,7 Christoffel Brants 5,9 0,1 
6 Adolf Houtman 2,6 0,9 Jacob Lups 3,4 6,4 
7 Abr. Georgijn & Dirck Bentem 2,3 Jan, Pieter, Hermanus & 3,2 )!) 

c: 
Abraham van Tarelink [/} 

[/} 

8 Jacob Jan Agamael 2,2 Pieter Calckberner Jr. 3,2 Vi 
(") 

9 Antonie Timmerman 2,2 11,3 Dirck Willink 2,9 I, I :i: 
10 Leendert de Jong 1,9 Arnout van den Berch 2,6 tT1 

11 Christiaen Tiewelen 1,9 1,0 Arnout Schuyt 2,3 1,8 c: 
=l 12 Arnout Schuyt 1,8 2,3 Daniel Scharbotteur 2,2 < 

13 I wan Davididoff & Zn. 1,8 Abraham Houtman 1,8 4,1 0 
tT1 

14 Matthijs Romswinckel 1,8 Arnoldus Dix 1,7 0,3 )!) 

15 Jacobus Verhoef 1,6 Jacobus Uijlenborgh Jansz. 1,5 
16 Manasakan di Piery 1,6 Joan d'Orville 1,5 0,5 
17 Jan Willink 1,4 Jacob Houtman 1,3 0,1 
18 Jesse van Bunschoten & Zn. 1,3 0,2 Johan Boelens & Willem van Schie 1,3 0,2 
19 Sarkus Paros d'Avitik 1,2 Georg Colonius 1,0 0,4 
20 Sarad di Stephan 1,2 
21 Willem Spruyt 1,2 0,8 
22 Dirck Willink I, I 2,9 
23 Johannes di Nazareth 1,0 

Totaal 62,6 40,2 Totaal 79,1 33,2 
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scheepslading bepaalde. Slechts enkele kapitaalkrachtigen konden zich de 
handel in rogge veroorloven: 8 kooplieden die samen de helft van de totale ex
port in handen hadden. Zelfs bij deze groten was de specialisatie verregaand. 
Antonie en Jan Timmerman (nr. 2) en Osip Solov' ev (nr. 3) reserveerden twee
derde van hun gehele lading voor rogge. De kleine handelaren kwamen aan de
ze handel geheel niet te pas . 

Dit derde rogge-patroon vinden we terug bij een antler volumineus goed: het 
besmettelijke teer, de schrik voor de overige lading. 9 kooplieden, tezamen 
goed voor meer dan de helft van de totale exportwaarde, beheersten deze aan
voer. Het was een zaak van enkele groten die zich in belangrijke mate aan de 
teerhandel wijdden. Zo was 57 Ofo van de waarde van de lading van Pieter 
Calckberner Jr. aan teer te danken. Aan middelgrote en kleine geadresseerden 
ging deze handel vrijwel geheel voorbij. 

Het behoeft ons niet te verrassen dat masten die evenals rogge en teer de 
aard van een lading bepaalden, ook het rogge-patroon vertoonden. Een gra
fiek voor dit produkt is overbodig, omdat deze handel een monopolie was van 
Arnoldus Dix (nr. 14) die behalve masten vrijwel niets uit Archangel ontving 
en daarmee l, 7 Ofo van de totale waarde voor zich opeiste. 

Een dergelijk geval was as. De twee grote kooplieden die dit produkt ontvin
gen, Osip Solov'ev (nr. 3) en Christoffel Brants (nr. 5) werkten in deze tijd 
nauw samen en hadden wellicht in compagnie het Russische asmonopolie in 
handen. Voor Brants betekende deze als een-derde van zijn gehele invoer. 

Een curiositeit zijn de elandshuiden . Alleen de vier zeer groten permitteer
den zich deze handel die bij Christoffel Brants (nr. 5) en Daniel Scharbotteur 
(nr. 12) toch nog 16 Ofo en 19 Ofo van hun Archangelse invoer in beslag nam. 

De voorgaande beschouwing over het verband tussen de categorieen der 
kooplieden en de soorten der produkten waarin zij handel dreven, heeft ons 
enkele algemene regels onthuld. Naarmate de ontvanger groter was, kon zijn 
assortiment gevarieerder worden; naarmate hij kleiner was, werd zijn neiging 
tot specialisatie groter. De plaats van de voornaamste produkten in het assor
timent van de geadresseerde vertoont een drieledig patroon: 
(1) juchtleer, bont, was en matten namen een kleineplaats in bij degrote ont

vangers, een grote plaats bij de kleinen; 
(2) hennep en talk namen een grote plaats in bij groten en middelgroten, een 

kleine plaats bij de kleinen; 
(3) rogge, teer, masten en as vindt men alleen bij de groten. 
Voorlopig veronderstellen wij <lat <lit drieledig patroon werd bepaald door de 
aard van de produkten en de daarmee samenhangende vormen van transport 
en handel. Deze dwingende aard van de koopwaren bepaalde in de eerste 
plaats de wijze waarop de inladers in Archangel ten behoeve van de geadres
seerden in Amsterdam de verschillende goederen over de vloot spreidden. 
Daarom zullen we nu eerst die spreiding behandelen. 

De inladers en ontvangers en hun spreiding van de lading over de vloot 

A.E. Christensen constateert bij de schepen die in de periode 1580-1610 en in 



154 RUSSISCHE UITVOER 

1648 uit Stockholm vertrokken, eerst een groei en daarna een afnemen van het 
aantal inladers (,,freighters") per schip. Christensen meent dat het toenemen 
veroorzaakt werd doordat de eigenaars van de lading aanvankelijk het risico 
gingen spreiden door hun goederen over een groeiend aantal schepen te verde
len; het afnemen van het aantal inladers schrijft hij toe aan een dalende be
hoefte aan risicovermindering omdat de zeeverzekering in zwang raakte79

). 

Christensen noemt niet de aantallen inladers die jaarlijks in Stockholm op
traden. Daardoor is uit zijn verslag niet af te leiden of zijn bewering juist is. 
Een toeloop van inladers zou immers, ook bij gelijkblijvend spreidingsgedrag, 
tot een groter aantal inladers per schip geleid hebben. Maar ook wanneer we 
aannemen dat Christensen zijn bron op de juiste wijze gebruikt, lijkt zijn ver
klaring niet logisch. Dat men pas omstreeks 1600 op de gedachte van spreiding 
kwam, wordt door het materiaal dat Christensen zelf aanvoert, onwaarschijn
lijk gemaakt80

). Daarnaast lijkt het ongerijmd dat men na het inburgeren van 
de zeeverzekering de voordelen van spreiding van de lading zou hebben prijs
gegeven. Het ligt meer voor de hand dat de koopman mede onder druk van de 
verzekeraar, naast de zeeverzekering de spreiding bleef toepassen om het risi
co zo klein mogelijk te houden. De kapitein van een schip gooit bij de aanschaf 
van een reddingboot ook niet de reddingboeien weg. 

Ons materiaal is niet zonder meer vergelijkbaar met dat van Christensen. 
Het betreft een andere route in een latere tijd en noemt geen inladers, maar 
ontvangers. Het is echter wel mogelijk aan de hand van onze gegevens te on
derzoeken of in het begin van de achttiende eeuw, toen de zeeverzekering ge
bruik was geworden, inladers het nog de moeite waard vonden bij verzending 
van goederen aan de geadresseerden deze over de vloot te spreiden. 

Eerst het globale beeld. Alie ontvangers van 1703 en 1709 zijn verdeeld naar 
het aantal schepen waarop door de inlader te Archangel voor hen was ingela
den. Uit deze twee populaties zijn de kleine en middelgrote ontvangers met een 
belang kleiner dan of gelijk aan 1 11/o van de export als het ware uitvergroot. 
Dan blijkt, niet geheel onverwacht, dat hoe groter de ontvanger is, hoe meer 
schepen zijn lading vervoerden. Voor de grote geadresseerden met een belang 
van meer dan 1 11/o is de bekende lading vrijwel steeds verdeeld over meer dan 
vijf schepen. Egbert Thesingh, de grootste ontvanger in de beide jaren 1703 en 
1709, kreeg zijn lading, voorzover deze ons bekend is, zelfs op respectievelijk 
27 en 19 koopvaarders. Alleen Armeniers lijken minder aan verdeling van de 
lading te hebben gehecht. Dit is ten dele schijn. De Armeense kooplieden wa
ren georganiseerd in een compagnie en spreidden daarom het risico van de 
compagnie en niet dat van de particulieren. 

Voor de kleine en middelgrote geadresseerden kunnen we een gelijksoortige 
tendentie bespeuren. Het merendeel van de kleinen (belang van 0,01-0,1011/o) 
ontving zijn lading op niet meer dan een schip en spreidde dus, voorzover ons 
bekend, in het geheel niet. In 1703 kwam slechts een kleine boven de 5 schepen 
uit. Voor de middelgroten geldt echter weer: hoe groter de ontvanger, hoe gro
ter de tendentie tot spreiding. 

We spreken van ,,tendentie", want de individuele verschillen waren groot. 
Zo varieerde het aantal schepen waarover de lading van de grote ontvangers 



RUSSISCHE UITVOER 155 

was gespreid in 1703 van 5 (voor Jan Willink) tot 30 (voor Christiaan Tiewe
len) en in 1709 van 2 (voor Arnout van den Berch en ook voor Arnoldus Dix) 
tot 22 (voor Joan d'Orville). De gemiddelde waarde van de lading per schip 
voor ontvangers met een vrijwel gelijk aandeel in de export kon sterk uiteenlo
pen. Bovendien werd voor dezelfde ontvanger op verschillende schepen vaak 
voor zeer uiteenlopende bedragen geladen81

). 

De grote inter- en intra-individuele verschillen bij het laden zijn niet zo ver
wonderlijk. De spreiding kon bepaald warden door vele incidentele, grillige en 
daardoor voor ons ongrijpbare factoren. De keuze van het schip kon warden 
belnvloed door de datum van afvaart, de organisatie van een convooi, de 
grootte of kwaliteit van het schip, de vrachtprijs, de bewapening, de be
kwaamheid van de schipper, enz. Beter meetbaar dan deze incidentele facto
ren zijn de structurele. We zullen twee daarvan behandelen: de rol van de be
vrachter en de aard van de produkten. We zullen nog zien dat een bevrachter 
op het door hem gecontracteerde schip meestal ook verreweg de grootste ont
vanger was. Door deze dubbelrol werd de gelijkmatigheid van de spreiding 
van zijn totale lading geheel verstoord. Op deze verstoring komen we terug bij 
de behandeling van de bevrachter. In het volgende onderzoeken we eerst de in
vloed van de eigenschappen der produkten op het spreidingsgedrag der koop
lieden. 

Voor de export van 1709 is het aantal partijen van elf produkten verdeeld 
naar hun waarde per partij. Hierboven is het begrip ,,gemengde partij" alter 
sprake gekomen. Merkwaardig is dat de waarde van een produkt in een ge
mengde partij niet belnvloed werd door de aanwezigheid van andere produk
ten in die partij . Wanneer een inlader een bepaald produkt ten behoeve van een 
ontvanger spreidde over een aantal schepen, hield hij geen rekening met de 
produkten die voor dezelfde ontvanger reeds bij diezelfde schepen geladen wa
ren . De inlader spreidde niet per partij maar per produkt. De geadresseerden 
in Amsterdam kregen in homogene en heterogene partijen meestal ongeveer 
evenveel van een bepaald produkt. Daarom zijn voor dit dee! van het onder
zoek de gemengde partijen ontleed in partijen van homogene produkten. Deze 
zijn met de oorspronkelijke ,,ongemengde partijen" samengevoegd tot ge
noemde homogene partijen. 

De waarde der partijen verschilde per produkt of beter: per produktgroep. 
We onderscheiden de volgende drie produktgroepen: 
(1) Matten, bont, juchtleer en huiden: driekwart tot 100 11/o van de partijen 

kwam niet boven def 1000. 
(2) Was, hennep, talk, teer en as: driekwart tot 100 % kwam niet boven de 

f 4000. Een van de partijen as was weliswaar meer waard dan f 10 000, 
dat wil zeggen het merendeel van de as. 

(3) Masten en rogge: deze partijen waren meer waard dan /5000 per stuk, 
waarbij rogge zelfs boven def 10 000 uitkwam. 

Dit patroon van de grootte der partijen werd bepaald door de volgende eigen
schappen der produkten: 
(1) Volume. Als volumineus warden hier beschouwd de waren die in verhou
ding tot hun waarde een groot volume hebben. Was en juchtleer gelden als 
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niet-volumineus en dus kostbaar, masten en matten als volumineus en relatief 
goedkoop. De prijsbeweging sinds 1703 heeft rogge en teer benevens masten 
en matten van plaats doen ruilen. De partijen van volumineuze waren tendeer
den niet alleen naar een grotere omvang, maar - behalve alweer de matten -
ook naar een grotere waarde per partij82

). 

(2) Gewicht. Het onderscheid tussen de drie categorieen ,,zware" en ,,lichte" 
(ook wel: ,,ruige" of ,,droge") waren en het tussensoort is al besproken. Zwa
re goederen als teer, as, rogge, maar ook de vochtige masten werden bij voor
keur in grote hoeveelheden vervoerd. Zij gaven de nodige ,,stijfheid" aan het 
schip. 
(3) Deelbaarheid. Hoe beter de produkten deelbaar waren, hoe kleiner de par
tijen. Hiermee kan ook de geringe omvang van de partijen matten worden ver
klaard. Vandaar ook dat juchtenhandelaren als Christiaan Tiewelen en Joan 
d'Orville hun partijen over tientallen schepen konden verdelen en ook werke
lijk verdeelden. Een stortgoed als graan en een Jading masten waren slecht 
deelbaar. Graanhandelaar Arn out van den Berch en mastenhandelaar Arnol
d us Dix lieten hun lading op slechts twee schepen vervoeren. 
(4) Geschiktheid voor combinatie met andere goederen. De produkten teer, 
masten en rogge werden nooit in combinatie met elkaar vervoerd. Een teer- of 
mastenhaler was voor het vervoer van andere waren niet of slecht geschikt. 
(5) Onderworpenheid aan een staatsmonopolie. Van sommige produkten 
werd de uitvoer veelal door de Russische staat gemonopoliseerd. Van de hier 
bes pro ken waren betrof dit de bosprodukten teer, as en masten en verder 
graan. Dat juist deze koopwaren werden gemonopoliseerd, was weer door hun 
eigenschappen bepaald: zij waren beschikbaar in grote hoeveelheden, terwijl 
produktie, transport en handel gemakkelijk controleerbaar waren. 

Het drieledig patroon van de grootte der partijen wordt nu begrijpelijk: 
Groep 1 
Bont, juchten en huiden waren deelbaar in zeer kleine eenheden. Zij waren 
kostbaar, waardoor de transportkosten relatief Jaag bleven. Matten waren uit
stekend deelbaar, maar volumineus . Toch was het transport ervan niet duur 
doordat zij dienden als ballast of als verpakking enter verkaveling van de la
ding. 
Groep2 
Dit is een overgangsgroep. De betrekkelijk goed deelbare en kostbare was zou 
moeiteloos tot groep 1 gerekend kunnen worden. De bonden lichte hennep en 
de grote vaten talk waren moeilijker deelbaar, terwijl de besmettelijke teer en 
zware as in grote gemonopoliseerde hoeveelheden voor een optimale verhou
ding in de scheepsladingen zorgden. 
Groep3 
Teer en as vormden de overgang naar groep 3, waarop het stortgoed rogge en 
de vochtige masten - volumineus, zwaar, moeilijk te delen, niet of Iastig te 
combineren en gemonopoliseerd - met zeer grote partijen hun stempel druk
ten. 

Vergelijking van de spreiding van de verschillende produkten doet vermoe
den dat het laadgedrag van de inlader werd bepaald door wat we zouden kun-



T ABEL 6 De spreiding van het juchtleer over de Hollandse vloot uit Archangel in 1709 

Ontvangers naar hun rangnummer in de export van juchtleer 

Spreiders 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-58 totaal 

aantal 9 9 8 7 3 0 36 
totale waarde (f) 71 935 35 965 15 655 8 375 2 775 0 134 705 
gemiddelde waarde (f) 7 993 3 996 1 957 1 193 925 - 3 742 
aantal partijen 77 43 24 20 6 0 170 
gemiddelde partij (f) 934 836 652 418 463 - 797 ;.:i 

c::: 
"' "' van de variatie-coefficienten der spreiders Vi 
(') 
:r: 

modus 39 34 19 19 14 tI1 

gemiddelde 46,6 36,7 24,1 19,9 11 ,7 c::: 
::::; 

variatie-coefficient 44,5 71,9 80,8 54,4 40,9 < 
der gemiddelden 0 

tI1 
;.:i 

Niel spreiders 

aantal 1 1 2 3 7 8 22 
totale waarde (f) 5 300 2 900 3 150 3 350 4 300 2 275 21 275 
gemiddelde partij 5 300 2 900 1 575 1 117 614 284 967 

Alie ontvangers 

aantal 10 10 10 10 10 8 58 
totale waarde 155 980 
aantal partijen 192 
gemiddelde partij (f) 812 

.,_. 
VI 
-.J 
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nen noemen .,produktdwang" . De aard van elk produkt dwong de inlader tot 
een specifieke wijze van laden en spreiden. Hoe voor een geadresseerde gela
den werd, hing af van zijn assortiment. Dit lijkt een goede verklaring te geven 
voor de inter- en intra-individuele verschillen in laadgedrag. 

Hoe sterk was deze produktdwang? Gingen achter dit dictaat van het pro
dukt niet grote inter- en intra-individuele verschillen schuil van de ontvangers 
van een produkt? Bij de beantwoording van deze vraag ligt het voor de hand 
het transport van juchtleer te bestuderen, vanwege het grote aantal zeer ver
schillende ontvangers dat aan deze handel deelnam. In Tabel 6 wordt de sprei
ding van het juchtleer over de bekende schepen van de Archangelse vloot van 
1709 in beeld gebracht. Allereerst de spreidende ontvangers. Voor bijna twee
derde van de geadresseerden werd de lading van juchten gespreid. Naarmate 
de ontvangers kleiner waren, nam het aantal spreiders af, evenals de grootte 
van de gemiddelde partij (tot een gemiddelde van f 400-f 500). De gemiddelde 
partijen verschilden van klasse tot klasse echter niet spectaculair. De gemid
delde partij van de grootste kooplieden was slechts tweemaal zo groot als die 
van de kleinste handelaren. Hoe kleiner de ontvangers waren, hoe gelijkmati
ger de inladers voor hen spreidden. 

Wei bestonden er verschillen tussen de ontvangers: voor sommigen werd be
ter gespreid dan voor anderen. Vooral in klassen 2 en 3 is dit zichtbaar83

) . Vaak 
is deze ongelijkmatige spreiding echter begrijpelijk. Zo laadden bevrachters 
bij voorkeur op hun eigen schip, terwijl een enkele bevrachter (Pieter Roose) 
waarschijnlijk van bevriende relaties extra grote partijen juchtleer aan boord 
had. Denkt men deze verklaarbare verstoringen van de gelijkmatige spreiding 
voor de groteren weg, dan worden de verschillen in het gedrag van groot en 
klein nog geringer dan zij volgens Tabel 6 al waren. 

Voor de niet-spreidende ontvangers geldt, dat hun aantal toenam naarmate 
hun grootte afnam. De grootste had een belang van f 5300. Eigenlijk kunnen 
we deze Nicolaas di Theodoro buiten beschouwing laten, aangezien hij een Ar
menier was en Armeniers, zoals we zagen, geen behoefte aan spreiding voel
den. Voor geadresseerden met een belang dat kleiner was dan /800 werd niet 
meer gespreid. De kleinste had een belang van niet meer dan f 200. 

Uit het voorbeeld van juchtleer blijkt dat waar grote en kleine kooplieden 
samenkwamen, hun spreidingsgedrag niet wezenlijk verschilde. Kennelijk 
werd dit niet zozeer bepaald door persoonlijk vermogen of willekeur als door 
de aard van het produkt. 

De kennis van deze .,produktdwang" werpt enig licht op het probleem van 
Christensen. Diens veronderstelling dat het in zwang raken van zeeverzekering 
de inladers van risicospreiding afhield, lijkt niet te handhaven. Voorzover een 
produkt het toestond, lieten zowel grote als kleine handelaren, op enkele ver
klaarbare uitzonderingen na, hun lading in hoge mate spreiden. De veron
derstelling lijkt gerechtvaardigd dat in de Stockholmse haven van begin zeven
tiende eeuw niet de zeeverzekering het aantal inladers deed slinken, maar de 
verandering in de samenstelling van het Zweedse aanbod. Wellicht heeft ook 
in Stockholm de produktdwang het patroon van het transport bepaald. 

De macht der produkten reikte echter verder dan het transport. Ook het pa-
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troon van de handel werd er door getekend. De gesignaleerde eigenschappen 
van de koopwaren - volume, gewicht, deelbaarheid, geschiktheid voor combi
natie en onderworpenheid aan een staatsmonopolie - bepaalden de mogelijke 
omvang en de waarde van de partijen goederen tijdens het transport. Tegelij
kertijd dicteerden zij echter ook welke kooplieden in staat waren in welke pro
dukten handel te drijven . 

Zo moesten kleine handelaren zich tevreden stellen met kleine partijen van 
waren die relatief kostbaar mochten zijn, maar per partij aangepast moesten 
worden aan een bescheiden budget en niet te duur in het vervoer. De produk
ten moesten gering in volume en gewicht en dus deelbaar zijn en bovendien 
goed te combineren en niet gebonden aan een staatsmonopolie. Daarom speci
aliseerden de kleine handelaren zich in de handel in juchtleer, bont, was en de 
deelbare matten. 

De middelgrote kooplieden konden zich meer permitteren. Zij waagden 
zich aan de handel in het volumineuze hennep en de grote, zware vaten talk, 
zonder de produkten der kleinen te versmaden. Ook de grote kooplieden eer
den het kleine; menige reus pikte samen met zijn mindere broeders wat matten 
of een tonnetje vislijm mee. Deze groten waren echter als enigen in staat zich 
toe te leggen op de kostbare handel in de zeer volumineuze en zware waren rog
ge, teer, masten en as, die bovendien onderworpen waren aan het monopolie 
van de schatkist. Zo is de sprekende gelijkenis die de twee driedelige patronen 
van handel en scheepvaart vertoonden, te verklaren. Beide werden getekend 
door de produktdwang. 

Met de nu verworven kennis van de handelsstructuur keren we terug tot ons 
uitgangspunt: de theorie van Klein over het monopolistische ondernemersge
drag op de stapelmarkt. Archangel was een van de leveranciers van de belang
rijkste stapelgoederen van Amsterdam, zoals graan, hennep, teer, as, masten 
en talk. In Archangel kunnen we de handelaren in deze produkten we! betrap
pen op monopolistische praktijken, maar niet - en daar doelt Klein op - in 
Amsterdam. De grote Nederlandse exporteurs waren we! in staat in Moskovie 
een juridisch monopolie te verwerven van de uitvoer van rogge, teer, as en 
masten, maar van een monopolie in Amsterdam kon, wat deze koopwaren be
treft, geen sprake zijn . Deze stapelgoederen voldeden dan ook niet aan een van 
de criteria, waarover Klein en Veluwenkamp het eens lijken te zijn: de beperkt
heid van het produktiegebied. Deze koopwaren lijken geschikter te zijn ge
weest voor monopolistische concurrentie of anders gezegd produktdifferen
tiatie dan voor monopolies . Russisch graan lag jarenlang in Amsterdam op
geslagen als een apart soort84

). Moskovische teer en as vertegenwoordigden op 
de beurs een eigen kwaliteit85

). Wat voor de Russische monopoliewaren op
gaat, geldt a fortiori voor de andere stapelgoederen: hennep, talk, huiden en 
was . Vrijwel alle produkten die uit Rusland kwamen, werden ook uit de Oost
zee geexporteerd. Het was onmogelijk deze in Amsterdam te monopoliseren. 

Men zou verwachten dat juchtleer een uitzondering op deze regel vormde. 
Dit exclusief Russische produkt voldeed immers aan alle criteria van Klein: de 
onregelmatige aanvoer, de geringe omvang, de kostbaarheid en het beperkte 
produktiegebied. Het merkwaardige feit doet zich echter voor dat juist in de 
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handel van dit produkt dat schijnbaar voorbeeldig geschikt was voor monopo
lisering, de grote kooplieden die zich als monopolisten hadden moeten opwer
pen, het lieten afweten en een groot dee! van het territorium afstonden aan de 
vele kleintjes. 

In de juchthandel waren de kleinen groot, de groten klein. Hoe lossen we de
ze paradox op? In het spoor van Veluwenkamp kunnen we erop wijzen dat de 
export van juchtleer geen monopolie van de Russische schatkist was. In 1662 
heeft de Moskovische regering, gedreven door de financiele nood, het voor de 
uitvoer bestemde juchtleer (evenals de hennep) in beslag genomen en voor 
eigen rekening geexporteerd. Maar blijkbaar was dit experiment niet voor her
haling vatbaar86

). 

Voorzover we weten hield de Russische overheid zich op de juchtenmarkt 
voortaan afzijdig. Maar wat verhinderde dan, kan men vragen, enkele reuzen 
onder de exporteurs alle juchten op te laten kopen teneinde in Holland, maar 
vooral in Livorno de prijs te dicteren? Egbert Thesingh, de companen Brants 
en Lups of een kartel van deze en andere groten beschikten over het kapitaal 
voor een dergelijke operatie. Er laten zich twee soorten redenen denken voor 
een dergelijke terughoudendheid: een economische en een sociale. Allereerst 
de economische soort. De produktdwang wees juchtleer aan als een bij uitstek 
geschikte koopwaar voor kleine handelaren. Ook de Russische kooplieden in 
juchtleer zwermden in groten getale naar de jaarmarkt van Archange!87

). Om 
deze Russen aan zich te binden dienden de buitenlanders hun op grote schaal 
riskant krediet te verlenen. Excessieve monopolistische winsten zouden onge
twijfeld een toeloop van kleinere kooplieden veroorzaken. Geen der grote 
kooplieden beschikte over de middelen, economische of juridische, om het 
contact tussen deze kleinere handelaren en de Moskovieten te verhinderen. 
Waarschijnlijk was het voor de grote buitenlanders voordeliger kleine concur
renten naast zich te dulden en van tijd tot tijd als stromannen te gebruiken, 
dan te trachten de ondoorzichtige Russische markt tegen exorbitante kosten 
volkomen te beheersen88

). 

Deze praktijk van het dulden van kleinen en het delen van voordelen vond 
een spiegelbeeld in de antimonopolistische mentaliteit van het gros der buiten
landse kooplieden. Toen in 1724 de grote zakenman Herman Meyer, de 
schoonzoon van Jan Lups, het Russische wisselverkeer trachtte te monopoli
seren, waren alle kooplieden in Rusland diep geschokt. Zoiets deed men niet! 
Winst of zelfs exorbitante winst maken werd niet veroordeeld, mits de gehele 
gemeenschap van kooplieden kon meeprofiteren. De Nederlandse resident in 
St.-Petersburg, Willem de Wilde, meende dan ook dat twintig buitenlandse 
kantoren in de buit hadden moeten delen. Meyer had dan, aldus De Wilde, 
ook een plaats kunnen krijgen en ieder was tevreden geweest89

). In de kleine 
gemeenschap van buitenlandse kooplieden in Rusland was de sociale controle 
scherp. Iedereen Jette op iedereen. Een monopolist die over de schreef ging, 
werd door een schervengericht uitgesloten. 

Voorzover de grote vaart op Archangel ons een blik gunt op de Amsterdam
se stapelmarkt - en gezien het forse aandeel van deze vaart in de Nederlandse 
handel nemen wij aan dat dit een mime blik is - valt de theorie van Klein niet 
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te handhaven. Geen van de grote stapelgoederen die door een juridisch mono
polie gebonden waren, konden in Amsterdam gemonopoliseerd worden. De 
overige produkten gingen door veler handen, terwijl juchtleer dat juist voor
beeldig aan Kleins criteria voldeed, door een menigte van concurrerende 
kooplieden van diverse pluimage werd verhandeld. 

Dat de kleine handelaren gespaard werden, was des te merkwaardiger, om
dat vele reuzen onder de kooplieden nog machtiger waren dan wij hen tot nu 
toe afschilderden. Hun extra macht verkregen zij door hun optreden als be
vrachter. Deze rol van de bevrachter zullen we nu behandelen. 

De bevrachters 

In de aanvang van ons betoog over de , ,personen'' hebben we juristen te hulp 
geroepen om de bevrachtingsovereenkomst en de rol van de bevrachter voor 
ons te definieren. We dienen nu deze juridisch-formule definities historisch !e
ven in te blasen. Wie vinden we in de bronnen als bevra~hters op de route van 
Amsterdam naar Archangel en welke rol vervulden zij? 

In de loop van onze uiteenzetting deden we over rol en identiteit van de be
vrachters al enkele voorlopige uitspraken. Zo opperden we dat de bevrachter 
van een schip meestal veruit de grootste ontvanger was. Als dit zo was - en het 
wordt tijd om deze en andere uitspraken aan de bronnen te toetsen - betekent 
het dan dat alleen grote ontvangers bevrachter werden? Of zelfs data/le grote 
ontvangers optraden als bevrachters? De relatie tussen de rollen van ontvan
ger en bevrachter doet ook de vraag rijzen, welk deel van de export de bevrach
ters beheersten en in welke produkten zij gespecialiseerd waren. Hing hun op
treden als bevrachter met deze specialisatie samen? 

De betrekking tussen de rollen van ontvanger en bevrachter vormt de kern 
van onze vraagstelling. Ten einde deze toe te spitsen keren we terug tot de these 
van Christensen over de verandering in de rol van de bevrachter in het begin 
van de zeventiende eeuw. Christensen schrijft: ,, The charterer does not only 
hire tonnage for his own commodities, but still more functions as mediator 
between exporter and importer on the one hand and shipmaster and shipping 
company on the other. The charterer has become a forwarding and shipping 
agent" [mijn cursivering]~. Blijkens zijn woorden ,,still more" meent 
Christensen dat in de zeventiende eeuw de functie van scheepsagent voor de 
bevrachter belangrijker was geworden dan die van vervoerder van eigen goe
deren. Wij hebben de gelegenheid om na te gaan of het gedrag van onze be
vrachters de bewering van Christensen bevestigt. 

Bij de bestudering van de rollen van bevrachter en ontvanger willen we ons 
niet tot het hoe beperken, maar ook trachten door te dringen tot het waarom. 
Wat bracht een ontvanger ertoe bevrachter te worden, hoewel hij daarmee de 
gelijkmatige spreiding van zijn goederen, zoals we eerder beweerden, ver
stoorde. 

Een onderzoek naar het optreden van de bevrachter werpt niet alleen licht 
op de inrichting van handel en scheepvaart in het verleden, maar ook op het 
hedendaagse onderzoek daarvan. Want een klemmende vraag blijft, wat wij 
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van een handelsroute te weten kunnen komen door bestudering van bevrach
tingscontracten, de meest voor de hand liggende bron in de rijke notariele ar
chieven. 

Deze bevrachtingscontracten zijn tezamen met de vonnissen in averij grosse 
en de administratie van de Directie van de Moscovische Handel ook nu ons uit
gangspunt. Eerst iets over de bewerking van dit materiaal dat ons, wat 1703 
betreft, voor een enkel probleem stelt. We verdelen de 12 bevrachters over de 
33 schepen welke voor dat jaar vermeld worden in de vonnissen: 26 schepen 
worden elk door een koopman bevracht, 6 schepen elk door een tweetal. Van 
een schip is de bevrachter onbekend. Wanneer we deze deelpopulatie uitbrei
den met de 13 koopvaarders die niet of onvoldoende bekend zijn uit de vonnis
sen, tot het totaal van 46 schepen dat in 1703 van Archangel naar Amsterdam 
voer, treden er geen kwalitatieve veranderingen in het beeld op 91

). Het jaar 
1709 maakt het ons minder moeilijk. Alie 21 bevrachters van het totaal van 53 
schepen, die in dat jaar met bekende of onbekende lading van Archangel de 
steven naar Amsterdam keerden, opereerden als eenling. 

Evenals bij de ontvangers zijn bij dit onderzoek naar de bevrachters de per
sonen die bij gelegenheid samen een schip contracteerden, gescheiden, zodat 
bijvoorbeeld van een tweetal elke partner de helft van een bevrachting voor 
zijn rekening krijgt. Alleen twee vaste combinaties (Georgijn & Bentem in 
1703 en A. & J. Timmerman in 1709) zijn als een bevrachter gerekend 92

). 

Door dit scheiden der bevrachters ontstaat een zekere vertekening. Hun sa
menwerking wordt moeilijker te herkennen. Toch lijkt scheiden verkieslijk. 
Het vergroot de mogelijkheid om het aandeel van de bevrachter in de lastage 
en de vrachtsom met zijn aandeel in de export te vergelijken. Bovendien valt de 
vertekening mee. De compagnieen of combinaties waren meestal van tijdelijke 
en wisselende aard en vaak gericht op een of enkele projecten. Zo verscheen 
Pieter Ermen in 1703 in drie gedaantes: alleen en in compagnie met Thesingh 
en met Jacob Lups. Het is waarschijnlijk dat we in deze gedaanteverwisseling 
steeds tijdelijke combinaties van handelsvrienden moeten zien en niet een gro
te, duurzame compagnie of firma. Daarom is het verstandiger de individuen 
als afzonderlijke waarnemingseenheden te nemen dan te trachten de knoop 
van de vele vluchtige combinaties te ontwarren. 

Na deze inleiding over de bron komt nu het resultaat van het onderzoek. In 
1703 werden 46 schepen met een laadvermogen van bijna 9700 last bevracht 
voor een vrachtsom van f 234.560 93

). Uit de vonnissen in averij grosse zijn 
hiervan 33 schepen bekend, met een laadvermogen van bijna 7000 last ( = 72 
% ), bevracht voor f 170.460 ( = 73 % ) (Tabel 7). In 1709 werden 53 schepen 
met een laadvermogen van bijna 11.800 last bevracht voor f 505.860. Uit de 
vonnissen zijn hiervan 30 schepen bekend, met een capaciteit van 6700 last (57 
% ), bevracht voor /288.000 (Tabel 8). De twee deelpopulaties - toepasselijker 
is wellicht het woo rd , ,smaldelen'' - van 1703 en 1709 vervoerden respectieve
lijk een export van f 1463.750 en /899.350 (Tabel 7 en 8) . De gemiddelde 
vrachtprijs op het smaldeel van 1703 was/24,41 per last. Het vervoer over zee 
van de export kostte/116,45 per /1000 aan produkten. Voor 1709 kwamen 
deze waarden op respectievelijk f 42,86 per last en /320,90perf1000 export. 



T ABEL 7 Het aandeel der bevrachters in de export en in het aantal bevrachtingen, de lastage en de vrachtsom van de 33 averij grosse-
schepen van 1703 

Bevrachters 
Export Bevrachtingen 

"' c:: 
vracht- "' "' ontvanger- export cumulatief aantal lastage cumulatief som cumulatief u; 

(") 
nr. o/o o/o o/o o/o o/o o/o :i: m 

I . Egbert Thesingh I 15,21 15,21 19 53,53 53,53 54,04 54,04 c:: 
2. Pieter Ermen 35 0,68 15,89 7 15,15 68,68 14,77 68,81 ~ 
3. Abraham Kintsius 4 3,57 19,46 3 9,47 78,15 9,01 77,82 0 m 
4. Arnout de Cocq 61 0,36 19,82 1 3,03 81,18 3,29 81,11 "' 5. Matthijs Romswinckel 14 1,75 21,57 1 2,85 84,03 3,23 84,34 
6. A. Georgijn & D. Bentem 7 2,33 23,90 1 2,69 86,72 2,61 86,95 
7. Pieter van Laer 59 0,39 24,29 1 2,69 89,41 2,61 89,56 
8. Gerard Hilken - 0,00 24,29 1 1,56 90,97 1,67 91,23 
9. Antonie Timmerman 9 2,19 26,48 1 1,56 92,53 1,67 92,90 

10. Jacob Lups 2 6,38 32,86 1 1,49 94,02 1,35 94,25 
11 . Hendrik Minne 38 0,58 33,44 1 1,48 95,50 1,38 95,63 
12. Jacob Nieupoort 47 0,48 33,92 I 1,48 96,98 1,38 97,01 

Onbekend - - 1 3,02 100,00 2,99 100,00 

Totaal 33,92 o/o van 39 100 "lo= 100 o/o = 
f 1.463. 750 = f 496.504 6.984 last /170.460 

°' ..,, 



T ABEL 8 Het aandeel der bevrachters in de export en in het aantal bevrachtingen, de last age en de vrachtsom van de 30 averij grosse-schepen van ..... 
1709 '.i.: 

Bevrachters 
Export Bevrachtingen 

vracht-
ontvanger- export cumulatief aantal Jastage cumulatief som cumulatief 

nr. OJo % OJo OJo % 

1. Osip Solov' ev 3 10,82 10,82 6 20,16 20,16 20,95 20,95 
2. Egbert Thesingh 1 14,86 25,68 5 17,68 37,84 17,58 38,53 
3. A. & J . Timmerman 2 11,31 36,99 4 11,63 49,47 11,47 50,00 
4. Arnoldus Dix 14 1,73 38,72 2 7,73 57,20 6,93 56,93 
5. Christoffel Brants 5 5,87 44,59 2 7,40 64,60 7,17 61,10 ::0 

c 
6. Hendrick Blankenhagen 4 6,32 50,91 2 6,47 71,07 6,06 70,16 "' "' 7. Abraham Houtman 13 1,78 52,69 1 3,68 74,75 3,88 74,04 iii 
8. Jacob Lups 6 3,36 56,05 1 3,57 78,32 3,81 77,85 (") 

:i:: 
9. Pieter Calckberner Jr . 8 3,15 59,20 1 3,30 81,62 3,47 81,32 trl 

10. Arnout Schuyt 11 2,27 61,47 1 3,25 84,87 3,47 84,79 c 
::i 11. Pieter Roose 68 0,13 61 ,60 1 3,08 87,95 3,12 87,91 < 

12. David Rutgers 47 0,29 61,89 1 2,82 90,77 2,77 90,68 0 
trl 

Onbekend - - 3 9,23 100,00 9,32 100,00 ::0 
Jae. Uijlenborgh Jansz. 15 1,49 63,38 
Wed .Joh. Fademrecht 28 0,69 64,07 
Arnout van den Berch 10 2,60 66,67 

Totaal 66,67 OJo van 30 100%= 100 OJo = 
/889.350 = /599.597 6.734 last /288 .600 
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Het transport was aanzienlijk duurder geworden. De Spaanse Successieoorlog 
was hier ongetwijfeld debet aan. 

Van de nu genoemde totalen van export, lastage en vrachtprijs zijn in Tabel 
7 en 8 de percentages weergegeven waarvoor elk der bevrachters tekende. De 
bevrachters zijn geordend naar hun afnemend belang in de lastagesom van de 
smaldelen, waaraan we de bevrachters die niet in de vonnissen voorkomen, in 
eenzelfde volgorde kunnen toevoegen. De aandelen in de vrachtsom wijken 
weinig af van die in de lastagesom, wat erop wijst dat de vrachtprijs per last ge
durende t;enzelfde seizoen niet aan grote schommelingen onderhevig was. 

De bevrachters lijken op het eerste gezicht een bont gezelschap. In de kolom 
met hun rangorde bij de export wisselen hoge en !age nummers elkaar verras
send af, terwijl de aandelen in de export een allesbehalve regelmatig aflopende 
reeks vormen. Twee vragen die we ons stelden, worden voorlopig beant
woord: niet alleen grote ontvangers treden opals bevrachters, terwijl Jang niet 
alle grote ontvangers bevrachters zijn. Wat <lat laatste betreft: wanneer we de 
Armeniers niet meerekenen, omdat zij geen belangstelling toonden voor de be
vrachtingsmarkt, waren in 1703 slechts 7 van de 17 ,,grote ontvangers" be
vrachter ( = 41 OJo) en in 1709 13 van de 19 groten ( = 68 OJo) (Tabel 5) 94

). 

De twee populaties per jaar, ex- en inclusief de schepen die niet in de vonnis
sen voorkomen, verschillen in 1703 nauwelijks van elkaar. In 1709 is het ver
schil groter. Egbert Thesingh en vader en zoon Timmerman komen er op de 
totale vloot minder goed af dan op het smaldeel van de averij grosse-schepen. 
Toch komen er op de totale vloot van 53 schepen alleen kleine bevrachters bij . 
Slechts een daarvan bevracht twee schepen. Dramatische wijzigingen doen 
zich in het beeld niet voor. Daarom lijken beide deelverzamelingen voldoende 
representatief. Overigens zijn we niet alleen over de lading, maar ook over de 
bevrachters van 1703 beter ingelicht: in 1703 zijn de bevrachters van slechts 
twee schepen onbekend, in 1709 kennen we de contractanten van 9 schepen 
niet. 

In 1703 bezette Egbert Thesingh een overheersende positie door ongeveer de 
helft van het aantal bevrachtingen, de lastage en de vrachtsom voor zijn reke
ning te nemen (Tabel 7). Pieter Ermen die overigens met Thesingh samenwerk
te en Abraham Kintsius volgden op grote afstand, terwijl de modale bevrach
ter niet boven de 5 OJo uitsteeg. In 1709 waren de aandelen der bevrachters ver
geleken met 1703 genivelleerd (Tabel 8). In plaats van drie kwamen nu zes be
vrachters boven de 5 OJo uit. Osip Solov'ev had zich met ongeveer 20 OJo een 
eerste plaats verworven, maar deze was Jang niet zo dominant als die van The
singh in 1703. In 1709 wisten Thesingh en vader en zoon Timmerman zich vlak 
achter Solov'ev te handhaven. 

We richten nu onze aandacht op de eigen export van de bevrachters. In 1703 
beheersten de 11 bevrachters die tegelijkertijd ontvangers waren, dat wil zeg
gen 6 OJo van alle geadresseerden, een-derde van de export. Rekenen we de Ar
meniers niet mee, dan wordt dit 40 OJo. De vergelijkbare waarden van 1709 zijn 
bijna het dubbele van die voor 1703. In 1709 ontvingen 12 bevrachters, <lat wil 
zeggen ruim 11 OJo van alle geadresseerden, twee-derde van de uitvoer. 

De bevrachtingspopulatie uit 1709 onderscheidde zich ten opzichte van die 



TABEL 9 Vergelijking van de partijen goederen op ze/f en niet ze/f bevrachte schepen (1703) ..... 
°' °' I 2 3 4 5 6 7 

Bevrachters Totaal Lading op 2 als Aantal Gemiddelde Aantal Gemiddelde partij 
ontvangen zelf bevrachte OJo partijen partij van 2 partijen op van6 

lading schepen van I van2 niet zelf bevr. 
(f) (f) (%) (f) schepen (f) 

I. Egbert Thesingh 222 575 194 025 87 17*) 11 413 10 2 855 
2. Pieter Ermen 9 950 5 075 51 5••) I 014 5 975 
3. Abraham Kintsius 52 250 31 200 60 3 10 400 14 I 504 
4. Arnout de Cocq 5 300 5 300 100 I 5 300 0 
5. Matthijs Romswinckel 25 625 8 950 35 I 8 950 12 I 390 
6. A. Georgijn en Bentem 34 100 14 000 41 I 14 000 19 I 058 :<:I c: 
7. Pieter van Laer 5 725 2 800 49 I 2 800 6 488 en en 
8. Gerard Hilken 0 0 - 0 - 0 - Vi 
9. Antonie Timmerman 32 100 450 I I 450 13 2 435 (') 

::i:: 
10. Jacob Lups 93 375 4 200 4 I 4 200 22 4 053 tT1 

11. Hendrik Minne 8 425 2 800 33 I 2 800 10 563 c: 
12. Jacob Nieupoort 6 975 1 450 21 1 1 450 4 1 381 ::j 

< 
0 

*) op 19 zelf bevrachte schepen tT1 
:<:I 

• *) op 7 zelf bevrachte schepen 



:<l 
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T ABEL 10 Vergelijking van de partijen goederen op ze/f en niet ze/f bevrachte schepen (1709) VJ 
VJ 
u; 

2 3 4 5 6 7 
(') 
::c 

Bevrachters Totaal Lading op 2 als Aantal Gemiddelde Aantal Gemiddelde partij tTl 

ontvangen zelf bevrachte '1/o partijen partij van 2 partijen op van 6 c::: 
~ 

lading schepen van 1 van2 niet zelf bevr. < 
(/) (/) ('1/o) (/) schepen (/) 0 

tTl 
:<l 

1. Osip Solov'ev 97 300 83 575 86 6 13 929 7 1 961 
2. Egbert Thesingh 133 600 93 250 70 5 18 650 14 2 882 
3. A . & J . Timmerman 101 700 74 650 73 4 18 663 14 1 932 
4. Arnoldus Dix 15 600 15 600 100 2 7 800 0 
5. Christoffel Brants 52 750 13 600 26 2 6 800 15 2 610 
6. Hendrick Blankenhagen 56 825 27 000 48 2 13 500 18 1 657 
7. Abraham Houtman 16 025 7 000 44 I 7 000 8 1 128 
8. Jacob Lups 30 250 9 200 30 I 9 200 7 3 007 
9. Pieter Calckberner 28 375 8 400 30 I 8 400 8 2 496 

10. Arnout Schuyt 20 450 15 300 75 I 15 300 5 l 030 
11 . Pieter Roose I 200 600 50 I 600 I 600 
12. David Rutgers 2 600 900 35 l 900 l 1 700 -°' -.! 
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uit 1703 kortom als volgt: 
(1) haar absolute en relatieve omvang was groter; 
(2) zij was genivelleerd; 
(3) haar aandeel in de waarde van de export was verdubbeld tot twee-derde. 
Hieruit volgt dat de kennis omtrent handel en scheepvaart die we uit bevrach
tingscontracten kunnen putten, van jaar tot jaar sterk kan wisselen. 

De vraag waardoor de grote discrepanties tussen 1703 en 1709 werden ver
oorzaakt, komt in wezen hierop neer: waardoor waren er in 1709 vergeleken 
met 1703 zoveel meer bevrachters die tezamen een veel groter deel van de ex
port beheersten? In deze vraag Jigt onze algemene probleemstelling besloten: 
waarom werden de ontvangers bevrachter? Daarom kunnen we door 1703 en 
1709 te vergelijken de kernvraag naar de rol van de bevrachter beantwoorden. 

Om de oorzaken van de discrepanties tussen 1703 en 1709 op te sporen is het 
gedrag van de bevrachters als ontvangers in Grafiek 4 en 5 verbeeld. Hierin 
stelt elke kolom een schip voor, waarvan wordt aangegeven wie de bevrachter 
en wie - gemeten naar lastage of waarde - de grootste ontvanger was. Van elke 
bevrachter wordt door middel van een stip getoond op welk schip hij als ont
vanger optrad. De bevrachters zijn niet helemaal volgens afnemende grootte 
gerangschikt (zoals in Tabel 7 - 8), omdat bepaalde bevrachters waarschijnlijk 
samenwerkten. Dezen zijn daarom gegroepeerd. In 1703 waren dat: Thesingh, 
Ermen, Lups, Lups & Brants, Timmerman en Hilken, in 1709 Brants en Lups 
97). Op de tweede en derde rij is het ,,hoofdprodukt" van de grootste ontvan
ger aangegeven, gemeten zowel naar lastage als naar waarde. Dit hoofdpro
dukt is als volgt gevonden. Voor het hoofdprodukt naar waarde is de kost
baarste partij aan boord genomen (vaak een ,,gemengde partij") en hiervan 
het produkt met de hoogste waarde. Voor het hoofdprodukt naar lastage is 
van elk schip de partij met de hoogste lastage gezocht en vervolgens daarvan 
het produkt met grootste omvang. Op schepen waar ,,diverse goederen" de 
kostbaarste partij vormden, kan niet worden vastgesteld welk produkt in 
lasten het belangrijkste was. 

Grafiek 4 en 5 tonen dat de bevrachters goederen op verscheidene schepen 
ontvingen, ook wanneer zij deze niet bevrachtten. Op deze regel zijn enkele 
uitzonderingen: in 1703 Arnout de Cocq, Pieter van Laer en Gerard Hilken, in 
1709 Arnoldus Dix en Sara Meyers, steeds genoemd ,,de weduwe Johan Fa
demrecht"98) . Zowel naar lastage als waarde waren de bevrachters meestal de 
grootste ontvangers op de schepen die zij bevrachtten. In 1703 was Pieter Er
men een uitzondering op deze regel. Hij opereerde wellicht als stroman van 
Egbert Thesingh en Jacobs Lups, van welke laatste hij een neef was 95). Jacob 
Lups, al of niet in samenwerking met zijn zwager Christoffel Brants, is heel 
consequent de grootste ontvanger vooral op schepen van Thesingh en neef Er
men of Antonie Timmerman, van welke laatste Gerard Hilken wellicht een 
stroman was. De functie van Pieter van Laer blijft onzeker. Aan boord van 
zijn schip waren Abraham Romswinckel (lastage: hennep) en Abraham Hout
man (waarde: hennep) de grootste ontvangers. 

1709 biedt een overzichtelijker beeld dan 1703. Vrijwel alle bevrachters zijn 
tevens grootste ontvanger. De samenwerking van de zwagers Bran ts en Lups is 
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GRAFIEK 5 De bevrachters als ontvangers (1709) 
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overduidelijk. Dit beeld is zo ondubbelzinnig dat voor de schepen van de on
betekenende Pieter Roose (6) en David Rutgers (28) en ook voor bet onbeken
de schip nr. 27 naar analogie is aangenomen dat de grootste ontvangers de be
vrachters zullen zijn geweest. 

In plaats van per schip bekijken we de export nu weer per bevrachter. We 
doen dit aan de hand van Tabel 9 en 10 waarin de export en de partijen der be
vrachters worden vergeleken, zoals deze verdeeld zijn enerzijds over schepen 
die zij zelf bevrachtten, en anderzijds over schepen die anderen bevrachtten. 
Uit kolom 3 blijkt dat in 1703 de meeste bevrachters grote delen van bun ex
port op door henzelf bevrachte schepen lieten laden, de grote bevrachters zelfs 
bet merendeel. Lups en Timmerman vormden hierop een uitzondering. Zij 
ontvingen grote hoeveelheden graan op schepen van anderen, zoals ook uit 
Grafiek 4 blijkt. Ook nu weer is bet beeld van 1709 ondubbelzinniger, zeker 
wanneer wij bet aan de hand van de eerder genoemde veronderstellingen bij
werken 96

). Vrijwel alle bevrachters blijken bet merendeel van bun waren op 
,,eigen" schepen te hebben vervoerd. 

Een gevolg van deze voorkeur voor eigen schepen - soms waarschijnlijk 
voor schepen van relaties en stromannen - was dat partijen op schepen die 
men zelf bevrachtte, veel groter uitvielen dan die op schepen van anderen. De 
kolommen 5 en 7 van Tabel 9 - 10 laten daarover geen misverstand bestaan. In 
bet bijzonder de grote ontvangers onder de bevrachters, met Lups en Timmer
man weer als uitzonderingen, kregen op bun eigen schepen partijen toegezon
den die een veelvoud vormden van bun partijen op door anderen bevrachtte 
schepen. 

Hiermee is bewezen wat we eerder veronderstelden: door de inflatie van de 
partijen op eigen schepen werd de evenwichtige spreiding van goederen over 
meerdere schepen verstoord. Kennelijk waren de bevrachters bereid dit ver
hoogde risico te dragen in ruil voor de voordelen die bet laden op een eigen 
schip bun bood. 

We weten nu hoe een bevrachter over bet algemeen zijn schip liet laden, 
maar niet waarom een ontvanger bevrachter werd en waarom sommigen wel 
hele schepen contracteerden en anderen niet. Ter beantwoording van deze vra
gen keren we terug naar bet produkten-deel van Grafiek 4 - 5. 

In 1703 waren de hoofdprodukten die de dominerende Thesingh door zijn 
correspondent in Archangel op door hemzelf bevrachte schepen liet laden: as, 
teer, masten en enkele grote partijen hennep. Jacob Lups maakte van zijn rela
ties met Thesingh, Pieter Ermen, Antonie Timmerman en anderen gebruik om 
as en vooral rogge te laten innemen, dit laatste weer in samenwerking met 
Brants of Timmerman. Bij de kleinere bevrachters speelde hennep een rol. 

In 1709 waren rogge en teer de hoofdprodukten, waarvoor Osip Solov'ev, 
Thesingh en vader en zoon Timmerman door bevrachtingen laadruimte ver
kregen. Thesinghs wijde vlucht was gekortwiekt. Hij had behalve Solov' ev, de 
Timmermannen en Lups nog twee anderen tot bet teermonopolie toegelaten 
of moeten toelaten: Hendrick Blankenhagen en Pieter Calckberner Jr. Zijn 
mastenmonopolie was door Arnoldus Dix overgenomen. Christoffel Brants 
en Jacob Lups werkten waarschijnlijk samen bij bun handel in as, teer en hen-
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nep. Ook de kleine bevrachters hadden zich geworpen op rogge: Blankenha
gen, Arnout Schuyt, Jacob Uijlenborgh Jansz., de weduwe Johan Fadem
recht en Arnout van den Berch. De conclusie dringt zich op dat het transport 
en de handel in produkten met een of meer van de bekende eigenschappen 
(groot volume, zwaar gewicht, ondeelbaarheid, ongeschiktheid voor combi
natie, gebondenheid aan staatsmonopolie) bij voorkeur in grote hoeveelheden 
dienden te geschieden en dat de grote, kapitaalkrachtige ontvangers die zich 
deze specialisatie konden veroorloven, er goed aan deden om zelf sch~pen te 
bevrachten teneinde deze produken te vervoeren. Zo deed ook op de bevrach
tingsmarkt de ,,produktdwang" zich gelden: de handel in rogge, as, teer of 
masten en soms hennep maakte de ontvanger tot bevrachter. 

Wanneer we het gedrag bestuderen van de grote ontvangers die niet als be
vrachter optraden, kunnen we deze stelling nog toespitsen. Tabel 11 laat zien 
dat geen van deze kooplieden handel dreef in rogge, as, teer of masten. Zij wa
ren meestal gespecialiseerd in hennep, juchten of talk, of in een combinatie 
daarvan; een enkele ook in zijde, pelterij of huiden. Kennelijk kon de hennep
handelaar twee kanten uit. Dit produkt is deelbaar in bonden en werd verhan
deld in grote en kleinere hoeveelheden. De inlader kon het in elk willekeurig 
schip onderbrengen. De hennepkoopman behoefde niet, maar kon zelf be
vrachten. Afgezien van hennep echter maakte de handel in rogge, as, teer of 
masten de grote ontvanger zeker tot bevrachter. De grote kooplieden, gespeci
aliseerd in andere produkten, voelden zich niet geroepen om bevrachter te 
worden, hoe belangrijk produkten als juchten en zijde ook waren. 

Het is niet verwonderlijk dat de verschillen van 1709 ten opzichte van 1703 
- de relatief grote omvang van de bevrachterspopulatie, haar nivellering en 
groter aandeel in de export - de produktdwang weerspiegelden. Hierbij 
bestond een wisselwerking tussen de vraag in Amsterdam, het gedrag van de 
individuele buitenlandse ondernemer en het Russische aanbod. In 1703 moest 
Egbert Thesingh vanwege zijn monopolies in as, teer en masten veel meer sche
pen contracteren dan in 1709, toen zijn monopolies hem deels waren ontglipt 
of anderen erin waren gaan delen. Wat de totale export betreft, was 1703 een 
jaar van juchten en zijde, 1709 een jaar van rogge. Deze rogge werd niet alleen 
verdeeld onder de drie groten, Solov'ev, Thesingh en de Timmermannen, 
maar lokte ook anderen van kleiner formaat naar de graanmarkt. Zo maakte 
de produktdwang de populatie van bevrachters groter en nivelleerde haar. De 
specialisatie in juchten en zijde die veel grote ontvangers in 1703 niet verplicht
te tot het sluiten van certepartijen, deed het aandeel van de bevrachters in de 
export slinken (vgl. Tabel 11). Dat hennep op zichzelf nauwelijks aanleiding 
gaf tot bevrachten, blijkt uit het feit dat veel grote hennephandelaren in 1703 
geen eigen schepen contracteerden. In 1709 ging de hennep mee op schepen die 
terwille van andere koopwaren toch al gecontracteerd waren. Zo deden de ei
sen van de produkten de twee jaren divergeren. 

Het ligt voor de hand dat deze discrepanties tussen de jaren de continulteit 
van de bevrachterspopulatie aantasten. Van de 21 bevrachters van 1709 sloten 
slechts 4 ook in 1703 een of meer certepartijen: Egbert Thesingh, Antonie 
Timmerman, Jacob Lups en Adolf Houtman. Dat het aantal der uitvallers zo 



TABEL 11 De export van grate ontvangers die niet bevrachtten 
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1703 

Abraham Houtman 51 095 2 800 6 404 
Abraham Romswinckel 37 195 7 450 3 300 
Leendert de Jong 27 200 1 600 
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Jacob Houtman 11 700 (rijst) 
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groot was, lag echter meer aan de grillen van het levenslot dan aan die van de 
export. Van de 14 bevrachters van 1703 waren in 1709 drie overleden (Abra
ham Georgijn in 1707 en Dirck Bentem in 1708 - deze twee zijn bij dit onder
zoek als een bevrachter geteld - en Jacob Nieupoort in 1703/04 en Pieter Er
men), terwijl een tweetal op sterven lag (Abraham Kintsius en Pieter van Laer) 
97

). Matthijs Romswinckel en Arnout de Cocq hadden zich uit de zaken terug
getrokken, terwijl Hendrik Minne failliet was gegaan 98

) . Zo bleven er maar 
zes of zeven bevrachters van 1703 over, die we ook in 1709 zouden kunnen ver
wachten. Hiervan verschenen er vier inderdaad op het toneel. Alleen van Ge
rard Hilken (1665-1723), een zwager van Jacob Lups en Christoffel Brants, en 
naast hem van Jan Lansman Verbeeck (1677-1714), de schoonzoon van de 
overleden Jacob Nieupoort, kan men zich afvragen waar hij gebleven was. 

De nauwe familiebetrekkingen tussen de ,,Moscovische handelaren" maak
ten de continulteit waarschijnlijk sterker dan uit onze direkte waarneming 
blijkt. Toen bijvoorbeeld na 1707 Arnout de Cocq zich uit zaken teruggetrok
ken had, dook zijn neef Hendrick Momber (1657-1711) in 1709 als bevrachter 
op 99

). Het blijft echter een feit dat onder de 21 bevrachters van 1709 heel wat 
gezichten voorkomen die we niet als bevrachters uit 1703 herkennen. 

Deze wisseling van de wacht op de bevrachtingsmarkt betekent echter niet 
dat de populatie van ontvangers van Russische produkten aan sterke verande
ringen onderhevig was. lntegendeel. Moskovisch handelaar worden beteken
de in de meeste gevallen Moskovisch handelaar blijven. Zo waren de 21 be
vrachters van 1709 op 6 na allemaal ontvanger in 1703. Van deze zes waren 
Osip Solov'ev en Pieter Calckberner Jr. pas na 1703 begonnen. Elias van Ho
ven, wiens oom Gilles van Hoven in 1703 we! ontvanger was, werd een gere
geld bevrachter en ontvanger tot zeker 1720, terwijl Cornelis Beets van 1704 
tot 1715 vrijwel jaarlijks bevrachtte. Alleen Laurens Cornelisz. Louw (met 3 
bevrachtingen) en Jacobus van Arp (met een bevrachting) bleven efemere ver
schijningen op de route naar Archangel. 

Vrijwel alle bevrachters van 1709 hadden dus ervaring in de handel op Rus
land. Velen waren afkomstig uit wijdvertakte families van - toepasselijk ad
jectief - doorgewinterde Moskovische handelaren. In 1703 waren zij nog te 
klein om te bevrachten of zij hadden daar geen behoefte aan. Zo blijkt uit Ta
bel 11 dat Abraham Houtman en Arnout Schuyt, goed voor respectievelijk 
4, l OJo en 1,8 OJo van de export en daarmee potentiele bevrachters, geen schepen 
contracteerden. Hun specialisatie in hennep, juchten, zijde en pelterij maakte 
dat niet noodzakelijk; de produktdwang was afwezig. 

Bevrachters mochten van jaar tot jaar wisselen of soms voor enkele jaren 
verdwijnen, zij waren geen gelukzoekers op een vreemde route, geen eendags
vliegen. Zij kwamen voort uit een duurzame populatie van ontvangers. Door 
hun jarenlange bevrachtingsactiviteit te bestuderen leert men het leeuwedeel 
van de grote ontvangers kennen. 

Voor twee jaar hebben we de bevrachtingscontracten kunnen vergelijken 
met de vonnissen in averij grosse. We hebben daarmee dieper gesondeerd dan 
de bovenlaag van certepartijen, zodat we een antwoord kunnen formuleren op 
de kernvraag die Christensen ons suggereerde: welke rol speelde de bevrach-
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ter? Was hij meer scheepsagent dan inlader of ontvanger van eigen goederen? 
Het oppervlakkige antwoord dat alleen op het kwantitatieve aspect let, luidt 
bevestigend: hoewel de bevrachter meestal de grootste ontvanger was, ver
voerde zijn schip veel meer goederen van anderen dan hemzelf. Let men 
echter, in tegenstelling tot Christensen, op het motief van de bevrachter, dan 
is het antwoord gecompliceerder. Vrijwel geen der bevrachters contracteerde 
een schip uitsluitend ten behoeve van anderen. Bovendien voelden alleen ont
vangers van bepaalde produkten (graan, as, teer en masten) zich gedwongen 
tot het aangaan van certepartijen. De ontvangers van andere produkten - ook 
de groten onder hen - waren niet genoodzaakt of geneigd schepen te contrac
teren. Bevrachting was niet een bedrijf om der wille van zichzelf, maar een af
geleide van de eigen handel in bepaalde produkten. Paradoxaal gezegd: een 
bevrachter, geleid door de produktdwang, werd scheepsagent tegen wil en 
dank en creeerde daarmee laadruimte voor de andere ontvangers. 

IV CONCLUSIE 

Het eerste doe! van dit onderzoek is kwantitatief. In het brandpunt staan om
vang, waarde en samenstelling van de Noordrussische uitvoer naar Amster
dam en vervolgens het aantal en aandeel van de verschillende groeperingen 
kooplieden in deze export. 

Onze reconstructie van de Russische uitvoer naar Amsterdam stelt de wijze 
burgemeesteren van die stad in het gelijk, wanneer zij het belang van de vaart 
op Moskovie hoog aanslaan. Met een waarde van ruim/3.000.000 besloeg de 
Amsterdamse import uit Archangel 6 a 7 OJo van de totale Europese import in 
de Republiek (NB: niet de invoer in Amsterdam). Doordat de aangevoerde 
produkten merendeels belangrijke grondstoffen waren, moet van deze invoer 
een relatief groot uitstralingseffect op de Nederlandse economie zijn uitge
gaan. In de twee onderzochte jaren 1703 en 1709 werden de Russische koop
waren aangevoerd op ongeveer 50 schepen van bij elkaar 10.000 tot 12.000 
last, gecontracteerd eerst door minder, later door meer dan twintig bevrach
ters voor een vrachtsom die varieerde van een kwart tot een half millioen gul
den. De ladingen waren in 1703 en 1709 bestemd voor respectievelijk ruim 200 
en 140 ontvangers. Dezen omvatten een klein aantal groten en een groot aantal 
kleinen. Ook de groep bevrachters bestond uit meer kleinen dan groten. Zij 
waren vrijwel steeds zelf ontvanger en namen in deze rol in 1703 een-derde, in 
1709 twee-derde van de Russische import in Amsterdam voor hun rekening. 

Deze kwantitatieve gegevens roepen kwalitatieve vragen op. We onderzoe
ken het gedrag van de verschillende groepen kooplieden bij handel, transport 
en bevrachting en vooral de oorzaken of redenen van dit gedrag. Bij het onder
zoek van de handel kiezen we als uitgangspunt de these van P. W. Klein dat mo
nopolistische praktijken op de Hollandse stapelmarkt de essentiele voorraad
vorming stimuleerden. Bij het transport knopen we aan bij de stelling van 
A.E. Christensen dat kooplieden reeds in de aanvang van de zeventiende eeuw 
minder behoefte kregen aan spreiding van hun goederen over verschillende 
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schepen, omdat de zeeverzekering ingeburgerd raakte. Ten aanzien van de be
vrachters gaan we uit van de bewering, eveneens van Christensen, dat bevrach
ters in het begin van de zeventiende eeuw meer scheepsagent dan vervoerder 
van eigen goederen waren geworden. 

Bij het onderzoek van deze drie aspecten - handel, transport en bevrachting 
- blijkt de vergelijking van de twee zeer verschillende jaren 1703 en 1709 een 
goed instrument te zijn. Er bestond tussen deze jaren weliswaar een grote mate 
van continui:teit door de bestendigheid van de populatie der ontvangers, te
meer doordat deze geadresseerden dikwijls nauw samenwerkten en deze coo
peratie bezegelden met huwelijk en verwantschap. Voor ons onderzoek is ech
ter naast of tegenover deze continulteit vooral het contrast van belang. Het 
contrast in de samenstelling van de export, in het totaal aantal ontvangers en 
het aantal ontvangers per schip, in de wisselende categorieen der geadresseer
den en hun aandeel in de export en tenslotte, wat de bevrachters betreft, in hun 
anno 1709 gestegen aantal, hun betrekkelijke nivellering en de groei van hun 
aandeel in de export. 

Continulteit en contrast blijken gecreeerd door de produktdwang. Vraag en 
aanbod op de markten van Archangel en Amsterdam bepaalden welke pro
dukten in welke hoeveelheden konden worden verhandeld. De produkten 
schiepen vervolgens als met een ,,onzichtbare hand" de organisatie van han
del en scheepvaart en de wisselende samenstelling van de populaties van han
delaren en bevrachters. De vijf eigenschappen der produkten - volume, ge
wicht, deelbaarheid, geschiktheid voor combinatie en gebondenheid aan 
staatsmonopolie - dicteerden een indeling der koopwaren in categorieen vol
gens een bewegelijk, maar steeds herkenbaar drieledig patroon. De produkten 
die hun stempel drukten op deze drie categorieen waren: (1) juchtleer en bont, 
(2) hennep en talk, (3) rogge, as, teer en masten. 

Dit drieledig patroon der produkten werd weerspiegeld in de drie catego
rieen kooplieden - kleinen, middelgroten, en groten - die opereerden in trans
port en handel. De produktdwang schreef de grootte en daarmee de waarde 
van de partijen goederen voor en gaf zo de mogelijkheden aan voor hun sprei
ding over de vloot. Anders dan Christensen suggereert, trachtten de inladers 
van de koopwaren der geadresseerden in hoge mate gebruik te maken van deze 
mogelijkheden tot spreiding. 

Het was eveneens de produktdwang die de grote ontvangers van de derde ca
tegorie goederen (rogge, as, teer en masten) tot bevrachters maakte en daar
mee de laadruimte schiep voor de overige geadresseerden. Ook al vervoerden 
de bevrachters, zoals Christensen zegt, veelal meer voor anderen dan voor 
zichzelf, hun motief was in de eerste plaats het transport van eigen goederen. 
Dezelfde ,,onzichtbare hand" der produktdwang - en niet, zoals Christensen 
meent, de zeeverzekering - verstoorde hiermee de evenwichtige spreiding die 
de ontvangers zo zorgvuldig nastreefden. Bovendien maakte zij positie van 
een dee! der grote kooplieden nog dominanter dan zij al was. 

De produktdwang tekende niet alleen het patroon van transport en bevrach
ting, maar ook dat van de handel. Zij bepaalde de plaats der koopwaren in het 
assortiment van de ontvangers, de specialisatie der kooplieden en tenslotte de 
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marktvorm. Van monopolistische praktijken op de stapelmarkt, zoals Klein 
deze beschrijft is in de Amsterdamse handel op Archangel niets te merken. De 
branche van het juchtleer, het belangrijkste uitvoerprodukt van het toenmali
ge Rusland, is in dit verband van bijzonder belang. Hoewel dit produkt vol
gens de criteria van Klein een bij uitstek geschikt object was voor monopolisti
sche praktijken, krioelde het juist in deze tak van de commercie van de vele 
kleine handelaren. 

Zo leek de Amsterdamse handel met Rusland op een wonderlijke waterwe
reld. Talrijke vissen, grote en kleine, goudgele graanvissen, teerzwarte of mat
grijzeexemplaren en een enkelesteur met kostbare kaviaar, zochten naareen na
tuurlijk evenwicht. De reusachtige omnivoren aasden op de grote brokken die 
voor de kleintjes onverteerbaar waren. Langs hun machtige flanken flitsten 
scholen kleine jucht - en bontvisjes op jacht naar hun eenzijdig dieet. De om
nivoren duldden dit gekrioel en pikten - in dit verband wat dubbelzinnig - ook 
kleine graantjes mee. Zo tekent zich niet het beeld af van vraatzuchtige mono
polisten die hun kleine soortgenoten opslokten, maar van een door de aard 
van het aas bepaalde symbiose. 

NOTEN BIJ HOOFDSTUK V 

*) Dit artikel is het resultaat van een gezamelijke inspanning. Aan de oorsprong stond 
een doctoraal werkcollege in 1978 aan de Rijksuniversiteit Leiden over de Russische uit
voer in 1703 onder leiding van J.W. Veluwenkamp en mijzelf. De deelnemers waren: 
M.A. van Eck, P.C. Gijsbers, M. Kloeg, T.G. Kootte, J.K. Mesu, J.H.M. Slootwegen 
H.M. Petrie. De originaliteit van Veluwenkamp heeft mij sterk gelnspireerd. Toen we 
vreesden op de klippen van de statistiek schipbreuk te lijden, heeft de kundige loods 
J . Th . Lindblad ons hiervoor behoed. Lindblad en I. Schoff er, pionier ook op het gebied 
van de averij grosse, suggereerden menige verbetering in mijn manuscript. Een groot 
dee! van de genealogische gegevens heb ik ontleent aan een scriptie van Mevrouw P. 
Velthuys-Bechthold. Verreweg de belangrijkste bijdrage is echter geleverd door Me
vrouw J.H. Kolff. Aan haar scriptie over de uitvoer van Archangel in 1709 heb ik niet 
alleen de gegevens voor dat jaar ontleend, maar ook een schat van ideeen. Zij heeft mij 
erop gewezen dat het verband tussen personen en produkten bewaard dient te blijven. 
Zonder haar was dit opstel nooit geschreven. Mijn dankbaarheid aan velen mag niet ver
bloemen dat ikzelf voor alle onvolkomenheden verantwoordelijk blijf. 

1
) Jacobus Scheltema, Rusland en de Nederlanden beschouwd in derzelver wederkee

rige betrekkingen II (Amsterdam 1817) 176. Scheltema ontleent de overweging van de 
burgemeesters aan Jan Wagenaar, Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenis
sen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en 
regeeringe beschreeven I (Amsterdam 1760) 721. Vig. J.G. van Dillen, Van rijkdom en 
regenten; Handboek tot de economische en socia/e geschiedenis van Nederland tijdens 
de Republiek ('s-Gravenhage 1970) 344. 

2
) , ,Staet vande incomende ende uytgaende schepen, zo zy vermindert ende verandert 

is door de Gedeputeerden van de Heeren Staten van Holland ende West-Vriesland, van 
welcke schepeen 't Landt zoude trecken lastgeldt" en ,,Staet van de veylgelden voor de 
incomende goederen verandert als boven", Gemeente-Archief Amsterdam (GAA): Re
solutien vroedschap, nr. 16,f 130-132, bij 18-07-1636. Amsterdam en Holland meenden 
dat de Staten-Generaal bij hun plannen voor belasting van de scheepvaart uitgingen van 
een veel te groot aantal reizen naar Nederlandse en in het bijzonder Hollandse havens. 
De Staten-Generaal schatten in 1634 dat de Republiek per jaar 11 050 maal door een zee-
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schip uit een buitenlandse haven in Europa werd aangedaan; G. W. Vreede, Inleiding tot 
eene geschiedenis der Nederlandsche diplomatie II, 2e stuk (Utrecht 1861) 116-117. De 
Staten van Holland schatten dat hun eigen gewest op niet meer dan 4970 reizen uit een 
buitenlandse haven in Europa mocht rekenen. Waarschijnlijk werd in de bovengenoem
de stukken met ,, 't Landt" het gewest Holland bedoeld en niet, zoals J.R. Bruijn 
meent, de gehele Republiek; J .R. Bruijn, ,,De vaart in Europa", in: Maritieme geschie
denis der Nederlanden II (Bussum 1977) 200, 213. De Staten van Holland en West
Friesland wilden immers bewijzen dat de geprojecteerde last- en veilgelden in hun eigen 
gewest niet meer zouden opbrengen dan bijna/ l 180 000, d .w .z. slechts 470/o van wat de 
generaliteit volgens hen nodig zou hebben om een behoorlijke vloot uit te rusten (/2 532 
350). De Staten van Holland waren wel bereid vier-vijfde van deze twee en een half milli
oen op te brengen mits Zeeland een-vijfde dee! zou dragen. De Hollandse schatting was 
waarschijnlijk niet overdreven laag en aanzienlijk realistischer dan die van de Staten
Generaal. De 1200 reizen uit de Oostzee, waarop Holland rekende, komen overeen met 
bet aantal reizen (1211) dat in 1635 door Nederlandse schippers westwaarts door de Sont 
werd verricht. Dit aantal was voor die jaren echter uitzonderlijk hoog. Het gemiddelde 
aantal reizen voor 1626-1635 was 949 (de gegevens voor 1632 en 1634 ontbreken); N.E. 
Bang & K. Korst, Tabeller over skibsfart og varetransport gennem f(J resund 1497-1783, 
le serie: Tabeller 1497-1660, I: Skibsfarten (Kopenhagen 1906) 270-301. 

3
) H. den Haan, Moedernegotie en grote vaart. Een studie over de expansie van het 

Hollandse hande/skapitaa/ in de 16e en 17e eeuw (2e herz. ed.; Amsterdam 1977) 55 . 
4

) Van Dillen, Van rijkdom, 344. 
s) S. Hart, Geschrift en getal. Een keuze uit de demografisch-, economisch- en soci

aa/historische studien op grond van Amsterdamse en Zaanse archivalia, 1600-1800 
(Dordrecht 1976). Hierin speciaal: ,,De schipbreuk van de, ,Jong Arend' op Berenei
land" (biz. 255-265) en ,,Arnsterdamse scheepvaart en handel op Noord Rusland in de 
zeventiende eeuw" (biz. 267-314). Over de verwaarlozing van de vaart op Noord
Rusland: biz. 267 . De verzuchting over de "vrijwel oneindige arbeid": biz. 314. 

") Hart, ,,Arnsterdamse scheepvaart", 267. 
7

) Van Dillen, Van rijkdom, 345. 
8

) P .W. Klein, ,,Handel, geld- en bankwezen in de Noordelijke Nederlanden", in: 
AIGemene geschiedenis der Nederlanden VIII (Haarlem 1979) 169. 

')A. Attman, The Russian and Polish markets in international trade 1500-1650 (Go
teborg 1973) 88-92. Voor 1655: ,,William Prideaux to the Protector" (na 5/16-09-1655) 
in: J. Thurloe, A collection of the state-papers of John Thurloe, secretary, first to the 
Council of State, and afterwards to the two protectors 01. and Rich. Cromwell. Publis
hed from the originals ect. by Tho. Birch III, Containing the papers from december 
1654 to september 1655 (Londen 1742) 711-714. 

1°) Russisch materiaal voor 1710: R.I. Kozinceva, ,,Vnefaetorgovyj oborot Archan
gelogorodskoj jarmarki i ee rol' v razvitii vserossijskogo rynka" (De omzet van de bui
tenlandse handel van de Archangelse jaarmarkt en haar rol in de ontwikkeling van een 
algemeen-Russische mar kt), in: /ssledovanija po istoriifeodal'no-krepostni'f:eskoj Ros
sii. Sbornik statej (Onderzoekingen naar de geschiedenis van Rusland tijdens de feodale 
lijfeigenschap. Een bundel artikelen; Moskou en Leningrad 1964) 116-163. Voor 1720: 
N .N. Repin, ,,K voprosu o svjazi vnefaego i vnutrennego rynka Rossii vo vtoroj polovi
ne XVII - pervoj C!etverti XVIII v. Po materialam Archangel' skogo porta'' (Bijdrage tot 
bet vraagstuk van de relatie tussen de buitenlandse en binnenlandse markt van Rusland 
in de tweede helft van de zeventiende en bet eerste kwart van de achttiende eeuw. Aan de 
hand van materiaal van de Archangelse haven), in: Vestnik Moskovskogo universiteta 
IX: Istorija 1970 (afl. 6) 56-72; aldaar biz. 58. 

11
) P. Bushkovitch, The merchants of Moscow 1580-1650 (Cambridge, Mass. 1980) 

55-56. Ten onrechte neemt Bushkovitch aan dat de gegevens van De Rodes betrekking 
hebben op 1653. De andere buitenlandse gegevens noemt hij niet eens. 

12
) Kozinceva, ,,Vnefaetorgovyj oborot", 121 (tabel I). Hier is sprake van ,,Gam

burgskaja stat'ja" ,d. w.z. een ,,Contract van bet Hamburgse gemeen in Rusland". Oor
spronkelijk was er in Moskovie een ,,Gemeen van uitlandse negotianten". Toen de 
Engelsen en Hamburgers zich hiervan afscheidden, sloten de Hollanders zich op 
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8/ 19-03-1708 aaneen in een ,,Contract van het Hollandse gemeen in Rusland" . Alge
meen Rijksarchief (ARA): Legatiearchief VIII. De Nederlandse vertegenwoordiging bij 
de tsaar van Rusland, le afd., dossier 95. 

13
) E . V. Spiridonova, Ekonomi't:eskaja politika i ekonomil:eskie vzg/jady Petra I (De 

economische politiek en de economische opvattingen van Peter I; Moskou 1952) 216. 
14

) P . W. Klein, De Trippen in de l 7e eeuw. Een studie over het ondernemersgedrag 
op de Hol/andse stapelmarkt (Assen 1965) 158. Voor een recente kritiek op Kleins werk, 
zie: J . W. Veluwenkamp, Ondernemersgedrag op de Hollandse stapelmarkt in de tijd van 
de Republiek. De Amsterdamse handelsfirma Jan Isaac de Neufville & Comp., 
1730-1764 (Meppel 1981) 5-22. 

15
) I. Schoff er, ,,De vonnissen in averij grosse van De Kamer van Assurantie en Ave

rij te Amsterdam in de 18e eeuw", Economisch-Historisch Jaarboek 26 (1956) 73-132. 
De hier genoemde definitie ontleent Schoff er op biz. 75 aan W .L.P .A. Molengraaff, In
ternationale averij grosse regeling (Leiden 1880) 43. Het Wetboek van Koophandel, 
tweede boek, lie titel , art. 699, 23° geeft een veel omstandiger definitie. De daar ge
noemde ,,vereiste raadpleging" bestaat niet meer; R.P . Cleveringa Jzn., Zeerecht (4e 
druk; Zwolle 1961) 906. Ook Dorhout Mees en Van Empel geven als criterium voor de 
averij grossehandeling, dat ,,zij opzettelijk en uit nood is verricht tot behoud en gemeen 
welzijn van schip en lading"; T.J . Dorhout Mees, Nederlands hande/s- en faillisse
mentsrecht IV Vervoer (7e druk bewerkt door A.C. van Empel; Gouda/ Arnhem 1980) 
219. 

16
) Behalve de door Schoff er genoemde Iiteratuur zijn voor de rechtshistorische be

schouwing van de averij grosse ook van belang: P. van der Hoeven, Handleiding voor 
het opmaken van de averijen (Dordrecht 1854) en J .A. Moister, Handboek voor de leer 
der avarijen, vooral voor die der averij-grosse (Amsterdam 1856). Schoff er geeft de de
finitie van de averij grosse van Quinten Weytsen die in de zeventiende en achttiende 
eeuw gold en in wezen nog steeds geldt. Weytsen zegt dat de handeling verricht wordt 
,,om Lijf, Schip en Goed te salveren". Bij Schoffer is het woord ,,Schip" weggevallen. 
Overigens liet de centrale overheid in het plakaat van de koning van 1563 (art. VI) de re
der al de keuze tussen de bijdrageplicht van het schip en die van de vracht. Zie noot 32. 
17

) Schoff er, ,,De vonnissen", 81 . Ons onderzoek bevestigt dat dit ook de praktijk was. 
In 1709 werd in vijf gevallen de vracht in rekening gebracht in plaats van de waarde van 
het schip: 1709/6, 9, 10, 15 en 26(zievoor deze wijzevan nummeren der schepen: de bij
lage en noot 18). 

18
) De stukken van de Kamer van Assurantie en Avarij van Amsterdam bevinden zich 

in het Rechterlijk Archief (RA) van het Gemeente-Archief van Amsterdam (GAA). Bij 
Schoff er, ,,De vonnissen", 81-82, zijn in de inventarisnummers van de vonnissen of dis
paches drukfouten geslopen. De inventarisnummers van de vonnissen van 1700-1810 
zijn: RA 2806-2924. A. W. Wichers Hoeth heeft samenvattingen van de dispaches ge
maakt, waarin hij de Iijsten van ontvangers of geadresseerden met hun partijen en de 
waarde daarvan volledig en zeer nauwkeurig heeft overgenomen. Deze samenvattingen 
bevinden zich in de Economisch-Historische Bibliotheek te Amsterdam. Wij hebben er 
in ruime mate gebruik van gemaakt. Zij worden als volgt geciteerd: WH (met het num
mer dat Wichers Hoeth in chronologische volgorde aan elk vonnis heeft toegekend) . 
Wijzelf houden overigens de nummering van onze bijlage aan. Bijvoorbeeld: ,, 1703/ l" 
betekent: het eerste schip in 1703 volgens de bijlage. 

19) Rigsarkivet Kopenhagen: Sundtoldregnskaber 1722-1723, Henrici 1722, ff. 
129',135•; Ziege 1723, ff. so•, 125, 137•, 269; Aspach 1723, ff. 103•, 10s•, 109•, 111•, 
119. Vonnissen in averij grosse: GAA: RA 2825, ff. 67, 82, 108, 159, 176; 2826, ff. 17', 
24•, 27•, 32, 42, 44. Het gaat om de volgende schippers (tussen haakjes de havens van af
vaart): Jelle Enckes (Danzig), Jae. Gerritsz. Nachtegal (Danzig), D.P. de Wilde (Ko
ningsbergen), Hendrik Gerritsz. (Danzig), Wijbrand Sipkes (Norrkoping), Pieter 
Backer (Sint-Petersburg), Pieter Hop (Riga), Joost Dirksz. Rab (Danzig), Jacob Jans
sen (Danzig), Jan Lundberg (Karlskrona) en Cornelis Brouwer (Koningsbergen). De 
vergelijking van de partijen werd in het kader van een doctoraal werkcollege uitgevoerd 
door A. Roeleveld. Een partij hout viel niet te controleren. 

20
) , ,Register van de makelaar Abraham de Kramer ... met opgaaf van schepen uitge-
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zeild naar Archangel en teruggekeerd uit Archangel'' in: GAA: Archief van de Directie 
van de Moscovische Handel [ = Persoonlijke Archieven (PA) 6], nr . 123 . Zie: l.H. van 
Eeghen, Inventarissen van de archieven van de Directie van de Moscovische Handel ... 
(Amsterdam 1%1) 8, 21. Anders dan Van Eeghen denkt, wordt niet de reder opgegeven, 
maar de bevrachter en sedert 1706 (Van Eeghen meent ten onrechte 1705) niet het bedrag 
van de lading, maar de vrachtprijs. 

21
) In 1707 werden door een Frans eskader onder De Fourbin 5 schepen genomen (die 

van Anne Taeckles, Hermen Blaeu, Dirck Claassen Haen, Gerrit Buijs, dat van Adriaen 
Brasser lieten de Fransen zonder volk in zee drijven), 4 schepen gerantsoeneerd (die van 
Cornelis Brandaris, Oene Volckertsz., Jan Pietersz. Mout en Gerrit Jansz.) en 8 op de 
rede van Vardo (,,Warthuijs") genomen en verbrand (die van Harke Douwes, Cornelis 
de Boer, Jappe Douwesz. Haen, Reijnier Broerse, Rem Bordingh, Claes Luijt, Claes 
Dircksz. Pronck en Pieter Jelles). Van de Deense protesten tegen de schending van de 
territoriale wateren trokken de Fransen zich niets aan. Zie: Register Abraham de Kra
mer, f. 21 v-23 . De Kramer noemt ten onrechte Cornelis Fredrickx als schipper van de St. 
Marten; in 1707 was dat Adriaen Brasser. Van de vele attestaties die over dit drama 
bestaan, is de meest uitvoerige: GAA: Notariele Archieven (NA) 4211, f. 133 e. v., waar 
het "Potasvat" van schipper Gerrit J ansz. als vier de gerantsoeneerde schip wordt 
genoemd. 

22
) GAA: NA 7288, f. 1057, bevrachting van 18-04-1709; attestaties: 7292, f. 19, 

7-05-1710; 6788, f. 1655-1658, 24-06-1710. 
23

) In de bijlage zijn de vindplaatsen in GAA: RA en NA aangegeven. Hier wordt de 
nummering van de bijlage aanhouden: zie noot 18. Bij de berekening van de waarden 
van de ladingen van 1703 zijn twee vonnissen niet meegerekend (1703/34 en 35), omdat 
de daarin gebruikte prijzen abnormaal laag waren. Waarschijnlijk waren hiervoor juri
dische redenen. Het ene vonnis gold ,,Het Swarte Rad van Avontuur", waarvan reders 
en ontvangers aaansprakelijk werden gesteld voor bet vergaan van de ,,Coninck Salo
mon". Het andere vonnis betrof ,,De Morgenstar", ook we! ,,De Vergulde Star" van 
schipper Pieter Foppes, wiens verkoop van hennep in Emden door Burgemeesters en 
Raad van die stad nietig werd verklaard. Voor 1703 kennen wij van 34 reizen zowel het 
vonnis als de bevrachter. Van 28 hiervan zijn de bevrachtingscontracten bekend, van de 
6 andere reizen zijn de bevrachtingscontracten niet achterhaald, maar zijn de bevrach
ters gevonden in het register van Abraham de Kramer die in 1703 nog niet de vrachtprijs 
noteerde (zie noot 20). Het ene schip (1703/8) waarvan geen bevrachter bekend is, maar 
we! een vonnis, troff en wij aan in een attestatie: GAA: NA 7275, f. 395, 29-02-1704. Van 
10 gevonden bevrachtingen betreffende 1703 bestaat geen vonnis. De ene reis in 1703 
zonder vonnis of bekende bevrachter is aangetroffen in een procuratie (1703/46 in 
GAA: NA 5293, f. 1671, 13-05-1704). 2 reizen komen niet bij De Kramer voor (1703/ 8 
en 46). 
Voor 1709 kennen we van 27 reizen zowel het vonnis als de bevrachter. Van 24 hiervan 
zijn deze bevrachters bekend uit certepartijen, de bevrachters van 3 reizen zijn gevonden 
in het register van De Kramer, die in 1709 de vrachtprijs wel noteerde (1709/51, 52, 53). 
De 3 schepen waarvan wel een vonnis, maar geen bevrachter bekend is, troff en wij aan 
in 3 attestaties (1709/13, 23, 27 in GAA: NA 6788, f. 1109, 23-05-1710; 6788, f. 1157, 
24-05-1710; 7291f.1055, 27-03-1710). De Kramer noteerde een ervan (1709/13) met de 
vermelding ,,bij ' t last". Van de 23 reizen, waarvan geen vonnis bestaat, zijn van 20rei
zen de bevrachters bekend, in 17 gevallen uit bevrachtingscontracten, in 3 gevallen al
leen uit bet register van De Kramer (l 709/5Q, 52, 53). Van de 3 reizen waarvan noch de 
bevrachter, noch bet vonnis bekend is, kennen wij een alleen uit een attestatie (1709/ 48 
in GAA: NA 5914, f. 1375, 12-12-1709), een uit De Kramer en een attestatie (1709/49 in 
GAA: NA 7290, f. 1647, 18-12-1709) en een al1een uit De Kramer (1709/51), die bij de 
beide laatste vermeldt: ,,bij 't last". Terwijl 3 reizen uitsluitend uit De Kramers register 
bekend zijn (1709/51, 52, 53), komen 3 andere reizen bij hem niet voor (1709/23, 27, 
48). 

De gegevens uit het notariele archief en die van De Kramer komen niet altijd overeen. 
Tweemaal noemt De Kramer voor 1709 een andere bevrachter dan bet bevrachtingscon
tract: eenmaal Christoffel Brants in plaats van Osip Solov'ev (1709/37), andermaal Eg-
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bert Thesingh in plaats van Jacobus van Arp (1709/ 38). Wij hebben in deze gevallen 
gekozen voor het bevrachtingscontract. In 7 gevallen in 1709 waarvoor bevrachtings
contracten bekend zijn, noteerde De Kramer ,,bij 't last" (170917, 21,24, 25, 29, 44, 45). 
Over de betekenis van de uitdrukking ,,bij 't last", zie de tekst. 

In 1703 voeren 2 Nederlandse schepen van Archangel naar Lissabon (een ervan werd 
genomen door een kaper), een van Archangel naar Livorno en een van Kola naar 
Amsterdam (deze werd eveneens gekaapt). Deze 4 reizen zijn niet meegeteld: wij be
schouwen hier immers uitsluitend de route Archangel-Amsterdam. In 1709 voeren 2 Ne
derlandse schepen van Archangel naar Lissabon, 4 van Archangel naar Livorno, terwijl 
de bestemming van een schip niet viel te achterhalen. Ook deze 7 reizen zijn niet meege
teld. 

24
) Voorbeelden l, 2 en 3 zijn ontleend aan reizen 1709/ 13 en 14. 

25) 2 x 7 + 3 x 6 + 5 x 5 + 5 x 4 + 9 x 3 + 53 x 2 produkten = 77 gemengde partijen. 
26) Van de belangrijkste produkten waren de totale export en (tussen haakjes) de hoe-

veelheid in gemengde partijen als volgt : juchten 567 (157) pak, hennep 2469 (1229) 
bond, talk 1466 (769), teer 15 384 (7690) ton, matten 107 630 (60 060) stuks en 7 395 (6 
395) bos, matzakken 50 800 (50 800) stuks, rogge l 894 (l 147) last, weedas 13 900 (13 
300~ vat, potas 4 300 (3 900) vat, masten 132 (0) stuks. 

2
) 1709/2: Dirck Kanier, l pak droge ossehuiden/125. 

28
) Omstreeks 1674 kostte de beste sabel per stuk 150 maal zoveel als eenvoudige Rus

sische eekhoorn (,,grauwwerk"); ,,Specificatie van Russe goedern soo door den banck 
jaarlijck tot Archangel van d'uytlandsche coopliedens genegotiert en over zee gevoert 
worden" in: Riksarkivet Stockholm: Kommerskollegii arkiv (oude serie), misc. no. 6 
(l-06-1674) f. 129v. 

29) Bij juchten worden onderscheiden: 1) gave; 2) wrakke; 3) slechte of ,,roswaal" 
(Russisch: rozval) . Bij hennep in 1703: 1) reine, ordinaire of gemene; 2) middensoort, 
onreine, uitschot , slecht, zeer slecht, beschadigd; 3) codille, hak, afval. In 1709 zijn de 
catogorieen 2 en 3 samengevoegd, zodat er twee soorten worden onderscheiden. 

30
) In 1709 werden de volgende produkten in homogene partijen hoger getaxeerd dan 

dezelfde produkten in gemengde partijen (tussen haakjes het percentage van deze prijs
verhoging): juchten (4,711/o), hennep (6,411/o), talk (1211/o), teer (3,311/o), was (lOOJo). Mat
ten werden echter in beide groepen even hoog getaxeerd, terwijl de taxatie van rogge in 
gemengde partijen hoger uitviel (9,50Jo). Wat de samenhang tussen de hoogte van de 
taxatie en het tijdstip daarvan betreft: gave juchten werden van oktober 1709 tot juni 
1710 getaxeerd op/300 per pak (met een enkele uitschieter naar /350). In juli deden zij 
niet meer dan /275, een enkele maal zelfs /250. Maar in september 1710 waren zij her
steld tot /300. Wrakke juchten deden steeds f 50 per pak minder. 

31
) De bronnen van Tabel I zi]n, wat betreft de pri]zen in de dispaches: de vonnissen 

in averij grosse van de Kamer van Assurantie en Avarij; GAA: RA (voor de nummers 
raadplege men de bijlage). Voor de prijzen op de Amsterdamse beurs: N.W. Posthu
mus, Nederlandsche prijsgeschiedenis I. Goederenprijzen op de beurs van Amsterdam 
1585-1914 (Leiden 1943) 17, 243, 248, 293, 300, 303, 361 en 473 . De Amsterdamse prijs 
van masten is ontleend aan: GAA: NA 6828A/ 1-06-1718, detaxatie van een partij Riga
se masten die in 1715 werden geladen op het schip de ,,Scholtenburgh" , schipper Dirk 
Jansz. Rijkers. Dezepartij be$tOnd uit 51 masten dievarieerden van 70tot lOOvoet leng
te en 15 tot 25,5 palm dikte, met een gezamenlijke waarde van/ 16 600,50. Wrakke juch
ten werden/50 lager geprijsd dan de gave juchten. De modusprijs van varkensborstels 
was in 1703 /433 per vat. In 1709 deed een vat borstels gemiddeld slechts /125 
(1709/ 13). Deze prijs moet vrijwel zeker een antler soort vaten betreffen. De prijs van de 
middensoort hennep was in 1703: /42,50<X</85 (X = gemiddelde prijs); die van co
dille en hak ~/ 42,50. In 1709 werd voor beide soorten een gemiddelde prijs van/50 per 
pond berekend. In Tabel l is verondersteld dat de Archangelse hennep in Amsterdam 
een kwart goedkoper was dan de Rigase. In 1719, het eerste jaar dat de prijs van de 
St.-Petersburgse hennep op de Amsterdamse beurs genoteerd werd, was de prijs on
geveer driekwart van de prijs van Rigase hennep. We nemen aan dat dezelfde verhou
ding ook voor Moskovische hennep in 1703 en 1709 gold. Indien deze veronderstelling 
onjuist zou zijn en de Moskovische hennep in 1703 en 1709 evenveel waard was als de Ri-
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gase, dan zou de Amsterdamse prijs van Moskovische hennep in die jaren respectievelijk 
/193 en /188,50 per bond zijn geweest. De verhouding van Amsterdamse en averij 
grosse-prijzen (B/ A) zou dan respectievelijk 2,27 en 2,24 geweest zijn. Bij de gemiddel
de prijzen is de standaarddeviatie (s) onderzocht. In 1703 was de gemiddelde prijs van de 
beste hennep, berekend over alle 35 vonnissen/81,00 (s = 23,43) met een v (variatie
coefficient = s/X * I 00) van 28 ,93. Mede op grond hiervan zijn de vonnissen betreffende 
1703/34 en35 niet meer in de berekeningen betrokken (zie noot 23). De 33 overgebleven 
vonnissen leverden voor beste hennep een gemiddelde prijs van/85 op (s = 13,81; v = 
16,25). 

32
) Groot placaetboek inhoudende de placaten ende ordonantien van de Hoogh Mog. 

Heeren Staten-Generael der Vereenighde Nederlanden, enz. Bijeengebracht door mr. 
Cornelis Cau. I ('s-Gravenhage 1658) 815, art. VI, Van schip-breeckinge, zee-werpinge, 
ende avaryen: ,,Ende omme te verlijcken de schade ... sal men alle die verlooren ende be
houden goed t'samen estimeren, na de Maret daer die behouden goeden verkocht sullen 
worden, penninck, pennincks gelijcke, (zijnde daer eerst af getrocken de vracht ende an
dere ongelt) ende daer by voegen de rechte weerde vanden Schepe, ofte de geheele 
besproocken vracht vanden Schipper, ten keure ende optie van den Coopman". Hier 
wordt dus eigenlijk niet van de bestemmingshaven gesproken, maar van het punt van 
verkoop van de lading. Schaffer lijkt tussen deze twee begrippen geen onderscheid te 
maken; ,,De vonnissen", 80. Blijkens het geciteerde artikel VI liet de centrale overheid 
in 1563 de reder (,,coopman") kiezen tussen de bijdrageplichten van schip en vracht. 
Vgl. noot 17. 

33
) Schaffer, ,,De vonnissen", 80. 

34
) Voor de belangrijkste produkten waren de gemiddelde verhoudingen van de 

Amsterdamse prijzen tot de prijzen in de vonnissen (met de waarnemingsjaren tussen 
haakjes) als volgt: juchten (1705, 1706, 1710, 1718, 1719) 2,11 : l; rogge (1710, 1719) 
1,85: l; teer (1705, 1706, 1718, 1722) 2,36: 1; hennep (1705, 1706, 1710, 1718, 1719) 
1,81: l; talk (1705, 1706, 1710, 1719) 1,8: l; zijde (1706, 1710) 2: I. Ook hierbij is de 
prijs van beste Archangelse hennep op de beurs van Amsterdam geschat op driekwart 
van de prijs van reine Riga-hennep. Vgl. noot 31 bij Tabel I. 

3
') Averij grosse-prijzen van v66r en na de helft van de reis waren voor de volgende 

produkten in de daarbij genoemde jaren: juchten per pak in 1714: /232 en /278, in 
1715:/317 en/290; hennepperbondin 1715:/77en/124, in 1716:/68 en/72, in 1718: 
/74en/104, in 1719: /98 en/98; talk per vat in 1715: /76 en/79, in 1716: /72 en/88. 
De lichte tendentie naar lagere prijzen bij een averij grosse-handeling v66r de helft van 
de reis werd waarschijnlijk veroorzaakt door beschadiging v66r de averij grosse
handeling bij overwinteringen e.d. 

36
) De bronnen voor de prijzen te Amsterdam en in de vonnissen: zie noot 31. De prij

zen te Archangel zijn ontleend aan: GAA: PA 88. Het Familie-Archief Brants, nr. 984, 
Brieven aan David Leeuw uit Rusland. In de bronnen worden de prijzen als volgt gege
ven: hennep te Archangel in roebels per Russisch schippond (berkovec) = 325 Amster
damse ponden, in de averij grosse-vonnissen in guldens per bond = ongeveer 1500 
Amsterdamse ponden, in Amsterdam in guldens per schippond = 300 Amsterdamse 
ponden; juchten te Archangel in roebels per poed = 32,5 Amsterdamse ponden, in de 
vonnissen in guldens per pak = 950 Amsterdamse ponden, te Amsterdam in guldens per 
Amsterdamse pond. De hennepprijs in 1719 is voor St.-Petersburger reinhennep. Deze 
was een kwart lager dan de prijs voor Rigas reinhennep. Daarom is ook voor 1718 de on
bekende prijs van Russische hennep op driekwart van de prijs van Riga-hennep geschat 
(evenals voor 1703 en 1709 in Tabel I; zie noot 31). Het gewicht vanjuchten is afhanke
lijk van het betreffende soort. Hier is aangenomen dat het om pakken van 22 rol van 
gave juchten ging, zodat een pak 22 x 1,33 poed = 29,26 poed woog en een last van 3 
pakken bijna 88 poed. Dit gewicht van juchten, ontleend aan de bovengenoemde cor
respondentie van David Leeuw, wordt bevestigd door GAA: NA 61()()A 20-07-1716: 1 
last = 88 poed. De wisselkoers, eveneens aan de correspondentie van Leeuw ontleend, 
schommelde in deze jaren van /3,00 tot /3,30 per roebel. 

37
) Schaffer, ,,De vonnissen", 79-80. 

38
) Zoals van Arn out de Cocq voor 1709. 
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39) De ontvangers rondden af op Oen 5. Alleen de Russische koopman Osip Solov'ev 
was steeds tot op de penning nauwkeurig. Maar ook zijn opgaven werden soms genade
loos opgehoogd (1709/2 en 21). 

4°) De commissarissen verhoogden de zelf opgegeven waarde van de lading op de der
tig bekende schepen van /7% 706metf102 644 ( = 12,9%) tot /899 350. De grootste 
verhoging op 1709/13, de enige verlaging (-0,2811/o) op 1709/27. 

41
) De mate waarin zij de waarden verhoogden, was nooit afhankelijk van de persoon 

van de ontvanger of de bevrachter, noch van de identiteit van bet schip of de grootte van 
de partij waarin bet produkt voorkwam, en vrijwel nooit van de datum van bet vonnis. 
Op dit Iaatste was een uitzondering: de taxatie van juchten in 1709 (zie noot 30) . 

42
) Het aantal ongemengde partijen (d. w .z. partijen van een produkt) van belangrijke 

produkten in 1709 (tussen haakjes bet aantal waarvan de prijs verhoogd werd): juchten 
155 (135), rogge 8 (6), matten 14 (10), teer 8 (5), hennep 61 (35), talk 34 (12), was 8 (3), 
huiden 8 (6), pelterij 20 (4). De waarde van de 155 ongemengde partijen juchten werd al
leen al verhoogd met/25 373, d. w.z. een kwart van de totale verhoging. Natuurlijk kon
den bepaalde personen getroffen of gespaard worden door bun specialisatie in bepaalde 
produkten. Zo bofte de Firma Tarelink die gespecialiseerd was in talk. 

43
) Hendrick Decquer, [lnstructie ten dienste van de lading der schepen in Oost-Indie. 

Gedrukt voor rekening van de 0 .-1. Compagnie) I, Middelen om uit te vinden de ware 
ladingederscheepen na hare groote (z.pl., c. 1689) 2 en 16-17: 1 lastgemengd graan van 
108 schepels = 123 93/ 109 kubieke Amsterdamse voet (vt3

) en iets meer dan 4250 
Amsterdamse pond. Dit kan, aldus Decquer, in de praktijk afgerond worden tot 125 ve 
en 4250 pond. 

44)Voor het ontwerpen van een methode om uit voetmaten lasten te berekenen zijn in 
de Amsterdamse notariele archieven (GAA: NA) van de zeventiende en begin achttiende 
eeuw een kleine 250 schepen, merendeels galjoten en fluiten, opgezocht waarvan uit be
vrachtingscontracten met zekerheid de lastage en de maten (lengte, wijdte, holte en 
eventueel verdek) bekend zijn. Door middel van een aantal multiple regressies is bet 
systematische verband tussen maten en lastage benaderd. De multiple regressie is een 
algemene statistische techniek, waardoor men de relatie kan analyseren tussen een af
hankelijke variabele (de lastage) en een aantal onafhankelijke of voorspellende variabe
len (de maten). De gevonden functies zijn vervolgens getoetst aan een populatie van 120 
schepen, waarvan uit de galjootsgeldregisters van 1722 de scheepslasten en uit de nota
riele archieven de maten bekend zijn. Het resultaat bleek bevredigend. De lineaire re
gressie tussen de berekende en de bekende scheepslastages vertoonde een zeer hoge 
determinatie-coefficient (r' = 0,95). De methode is zorgvuldig getoetst door P .C. van 
Royen. Deze concludeert dat ,,de lastage-formule zich uitstekend Ieent voor het bereke
nen van de scheepsgrootte van fluitschepen en galjoten, maar niet kan worden toegepast 
op fregatten"; P.C. van Royen, Zeevarenden op de koopvaardijvloot omstreeks 1700 
(Amsterdam 1987) 160-169. lnderdaad zijn bij het ontwerpen van de functies geen fre
gatten gebruikt. Dit is voor ons niet hinderlijk, omdat in bevrachtingscontracten van 
fregatten meestal de lastage wordt opgegeven. In de vaart op Rusland maakten fregatten 
de terugreis van Archangel doorgaans niet naar Amsterdam, maar naar Zuid-Europa. 
Ze vallen daardoor buiten het bestek van dit artikel. Een verdere aanwijzing voor de 
bruikbaarheid van onze formule is dat in Tabel 2 het door ons berekende Iaadvermogen 
of hyplast ( = hypothetische lastage) van de vloot uit Archangel vrijwel precies overeen
komt met de reconstructie van de vervoerde goederenlastage. 

4s) Vgl. P. de Buck & J.Th. Lindblad, ,,De scheepvaart en handel uit de Oostzee op 
Amsterdam en de Republiek, 1722-1780'', Tijdschrift voor Geschiedenis 96 (1983) 
536-557, aldaar biz. 542. 

46
) Beding van schipper terwille van ,,stijfte van het schip"; GAA: NA 2205, f. 95 

(16-07-1658). Daar werdjuchtleer als een zwaar goed gerekend. Begin !Se eeuw was dat 
niet meer gebruikelijk. De minder voor de hand liggende goederenlasten zijn per I last 
als volgt berekend: as = 4000 lb . = 6 vaten; elandshuiden = 70 stuks; hennep = 60 
poed = 1,33 bond = 1950 Ad. lb.; juchtleer = 3 pak = 66 rol; I mast = 3 last; matten 
= 500 stuks; matzakken = 600 stuks; talk = 14 barrels (tonnen) = 8 Russische oxhoof
den = 120 poed; teer = 14 tonnen; was = 90 poed in vaten en 120 poed in pakken; zijde 
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= 10 balen. Deze maten zijn ontleend aan de correspondentie van David Leeuw in: 
GAA: PA (Persoonlijke Archieven) 88. Familie Archief Brants, nrs. 984-986; aan 
GAA: NA (Notariele Archieven) en bet ,,Contract, onder de Hollandse kooplieden tot 
Archangel gemaakt, Mosco den 8/ 19 Maart anno 1708. Gedrukt te Amsterdam" ... Als 
aanhangsel bij , ,Memoire touchant le Negoce ... en 1699 au mois de J uin'', medegedeeld 
door P .J. Blok, Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap 24 (1903) 
319-334. 

47
) De nummers der schepen verwijzen naar de bijlage. Partijen van minder dan drie 

last zijn niet opgenomen. Oat de vloot van 1703 zwaarder beladen was dan die van 1709 
blijkt ook uit Tabet 2, waar in 1703 de goederenlastage bet laadvermogen (hyplast) over
treft, wat in 1709 niet bet geval is. 

48
) Partijen van minder dan /750 zijn niet opgenomen. 

49) Bij de volgende poging om dit probleem op te lossen heb ik dankbaar geprofiteerd 
van de guile deskundigheid van J.Th. Lindblad. 

so) De gedifferentieerde extrapolatie kan op analoge wijze op de waarde toegepast 
worden, aangezien de prijzen die bij de taxatie berekend werden, per jaar constant wa
ren. Door bet toepassen van deze methode werden de variatiecoefficienten (v = s/x • 

100) aanzienlijk verminderd met uitersten van 10 (teer) tot 49 (graan) voor de belang
rijkste produkten. Bij elk produkt lag minstens twee-derde van de populatie binnen bet 
interval tussen x - s en X + s. 

si) Voor de hypothetische lastage (hyplast) waarin bet Jaadvermogen wordt uitge-
drukt: noot 44. 

s2
) Bronnen hiervoor: zie noot 9-10. 

s3
) R.I. Kozinceva, ,,Vnefoetorgovyj oborot", 124. 

s4
) De schatting van de Nederlandse invoer uit Europa: Joh. de Vries, De economi

sche achteruitgang der Republiek in de achttiende eeuw (Amsterdam 19591
, Leiden 

19682
) 27. Ik neem aan dat de handel na 1700 slechte tijden beleefde en terugviel tot bet 

peil van v66r 1690. 
ss) Cleveringa, Zeerecht, 388; Dorhout Mees, Nederlands handels- enfaillissements

recht, 111; Grote Winkler Prins Encyc/opedie IV (Se druk; Amsterdam/Brussel 1979) 
239. 

s6
) M.Th. Goudsmit, Geschiedenis van het Nederlandse zeerecht I ('s-Gravenhage 

1882) 227. Over bet gebruik van de uitdrukking ,,bij bet last" door Abraham de Kramer 
in 1709, zie noot 23. 

s7
) In boek 8 van bet Nieuw Burgelijk Wetboek is een volledige integratie van be

vrachting met vervoer tot stand gebracht: zij heeft bier regeling als een van de modalitei
ten der vervoersovereenkomst. In de nieuwe definitie worden de vervrachter en 
bevrachter resp. de,, vervoerder" en ,,afzender" genoemd; A. van Oven, Handelsrecht: 
leerboek ten gebruike bij universiteiten en daarmee overeenstemmende studie; m.m.v. 
Monica V. Bruining-Volmer (Zwolle 1981) 249-250. 

ss) A.E. Christensen, Dutch trade to the Baltic about 1600 ('s-Gravenhage 1941) 
162-165. Christensens voorstelling is niet geheel in overeenstemming met bet bo
venstaande. Zo zegt hij dat de bevrachter de scheepsruimte ,,shared out to subfreigh
ters". Eigenlijk was er geen sprake van onderbevrachters, maar van inladers die een 
vervoersovereenkomst voor goederenvervoer sloten. 

S9) In de negentiende eeuw bestaat kennelijk al bet moderne spraakgebruik : Moister, 
Handboek, 104-105; Van der Hoeven, Handleiding, 63. 
~ Zo definieert Schaffer: ,,Diegene is de inlader, die bet goed voor zijn rekening ver

zendt", terwijl hij meteen daarna zegt dat de inladers, die best elders hadden kunnen 
wonen, in grote meerderheid in Amsterdam woonden; Schaffer, ,,De vonnissen", 79. 
Waarschijnlijk bedoelt hij in beide gevallen degene die bet goed voor bun rekening toe
gezonden krijgen: de geadresseerden. Dezen zullen echter per definitie een adres in 
Amsterdam hebben. 

61
) Hiermee sluiten wij ons aan bij bet moderne spraakgebruik . Zie: Dorhout Mees, 

Nederlands handels- enfaillisementsrecht IV, 232-233; Cleveringa, Zeerecht, 956, 958. 
62

) Op 33 schepen in 1703, op 30 schepen in 1709. Wanneer twee of meer person en bij 
gelegenheid samen een partij ontvingen, zijn zij toch afzonderlijk gerekend. Alleen 
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vaste combinaties, waarbij individuen steeds in dezelfde verbinding optraden, zijn als 
een ontvanger geteld. Zowel in 1703 als in 1709 waren er 8 van zulke combinaties van 
resp. 17 en 18 personen. Ook firma's met aanduidingen als ,,en Zonen" of ,,en Broe
ders" zijn als een ontvanger gerekend. 

63
) De vonnissen werden in de alfabetische volgorde der schippersnamen, een wille

keurig criterium, gerangschikt. Voigt men deze reeks, dan treft men bij elk nieuw schip 
een aantal nieuwe ontvangers aan. Door dit telkens toegevoegde aantal neemt de hoe
veelheid ontvangers toe tot men het totaal der bekende geadresseerden bereikt heeft . 
Tussen het toenemende aantal schepen (de onafhankelijke variabele) en het cumuleren
de aantal marginale ontvangers (de afhankelijke variabele) is een systematisch verband 
dat we kunnen vinden met behulp van een regressieanalyse. De betreffende regressielijn 
is een kromme die in afnemende mate stijgt en gedefinieerd kan worden als Y = a + bX 
+ cZ, waarvoor geldt Z = VX. Door deze kromme buiten het bereik van de bekende 
reeks te extrapoleren kan men voor elk willekeurig aantal schepen het aantal ontvangers 
voorspellen. De gevonden waarden voor de constanten a, b enc voor 1703 zijn: Y = 
-13,25 - 2,33X + 48,64 VX, voor 1709: Y = 11,9 - 0,16X + 18,73 VX. 

64
) In 1703 is ditmaal met 35 schepen gerekend. Statistische indices voor 1703: Ex (het 

totaal aantal individuele partijen) = 1032, x = 29,49, s = 9,91, v (variatiecoefficient) 
= 34; voor 1709: Ex = 448, x = 14,93, s = 7,31, v = 49. 

65
) De genealogische gegevens zijn merendeels ontleend aan: P . Velthuys-Bechthold, 

De onderlinge verwantschap tussen de koop/ieden die bevrachtten op Archangel van 
1701tl m1710 (Doctoraalscriptie Geschiedenis, Rijksunivers'iteit Leiden 1976). 

66
) Matthijs Romswinckel (1647-1719) bevrachtte van 1685-1708; GAA: NA 7286, f. 

457 . Zijn broer Abraham Romswinckel (1657-1738) die van 1712-1736 met zijn zwager 
Nicolaes Warin de firma Romswinckel en Warin dreef, bevrachtte van 1683-1718; 
GAA: NA 7979, f. 74. Osip Solov'ev werd op 19-05-1707 O.S. naar Holland gezonden 
,,om zich in de wetenschappen te oefenen"; C.C. Uhlenbeck, Verslag aangaande een 
onderzoek in de archieven van Rusland ten bate der Nederlandsche geschiedenis ('s
Gravenhage 1891) 91. Pieter Calckbernerbevrachttevan 1706-1723; GAA: NA 7478, f. 
943 (17-06-1706); 6853, f. 338 (8 en 12-07-1723). Jacob Uijlenborgh Jansz. bevrachtte 
onder zijn eigen naam van 1710-1719; GAA: NA 7291, f. 1679 (28-04-1710) en 6835 
( 14-07-1719). In 1709 kocht hij al 110 last rogge van Osip Solov' ev die in Archangel gela
den moesten worden in een door hem aan te wijzen schip; GAA: NA 6415, f. 29-30 
(8-07-1709). 

67
) Klein, De Trippen, 7. Klein is zijn stelling steeds blijven verdedigen. Zie: P .W. 

Klein, ,,De zeventiende eeuw 1585-1700' ', in J .H . van Stuijvenberg, red., Deeconomi
sche geschiedenis van Nederland (Groningen 1977) 79-118, aldaar 101-103; P . W. Klein, 
,,Handel-, geld- en bankwezen'', 177, waar Klein herhaalt dat ,,monopolistische prak
tijken ... het ondernemersgedrag op de stapelII¥1rkt in ... sterke mate kenmerkten" . 

68
) Klein, De Trippen, 10. 

69) Veluwenkamp, Ondernemersgedrag, 10. 
7°) Klein, De Trippen, 20. 
71) Klein, De Trippen, 10, 11, 440. Veluwenkamp, Ondernemersgedrag, 11. Veluwen

kamp neemt aan dat deze criteria niet alle tegelijk vervuld behoeven te worden. Ook 
wanneer een produkt geregeld en in grote hoeveelheid wordt aangevoerd, kan nog het 
laatste criterium gelden: herkomst uit een beperkt produktiegebied. Zie: Veluwenkamp, 
Ibidem, 12. 

72
) Veluwenkamp, Ibidem, 13. 

73) Hier worden weer de categorieen van Tabel 4 gehanteerd: de groten (aandeel in de 
totale waarde > l,OOOJo), de middelgroten (0,11 OJo - 1,00%), de kleinen (0,01 OJo -
0, 10%). In 1709 ontvingen van de 105 ontvangers 57 een produkt, 22 twee produkten, 26 
(16 J€roten en 10 rniddelgroten) 1-10 produkten. 

7 ) In 1709 is bet aantal ontvangers in bet totaal benevens (tussen haakjes) dat van 
resp. 1of2 produkten bij juchtleer 58 (27 ,8) bont 24 (8,4) hennep 27 (9,3) , talk 16 (4, 2), 
was 13 (2, 5), rogge 8 (1, 1), teer 9 (1 , 1), matten 22 (1, 5). . 

75) In 1709: van de 27 ontvangers van uitsluitend juchtleer zijn 15 middelgroot en 11 
klein, van uitsluitend bont zijn alle ontvangers klein. 
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76
) Adriaan en Jacob Temminck (40) en Theophile Thelasson (46) ontvingen uitslui-

tend was. 
77

) Abraham Verhamme de Jonge (56) met 5 ladingen matten en Cornelis Beets (93). 
78

) Voor de term ,, volumineus", zie noot 82. 
79) Christensen, Dutch trade, 162-176, i.h.b. 171-172. 
8°) Ibidem, 173 e.v. 
81

) Voorbeelden van interindividuele verschillen in 1709: 9. Dirck Willinck, 16 sche
pen, gemiddelde waarde: fl 645 (lading: juchten, bont, huiden); 10. Arnout van den 
Berch, 2 schepen, per schip /11 675 (graan); 13. Abraham Houtman, 9 schepen, per 
schip f I 781 (hennep, juchten, bont, huiden); 14. Arnoldus Dix, 2 schepen, per schip 
/7800 (masten); 15. Jacob Uijlenborgh Jansz., 5 schepen, per schip /2 675 (graan, juch
ten); 16. Joan d'Orville, 22 schepen, per schip /599 (talk, juchten, bont, rijst); 33. Jan 
Ermen, 8 schepen, per schip /606 (juchten); 34. Otto Sob be, l schip, per schip f 4 763 
(was, goederen). Voorbeelden van intra-individuele verschillen: 16. Joan d'Orville in 
1709 (talk, j"uchten, bont, rijst) gem. lading/599, max. lading/I 250; 17. Jan Willinck 
in 1703 (juchten, hennep) lading juchten /900, gem. lading hennep f 5 000. 

82
) De termen ,,volumineus" (goedkoop) en ,,niet-volumineus" (kostbaar) worden 

gebruikt als polen van een continuum dat de verhouding volume/waarde weergeeft 
(1000 last: waarde in guldens). Deze verhouding is voor resp. 1703 en 1709: was ( - , 
0,41), juchtleer (0,95, 1,21), talk (l,50, 2,19), as (3,84, 3,88), rogge (16,50, 8,55), hen
nep (10, 57, 9, 64), teer (9, 94, 23, 14), masten (26,07, 26,05), matten (20,20, 26,33). De 
verhoudingen zijn gerangschikt naar toenemende grootte in 1709. 

83
) Een variatiecoefficient (v) geeft de procentuele verhouding weer tussen standaard

deviatie (s) en gemiddelde. Om de intra-individuele verschillen aan te tonen zijn voor de 
verdeling der partijen van elk der spreidende ontvangers de variatiecoefficienten bere
kend. Van deze individuele vis in Tabel 6 de modus en het gemiddelde per klasse opge
nomen. Het afnemen van de modus en het gemiddelde der v per klasse toont dat voor de 
ontvangers gelijkmatiger werd geladen naarmate zij kleiner waren. In Tabel 6 is ook van 
de klassegerniddelden steeds de v opgenomen teneinde de interindividuele verschillen in 
de klasse op te sporen. Een hoge v wijst op uitschieters tussen de ontvangers en op een 
onielijke wijze van laden en spreiden. 

) GAA: NA 7172/ 3-12-1721:,,Acte van transport, cessie en qualificatie door Sijn 
Hoogheijd den Heer Prince Boris de Kourakin ten behoeve van den Heer Resident van 
Brants". 

85
) Posthumus, Nederlandseprijsgeschiedenis, l, 457, 473. 

86
) Repin, ,,K voprosu", 56-72. 

87
) Repin, ,,K voprosu", 62; Kozinceva, ,,Vnefoetorgovyj oborot", 140, 161. 

88
) Zie bijvoorbeeld het contract van Christoffel Brants met Bartholomeus Mitzen; 

GAA: NA 6635 (20-07-1719). 
89) ARA: Archief Staten-Generaal 7397. Liassen Moscovien secreet; Willem de Wilde 

13-01-1725, bijlage. 
~ Christensen, Dutch trade, 165 noot. 
91

) De 13 toe te voegen schepen zijn verdeeld als volgt: 9 hele bevrachtingen (Thesingh 
4, Kintsius l, Georgijn en Bentem 1, Jan Lansman Verbeeck 1, Adolf Houtman l); 2 
tweetallen (Ermen met resp. Thesingh en met Jacob Lups); 1 drietal (Minne, Nieupoort, 
Lansman Verbeeck); 1 onbekend. 

92
) V gl. noot 62. 

93) In 1703 overtrof het totale aantal van 56 bevrachtingen het aantal bevrachte sche
pen doordat verscheidene schepen door combinaties van personen werden gecon
tracteerd. 

94
) Jacob Uijlenborgh Jansz. en Arnout van den Berch zijn in 1709 meegerekend. 

Door het meetellen van de bevrachters die niet in de vonnissen voorkomen, wordt in 
1703 Adolf Houtman (nr. 6) als grote ontvanger toegevoegd en in 1709 Georg Colonius 
(nr. 19). 

95
) Catharina Lups, gehuwd met Sybert van Lorn en de schoonmoeder van Pieter 

Ermen (l662-v66r 1718), was de oudtante van Jan (1667-1738) en Jacob (1674-1717) 
Lups. 
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96
) Bij een dergelijke retouche wordt aangenomen dat Brants en Lups samenwerkten 

als bevrachters, dat Jacob Uijlenborgh Jansz. en de Wed. Joh. Fademrecht optraden als 
principalen van resp. Pieter Roose en David Rutgers en dat de .,onbekende bevrach
ters" van Tabel 8 eigenlijk Pieter Calckberner Jr., A. en J. Timmerman en Arnout van 
den Berch zijn. Dan wordt het percentage dat zij op zelf bevrachte schepen vervoerden 
voor A. en J. Timmerman 800Jo, Chr. Brants 570Jo, Jacob Lups 730Jo, P. Calckberner Jr. 
550Jo, Jae. Uijlenborgh Jansz. 870Jo, Wed. Joh. Fademrecht IOOOJo, Arnout van den 
Berch 7 5 OJo . 

97
) Catharina van Dijk noemt zich op 13 mei 1710 .,weduwe Kintsius"; GAA: NA 

6788, f. 917. Pieter van Laar is in 1709 ongetrouwd overleden; GAA: NA 4638, f. 317. 
98

) GAA: NA 7286, ff. 725 en 767 (21-06-1708): Acte declaratoir Hendrik Minne 
heeft zich geabsenteerd voor zijn schuldeisers en .,apprehensie op sijn persoon door de
sen Ed. Achtbare Geregte is gedecerneert". 

99) Hendrick Momber was de schoonzoon van Gosewijn de Cocq (1637-1715), de 
broer van Arnout de Cocq. 



BIJLAGE De Moskovische vloten van Archangel naar Amsterdam in 1703 en 1709 -00 
1703 00 

Nr. Schipper Schip Bevrachter Lastage Vracht- Bronnen Bijzonderheden 
prijs Rechter- Wichers 
(guldens) lijk Hoeth 

Archief 

Claes Willemsz. De Rode Roos Pieter Ermen 208,2 5 000 2808/ 167 199 
Roos Egbert Thesingh 

2 Volkert Gerritsz. De Vergulde 
Melkmeyt Abraham Kintsius 205,5 4 500 " 171 200 

3 Jarig Pietersz. Het Vergulde Hart Egbert Thesingh (K) 197,6 4 800 " 175 201 
4 Dirck Claesz. Haan De Moscovisvaarder Egbert Thesingh (K) 229,3 5 550 2809/ I 202 "' c: 
5 Pieter Haan De Juffrouw Maria Egbert Thesingh (K) 210,7 5 100 " 5 203 "' "' 6 Jan Harings Beuningen Pieter van Laer 188,I 4 450 " 9 204 ;;; 
7 Jan Reynties Stad Harlingen Abraham Kintsius 256,3 6 350 " 13 205 n 

:i:: 
8 Pieter Jacobsz. De Drie Gebroeders 210,7 5 100 " 17 206 Niet bij De Kramer til 

9 Cornelis Claes c: 
Brandaris De Brandaris Pieter Ermen 208,4 4 800 " 20· 207 ::i 

< 
10 Agge Sybrants De Lindeboom Anthony Timmerman 218,2 5 700 " 24 208 0 

til 
Gerard Hilken "' II Claes Mentsz. De Oude Swarte 

Haan Egbert Thesingh 218,9 5 250 " 27' 209 
12 Fopke Dirksz. De Liefde Egbert Thesingh 209 4 700 " 31 v 210 
13 Tomas Montes De Vrede Egbert Thesingh 233,I 5 300 " 34• 211 
14 Pieter Wester De Juffrouw Maria Pieter Ermen 215,5 5 300 " 38 212 
15 ldts Fongers De Grauwe Valk Pieter Ermen 203,7 4 650 " 41 • 213 

Egbert Thesingh 
16 Cornelis Claesz. 

Muesen De Witte Oliphant Matthijs Roms-
winckel 199,1 5 500 " 44• 214 

17 Dootje Lijkles De Juffrouw Anna Abraham Georgijn 188,1 4 450 " 49 215 
Dirk Bentem 

18 Claes Jansz. Bording De Oude Bording Arnout de Cocq 211,4 5 600 " 52 216 



19 Claes Alderts Het Vergulde Hart Abraham Kintsius 199,8 4 500 .. 57 217 
20 Gerrit Ysbrants 

Vlamingh De Beek Egbert Thesingh 220,4 5 300 .. 61 218 
21 MonteAttes De Stad Archangel Egbert Thesingh (K) 215,8 5 200 .. 64 219 
22 Reyer Lambertsz. Bootschap Maria Egbert Thesingh (K) 204,2 4 950 .. 68 220 
23 Hidde Imes Juffrouw Maria Egbert Thesingh 200 5 100 .. 71' 221 
24 Jan Rijnsz. Het Noorse Bos Egbert Thesingh 255,8 5 800 .. 75 222 
25 Pieter J elmers De Kistemaker Egbert Thesingh 270,3 6 000 .. 78 223 
26 Jan Claasz. Haan De Rijp Egbert Thesingh (K) 218,7 5 300 .. 81 224 
27 Anne Taekles Juffrouw Cornelia Pieter Ermen 212 5 200 .. 85 225 

Egbert Thesingh 
28 Andries Piebes De Jonge Liefde Jacob Nieupoort 206,8 4 700 .. 88. 226 

Hendrick Minne 
29 Cornelis Frederiksz. St-Maarten Egbert Thesingh 226,4 5 500 .. 130 238 "' c: 
30 Tjebbe Reynders De Samaritaan Pieter Ermen 218,7 5 350 2810/ I 254 Cll 

Cll 

31 Aucke Goiffers De Orie Gebroeders Pieter Ermen 207,7 4 610 .. 4 255 Vi 
(") 

Jacob Lups :i: 
32 Pieter Tjeerdts De Groten Arent Egbert Thesingh 191,6 4 850 7 256 rn 

33 Gerrit Buys De St.Jan Baptist Egbert Thesingh 222,6 6 000 .. 25 259 c: 
:::; 

34 Pieter Foppes De Morgenstar Jan Lansman < 
Verbeeck 177,8 4 200 .. 66 • 274 0 rn 

35 Rinke Jeyes Swarte Rad van "' Avontuur Egbert Thesingh 266,4 5 950 .. 122· 290 

Schepen waarover geen vonnissen in averij grosse Notarieel Archief Bijzonderheden 

36 Simon Mentsz De Swarte Haan Abraham Georgijn 218,8 4 600 7273/ 711 
Dirk Bentem 

37 Floris J acobse 
Brouwer Juffrouw Catherina Adolf Houtman 197,3 4 550 3359/1773 

38 Fedde Melles De Witte Arend Egbert Thesingh 217,3 5 050 5291 8 /1849 Vergaan 
39 Gerrit J anse Het Postaschvat Egbert Thesingh 173,2 4 450 5291 8 / 1857 Met vroeg 

convooi 
40 Wybrant Taekles De Jonge Johanna Pieter Ermen 223,4 5 500 5291 8 / 1889 -00 

Egbert Thesingh \Q 



41 Dirk Symonsz. Trom- -~ 
petter De Vergulde SpaarpotPieter Ermen 187,2 4 150 7273/ 843 Vergaan 0 

42 Harmen Lambertsz. 
Blaeu De Philippus Egbert Thesingh 181,7 4 350 5291 8 / 1937 

43 Cornelis Pietersz. Key De Koning Salomon Abraham Kintsius 214,2 5 300 52918 / 1957 Vergaan 
44 Dooitje Andries De Orie Gebroeders Jacob Nieupoort 216,8 4 900 7273/1003 

Hendrick Minne 
Jan Lansman 
Verbeeck 

45 Simon Jansz. Slot De Hogepriester AronPieter Ermen 227,2 6 000 7274/ 91 
Jacob Lups 

46 Cornelis Cornelisz. De Bording 210,6 5 100 5293/1671 Niel bij De 
de Boer Kramer 

"' c 
1709 "' "' u; 

Nr. Schipper Schip Bevrachter Lastage Vracht- Bronn en 
(") 
::i: 

prijs Rechter- Wiebers Bijzonder- t'l1 

(guldens) lijk Hou th heden c 
::i 

Archief < 
0 

Arent Heeres Schol De Juffrouw Alida Antony Timmerman 174,8 7 500 2814/ 75 485 
t'l1 

"' Jan Timmerman 
2 Thomas Montes De Vrede Osip Solov'ev 233,l IO 000 2815/ 50• 518 
3 WijbeAnnes De Clapmuts Hendrick Blan-

kenhagen 234,8 9 300 " 56' 521 
4 Frederik Jansz. De GoudeKop Egbert Thesingh (K) 246,6 10 500 " 58' 522 
5 Pieter Willemsz.de 

Vries Het Huis Oudaan Egbert Thesingh 212,4 9 250 " 61 523 
6 Andries Piebes De Jonge Liefde Pieter Roose 207,6 9 000 " 65 525 
7 Heinrich Michielsz. De Engel Michael Pieter Calckberner 

Jn. 221,9 10 000 " 68' 526 Bij het last:/ 45 
8 Symen Jolles De Twee Zusters Arnoldus Dix 260,5 10 000 " 73 528 
9 Cornelis Coorn Prins Fredrik HendrikArnodus Dix 259,8 10 000 " 87' 533 

10 Claes Pietersz. Wester De Juffrouw Maria Egbert Thesingh 215,8 9 800 " 94• 536 



11 Klaes Jacobsz. Wester De Generaal Ou-
werkerk Jacob Lups 240,6 11 ()()() " 96v 537 

12 Pieter Cornelisz. 
Wester De Jonge Arend Egbert Thesingh 242,I II 200 " 99 538 

13 Pieter Foppes De Morgenstar 177,8 8 ()()() " J08v 542 Bij het last 
14 Anne Taeckles De Jonge Juffrouw 

Sara Abraham Houtman 248 11 200 " 113 544 
15 Sible Doedesz. De Hoop Egbert Thesingh 274,2 10 ()()() " 115v 545 
16 Jan Claesz.Haen Juffrouw Susanna Arnout Schuyt (K) 219 10 ()()() " 118 546 
17 Teunis Martensz. 

Root Pietersburg Christoffel Brants 231,2 10 500 " 120 547 
18 Id ts De Grauwe Valk Anthony Timmerman 204,2 8 500 " 122 548 

Jan Timmerman 
19 Aucke Goiffers De Orie Gebroeders Anthony Timmerman 198,6 8 100 " 124 549 "' c:: 
20 Siewert Agges De Propheet Jonas Christoffel Brants 267 10 200 " 126 550 Cll 

Cll 

21 Nanne Pietersz. Het Nieuwe Eyland Osip Solov'ev x 10 450 " 128 551 Bij bet last: f 47 ;;; 
van Amsterdam (') 

;i:: 
22 Frederik Y des De Eendracht Osip Solov'ev 236,5 9 550 " 130 552 m 
23 Willem Meijers c:: 

Veltmuys De Profeet Elias x 9 450 " 132 553 Niet bij De :::i 
< 

Kramer 0 
24 Buijke Visser De Vier Gebroeders Osip Solov'ev x 10 ()()() " 134 554 Bij bet last: f 45 

m 

"' 25 Klaes Luyt De Hoop Osip Solov'ev x 10 ()()() " J35v 555 Bij bet last: f 45 
26 Sijmen Heeres Backer De Vreedsame Leeuw Hendrick Blan-

kenhagen 200,6 8 200 " 137 556 
27 Cornelis Treus Het Zeepaart x 9 450 " 139 557 Niet bij De 

Kramer 
28 Gerrit Dries De Grooten Arent David Rutgers (K) 189,9 8 ()()() " 147v 559 
29 Cornelis Claase 

Cramer De Beets Osip Solov'ev x 10 450 " 170v 564 Bij de last: f 47 
30 J arigh Pietersz. De Zwarte Raven Anthony Tim-

mermans 205,9 9 ()()() " J76v 567 Gekaapt 
Jan Timmermans -\0 



Schepen waarover geen vonnissen in averij grosse Notarieel Archief De Kramer Bijzonderheden \0 
N 

31 Sijmon Slodt De Hogepriester Aron Louis Fran~ois 
Aubert 242,1 8 750 7163/ 601 

32 Wybrant Taeckles Juffrouw Catherina Adolf Houtman 224,2 IO 000 6614/ 403 
33 Oene Volkerts Het Rookalf Christoffel Brants 249,7 11 150 7289/ 847 
34 Klaas Mentsz. De Swarte Haan Christoffel Brants 218,9 9 500 7289/ 863 
35 Tjeerd Reinders De Drie Maten Osip Solov'ev 239,2 IO 600 7289/ 899 
36 Romke Cornelisz. De Juffrouw Maria Hendrick Momber 200,4 8 300 7289/ 915 
37 Pieter Cramer Juffrouw Sara 

Johanna Osip Solov'ev 228,1 10 600 7289/ 939 
38 Haneke Rijnders De Groene Ridder Jacobus van Arp 227,7 9 600 7289/ 947 
39 Pouwels )<l 

Dirksz. Visser Elias George Colonius 251 11 000 7289/ 1003 c: 
"' 40 Jan Muiesen St.-Paul Matheo Chitty & Zn. 235 IO 600 7289/ 1019 "' u; 

41 Dirk Jansz. Tim- () 

De Oude Timmerman Jacob Lups 211 8 950 7289/ 1063 ::i: merman trl 

42 Claes Claesz. Baeijs Gerard us Laurens Corne- c: 
lisz.Louw 201,8 9 110 6614/ 657 ::j 

43 Pieter Hiddes Cecilia Adolf Houtman 186,6 7 450 6614/ 665 Vergaan < 
0 

44 Pieter Cornelisz. Alida Osip Solov'ev 174,2 7 850 7289/ 1131 Bij het last: f 45 trl 
)<l 

45 Harke Mar-
tensz.Ojevaar De Vogel Phoenix Osip Solov'ev 179,3 8 050 7289/ 1123 Bij het last: f 45 

46 Agge Sijbrants De Lindeboom Hendrick Blan-
kenhagen 217,7 9 000 6046/ 1205 

47 Wijbrants Hiddes Kat De Zwarte Kat Hendrick Blan-
kenhagen 237,6 9 500 6046/ 1253 Vergaan 

48 Jurgen Omeijer Fredericus Quartus x 9 450 5914/ 1375 Niet bij De 
Kramer 
Vergaan 

49 Jolie Heeres De Zwaan x IO 000 7290/ 1647 Bij het last 
50 Reijndert Simonsz. De Maria Elias van Hoven (K) 193 ,2 9 050 7290/ 1805 
51 Egidius Kuil De Vrede x IO 000 /25v/22 Bij het last 
52 Reyer Lamberts Boodschap Maria Egbert Thesingh (K) 204,2 8 650 /26/39 
53 Gerrit Buys De Post op Archangel Cornelis Beets (K) 237,4 IO 100 /26v/ 54 
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De voornaamste bronnen van deze bijlage worden vermeld in noten 18 en 20. Terwille 
van de ruimte worden tang niet alle bronnen aangegeven. Indien er vonnissen in averij 
grosse bestaan (Rechterlijk Archief) en dus uittreksels van Eichers Roeth, beperken we 
ons tot de aanduiding van deze bronnen. Bij afwezigheid van vonnissen wordt de vind
plaats in het Notarieel Archief (GAA NA) vermeld. lndien voorgaande vindplaatsen 
ons in de steek laten en het Register van Abraham de Kramer (noot 20) de enige bron is, 
wordt de vindplaats daarin aangegeven. Ook wordt onder "Bijzonderheden" vermeld, 
wanneer een reis niet bij de Kramer voorkomt. Als de bevrachter alleen uit het register 
van de Kramer bekend is, staat achter de naam van de bevrachter "(K)". Indien de 
las ten van een schip onbekend kleef, is het gemiddelde per jaar gerekend (x). Vo or 1703 
geld X = 210,7 last, voor 1709 x = 222 last. Door een leesfout in de notariele bron voor 
1703/33 (GAA NA 5292/205) is bij het onderzoek de lastage van dit schip ongeveer 100 
last te laag berekend. Voor het eindresultaat is deze afwijking te verwaarlozen. De be
treffende lastage in deze bijlage is correct. De gereconstrueerde vrachtprijzen zijn tussen 
() geplaatst. Wanneer een schip "bij het last" bevracht was, wordt dit onder "Bijzon
derheden" aangegeven met, zo mogelijk, de vrachtprijs per last. 
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VI 

ECONOMISCHE GROEI IN NEDERLAND, 1815 - 1860*) 

door 

C. KREEFT 

In de economisch-historische literatuur is Iange tijd de opvatting gehuldigd 
dat de Nederlandse economie in de eerste helft van de negentiende eeuw een 
periode van stagnatie doormaakte. In analogie van het Engelse industrialisa
tiemodel werd economische groei gelijk gesteld aan industriele groei. De in
dustriele groei ontbrak in Nederland; als hoofdoorzaken werden beschouwd 
renteniersmentaliteit en behoudzucht, alsmede het ontbreken van grondstof
fen in eigen land. Sinds 1965 is deze opvatting ter discussie gesteld. Met name 
de landbouw heeft meer aandacht gekregen. Door gebruik te maken van deze 
nieuwe inzichten zal ik trachten de volgende vier vragen te beantwoorden: 
(1) Was de periode 1815 - 1850 werkelijk een periode van stagnatie? 
(2) Impliceerde de relatief grote landbouwsector een zekere mate van achter-

lijkheid? 
(3) Had de overheid de industrialisatie kunnen bespoedigen? 
(4) Impliceerde de late industrialisatie een potentieel welvaartsverlies? 
Ter beantwoording van deze vragen zal in hoofdstuk I een overzicht gegeven 
worden van de economische situatie in Nederland anno 1815 alsmede het ont
staan van deze situatie. In hoofdstuk II worden de voorwaarden aangegeven 
waarbinnen industrialisatie mogelijk is, dit door middel van een model dat het 
industrialisatieproces voor een klein land met een open economie zonder kapi
taalmarkt beschrijft. In hoofdstuk III wordt vervolgens onderzocht of het zo
juist geschetste theoretisch kader op de Nederlandse situatie van toepassing 
zou kunnen zijn . De ontwikkeling van de landbouwsector komt in een bijzon
der licht te staan. Het uitblijven van industrialisatie in met name de textielsec
tor wordt verklaard. In hoofdstuk IV wordt de evolutie van de omstandighe
den en voorwaarden ten gunste van de industrialisatie onderzocht. Daarbij 
blijkt dat infrastructuur en overheid beide een cruciale rol vervullen. 

I UITGANGSSITUA TIE 

In dit hoofdstuk zal worden aangegeven hoe de economische omstandigheden 
rond 1815/20 in Noord-Nederland waren en welke van deze omstandigheden 
hun oorsprong vinden v66r dan wel in de Franse tijd. Zuid- en Noord
Nederland maakten een uiteenlopende economische ontwikkeling door; na 
1815 lag het in de bedoeling complementaire ontwikkelingen te bevorderen. 
De Belgische afscheiding impliceerde voor Noord-Nederland problemen. 

In de zeventiende eeuw had de Republiek zich ontwikkeld tot een handels
natie bij uitstek . Amsterdam was de stapelmarkt van West-Europa geworden. 
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De relatief hoge welvaart in de Republiek was gebaseerd op de internationale 
handel en de daarmee verbonden trafieken. Het gebruik van gei:mporteerde 
grondstoffen vereiste regelmatige aanvoer; oorlog verstoorde deze 
regelmaat1

). In de achttiende eeuw veranderden de economische omstandig
heden in Europa. De omliggende nationale staten volgden een mercantilisti
sche politiek. De tariefmuren van Colbert in Frankrijk, de "Navigation Acts" 
van Engeland en vervolgens de "Engelse oorlogen" metals inzet de suprema
tie op zee waren nadelig voor de Republiek2

). 

Volgens Joh. de Vries lag de belangrijkste oorzaak van de achteruitgang in 
de achttiende eeuw in de veranderende kostenstructuur. De Republiek bevond 
zich technisch en commercieel aan haar grens. De overvloed aan kapitaal werd 
in overheidschuld in binnen- en buitenland belegd. De "nouveaux riches" 
hadden sterke aspiraties tot de aristocratie te behoren. Daartoe kochten zij be
langrijke ambten en landgoederen en investeerden ze flinke kapitalen in 
bruidsschatten. Een grote hoeveelheid kapitaal werd aldus aan handel en nij
verheid onttrokken. Investeringen en innovaties in de trafieken vonden nau
welijks meer plaats3

). Wieringa meent dat de sociale hierarchie van regenten 
en handelaren, die de samenleving domineerde in de achttiende eeuw, niet ver
anderde tijdens de Franse tijd en ook aan het begin van de negentiende eeuw 
nog steeds richting en omvang van de investeringen bepaalde. De investeerders 
wisten niet in te spelen op de veranderde economische omstandigheden4

). 

Klein heeft in dit opzicht een geheel andere mening. Hij ziet in de Nederlandse 
kapitaalexport van de achttiende eeuw veeleer een gevolg dan een oorzaak van 
de stationaire situatie5

). 

Een hinderpaal voor de ontwikkeling van de trafieken was ook het nog al
tijd aanwezige gildesysteem, dat de organisatiestructuur van de produktie ver
starde. De aanvankelijke technische voorsprong was verdwenen zodat een 
enigszins verouderde nijverheid met relatief hoge loonkosten overgebleven 
was . Reeds in de achttiende eeuw verminderden hierdoor produktie en afzet. 
Een sprekend voorbeeld is de Leidse wolindustrie, die de ene buitenlandse af
zetmarkt na de andere aan de Engelse concurrentie verloor6

) . Vanwege het di
recte verband met de maritieme sector waren de meeste trafieken in het Westen 
van het land gevestigd. Juist in deze gebieden waren de lonen relatief hoog, 
hetgeen een concurrentienadeel betekende. 
Wat was in 1820 nog over van de trafieken? Het Continentale stelsel had de 
aanvoer van grondstoffen geblokkeerd. De suikerraffinage, de scbeepsbouw 
en de wolnijverheid waren gedecimeerd. Ook de papierindustrie, afhankelijk 
van de scheepvaart voor haar grondstoffen (vodden, oud zeil- en touwwerk), 
verviel. Hierbij speelde niet alleen de handelsblokkade een rol maar ook de 
achtergebleven techniscbe ontwikkeling. Eenzelfde tendens was waar te ne
men in de aardewerkindustrie . Van fundarnenteel belang voor de trafieken 
waren de import van grondstoffen en de export van de handgemaakte eind
produkten. Als gevolg van de technische ontwikkeling in bet buitenland en de 
lagere loonkosten aldaar konden Hollandse trafieken nauwelijks meer con
curreren met het buitenland; bun afzetmarkt beperkte zich tot het binnenland. 
De trafieken waren dus eigenlijk geen trafieken meer. Hun bestaansrecht als 



196 ECONOMISCHE GROEI 

trafiek was verdwenen. 
De oorlogen die de Republiek gevoerd had v66r de Franse tijd waren eigen

lijk handelsoorlogen geweest. Niet alleen tijdens deze oorlogen maar ook in de 
vredestijd moesten de handelsroutes beschermd worden; de bescherming ging 
gepaard met hoge kosten. Naarmate de economie van de Republiek in de acht
tiende eeuw stagneerde bleven de opbrengsten achter en namen de overheids
schulden toe. Aangezien de afzonderlijke Staten bestuurlijk tamelijk auto
noom waren, waren de gewesten die het meeste belang hadden bij de overzeese 
handel, genoodzaakt daarvan ook de meeste lasten te dragen. De grootste 
schulden binnen de Republiek waren zodoende te vinden bij de Staten van 
Holland, Friesland en Zeeland. De steden in deze provincies probeerden de 
lasten, die uit deze verplichtingen voortvloeiden, te financieren uit belastin
gen; derhalve dienden met name de indirecte belastingen te worden verhoogd. 
Aangezien de wetgeving in de plaatselijke belastingheffing nauwelijks enige 
verandering onderging na 18 I 9, geeft Tabel I, die de fiscale situatie van 1849 
weergeeft, een redelijke indicatie van de geografisch ongelijke verdeling van 
de indirecte belastingen binnen Nederland rond 18207

). 

TABEL I Loonniveau en indirecte belastingen omstreeks 182a8) 

Provincie II 

Noord-Holland /1,09 /7,01 I = Gemiddeld dagloon van een 
Zuid-Holland 0,87 0,41 volwassene in de nijverheid 
Zeeland 0,86 2,39 in 1819 
Utrecht 0,79 2,77 II = I ndirecte belastingen per 
Friesland 0,71 2,96 persoon per jaar in 1849 
Groningen 0,68 1,25 
Gelderland 0,65 1,01 
Overijssel 0,63 0,95 
Limburg 0,59 0,59 
Noord-Brabant 0,58 0,66 
Drente 0,56 0,65 

In 1831 werd de staatsverantwoordelijkheid voor de gemeentefinancien afge
schaft en kwam deze in handen van de provinciale staten, terwijl er geen enkele 
beperking aan de gemeentelijke belastingheffing werd gesteld. Dit betekende 
dat de bestaande verschillen in belastingheffing per gemeente eerder toe- dan 
afnamen. De vier kustprovincies Noord- en Zuid-Holland, Zeeland en Fries
land, bleken een relatief hoog loonniveau te hebben. Hier waren ook de trafie
ken gevestigd. Het gemiddeld loonniveau in deze provincies bedroeg 88,3 cent 
per dag voor een volwassene terwijl het gemiddelde van de overige 
provincies slechts 64 cent was. Daarmee was het gemiddeld loonniveau van de 
"handelsprovincies" ruim 38 procent hoger dan in de overige provincies. 

Behalve cijfers van Griffiths die ik hier hanteer zijn ook loongemiddel
den berekend door Mokyr en Brugmans. Brugmans berekende een loonge
middelde op basis van ongewogen bedrijfsgemiddelden waardoor het gemid-
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delde minder representatief werd. Mokyr hanteert dezelfde basiscijfers als 
Brugmans, maar houdt nauwelijks rekening met seizoeneffecten. Griffiths 
houdt echter we! rekening met genoemde aspecten en liet bij het berekenen van 
zijn gemiddelden de extreme (zowel hoge als !age) niveaus eruit waardoor zijn 
cijfers waarschijnlijk het meest representatief zijn . Het hoge loonniveau in de 
"handelsprovincies" hangt samen met de hoge indirecte belastingen, met na
me de accijnzen op suiker, graan en op het gemaal. Dit verband heb ik nader 
onderzocht door het loonniveau per provincie te correleren met de indirecte 
belastingen per provincie (kolom I en kolom II van Tabel 1) waarbij het loon
niveau als afhankelijk van de indirectie belastingen wordt beschouwd. De re
gressielijn in Figuur 1 heeft de volgende vergelijking: 

L = 0,78 *Ind. B + 55,6 

L =' het loonniveau per provincie in 1819 
Ind. B de indirecte belastingen per provincie in 1849 

De correlatiecoefficient 0,95 wijst op een statistisch sterk verband. Indien de 
indirecte belastingen nihil zouden zijn geweest zou het loon een niveau gehad 
hebben vergelijkbaar met dat in de provincies Limburg, Drente, Noord
Brabant en Overijssel. 

L 

r 

FIGUUR I Verband tussen loonniveau en hoogte van de indirecte belastingen in 
Nederland in 181911849 

100 200 JOO 400 soo 600 

---• 1nd . B 

700 

De trafieken waren in een vicieuze kringloop gekomen: lage rentabiliteit, stag
nerende investeringen, oorlogen, kwetsbaarheid voor handelsbelemmerende 
maatregelen, hoge produktiekosten en hoge vlootkosten. Een stagnerende af
zet leidde tot geringere inkomsten bij de overheid en daarmee tot stijgende 
staatsschuld. De rente en aflossing op deze overheidsschuld veroorzaakten op 
hun beurt weer hoge (indirecte) belastingen, waardoor de loonkosten verder 
stegen en de trafieken nog minder winstgevend werden. De combinatie van de
ze factoren resulteerde in het uitblijven van investeringen zodat de trafieken 
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technisch een steeds grotere achterstand opliepen en uiteindelijk het bedrijf 
moesten staken. 

Invloeden van de Franse tijd 

Na het voorgaande lijkt het er op dat de Franse tijd een desastreuze invloed 
had op de economie van Nederland. Dat is echter beslist niet zo. Op het vlak 
van economische orde en staatkundige organisatie vonden belangrijke ver
nieuwingen plaats waarvan de voordelen pas later zouden blijken. De Staten 
die elk hun eigen beslissingsbevoegdheden hadden, moesten deze grotendeels 
afstaan. Nederland werd een eenheidsstaat. Dit hield in dater een wetgeving 
kwam voor het hele land en een muntstelsel. Tot 1806 waren er zes munthui
zen; daarna alleen de Munt in Utrecht dit staatsinstelling werd en het munt
monopolie kreeg. Tevens werd het metrieke stelsel ingevoerd. In 1811 werd 
een efficiente bevolkingsregistratie ingevoerd. Daarv66r vond deze gedecen
traliseerd plaats, zodat de registratie niet volledig en verre van uniform was. 
Nederland kreeg een zeer goed werkend bestuursapparaat zoals de oude Repu
bliek nooit gekend had. Gemeenten dienden jaarlijks een begroting op te ma
ken, openbare aanbestedingen werden verplicht, de armenzorg werd efficient 
opgezet, het kadasterstelsel werd ingevoerd, de rechterlijke organisatie aange
past bij de staatkundige indeling. De invoering van een algemene dienstplicht 
(conscriptie) en de verlaging van de rente op de staatsschuld tot een-derde 
(tiercering) werden door de bevolking niet bijzonder gewaardeerd. Een aantal 
belastingen, vooral drukkend op de eerste levensbehoeften, werd verlaagd in 
een poging tot voorkomen van grotere armoede. Verscheidene plannen wer
den gemaakt voor de aanleg van een goed en uitgebreid wegenstelsel, een initi
atief waarvan het belang in hoofdstuk III en IV nader zal worden uiteengezet. 

In 1798 werden de gilden officieel opgeheven maar als vereniging van vakge
noten bleven ze voortbestaan; in het economisch !even veranderde er niets. 
Pas in 1818 maakte Willem I een einde aan hun positie. De economische libe
ralisering leidde tot een verschuiving van economische activiteiten van de niet 
meer beschermde steden naar het platteland, zoals de wolnijverheid van Lei
den naar Tilburg. Met de invoering van het Continentale stelsel in 1810 werd 
de zeehandel vrijwel volledig geblokkeerd. De nijverheid verlost van Engelse 
concurrentie zou nu haar voordeel kunnen behalen, ware het niet dat er een 
douanelinie bestond tussen Frankrijk en Nederland. Toen deze in 1810 in 
noordelijke richting verschoven werd kon de Brabantse nijverheid profiteren 
van vergrote afzetmogelijkheden en de al eerder genoemde lagere loonkosten. 

Een belangrijke voorwaarde voor economische ontwikkeling is een goede 
infrastructuur. Dit maakt het mogelijk dat het transport sneller, goedkoper en 
uitgebreider kan zijn. De Republiek had redelijke vaarwegen, maar op het 
gebied van landwegen was er internationaal gezien een grote achterstand. Ook 
de Fransen zagen dit belang in en enkele verharde wegen werden aangelegd, 
zoals de wegen Haarlem-Den Haag, Rotterdam-Delft en Utrecht-Amersfoort
Het Loo. Vervolgens werden nieuwe plannen gemaakt. Na de inlijving in 1810 
bij Frankrijk bepaalde het militaire belang meer dan het economische belang 
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welke wegen aangelegd werden. V66r 1815 kon slechts een deel van de plannen 
worden uitgevoerd (Antwerpen - Breda en Utrecht - Amsterdam). Een 
probleem bij deze aanleg was dat bet basismateriaal - keien en grind - uit bet 
buitenland moest komen. De plannen voor een goed wegennet waren in ieder 
geval al gemaakt. Doordat de invoer aanmerkelijk verminderde en na 1810 
vrijwel stil viel, stegen de prijzen voor allerlei landbouwprodukten. Dit 
veroorzaakte op zijn beurt een stijging van de grondprijs, waardoor niet alleen 
de ontginning gestimuleerd werd, maar ook de diversificatie in de landbouw. 
De ontginning werd belemmerd door gebrek aan technische kennis. De nieuw 
ontgonnen gronden waren ook vaak arme gronden, zodat mest onontbeerlijk 
was. 

Een goede infrastructuur maakt de markt groter; lokale overschotten en lo
kale tekorten heffen elkaar beter op, waardoor er minder lokale prijsdifferen
tiatie bestaat. Wegen maken het mogelijk het stedelijk afval naar nieuw ont
gonnen gronden te vervoeren en daar als mest te gebruiken. Er werd meer 
broodgraan verbouwd ter vervanging van graan ingevoerd uit de Oostzeelan
den. Er kwam meer vlasteelt doordat de katoeninvoer stagneerde. Als substi
tuten voor koffie en rietsuiker werden cichorie en bietsuiker verbouwd. De 
Franse overheid stimuleerde deze ontwikkelingen door als beloning voor ont
ginning premies uit te keren en vrijdom van grondbelasting voor een periode 
van 30 jaar te verlenen. Deze ontwikkelingen leidden er toe dat Nederland aan 
het einde van de Franse tijd over een uitgebreide en gediversifieerde land
bouwsector beschikte en over een welvarende boerenstand'\ 

De politieke en economische segregatie die tot aan de Franse tijd bestaan 
had sloeg om in integratie. De politieke eenwording kreeg haar beslag in een 
centraal bestuursapparaat en een overeenkomstig georganiseerde rechterlijke 
macht. Politieke en economische integratie zijn moeilijk van elkaar te schei
den, ook bier niet. Zo Ieidden bepaalde politieke maatregelen ook op econo
misch vlak tot meer integratie, bijvoorbeeld de invoering van een nieuw alge
meen belastingstelsel dat de belastingdruk in evenredigheid over bet hele land 
verdeelde. Deze belastingen namen de plaats in van de vele verschillende en 
vaak accumulerende gewestelijke accijnzen en leidden ook tot afschaffing van 
de talloze binnenlandse tolheffingen en stedelijke accijnzen. Op fiscaal gebied 
werd "eerlijke" concurrentie steeds beter mogelijk. Het resultaat was een aan
zienlijk lagere belastingdruk en een hogere belastingopbrengst. Niet alle ver
anderingen werden gelijktijdig gelnstitiuonaliseerd; daarvoor ging alles te snel 
en was de tijd te roerig. Er werden echter wel voorwaarden geschapen die 
noodzakelijk waren voor verdere economische integratie; Willem I zou de ge
nomen maatregelen later dankbaar aanvaarden. 

De eerste jaren van het Koninkrijk 

Willem I kreeg vanaf 1815 een koninkrijk te besturen dat weliswaar staatkun
dig een efficiente organisatie had, maar tevens een duale economie. Het ko
ninkrijk bestond uit de Zuidelijke Nederlanden, waar de industrialisatie reeds 
begonnen was en bet Noorden waar dat zeker niet het geval was. In Zuid-
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Nederland waren gedurende de Franse tijd de textielindustrie en de metaalin
dustrie gemechaniseerd. De benodigde technologie was beschikbaar gekomen 
door in 1798 een spinmachine uit Engeland te smokkelen. Het weven vond nog 
plaats met handweefgetouwen; daarbij werd we! de zogenaamde snel
schietspoel toegepast waardoor de arbeidsproduktiviteit bij het weven met 
200% steeg en bovendien de kwaliteit van het produkt verbeterde. Ook het ca
Iicodrukken werd door innovatie zoals het gebruik van een koperen drukrol en 
later een met relief (1807) aanzienlijk verbeterd. De produktie in de machine
en metaalindustrie groeide in het Zuiden van 1789 tot 1811 met meer dan 50 
OJo. Aan de aanbodzijde vond innovatie plaats bijvoorbeeld door het gebruik 
van cokes in plaats van houtskool in hoogovens. Van de vraagkant kwam een 
sterke stimulans uit de voortdurend grote orders van Napoleon. Zuid
Nederland verzorgde 20 OJo van de Franse metaal(waren)behoefte. Met betrek
king tot de glaswarenindustrie was het Zuiden de leidende producent op het 
continent10

). 

Willem I die zijn onderdanen wilde ,,verheffen in de vaart der volkeren" 
meende dat de te volgen economische politiek gericht diende te zijn op in
dustrialisatie. Omdat deze in Zuid-Nederland al begonnen was, wilde hij de in
dustrialisatie aldaar de meeste steun geven. Noord-Nederland diende, volgens 
zijn visie, de handelstraditie voort te zetten die dan gebaseerd zou worden op 
de Zuidelijke industrieprodukten 11

). 

Deze economische politiek zou ongetwijfeld leiden tot een versterking van 
het duale karakter van het koninkrijk waardoor de twee gebieden in feite eco
nomisch verder uit elkaar zouden groeien. De regionale specialisatie vergroot
te de onderlinge afhankelijkheid; het zou voor beide landen voordelig zijn in
dien en zolang er sprake was van specialisatie volgens de wet van comparatieve 
voordelen van Ricardo. Noord-Nederland diende zijn handelsfunctie op
nieuw op te vatten en de oude trafieken nieuw !even in te blazen. De trafieken 
waren nog slechts rudimenten uit een vorig tijdperk die zelfs op de binnenland
se markt niet konden concurreren met de door invoerrechten belaste import
goederen. Om de handelsfunctie waar te kunnen maken, waren handelspart
ners, afzetmarkten en een handelsvloot nodig. De afzetmarkten waren echter 
in handen gekomen van de concurrenten, met name Engeland, en van de han
delsvloot was nagenoeg niets over. Een dee! was verkocht, een dee! door Enge
land in beslag genomen en een dee! vanwege de hoge prijzen van bout, ijzer en 
koper en de hoge onderhoudskosten bij oplegging, afgebroken 12

). 

Het economisch beleid gericht op herstel van trafieken en de handelsfunctie 
van Nederland ging uit van een internationale economische orde die niet meer 
bestond. De nijverheid had haar technische voorsprong verloren en was niet 
meer levensvatbaar. De handelsfunctie zou een bijdrage hebben kunnen leve
ren aan het nationaal inkomen als er ook een Nederlandse handelsvloot zou 
zijn geweest, een vloot die ook nog in Nederland gebouwd zou zijn. De toege
voegde waarde in de handel diende niet alleen uit commissie te bestaan maar 
ook uit arbeid. In 1819 nam Willem I de volgende maatregel: er mochten geen 
nieuwe Nederlandse registraties plaatsvinden van schepen die in het buiten
land gebouwd waren, tenzij koninklijke toestemming was verkregen. Daar-
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naast werd in 1823 een subsidie-systeem ingevoerd dat de bouwkosten van de 
schepen moest verlagen13

). De bedoeling was duidelijk: de Nederlandse reders 
moesten hun schepen in Nederland laten maken opdat de reders niet al te duur 
uit zouden zijn; hierdoor werden met behulp van subsidies de verkoopprijzen 
met ongeveer lOOJo verlaagd. 

In hoeverre waren dit gunstige maatregelen? Men kan ze niet los van enkele 
andere factoren beoordelen. Gegeven dat belangrijke havensteden zoals Rot
terdam en Amsterdam moeilijk te bereiken waren en ondiepe havens hadden 
als gevolg van dichtslibbing, werden vooral brede schepen met geringe diep
gang gebouwd. Een nadeel daarvan was dat hiermee moeilijker te zeilen was. 
Daarnaast speelde de in 1824 opgerichte Nederlandsche Handel-Maatschappij 
(N.H.M.) een belangrijke rol. De N.H.M. mocht zelf geen schepen exploite
ren en distribueerde haar te vervoeren vracht volgens een sociaal principe 
waarbij iedere reder tegen een vast en hoog tarief goederen te vervoeren kreeg 
en niet overeenkomstig een economisch principe, namelijk tegen de laagste 
kosten. Het resultaat was dater veel nieuwe en vooral kleine rederijen bijkwa
men, die in hoofdzaak in Nederland gebouwde kleine, brede zeilschepen 
exploiteerden14

). Dit komt duidelijk naar voren in Tabel 215
). Van 1826 tot 

1829 blijkt dater meer schepen werden gebouwd en dat het aandeel (en zelfs 
het absolute aantal) in het buitenland gebouwde schepen dat in Nederland ge
registreerd werd afnam, al waren deze als regel we! twee keer zo groot. 

Bouwplaats: 

1826 
1829 

TABEL 2 In Nederland geregistreerde schepen, 1826 en 1829 

aantal 

978 
1166 

Nederland 
tonnage 

240374 
327917 

ton/s 

246 
281 

aantal 

198 
180 

Buitenland 
tonnage 

115387 
100291 

ton/s 

358 
557 

Hiermee kwam weliswaar produktie op gang in de werven en werd een han
delsvloot opgebouwd, maar niet een die internationaal kon concurreren en 
daartoe de eerste twintig jaar genoodzaakt was. De nieuwe scheepstypen, de 
"smak" en het "kofschip", zeilden moeizamer en waren kleiner zodat de 
vrachtkosten per ton vracht hoger waren. Het resultaat van de genomen maat
regelen was dat de Nederlandse scheepswerven technologisch achterop raak
ten en Nederland een handelsvloot opbouwde die niet opgewassen was tegen 
internationale concurrentie. 

Ook op een geheel antler terrein werd aansluiting gezocht bij de situatie uit 
de achttiende eeuw, namelijk in het onderwijs. Zowel Wieringa als Huizinga 
zijn van mening dat de Franse tijd slechts een onderbreking is geweest, waarna 
maatschappelijk !even zijn oude gang weer hernam. De opvatting dat voor een 
nijverheidsonderneming "weinig meer nodig was dan een klein kapitaal, een 
geringe arbeidzaamheid en een oude meesterknecht" geeft aan dat men 
voorbij ging aan de noodzakelijke (theoretische en) technische kennis. Het 
technisch en natuurwetenschappelijk onderzoek kreeg nauwelijks aandacht. 
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De geest van het klassicisme bepaalde het universitair gebeuren. Het latijn 
werd opnieuw ingevoerd als wetenschappelijke voertaal. Dat hiermee de 
uitwisseling tussen wetenschappers sterk geremd werd is begrijpelijk, evenzo 
werd de instroom belemmerd. Niet alleen de (aspirant-)ondernemers ontbrak 
het aan technische en (bedrijfs-)economische kennis; ook bij de arbeiders 
ontbrak vakkenis. Volgens Wieringa waren als gevolg van de teruggang in de 
trafieken de "vakbekwaamheid, de arbeidzaamheid en verstandelijke 
ontwikkeling tot een zeer laag niveau gedaald" 16

) . Volgens Brugmans was het 
industriele onderwijs in Nederland het slechtst ontwikkeld van geheel Europa. 
Het enige vakonderwijs werd gegeven aan ambachtslieden 17

). Verder was er 
een vorm van middelbaar technisch onderwijs te Leiden; dit onderwijs was 
opgericht in 1785 na de verloren Vierde Engelse oorlog en hield zich vooral 
bezig met de krijgskundige aspecten van de techniek. Na de Franse tijd en de 
afschaffing van de gilden kwam het accent meer op de bouw en de tekenkunde 
te liggen. Eerst vanaf het midden van de negentiende eeuw werden vakken als 
machineleer en machinetekenen gedoceerd. 

De overheid en de N.H.M. verdeelden de instroom van de Belgische en de 
Engels-Belgische ondernemers naar die streken waar ze geacht werden het 
meest nodig te zijn: daar waar de armoede het schrijnendst was en de werk
loosheid het hoogst, namelijk naar Holland en Twente in plaats van naar Bra
bant. Er werd nauwelijks gekeken naar vestigingsplaatsfactoren, echter we! 
naar mogelijke smokkel met Belgie18

). Men kan concluderen dat in de op
bouwpolitiek van Willem I enkele zwakke punten voorkwamen. Dit waren de 
pogingen nieuw !even in te blazen bij de ,,dode trafieken", de manier waarop de 
scheepsbouw gesubsidieerd werd, het nalaten van de aanleg van havens met 
complementaire infrastructuur, het niet aanpassen van het onderwijs aan de 
technische ontwikkelingen en de vestigingspolitiek voor de (industriele) on
dernemers. Een stap terug in plaats van vooruit. 

II THEORETISCHE ACHTERGRONDEN VAN INDUSTRIALISATIE 

Industrialisatie houdt in dat de produktiestructuur ingrijpend wordt gewij
zigd; in plaats van mensen of dieren treedt bijvoorbeeld de stoommachine op 
als krachtbron van de produktie. De overgang van handwerknijverheid naar 
de gemechaniseerde produktie (industriele nijverheid) kan alleen plaatsvinden 
indien vanuit de vraag- en aanbodzijde aan bepaalde voorwaarden is voldaan. 
Onderzocht zal worden onder welke kostprijsverhoudingen industrialisatie 
mogelijk is en hoe verhoudingen veranderen als de omstandigheden verande
ren. Vervolgens zal een specifiek industrialisatiemodel aan de orde worden 
gesteld. Dit model is gericht op de economie van een klein land met een open 
economie en zonder kapitaalmarkt. De wisselwerking tussen landbouw, hand
werknijverheid en gemechaniseerde industrie speelt een belangrijke rol. De in
ternationale specialisatie in de industriele sector blijkt niet zonder gevaar voor 
de welvaart van de bevolking. 

Naar analogie van Bos19
) is een schema van mogelijke kosten- en op-
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brengstenverhoudingen opgesteld dat aangeeft in welke kostprijssituaties in
dustrialisatie mogelijk is. Een ondememer die overweegt te mechaniseren, kan 
de hieronder volgende mogelijkheden onderscheiden. Voor het te produceren 
goed geldt dat GTKhw de kostprijs in de handwerknijverheid is, GTKind de 
kostprijs bij industriele produktie en PM de marktprijs bij import. 

(l) GTKhw < Pm < GTKind De handwerktechniek is winstgevend en industrialisatie 
heeft geen enkele kans. 

(2) GTKhw < GTKind < Pm De industrialisatie zou we! kunnen, maar het zou irrati
oneel zijn omdat dit een lagere winst zou betekenen dan 
bij handwerktechniek. 

(3) GTKind < GTKhw < Pm Indien rationeel gereageerd werd zou men gaan in
dustrialiseren. Bij irrationeel gedrag blijft de hand
werktechniek gehandhaafd, omdat deze toch winstge
vend is. 

(4) GTKind < Pm < GTKhw Industrialisatie is mogelijk; indien deze niet plaats 
vindt zal de handwerkmethode toch verdwijnen, daar 
de importprijs lager is dan de kostprijs bij handwerk
produktie. 

(5) Pm < GTKbw < GTKind Binnenlandse produktie is niet mogelijk dan bij hoge 
tariefmuren, aangezien de buitenlandse concurrentie 
goedkoper kan produceren; en dan nog is industrialisa
tie niet rationeel. 

(6) Pm < GTKind < GTKhw In een dergelijke situatie is industrialisatie mogelijk, 
mits d.m.v. tariefmuren de "import"-industrie tijde
lijk beschermd wordt tot GTKind gedaald is beneden 
Pm. 

Welke van deze mogelijkheden is van toepassing op de situatie in Nederland in 
de eerste helft van de negentiende eeuw? In hoeverre evolueerden de economi
sche omstandigheden waardoor andere mogelijkheden, met name (3) en (4), 
relevant werden? 

Oat gemechaniseerde produktie als regel hogere vaste kosten per eenheid 
produkt heeft dan de handwerktechniek staat buiten kijf. Dit vloeit voort uit 
hogere afschrijvingen op machines en gebouwen. De gemechaniseerde tech
niek kan echter ook hogere variabele kosten per eenheid produkt hebben 
(GVK). Dit kan zich voordoen als de besparing op arbeidskosten niet opweegt 
tegen groter verbruik van grondstoffen en hulpstoffen (brandstoffen). Men 
bevindt zich dan in situatie (1), (2) of (5), afhankelijk van de hoogte van de 
marktprijs. lndien de marktprijs voldoende hoog is zouden beide technieken 
- bij voldoende afzet - winstgevend toegepast kunnen worden, hoewel in
dustrialisatie een lagere winst zou inhouden dan de handwerktechniek en dus 
irrationeel zou zijn. Dit is de situatie van vergelijking (2). Ste! nu dat door in
temationale concurrentie de marktprijs daalt, dan treedt achtereenvolgens si
tuatie (1) op, waarbij de handwerktechniek nog winstgevend is en daarna (5), 
waarbij geen enkele binnenlandse produktie meer rendabel is. 

We beschouwen vervolgens de situatie waarbij de gemechaniseerde techniek 
lagere GVK heeft dan de handwerktechniek, maar dat wel als hiervoor hogere 
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vaste kosten per eenheid produkt gelden. Deze lagere GVK kunnen veroor
zaakt zijn doordat de loonkosten gestegen zijn waarmee handwerktechniek, 
die arbeidsintensiever is met hogere arbeidskosten, te maken krijgt, metals ge
volg dat de GVKind relatief lager wordt. Een andere reden is de voortschrijding 
van de technische ontwikkeling waardoor de gemechaniseerde techniek effi
cienter geworden is in het gebruik van grond- en brandstof en ter bediening 
van de machines minder arbeid vereist is. Verder kan de prijs van de brandstof 
en de grondstof gedaald zijn door bijvoorbeeld een verbetering van de in
frastructuur die tot lagere transportkosten leidt. Gebruik makend van Figuur 
2 waarin de veronderstelling van bovenstaande beschouwing zijn opgenomen, 
zien we dat bij een voldoende hoge prijs (Pm1) en een geringe produktie ( < qc) 
de handwerktechniek de voorkeur verdient boven de gemechaniseerde tech
niek. Indien echter de produktie aanzienlijk zou kunnen toenemen ( > qc), zou 
de gemechaniseerde techniek te verkiezen zijn boven de handwerktechniek. 
De afzet zou kunnen toenemen door een prijsverlaging. Naar mate de vraag 
prijs-elastischer is, zal, gegeven de prijsverlaging, de afzet c.p. groter zijn. 

Een prijsdaling van het goed, of die nu door een industrialiserende onderne
mer of door buitenlandse concurrentie veroorzaakt wordt, zal in Figuur 2 de 
situatie als volgt wijzigen: Pm1 wordt Pm2 en T01 wordt T02. Wiler nu in het 
binnenland een winstgevende produktie mogelijk zijn (dus indien GTKhw 
en/of GTKind < Pm2), verdient de industriele techniek steeds de voorkeur (si
tuatie (3) en (4)). Omdat bij voldoende hoge afzet ( > qd) de handwerktech
niek toch nog winstgevend kan zijn, zou daardoor de industrialisatie verhin
derd kunnen worden. In de praktijk is dit echter onwaarschijnlijk . Indien de 
afzet geproduceerd met de handwerktechniek zoveel moet stijgen zal er zeer 
waarschijnlijk een tekort aan geschoolde arbeid ontstaan dat de arbeidskosten 
doet oplopen, waardoor de TKWhw niet meer lineair verloopt maar exponen
tieel stijgt (TK in Figuur 2); in de GTKhw komt dit tot uitdrukking in een oplo
pende curve. Om dit probleem te omzeilen is het verstandig te veronderstellen 
dat Pm zodanig daalt dat GTKind < Pm < GTK hw 1. Dan is winstgevende bin
nenlandse produktie alleen mogelijk met de gemechaniseerde methode. Situa
tie (4) is nu actueel. De handwerkmethode moet nu verdwijnen. Bij voldoende 
afzet is industrialisatie rendabel en die afzet kan waarschijnlijk ook gereali
seerd worden vanwege de toegenomen vraag als gevolg van de prijsverlaging. 
Indien gelndustrialiseerd wordt, vindt een nieuwe techniek toepassing; de 
technische ontwikkeling blijft echter doorgaan. Uitgaande van de basissitua
tie van Figuur 2 veronderstellen we dat de techniek steeds verder geperfectio
neerd wordt, zodat per eenheid produkt minder arbeid, grondstof en 
brandstofnodig is. Als bovendien door verbeterde infrastructuur de brand- en 
grondstofkosten dalen als gevolg van de lagere transportkosten impliceert ook 
dit een lagere GTKind· 

Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat op economische gronden geen 
situatie denkbaar is waarbij industrialisatie onvermijdelijk is, we! situaties 
waarbij deze mogelijk en waarschijnlijk is - dat zijn de situaties (3) en (4). De 
ondernemers moeten dan we! rationeel reageren en hun mogelijkheden zien en 
benutten. Naarmate een prijsdaling van het goed plaats vindt en de techniek en 
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FIGUUR 2 Kosten en opbrengsten bij diverse prijzen 
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de infrastructuur zich ontwikkelen, worden de voorwaarden voor industriali
satie gunstiger. 

Wat hierna onderzocht dient te worden is in hoeverre deze ontwikkelingen 
zich voltrokken hebben in de eerste helft van de negentiende eeuw, zodat men 
de vraag kan beantwoorden of industrialisatie toen plaats had kunnen vinden 
of niet. Men dient zich we! te realiseren dat hier uitsluitend economische facto
ren verondersteld worden van invloed te zijn. De met betrekking tot deze peri
ode veel genoemde psychologische factoren blijven hier buiten beschouwing. 

Een industrialisatiemodel voor een klein land 

De veronderstellingen die ten grondslag liggen aan het hierna volgende model 
passen bij een klein land dat zich aan de vooravond bevindt van de industriali
satie. Dit model komt in essentie overeen met het model van Mokyr20

). De 
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techniek die bij de industrialisatie toegepast gaat worden, wordt als exogeen 
beschouwd. De gemechaniseerde techniek werd in Engeland ontwikkeld en als 
regel door andere landen overgenomen. Pas in latere fasen van het industriali
satieproces werden technische wijzigingen in de industrialiserende landen zelf 
ontwikkeld. Met betrekking tot de industrie werkte de kapitaalmarkt niet. De 
financieringsbron voor de kapitaalaccumulatie wordt beschouwd de ingehou
den winst te zijn. Een consumptiegoed geproduceerd door de handwerknijver
heid wordt geacht identiek te zijn aan een, geproduceerd door de industrie. De 
benodigde arbeid voor de industrie komt in essentie voort uit de niet meer te
gen de concurrentie van de industrie opgewassen traditionele nijverheid. Als 
gevolg van de industrialisatie stijgt de kapitaal/arbeid-verhouding. Dit houdt 
een hogere toegevoegde waarde per werknemer in. Deze komt toe aan de on
dernemer in de vorm van hogere winsten die hij nodig heeft voor zijn kapitaa
laccumulatie en aan de consument in de vorm van lagere prijzen21

). De lagere 
prijzen worden afgedwongen door de concurrentie en om een grotere afzet te 
bereiken zodat schaalvoordelen gerealiseerd kunnen worden. 

Hoe kleiner een gebied is, des te minder zelfvoorzimend zal het zijn. Aange
zien Nederland ten opzichte van andere landen een economie van geringe om
vang had en vele essentiele grondstoffen of hulpstoffen en soms ook eindpro
dukten niet zelf produceerde of kon produceren en zich als handelsland ont
wikkeld had, kan men stellen dat Nederland een open economie kende. Deze 
conclusie wordt overgenomen in het model. Voor een open economie van klei
ne omvang geldt dat deze nauwelijks invloed heeft op de wereldmarktprijzen. 

Specialisatie binnen een gesloten economie vereist dat de landbouwsector 
een overschot produceert om degenen die in de andere sectoren werken, voed
sel te verschaffen. Deze noodzaak verdwijnt bij een open economie. De moge
lijkheid tot internationale specialisatie in die sectoren waarin de produktiviteit 
relatief het hoogst is, doet zich nu voor. lndien specialisatie in de nijverheid 
plaatsvindt kan het nationale tekort aan landbouwprodukten nu opgeheven 
worden door importen die dan "betaald" worden van de overschotten van de 
nijverheid die geexporteerd worden. 

De overgang van handwerknijverheid naar industriele produktie wordt in 
dit model bepaald door economische factoren. Hoe kan deze overgang plaats
vinden? Het is duidelijk dat er een reallocatie van de produktiefactoren zal 
plaatsvinden, met name van arbeid en kapitaal. 

Na de voor handel en trafieken desastreuze Franse tijd was een mime ar
beidsmarkt aanwezig. Het arbeidsaanbod bestond echter 6f uit ongeschoolde 
arbeid 6fuit in de handwerktechniek geschoolde arbeid. Voor de nieuwe tech
niek was geen geschikte arbeid aanwezig. De factor arbeid was ondanks haar 
overvloed een remmend element voor industrialisatie. 

Mokyr beschouwt industrialisatie als een proces van snelle en onregelmatige 
overgang van een !age naar een hoge kapitaal/arbeid-verhouding. De belang
rijkste dynamische kracht in de economische ontwikkeling is de kapitaalaccu
mulatie. In het model dient deze voort te komen uit de ingehouden winsten die 
geherinvesteerd worden. Hier komt de invloed van lonen te voorschijn; in een 
periode van hoge lonen zullen de winsten laag zijn. De !age winsten leiden op 
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twee manieren tot geringe kapitaalaccumulatie. Allereerst omdat het bij Jage 
winsten niet aantrekkelijk is om te investeren en ten tweede omdat er bij Jage 
winsten tevens weinig middelen beschikbaar zijn om te investeren22

) . De con
clusie Juidt: hoge lonen remmen het industrialisatieproces af. 

Hoe wordt het loonniveau bepaalt in een economie zonder industriele pro
duktie? Wat is de invloed van de seizoenfactoren en de marktimperfecties in 
deze? De wet van de toe- en afnemende meeropbrengst leert dat het marginaal 
fysiek produkt van arbeid ceteris paribus eerst toeneemt en daarna afneemt bij 
inzet van meer eenheden arbeid. Er wordt dan arbeid ingehuurd tot de op
brengst van het marginaal produkt gelijk is aan de kosten van arbeid, het ar
beidsloon. Nu wordt verondersteld dat in de handwerknijverheidssector het 
marginaal produkt van arbeid constant is (ZZ) (Figuur 3) en gelijk is aan de ge
middelde arbeidsproduktiviteit. Dit bepaalt direct het Ioonniveau in de nijver
heid (OZ). Het loonniveau van de nijverheid bepaalt dat van de land
bouw, want indien de loonniveaus ongelijk zouden zijn zou er een stroom ar
beid tussen de twee sectoren plaatsvinden tot de loonniveaus gelijk zouden 
zijn. Zo wordt in Figuur 3 de factor arbeid OL verdeeld over de landbouw OL 1 

en over de handwerknijverheid L 1L. De lijn DF geeft de waarde van het margi
naal fysiek produkt van arbeid in de landbouw weer . De oppervlakte DZF is 
dan de netto opbrengst voor de landeigenaar. 

FIGUUR 3 Allocatie van arbeid tussen /andbouw en handwerknijverheid 
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Hieruit kan men de volgende algemene conclusie afleiden. Een relatieve 
prijsverhoging van de landbouwgoederen ten opzichte van handwerknijver
heidsgoederen, leidt tot een hogere waarde van het marginaal produkt van ar
beid in de landbouw (DF-curve gaat omhoog, Fen L1 naar rechts) zodat een 
groter dee! van de beschikbare arbeid naar de landbouw stroomt. Als er tech
nische vooruitgang optreedt in de landbouw, dan stijgt het marginaal produkt 
en daarmee de waarde van het marginaal produkt metals gevolg dezelfde con
clusie. Het seizoensmatige karakter van de landbouw betekent dat in het zo
merseizoen alle arbeid in de Jandbouw wordt aangewend en dat in dit seizoen 
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meer verdiend wordt dan in de nijverheid. Een werkgever in de industrie die 
werknemers wil werven moet niet alleen een hoger loon bieden dan het loon in 
de (handwerk-)nijverheid, maar ook het extra inkomen van het zomerseizoen 
compenseren. 

Een soortgelijk geval doet zich voor wanneer een boer met een eigen stukje 
land zou besluiten om werknemer te worden; hij zou zijn grond kunnen ver
pachten zodat alleen de "opportunity"-kosten van zijn eigen arbeid voor hem 
van belang zijn. Als de markt voor landbouw(pacht)grond echter niet perfect 
werkt, kan de boer zijn pachtopbrengst niet realiseren, waardoor de "oppor
tunity" -kosten van het in loondienst gaan werken voor hem hoger geworden 
zijn, namelijk met het niet-gerealiseerde dee! pachtopbrengst. Uitgaande van 
de onvolkomenheden in de markt voor landbouw en van het seizoensmatige 
karakter van de landbouw kan men concluderen dat een werkgever in de in
dustrie, die extra werknemers in dienst wil nemen, hen een aanzienlijk hoger 
loon zal moeten bieden dan het bestaande loon in de nijverheid. Hij moet de 
landbouw namelijk ook de misgelopen pachtopbrengst en het extra inkomen 
van het zomerseizoen vergoeden in het arbeidsloon. -Naarmate, als gevolg 
hiervan, steeds minder mensen in de landbouw werken, wordt het seizoensef
fect per landbouwwerknemer belangrijker en zal er een steeds hoger loon ge
boden moeten worden om landbouwwerknemers elders te laten werken. 

Welk gevolg heeft industrialisatie voor het loonniveau? Treedt er een wissel
werking op tussen loonniveau en industrialisatie? Waarom zal nu de industrie 
tijdens het accumulatieproces de werknemers wegzuigen uit de handwerknij
verheid in plaats van uit de landbouw? De handwerknijverheid bepaalt het 
loonniveau in zowel nijverheid als landbouw. Als er gelndustrialiseerd wordt, 
zal er, om arbeid uit de landbouw aan te trekken, een steeds hoger loon gebo
den moeten worden in verband met het seizoenseffect en de niet te realiseren 
pachtopbrengst. Werknemers in de handwerknijverheid hebben geen sei
zoensmatige inkomensverhoging en hebben ook niet te maken met misgelopen 
pachtopbrengsten. Men hoeft dus, bij een (voldoende) elastische ar
beidsmarkt, een nauwelijks hoger loon te bieden om werknemers uit de hand
werknijverheid weg te bieden. Er zullen dan, wanneer de handwerknijverheid 
verdwenen is, hogere lonen betaald moeten worpen, omdat nieuwe industriele 
werknemers dan uit de landbouw aangetrokken moeten worden, waardoor als 
gevolg van genoemde oorzaken steeds hogere lonen noodzakelijk zijn. Naar
mate echter de werkgelegenheid in de handwerknijverheid groter is, zal het 
loonniveau in de industrie !anger op het niveau van de handwerknijverheid 
blijven, waardoor de winsten in de industrie groter zijn en daarmee de kapitaal
accumulatie sneller verloopt. 

lmpliceert industrialisatie een toename van de welvaart? lndien binnen de 
economie gespecialiseerd wordt in de produktie van industrieprodukten, kan 
dit voor met name de werkende bevolking ongunstig uitpakken. Als gevolg 
van deze specialisatie zal de economie een dee! van de benodigde landbouw
goederen zelf niet meer kunnen voortbrengen, maar moeten invoeren. De mo
gelijkheid bestaat dat de buitenlandse vraag naar de industriele goederen in
elastisch of instabiel is. Veronderstel bovendien dat de prijs van niet-
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landbouw- goederen daalt (als gevolg van internationale concurrentie of tech
nische vooruitgang) dan zullen c.p. minder landbouwgoederen gelmporteerd 
kunnen worden. De ruilvoet verslechtert. Indien deze ruilvoetverslechtering 
zich voltrekt tijdens de overgang van handwerknijverheid naar industriele 
produktie, dan betekent dit dat het reele loon van de werknemers, zowel in 
handwerknijverheid als in industrie in termen van landbouwgoederen, daalt. 
Deze loonsdaling zal doorgaan tot de handwerknijverheid is verdwenen, 
waarna het loon weer gaat stijgen, of tot het bestaansminimum bereikt wordt. 
Bij een nog lager loon is men niet meer bereid te werken. De overgang stopt 
dan. De werkers in de handwerknijverheid met hun constante arbeidsproduk
tiviteit, maar dalend reeel loon, verkommeren en de werknemers in de in
dustrie blijven op het bestaansminimum. De opbrengsten voor de onderne
mers dalen als gevolg van de dalende prijzen bij een inelastische vraag en aan
gezien de (loon-)kosten gelijk blijven, daalt de winst en komt de kapitaalaccu
mulatie en daarmee de industrialisatie tot stilstand. 

III ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN IN LANDBOUW EN NIJ
VERHEID 

In dit hoofdstuk zal onderzocht worden in hoeverre het theoretisch kader van 
het vorige hoofdstuk de feitelijke ontwikkelingen gedurende de eerste helft 
van de negentiende eeuw in Noord-Nederland verklaart. Hierbij staat een 
tweetal vragen voorop: Heeft Noord-Nederland een van het algemeen Euro
pees patroon afwijkende ontwikkeling gekend? Zou het algemeen Europees 
patroon van ontwikkeling in het Nederlandse geval niet nadelig uitgepakt 
zijn? Voorts: welke rol heeft de agrarische sector in de eerste helft van de ne
gentiende eeuw gespeeld? Kan het zijn dat de ontwikkeling van de landbouw 
de industrialisatie heeft tegengehouden? Was de landbouwontwikkeling een 
opgedrongen zaak voortvloeiend uit het ontbreken van een industrialisatie
alternatief? 

Heden ten dage zijn het de onderontwikkelde landen waar de agrarische sec
tor de belangrijkste sector is, zowel naar werkgelegenheid als naar bijdrage 
aan het nationaal inkomen. Gerschenkron is van mening dat, naarmate het 
percentage betaald werkzame personen in de landbouw hoger is, is er sprake 
van een grotere "achterlijkheid" in de economische ontwikkeling. In Noord
Nederland nam de landbouw gedurende de eerste helft van de negentiende 
eeuw een belangrijke plaats in zowel voor wat betreft de werkgelegenheid als 
de bijdrage aan het nationaal inkomen. Voor 1802 schatte Keuchenius het 
landbouwinkomen op f 83 miljoen wat bij een geschat nationaal ink omen van 
f 221 miljoen een aandeel van 37 ,5 OJo inhoudt23

) •• Wat betreft het aandeel van 
de landbouw in de werkgelegenheid zijn weinig exacte gegevens te melden. 
Van Stuijvenberg noemt 44 OJo in 1849, 38 OJo in 1859 en 32 OJo in 188924

). 

Nadere informatie moet gezocht worden in een indirecte benadering. Hier
bij zijn vooral Griffiths en De Meere van grote waarde. Griffiths heeft nauw
keurig de akkerbouwgegevens van Groningen onderzocht voor de periode van 
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1817 tot 188425
). Voor geheel Noord-Nederland zijn er slechts gegevens be

schikbaar vanaf 1842. Griffiths correleert vervolgens de cijfers van Groningen 
met die van Noord-Nederland (inclusief Groningen) voor de periode 1842-
1884. Dat hij eigenlijk had moeten correleren met overig Noord-Nederland 
(exclusief Groningen) geeft hij slechts impliciet aan. Hij concludeert dat op 
basis van de correlatie aangenomen mag worden dat voor geheel Noord
Nederland de akkerbouw een analoge ontwikkeling heeft doorgemaakt als 
Groningen in de periode daarvoor (1817-1842). De indices die Griffiths han
teert zijn afgeleid van de gecumuleerde brutowaarde van de aardappelen en de 
granen haver, gerst, rogge, tarwe en boekweit. De brutowaarde hiervan verte
genwoordigt 70 % van de totale waarde van de akkerbouwproduktie. De Mee
re accepteert de analoge ontwikkeling van Noord-Nederland en Groningen. 
Zijn berekeningen leiden tot een opvallend sterker verband dan dat van 
Griffiths26

). 

Mijns inziens moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan om de akker
bouwontwikkeling van Groningen representatief te kunnen stellen voor die 
van Noord-Nederland. Indien 6f in Groningen 6f elders in Noord-Nederland 
inpolderingen, ontginningen, ontbossingen, andere produktiemethoden of 
afwijkende bevolkingsgroei hebben plaatsgevonden, dan maakt dat Gronin
gen aanmerkelijk minder representatief voor Noord-Nederland. Om dit pro
bleem ten aanzien van de bevolkingsgroei te onderzoeken, heb ik met behulp 
van gegevens van Hofstee Tabel 3 samengesteld27

). 

TABEL 3 De bevolkingstoename in Groningen en in Nederland, 1815-1879 

Bevolkings omvang Bevolkingsomvang 
Groningen index proc. Nederland index proc. 

groei ex cl. Groningen groei 

1815 135.642 100 2.066.549 100 
29,5 OJo 30,0 OJo 

1839 155.651 129,5 2.684.908 130,0 
43,6 OJo 39,9 OJo 

1879 253.246 186,0 3.759.384 181,9 

Uit Tabel 3 blijkt dat er demografisch geen verstoring plaatsgevonden heeft 
waardoor Groningen in de periode 1817-1842 niet representatief zou kunnen 
zijn voor Nederland. Hoe stond het in deze periode met de ontginningen en de 
inpolderingen? Tabel 4 toont een bijna gelijke ontwikkeling van de oppervlak
ten landbouwgrond van Nederland en Groningen28

). 

T ABEL 4 Oppervlakte van de landbouwgrond in Groningen en in Nederland, 
1810-1850 

(duiz. ha.) 
1810 proc. groei 1825 proc. groei 1850 

Groningen 167 + 1,8 170 + 2,9 175 
Nederland 1796 + 2,4 1840 + 3,6 1906 
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FIGUUR 4 Ontwikkelingen van de waarde van de akkerbouwproduktie (1851 = JOO) 
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Ten aanzien van nieuwe teeltmethoden of andere kwalitatieve verbeteringen 
valt geen uitsplitsing te maken naar Groningen en overig Noord-Nederland. 
Concluderend dat Groningen representatief is voor Nederland gedurende de 
periode 1817-1842 kom ik op basis van Griffiths en De Meere tot figuur 429

). 

Op basis van Figuur 4 kan men zien dat 1830-1835 het startpunt was van een 
trendmatige stijging van de akkerbouwproduktie. Tot 1835 was sprake van 
fluctuaties rond eenzelfde niveau. Voor wat betreft de veeteelt en de zuivelsec
tor in de eerste helft van de negentiende eeuw beweert De Meere dat de akker
bouwproduktie niet kon groeien indien de veestapel niet tegelijkertijd groeide 
vanwege de mestvoorziening van het akkerland door vee. Reeds in de zeven
tiende eeuw kwam echter een dee! van de mestvoorziening voort uit het stede
lijk afval. Een groeiende (stads-)bevolking maakte ook groei in de akkerbouw 
mogelijk, zowel vanuit de vraag als vanuit het aanbod gezien. Dat de bevol
king groeide blijkt uit Tabel 3. 

Was de zuivelsector een groeifactor? Anders gezegd, kon groei in de pro
duktie van zuivel in de behoefte aan mest voorzien die een groter akkerbouw
areaal of intensiever gebruik daarvan vereiste? Voorzover exacte bekend zijn, 
blijkt de hoeveelheid runderen en paarden langzaam en regelmatig te groeien 
(Tabel 5). De runderen waren belangrijk voor de vlees-, boter- en kaasproduk
tie. De groei van de paardenstapel wijst duidelijk op een hogere akkerbouw
produktie, want de paarden waren nodig voor het ploegen en voor het 
transport over land en water (trekschuit). 

T ABEL 5 lndexcijfers van de runder- en paardenstapel, 
1815 - 1865 (1851 = 100)3") 

1815 1820 1825 1830 1835 1840 1845 1850 1855 1860 1865 

Paar den 85 85 80 85 92 97 102 107 105 107 
Runderen 85 93 91 90 100 95 100 102 105 110 
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De uitvoercijfers van het vee vertonen dermate grote schommelingen en hiaten 
dat van een trend niet gesproken kan worden. Deze schommelingen werden 
vooral veroorzaakt door veeziektes, die niet zozeer de omvang van de veesta
pel aantastten als wel de exportmogelijkheden. De importerende Ianden ver
meden op grote schaal de invoer uit landen waar een veeziekte heerstte vanwe
ge de angst voor besmetting. Na 1845 vertoonde de vee-export groei; de export 
bevond zich duidelijk op een hoger niveau dan de eerste helft van de negentien
de eeuw, hetgeen een aanwijzing kan zijn voor hogere produktie. 

De omvang van de zuivelexport is vrij nauwkeurig bekend. Wright geeft 
hoeveelheidscijfers van de export van boter naar Engeland in de periode 1819-
182731). Griffiths geeft exportcijfers in de periode 1833-1850 voor zowel boter 
als kaas. Deze cijfers sluiten uiteraard niet op elkaar aan omdat de cijfers van 
Wright alleen betrekking hebben op de export naar Engeland. Aangezien vol
gens Griffiths Engeland 90 o/o van de Nederlandse kaasexport afnam en het 
Zuid-Nederlandse (Belgische) aandeel nihil was32

), heb ik om de ontwikkeling 
van deze export weer te geven toch beide reeksen in een grafiek weergegeven 
(Figuur 5). In de jaren twintig van de negentiende eeuw steeg de boterexport 
aanzienlijk en regelmatig. Deze trend zette zich voor boter voort tot 1850, be
houdens een inzinking in het begin van de jaren veertig. Voor kaas gold vanaf 
1833 hetzelfde als voor boter. Uit Figuur 5 blijkt, behoudens de ontbrekende 
cijfers, dat de zuivelexport een stabiele groei vertoonde, zodat aangenomen 
mag worden dat de zuivelsector bijgedragen heeft aan de groei van de land
bouwsector in de periode 1820-1850. 

FIGUUR 5 Zuivelexport, 1820-1850 
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De Meere geeft informatie over de waarde van de boter- en kaasexport in lo
pende prijzen33

). Zo blijkt de waarde van de boterexport vanaf 1819 trendma
tig te stijgen met een aanzienlijke versnelling na 1845. De waarde van de kaas
export daarentegen nam eerst vanaf 1833 toe, maar dan ook gelijk met een 
hoog groeipercentage. Dat de ontwikkeling van de omvang van de zuivelex
port vrijwel dezelfde was als die van de produktie-omvang, mag blijken uit een 
correlatie die hiertoe is uitgevoerd door Griffiths voor de periode 
1860-191034

) . 

Andere indicatoren die informatie over de ontwikkeling van de landbouw 
verschaffen zijn het verloop van de grond- en pachtprijzen, en investeringen in 
de landbouw van niet-agrarische zijde en institutionele veranderingen zoals 
ziektebestrijding, landbouwonderwijs en -onderzoek en nieuwe teeltmetho
den. De grond- en pachtprijzen volgen in grote lijnen het patroon van de 
graanprijzen, zoals blijkt uit Tabel 6. 

TABEL 6 Prijsindexcijfers in de landbouw (1820129 = 100)35) 

Tarwe in Arnhem 
Tarwe in Middelburg 
Rogge in Arnhem 
Rogge in Den Bosch 
Rogge in Middelburg 
Huren Friese boerderijen 

1820/ 29 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

1830/ 39 

114,1 
105,0 
112,5 
117,7 
111,6 
104,8 

1840/ 49 

138,8 
121,1 
133,5 
133,5 
128,7 
125,8 

1850/59 

167,3 
134,I 
156,7 
156,7 
150,3 
161,8 

De tienjaarlijkse gemiddelden zeggen niets over de prijsfluctuaties die er ook 
zijn geweest; deze cijfers zijn ongewogen voor de oogstomvang. De trend is 
echter onmiskenbaar aanwezig en geeft stijgende landbouwprijzen aan. 

In andere gebieden zoals Beijerlanden (Zuid-Holland) en de Beemster 
(Noord-Holland), blijken de grond- en pachtprijzen te stijgen; evenzo in de 
kop van Overijssel na 1840. Ridder maakt melding van verdubbeling van de 
grondprijzen in de periode 1848-1857. Tussen 1835 en 1850 steeg de prijs van 
akkerbouw met 420/o en van wei- en hooiland met 23 %. Na 1830 blijken in 
Friesland en de Zaanstreek grote stukken bouwland aangekocht te worden 
door de welgestelde burgerij 36

). 

In 1799 werd het Veefonds opgericht dat in 1806 vervolgens uitgebreid werd 
tot het Fonds van den Landbouw dat zich vooral bezig hield met ziektepreven
tie. In 1821 werd te Utrecht de Veterinaire School opgericht. In 1838 breidde 
deze haar werk uit door aan enkele universiteiten cursussen te gaan verzorgen. 
Bovendien zorgde zij voor schadeloosstelling van boeren wier vee door epide
mieen verloren gegaan was. Vanaf 1815 werd landbouwonderwijs verplicht 
voor theologiestudenten om zodoende grotere geografische spreiding en over
dracht van landbouwkundige kennis te garanderen. Vanaf 1838 ontstonden 
vele regionale verenigingen die in 1846 gebundeld werden tot het Landhuis
houdkundig Congres37

). Sneller deelt mee dat in de officiele rapporten over de 
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periode 1826-1850 de belangrijkste verbeteringen gepaard gaan met een mas
sale instroom van kapitaal die het mogelijk maakte beter te draineren, syste
matischer te zaaien (rijenteelt), groter gebruik van mest te maken en betere 
machines te introduceren38

). Welke gevolgtrekkingen kan men nu maken aan 
de hand van de voorgaande onderzoekingen van de landbouw? 

Zoals eerder gebleken is, werd de landbouw in de Franse tijd aangezet tot 
een hogere en meer gediversifieerde produktie in verband met de economische 
blokkade als gevolg van het Continentale stelsel. De Franse overheid stimu
leerde middels premies en belastingvoordelen de ontginning ten behoeve van 
de landbouw. 

Dit was een belangrij ke aanzet voor de groei die de agrarische sector in de rest 
van de eeuw zou doormaken. De groei was onmiskenbaar en startte naar alle 
waarschijnlijkheid tussen 1830 en 1835. Hiervoor zijn de volgende argumen
ten aan te voeren. De grote inpolderingen en de ontginningen vonden plaats na 
1833. De trendmatige groei in de waarde van de akkerbouwproduktie ving aan 
tussen 1830 en 1835 (Figuur 5). De prijsontwikkeling van de landbowproduk
ten en het verloop van huurprijzen van boerderijen (Tabel 5) suggereren een 
vroeger tijdstip, maar prijsstijgingen zeggen meer over schaarste dan over pro
duktiegroei . De groei van de veestapel begon tussen 1830 en 1840 (Tabel 5). De 
zuivelproduktie en -export groeiden mogelijk al vanaf 1820, maar zeker vanaf 
1833 (Figuur 5). Na 1825 begonnen de grond- en pachtprijzen te stijgen als ge
volg van een hoger rendement van de landbouw. Vanaf 1830 werd door niet
agrariers landbouwgrond aangekocht als belegging. De ontwikkeling van de 
veeziektepreventie en het landbouwonderwijs, dat vooral vanaf 1838 in een 
versnelling kwam, genoot toen landelijke erkenning en waardering. 

Volgens Griffiths bleek in de periode 1830-1850 een verschuiving plaats te 
vinden in de produktencombinatie die verbouwd werd ten gunste van de inter
nationaal verhandelbare landbouwprodukten39

). Dit alles wijst op een aan
zienlijke economische groei in de landbouw. Deze groei had belangrijke uit
stralingseffecten op andere sectoren, zoals blijkt uit de reallocatie van kapi
taal, de ontginningen en de verbeteringen van de infrastructuur. Voorlopig is 
dit onze enige conclusie. Het is mogelijk dat Noord-Nederland zich internatio
naal gespecialiseerd heeft in de landbouw. Indien zou blijken dat de andere 
sectoren maar matig presteerden, impliceert dit dat de landbouw de bron van 
de economische groei was. In deze situatie betekent een relatief grote land
bouwsector zeer zeker geen kenmerk van "achterlijkheid" zoals Gerschen
kron beweert. 

De nijverheid 

Aan het begin van de negentiende eeuw kende Noord-Nederland feitelijk geen 
industrie, dat wil zeggen geen door stoomkracht aangedreven mechanische 
produktiewijze. De handwerknijverheid leidde een kwijnend bestaan, met na
me waar deze op trafieken gebaseerd was. Elders in Europa nam de industria
lisatie een duidelijke aanvang, terwijl deze aan Noord-Nederland voorbij leek 
te gaan. Men kan zich dan ook afvragen ofNoord-Nederland belangrijke kan-
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sen gemist heeft. De vraag die zich daarbij aandient is, had Noord-Nederland 
in de periode 1820-1850 kunnen industrialiseren? Is de overheid met haar eco
nomisch beleid in gebreke gebleven of waren de produktie-omstandigheden 
niet geschikt om over te gaan tot industrialisatie? 

Om over te schakelen op een industriele produktiewijze, moet zoals eerder 
is aangegeven, de kostprijs bij industriele produktie lager zijn dan die bij de 
handwerkmethoden en de wereldmarktprijs. Omdat bij industriele produktie 
de vaste kosten, de kapitaalkosten, hoger zijn dan bij de handwerkmethode, is 
een grotere afzet onontbeerlijk om tot een concurrerende verkoopprijs te ko
men. Hieraan kan toegevoegd worden dat naarmate de technologie voort
schrijdt bij toepassing van meer geavanceerde techniek, de kapitaalintensiteit 
van de produktie ook toeneemt en daarmee eveneens de minimaal noodzake
lijke marktgrootte. Dit impliceert dat naarmate een economie op een later 
tijdstip industrialiseert een grotere afzetmarkt nodig is dan voor een "vroege 
starter"40

). Voorwaarde is een groeiende afzetmarkt, bijvoorbeeld als gevolg 
van economische groei. De markt groeit echter ook als er sprake is van het in
tegreren van deelmarkten en van het elimineren van lokale marktimperfecties 
waarbij de infrastructuur een belangrijke rol kan spelen. 

Voorlopig is voor Nederland bekend dat vanuit de landbouw economische 
groei gegenereerd werd. Ten aanzien van de ontwikkeling van de infrastruc
tuur bestonden al concrete plannen in de Franse tijd. In de jaren twintig en 
dertig werden veel kanalen aangelegd en in de jaren veertig en vijftig kwam een 
primair wegennet tot stand en werden ook de eerste spoorwegen aangelegd. De 
invloed die hiervan uitging op de aanbodzijde is veel groter geweest dan op de 
vraagzijde. Men zou mogen verwachten dat de lokale markten integreerden in 
de loop van de negentiende eeuw. De binnenlandse markt was echter niet groot 
en voor de export was de concurrentiekracht nog te klein. Dit probleem werd 
als volgt opgevangen. Door de invoering in 1818 van een discriminerend tarief 
voor de invoer van textiel in Nederlands-Indie werd de grote concurrent Enge
land daar enigszins verdreven ten gunste van de afzet van eigen textielproduk
ten. De tarievenstructuur werd tussen 1837 en 1845 afgebouwd. 

Van nog groter belang was de N.H.M. die tot doe! had onder meer de kolo
niale handel te nationaliseren. Daartoe kreeg de N .H .M het monopolie om al
le regeringsprodukten van en naar Nederlands-lndie te verschepen, doch daar
naast de verplichting uitsluitend van Nederlandse schepen gebruik te maken. 
Het effect van deze maatregelen werd versterkt door de invoering van het Cul
tuurstelsel in 1830. Het Cultuurstelsel hield in dat 20 OJo van de dorpsgronden 
aan de (Nederlandse) overheid beschikbaar gesteld moest worden. De over
heid bepaalde wat er op verbouwd moest worden. Deze produkten waren 
vooral koffie en suiker en in mindere mate thee en indigo. De Indische bevol
king moest werken op deze gronden; het was een belasting in natura. Het Cul
tuurstelsel bleef gehandhaafd tot 187041

). 

Met name de scheepsbouw en de textiel hadden baat bij de door de N .H.M. 
verzorgde koloniale handel. De koopvaardijvloot nam van 1831 tot 1840 toe 
van 1252 schepen tot 1628 schepen. De nieuw geregistreerde schepen hadden 
een gemiddeld tonnage van 354 ton tegen 246 ton en 281 ton respectievelijk in 
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1826 en 1829. De fregatten die in de jaren veertig gebouwd werden, hadden een 
tonnage dat varieerde tussen 700 en 800 ton42

). Als gevolg van de politiek der 
N.H.M., - ieder nieuw gebouwd schip kreeg vrachten toegewezen tegen 
vrachttarieven boven de wereldmarktprijs-, ontstond rond 1840 overcapaci
teit; dit deed de klad komen in de fregatbouw. Ten aanzien van de vraag naar 
textiel-produkten bleek het marktaandeel van de Nederlandse produkten in 
Nederlands-lndie op te lopen van 12,5 OJo in 1825 tot ± 65 OJo in 182943

) . Tij
dens de periode 1835 -1845 voerde de N.H.M. een filantropisch beleid. De be
windvoerders stonden onder invloed van het ethisch reveil uit de jaren dertig 
en waren vol afschuw over de sociale wantoestanden die ze gezien hadden in de 
Belgische en Engelse textielfabrieken. 

De N.H.M. streefde naar het scheppen van werkgelegenheid in de hand
werknijverheid . In de praktijk concretiseerde dit beleid zich in een kunstmati
ge bevoordeling van de handwerknijverheid in de )age-loon gebieden van het 
land. De textielproducenten ontvingen vaste en relatief hoge prijzen voor hun 
produkten. De N.H.M. was in staat tot deze politiek omdat zij financieel 
gesteund werd door de regering. De regering had in 1835 de z.g.n. geheime 
lijnwaadcontracten afgesloten met de N.H.M. waarbij de N.H.M. zich ver
plichtte tot steeds hogere waarden textielprodukten te exporteren, terwijl de 
regering zich garant stelde voor eventuele verliezen oplopend tot een maxi
mum van 121/2 %. Deze contracten waren geheim vanwege de internationale 
concurrentievervalsing die hierdoor plaatsvond. De regering was dan ook 
bang voor de reactie van de grote concurrent Engeland met wie een verdrag 
gesloten was dat bedrijven uit derde landen maximaal het dubbele van het 
moederlandse tarief aan invoerrechten met betrekking tot de kolonie moesten 
betalen. Voor de schijn vond er een heffing van 12 112 OJo op de Nederlandse 
produkten plaats en op Engelse produkten derhalve een invoerrecht van 25 OJo . 
De verliesgarantie bleef bestaan en de heffing werd aan de N.H.M. gerestitu
eerd. Toen in 1843 deze handelswijze als gevolg van publikatie duidelijk werd, 
trok de Minister van Kolonien uit angst voor Engelse maatregelen alle contrac
ten in44

). 

De Nederlandse nijverheid genoot een stabiele vraag naar textielprodukten 
tegen hoge prijzen; met concurrentie had dit niets te maken. Het concurrentie
element openbaarde zich eerst in de jaren veertig. In 1840 was er misoogst in 
Nederlands-lndie. Dit hield in dat het Cultuurstelsel geringe opbrengsten voor 
de overheid opleverde, waardoor de subsidiering van de verscheping en de 
produktie van de textielprodukten bezwaarlijk werd. Daarnaast betekende de
ze misoogst voor de bevolking van Nederlands-Indie minder koopkracht en 
voor de N.H.M. dus minder afzet. De N.H.M. reageerde hierop door de om
vang van de orders af te stemmen op de omvang van de vraag. Aanvankelijk 
werden deze orders niet gegund aan de meest efficiente producenten. Vanaf 
1844 nadat de directieleden, die de drijvende kracht vormden achter de filan
tropische politiek, overleden dan wel afgetreden waren, werden de orders ver
deeld door middel van een concurrerende inschrijving. Betekende dit nu dat 
het Nederlandse fabrikaat van de markt geconcurreerd werd? Met eenvoudige 
produkten kon de Nederlandse nijverheid concurreren met de Engelse, maar 
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met de meer verfijnde produkten ging dat niet. Vanaf 1843 (na het intrekken 
van de lijnwaadcontracten) daalde het Nederlandse marktaandeel van ge
bleekt en ongebleekt katoen op Java van gemiddeld 78 OJo (1841I43) tot gemid
deld 67 OJo in de rest van de jaren veertig. Voor gekleurd en bedrukt katoen 
daalde het marktaandeel van het Nederlands fabrikaat van 520Jo tot slechts 
260Jo berekend over dezelfde jaren. De kolonie Nederland-lndie kon uitkomst 
bieden ten aanzien van de beperkte omvang van de binnenlandse afzetmarkt. 
Concurerren zonder de extreme bescherming van de lijnwaadcontracten was 
aanvankelijk niet mogelijk. 

Wat kan de oorzaak geweest zijn? Voorzover het om kostennadelen gaat 
moet men de aanbodzijde beschouwen. Voor wat het vraagzijde-aspect betreft 
kan de marketing nog een rol gespeeld hebben. De N .H .M. was een te bureau
cratisch apparaat om snel in te spelen op vraagwijzigingen. De producenten 
hielden zich daarmee al helemaal niet bezig, want de N.H.M. ("Niemand 
Handelt Meer") kocht hun produkten toch we!. 

* Algemeen aanvaard is de opvatting dat de Nederlandse nijverheid weinig ge-
bruik maakte van de elders toegepaste produktietechnieken. Dient men de 
oorzaak nu te zoeken in mentaliteits'!Cwesties of waren de omstandigheden 
(nog) niet opportuun? Was de overheid als stimulator in gebreke gebleven? 
Dat de mentaliteit van de producenten zodanig was dat er een aversie bestond 
tegen innovatie, was tot 1960 een algemeen aanvaarde opvatting45

). Conser
vatisme en onwetendheid zullen mogelijk een rol gespeeld hebben, maar dan 
nog moeten toch we! enkele pioniers met ondernemersgeest de innovatie aan
gedurf d hebben. Omdat dit in feite in de textielsector niet gebeurde moeten an
dere factoren een rol gespeeld hebben. Was er misschien een tekort aan kapi
taal? Een kapitaalmarkt in zijn huidige vorm ontbrak maar kapitaal was er 
voldoende. De meeste kapitalisten belegden hun vermogen liever in vastren
tende overheidsobligaties of in onroerend goed. lndien ze wilden speculeren 
kochten ze Amerikaanse spoorwegaandelen. Naarmate de landbouw zich in 
Nederland ontwikkelde belegden ze ook in landbouwgronden. Er was slechts 
een gebrek aan aanbod van kapitaal op de deelmarkt nijverheid/industrie. 
Hoe stond het met de vraag naar kapitaal op deze deelmarkt? 

Vanuit een aantal bedrijven was er zeker behoefte aan externe financiering; 
omdat geen korte termijn-kredieten aan de nijverheid gegeven werden, 
moesten ondernemers veel kasgeld aanhouden; bij industriele produktie op 
grotere schaal was ook veel kapitaal nodig voor grondstofaankopen en voor 
kredietverlening aan afnemers. Kapitaalvraag kwam met name voort uit de 
machine- en gereedschapsindustrie die in Noord-Nederland na de Belgische 
afscheiding eigenlijk nog opgezet moest worden. Aangezien Willem I het be
lang hiervan terdege inzag (zowel vanwege economische als strategische bete
kenis, leger en vloot) besloot hij persoonlijk dee! te nemen in deze kapitaal
voorziening en vervulde daarbij een cruciale rol. De enige voorwaarden, die 
hij aan de deelnemingen verbond, was, dat ze tot modernisering en expansie of 
het starten van een onderneming zouden leiden. In 1821 werd het Fonds ter be
vordering van de Nationale Nijverheid opgericht. De Staten-Generaal voelde 
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weinig voor de doelstelling "ter aanmoediging van fabrieken en trafieken" en 
beoordeelde uitsluitend de solvabiliteit van de eventuele debiteur. Het gevolg 
was dat het meerendeel van de aanvragen afgewezen werd; voorzover sprake 
was van toewijzingen, werd, behoudens in gevallen waar de koning zijn per
soonlijke invloed aanwendde (onder Coquerill), meestal kapitaal verschaft 
dat gebruikt werd om dure hypotheken af te lossen in plaats van voor expansie 
of modernisering. Dit verminderde wel de kosten voor de ondernemers maar 
betekende feitelijk een misallocatie van overheidsgelden. 

Hoe kwamen de overige ondernemers dan wel aan kapitaal? Veelal werd dit 
verkregen van (schoon-)familie. Hierdoor werd het familiebedrijf dan ook een 
algemeen voorkomende ondernemingsvorm. Daarnaast werd veel gebruik ge
maakt van notarissen, die als intermediair fungeerden tussen kapitaalgever en 
-nemer. De notaris kende zowel welgestelde kapitaalbezitters als zakenlieden 
en genoot algemeen vertrouwen46). De meest gebruikte vorm van expansie was 
door middel van interne financiering, dus uit ing.~houden winst. De onderne
mers hoefden dan niet bij anderen aan te kloppen en konden pottenkijkers 
buiten de deur houden. Voorzover op deze wijze de economische herstructure
ring werd gefinancierd, kan men spreken van een "industrialisatie zonder ka
pitaalmarkt"47). 

Waren de hoge loonkosten een belemmering voor de industrialisatie? Ont
wikkelden de loonkosten zich zodanig dat industrialisatie aantrekkelijk werd? 
Dit ogen theoretische vragen te zijn, maar bij nader onderzoek blijken er op
vallende aspecten aan te zitten. Eerder is gebleken dat de lonen in de "han
delsprovincies" in 1819 gemiddeld bijna 40 OJo hoger waren dan die in de overi
ge provincies en dat bleek weer het gevolg te zijn van de hoge belastingdruk in 
die provincies. Volgens de economische handboeken zullen relatief hoge ar
beidskosten leiden tot vervanging van arbeid door machines, dus mechanisa
tie, volgens Mokyr echter niet. Volgens hem zouden hoge arbeidskosten de in
vesteringen niet alleen direct afremmen, maar ook indirect middels Jagere in
gehouden winsten (geringe kapitaalaccumulatie). Op basis hiervan zou men 
dus verwachten dat industrialisatie niet in de ,,handelsprovincies" zou begin
nen maar in de overige provincies. In Leiden was reeds in 1819 een stoomma
chine in gebruik in de lakenindustrie en andere bedrijven volgden. In 1843 wa
ren er echter nog slechts drie Jakenbedrijven over, die ieder apart het spinnen, 
weven en vollen van het laken onder een dak gebracht hadden om hun stoom
machine zoveelmogelijk te benutten. Dit wijst op onderbezetting als gevolg 
van het niet kunnen concurreren, maar waren de loonkosten hieraan schuldig? 

In Haarlem (in de wat loonkosten betreft dure provincie Noord-Holland) 
werd in de jaren dertig de onderneming Phoenix gevestigd die met stoom
kracht aangedreven weefgetouwen bezat. Deze had zich daar gevestigd na de 
Belgische afscheiding. Phoenix floreerde niet en ging in de loop van de jaren 
veertig failliet. Volgens Griffiths waren de hoge Joonkosten hieraan debet; 
naar zijn schrijven, bepaalde het draad 65 OJo van de kostprijs en aangezien 
draad bijna overal even duur was, bepaalden loonkostenverschillen de 
kostprijsverschillen48). Waarschijnlijk speelden nog twee factoren een rot. 
Ten eerste de reeds genoemde orderpolitiek van de N.H.M. De N.H.M. gunde 
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de industriele producenten nauwelijks orders, omdat industrialisatie niet al
leen werkgelegenheid deed afnemen, maar ook de mensonterende werkgele
genheid in plaats stelde van het ambacht/handwerk. Ten tweede de brandstof
kosten. De gemechaniseerde nijverheid had als krachtbron de stoommachine 
en de stoommachine had brandstof nodig. Nu was er in Noord-Nederland 
brandstof voldoende in de vorm van turf, maar turf heeft als nadeel dat het 
voor gebruik in de stoommachine (en hoogoven) te vochtig is en een te !age ca
lorische warmteopbrengst geeft bij verbranding in vergelijking met steenkool. 
Steenkool werd nog niet gewonnen in Noord-Nederland, en moest dus gelm
porteerd worden uit Zuid-Nederland/Belgie of Engeland. Aangezien steen
kool een bulkgoed is en er nauwelijks verharde wegen waren (vooral de secun
daire wegen waren bijzonder slecht) was vervoer van steenkool alleen over wa
ter mogelijk . Uit Figuur 6 blijkt dat naarmate goederen voor een groter dee! 
van deaf te leggen afstand per schip vervoerd konden worden, de totale trans
portkosten aanmerkelijk daalden49

). Dit impliceert dat de Jevensvatbare in
dustriele vestigingsplaats aan bevaarbaar water zou moeten liggen. Op basis 
hiervan kwamen de "handelsprovincies" met hun goed bevaarbare rivieren in 
aanmerking, maar daar waren de loonkosten juist hoog, terwijl in de provin
cies met !age Joonkosten de infrastructuur onderontwikkeld was. Spoorwegen 
waren nog niet aanwezig (de eerste spoorweg werd in 1839 tussen Amsterdam 
en Haarlem geopend) en ook de waterwegen vormden geen gelntegreerd 
systeem. De meeste in 1820 bestaande kanalen waren gebouwd in verband met 
afwatering. Vee! rivieren in het oosten van het land waren in de zomer onbe
vaarbaar vanwege de !age waterstand en in de winter vanwege een te gevaarlij
ke stroming; bovendien waren in de winter de wegen onbegaanbaar voor zwa
re vracht. Industriele produktie vergt een regelmatige aanvoer van grond- en 
brandstoffen en een regelmatige afvoer van eindprodukten en dat is onmoge
lijk met een dergelijke gebrekkige infrastructuur. Op de ontwikkeling van de 
infrastructuur kom ik nog terug. 

Hoe stond het dan met de steenkoolprijzen in Noord-Nederland ten opzich
te van Engeland en wat was de invloed van de transportkosten hierop? 

TABEL 7 Steenkoolprijzen per ton 1830-185550
) 

Plaats Prijs Plaats Prijs 

1830 Rotterdam f 16 a 18,50 Gent(Zuid-Ned) f 15,-
1843 Rotterdam 11,- Brabant 15,50 
1855 Manchester 4,50 Leiden 11,30 

Prijsverschillen tussen plaatsen binnen Noord-Nederland op dezelfde da
tum werden veroorzaakt door transportkosten. De extreme verschillen met 
Manchester worden in hoofdzaak veroorzaakt door de Engelse uitvoerrechten 
(± /6/ton) en Nederlandse fiscale lasten. Op basis van Figuur 6 en Tabel 7 
kan men nu concluderen dat het abominabel slechte en daardoor dure trans
portsysteem voor bulkgoederen een essentiele factor was in de belemmering 
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FIGUUR 6 Transportkosten per schip!as in Overijsse/ in 1825 

Zwolle Enschede 

- - - - - -- = transportkosten per schip. afstand vanaf Zwolle ) 
---- = transport per as. 

van de industrialisatie. Zolang de steenkool zo zwaar belast werd en zo kost
baar getransporteerd moest worden, was het industrialiseren uit dien hoofde 
niet aannemelijk. Waarschijnlijk waren bij de toepassingen van stoomkracht
aandrijvingen te Haarlem (Phoenix) en Leiden dan ook niet de loonkosten, 
maar de brandstofkosten de bepalende factor die tot het mislukken van deze 
ondernemingen leidden. 

Hiermee zijn de loonkosten nog niet afgedaan. Zoals intussen bekend is, 
waren de loonkosten in de oostelijke provincies bijzonder laag. Toen in 1830 
met de Belgische opstand de afscheiding van de Zuidelijke Nederlanden een 
aanvang nam, was het overgebleven koninkrijk plotseling de textielsector 
kwijt, die tot dan toe via Noord-Nederland middels de ondertussen opge
bouwde handelsvloot, in Nederlands-Indie afgezet werd. Zuid-Nederland had 
in 1830 en beginnend met de Franse tijd, de metaalindustrie en de textielin
dustrie al ver gemechaniseerd. Willem I besloot ook in Noord-Nederland een 
textielsector in het !even te roepen. Daartoe werden Belgische en Engelse on
dernemers aangetrokken. 

De bewindvoerders van de N.H.M. gingen op onderzoek en zagen de hand
weeftechniek die C. De Maere in Belgie toepaste. Deze techniek maakte ge
bruik van de snelschietspoel, een voor Nederlandse begrippen in die tijd zeer 
moderne methode, hoewel er al meer dan honderd jaar daarvoor in Engeland 
patent op verkregen was. Zij namen ook kennis van de sociale toestanden in de 
Belgische fabrieken. Thomas Ainsworth, in dienst bij De Maere, werd bena
derd door de N.H.M. en kwam met het voorstel om op het platteland de 
snelspoeltechniek toe te passen. Bij deze technick was de arbeidsproduktiviteit 
drie maal zo hoog als bij gebruik van het klassieke weefgetouw. Tegelijkertijd 
zou een aanzienlijke werkgelegenheid geschapen worden (voor 1840 geschat 
op 14.000 personen directe werkgelegenheid) in een gebied waar de lonen laag 
waren en de armoede groot. Bovendien zou zo voorbij gegaan kunnen worden 
aan de sociale nadelen van de industriele produktie. Het voorstel van Ains
worth werd aangenomen en hij werd benoemd tot directeur van een instituut 
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waar de wevers konden leren omgaan met de snelschietspoel. Het bekwaam le
ren werken met een klassiek weefgetouw kon we! drie jaar duren en dat was ve
le malen !anger dan met de snelschietspoel, waarbij de leertijd slechts vier 
maanden bedroeg. Deze vorm van beroepsonderwijs verspreidde zich snel 
door het land en binnen drie jaar was de nieuwe techniek zodanig verbreid en 
toegepast dat de weefschool overbodig geworden was51). 

Dat de arbeidsproduktiviteit door middel van de snelschietspoel in de 
Twentse textielsector enorm steeg blijkt uit Tabel 852

). 

T ABEL 8 Ontwikkeling van de ar
beidsproduktiviteit in de Twentse tex

tielsector (1910 = JOO) 

Weven 
Spinnen 

1810 1850 1880 

5 
8 

38 
10 

55 
91 

Stijgingen van de arbeidsproduktiviteit na 1850 zijn het gevolg van de mecha
nisering. Zoals blijkt uit Tabel 9, plaatste de N.H.M. steeds grotere orders en 
verdeelde deze over de nieuw gecreeerde textielsector. De N.H .M. betaalde 
een vaste prijs die 9 OJo hoger lag dan in Vlaanderen (Belgie), Het marktaandeel 
van Nederlandse textielprodukten op Java dat na de Belgische afscheiding ni
hil geworden was, herstelde zich volledig (onder bescherming van de geheime 
lijnwaadcontracten). 

T ABEL 9 Aantallen calico's (bedrukt katoen) door de N.H.M. besteld en het Neder
landse marktaandeel op Java 1833-1840 53) 

Aantal Markt- Aantal Markt-
calico's aandeel(OJo) calico's aandeel(OJo) 

1833 ? 2 1837 217 .000 52 
1834 40.000 7 1838 259.000 59 
1835 193.000 37 1839 406.000 69 
1836 238.000 53 1840 610.000 67 

Met deze transformatie was de oude handweeftechniek gelijk verdwenen en 
was in korte tijd een textielsector ontstaan, waarvan de arbeidsproduktiviteit 
drie maal zo hoog was als die van de oude handweeftechniek. Ten opzichte van 
de industrie!e produktie valt te vermelden dat er geen grote investeringen no
dig waren en vermeden werd het transportprobleem op te lossen, wat nodig 
was om brandstof tegen betaalbare kosten aan te kunnen voeren. Zonder be
wuste afweging gemaakt te hebben was in dit geval een juist beleid gevoerd. 
Deze nieuwe produktiewijze impliceerde weliswaar een constante arbeidspro
duktiviteit, maar gegeven de ruime arbeidsmarkt bleven problemen aan het 
loonfront achterwege. Impliceert dit dat de lonen stabiel bleven? De Noord-
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Nederlandse economie vormde een weinig gelntegreerd systeem. Er was geen 
sprake van een landelijk bepaald loonniveau. Tabel 10, samengesteld op basis 
van recente publikaties schept hierover enige duidelijkheid54

). 

TABEL 10 Ontwikkeling van de nominale lonen in Nederland in centenl dag, 1816119 
-1860164 

Provincie Activiteit 1816/ 19 1841 1860/ 64 

Overijssel weven 59 50 39 
Utrecht spinnen 60 70 60 
? stoomspinnen 100+ 
Overijsel stoomspinnen 75/ 91 ,50*) 
Noord-Holland blekerij 85 85/ 120+ 128/ 150*) 
Noord-Holland wol 50 70 50/ 120*) 
Noord-Holland pa pier 61 50/ 120+ 80/ 150*) 

*) met toepassing van stoomkracht 

Hieruit blijkt dat de daglonen van de werknemers in de handwerksector stabiel 
bleven of daalden, terwijl daar waar gemechaniseerd werd , de lonen stegen. 
Dat was ook te verwachten, want alleen door middel van hogere lonen kon 
men werknemers aan de handwerknijverheid en aan de landbouw onttrekken 
vanwege het seizoenseffect en de niet te realiseren pachtopbrengsten zoals 
hiervoor nader uiteengezet. Dat de lonen in het gunstigste geval gelijk bleven, 
maar ook wel daalden, vloeit voort uit de stegen55

). arbeidsproduktiviteit el
ders en de constante arbeidsproduktiviteit in de handwerknijverheid. Dalende 
produktprijzen leiden bij gelijkblijvende arbeidsproduktiviteit tot een lagere 
toegevoegde waarde en derhalve tot een lager loon. 

Hoe ontwikkelde de prijsverhouding van de landbouwprodukten zich ten 
opzichte van de industrie/ nijverheidsprodukten? Van 1825 tot 1850 vertoon
den de prijzen van de landbouwprodukten zoals aardappelen, rogge, tarwe 
een trendmatige stijging van ± 0, 75 OJo per jaar. De prijzen van textielproduk
ten vertoonde over die periode een lichte daling. De aanvankelijk snelle dating 
van de index wordt veroorzaakt doordat vooral de landbouwprijzen relatief 
sterk stegen55

) . Als men deze ontwikkeling vergelijkt met de export/import
verhouding van Nederland voor voedsel en die voor industrie/ nijverheidspro
dukten, dan blijkt de export/import-verhouding voor voedsel relatief hoog te 
zijn (1,25-1,40) en voor industrieprodukten relatief laag (0,3-0,4)56

) . Dit bete
kent dat Noord-Nederland zich gespecialiseerd heeft waar het zijn compara
tief voordeel had, namelijk in de landbouw. Voor de landbouwprodukten 
(Tabel 11) bestond een heel gunstig ruilvoet. De landbouw genereerde econo
mische groei en Van Zanden laat zien dat tussen 1820 en 1850 het aandeel van 
de agrarische beroepsbevolking zelfs nog toenam van 40 OJo tot 42 OJo van de to
tale beroepsbevolking57

). Het risico van verpaupering is met deze ontwikke
ling voorkomen. Vlaanderen dat we! industrialiseerde, kwam in de "val" te
recht. De bevolking werkzaam in de textielsector daar verkommerde. Het ree-
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le loon kwam daar onder het bestaansminimum als gevolg van specialisatie op 
een relatief steeds goedkoper industrieprodukt dat geruild moest worden te
gen relatief steeds duurdere landbouwprodukten. De toenemende arbeidspro
duktiviteit in de industrie leidde tot dalende reele lonen in de handwerknijver
heid zodat de Vlaamse bevolking verhongerde. Het aantal delinquenten groei
de enorm en de sterftecijfers overtroffen vele jaren de geboortecijfers . Tussen 
1840 en 1850 was er een aanzienlijk netto emigratie-overschots8). 

Het hiervoor gespecificeerde model lijkt op een bijzondere wijze te passen in 
de Nederlandse situatie. Het industrialisatiemodel verklaart waarom Noord
Nederland niet industrialiseerde en daardoor niet verpauperde. De sterke 
landbouwsector en de toepassing van de snelschietspoeltechniek in de textiel
nijverheid waren geen stap terug, geen achteruitgang, maar wijs beleid. De ge
brekkige infrastructuur impliceerde dat de omstandigheden voor industriali
satie nog niet optimaal waren. De vraag wanneer Nederland kon of had kun
nen industrialiseren komt in het navolgende aan de orde. 

TABEL 11 Index van textielprijzen uitgebracht in landbouwprijzen (1850 = 100/9) 

1820 1825 1830 1835 1840 1845 1850 

Index 215 170 130 121 83 84 100 

IV EVOLUTIE VAN DE ECONOMISCHE OMSTANDIGHEDEN IN 
VERBAND MET DE INDUSTRIALISA TIE 

Uit het voorgaande kunnen we opmaken dat in de jaren dertig van de vorige 
eeuw de economische omstandigheden ongeschikt waren voor industrialisatie. 
De omstandigheden veranderden geleidelijk. De industrialisatie zette zich in de 
hele economie pas door tijdens het laatste kwart van de negentiende eeuw, 
waarbij de "groeispurt", de investeringssprong, zich in de jaren 1895-1900 
voordeed, aldus De Jonge60

). Dit was internationaal gezien erg laat. Had Ne
derland eerder kunnen industrialiseren? Wanneer waren de omstandigheden 
zodanig dat de Nederlandse economie over een breder scala van bedrijfstak
ken de stoommachine op een rendabele wijze kon aanwenden als krachtbron? 
Had regeringsbeleid de industrialisatie kunnen bespoedigen? 

Brandstof en transport vormden een basis voor belastingheffing door mid
del van invoerrechten, accijnzen en tolheffingen. In 1842 werd 47 11/o (van het 
overheidsbudget) besteed aan rente en aflossing op de staatsschuld61

). Deze 
staatsschuld vond haar oorsprong in de achttiende eeuw maar was vooral toe
genomen in de Franse tijd. Door middel van belastingheffing was het begro
tingstekort niet te dichten, noch de staatsschuld te delgen. Om dit laatste te 
realiseren werd in 1822 het Amortisatie-Syndicaat opgericht. De Koning die 
ten aanzien van het Amortisatie-Syndicaat de vrije hand had en alleen jaarlijks 
de gedelgde schuld en eenmaal in de tien jaar een staat van baten en lasten aan 
de Staten-Generaal moest voorleggen, maakte van het Syndicaat gebruik om 
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allerlei uitgaven te doen zonder de Staten-Generaal daarin te kennen . Als ge
volg van deze vrijheid was de staatsschuld toegenomen en daarmee ook de ren
telast. 

Toen in 1830 de Belgische afscheiding een aanvang nam, betekende dit een 
aanzienlijke vermindering van de belastingopbrengsten en tevens hogere uit
gaven voor defensie. Dit vertaalde zich in de periode 1829-1839 in een toename 
van de staatsschuld met f 408 miljoen; in 1840 ging Nederland dan ook bijna 
bankroet. Het Amortisatie-Syndicaat werd opgeheven. In 1844 werd de natio
nale schuld geschat op f 2,3 miljard; deze bedroeg per hoofd van de bevolking 
bijna het tienvoudige van de meeste landen in Europa62

) . Door middel van een 
"vrijwillige" Iening werden allerlei achterstallige verplichtingen nagekomen 
en tegelijkertijd een deel van de staatsschuld opnieuw gefinancierd maar te
gen een lagere rente (deze conversie is vergelijkbaar met de tiercering onder 
Napoleon). Vanaf 1846/ 47 ontstonden er begrotingsoverschotten en konden 
de leningen versneld worden afgelost zodat in 1857 de staatsfinancien weer als 
redelijk gezond kunnen worden beschouwd63

). 

Waardoor kon deze financiele wending ten goede plaatsvinden? De 
(defensie-)uitgaven konden weliswaar verminderen na de regeling van de Bel
gische afscheiding in 1839, maar de belastinginkomsten waren toch te gering 
om een sluitende begroting te realiseren. De inkomsten die dit mogelijk maak
ten kwamen uit Nederlands-lndie, waar het Cultuurstelsel voorzag in de zgn. 
"lndische baten". Volgens Kossmann was het batig saldo in 1834 reeds bijna 
f 10 miljoen per jaar64

) . De Koning gebruikte deze middelen ten behoeve van 
zijn buitenlandse politiek, in casu om de Belgische afscheiding tegen te hou
den . Een bijdrage van de Indische baten aan de beperking van het begro
tingstekort of ten behoeve van schulddelging kon pas plaatsvinden vanaf 
1840. 

Baudet en Fasseur geven aan dat in de periode 1830-1850 van de/ 415 mil
joen netto N .H .M.-opbrengsten ruim /215 miljoen rechtstreeks in de schat
kist vloeiden, wat gemiddeld neerkomt op f 11 miljoen per jaar65

). De groei 
van deze baten was niet alleen een gevolg van de stijgende prijzen van koffie en 
suiker, maar ook van de groeiende produktie, zoals blijkt uit Tabel 1266) . Deze 
tabel geeft aan dat vooral vanaf 1837 de lndische baten voor een belangrijk 
deel bijdroegen in de overheidsinkomsten. Deze extra inkomsten werden niet 
produktief aangewend maar besteed aan rente en aflossing op de staatsschuld. 

TABEL 12 Koffieproduktie en suikerexport van Java (183711841 =JOO) 

II Index I Index II 

1827/ 31 20,9 3,6 47,l 7,9 
1832/ 36 25,4 19,6 57,2 42,9 
1837/ 41 44,3 45,7 100,0 100,0 
1842/ 46 55,3 58,7 124,8 128,4 
1847/ 51 50,9 77,0 114,7 168,5 
1852/ 56 56,0 ?? 126,4 ?? 
1857/ 61 53 ,8 ?? 121,3 ?? 
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vijfjaarlijks gemiddelde van de koffieproduktie in miljoenen kg op Java in 
Gouvernementscultuur 

II vijfjaarlijks gemiddelde van de suikerexport van Java in miljoenen kg. 

De noodzaak tot belastingheffing was dus evident aanwezig. In hoeverre 
drukte deze belastingheffing op brandstof en transport? Aangezien voor de 
toepassing van de stoommachine alleen steenkool (vanwege haar calorische 
kwaliteiten) als brandstof relevant was, laat ik turf als belastingdragende 
brandstof verder buiten beschouwing. 

In 1830 werd in Noord-Nederland nog geen steenkool gedolven. De steen
kool moest of uit Zuid-Nederland of uit Engeland komen. Aan de mijn kostte 
de Zuid-Nederlandse steenkool/13,-/1000 kg en de Engelse/5,70/1000 kg, 
waardoor Zuid-Nederlandse steenkool dus ruim twee maal zo duur was als de 
Engelse. Op de Engelse steenkool rustte aanvankelijk een uitvoertarief van 
/3,45 dan wel /6,-/1000 kg, al naar gelang de kolen met een Nederlands 
respectievelijk met een Engels schip vervoerd werden. Op de Engelse steen
kool rustte vervolgens nog een invoerrecht van/7,-/1000 kg. Dit hield in dat 
in 1830, afgezien van de transportkosten die de steenkoolprijzen ook sterk ver
hoogden, fiscale maatregelen de brandstof en daarmee de industriele produk
tie erg duur maakten. In genoemde invoerheffingen kwam in 1833 al verande
ring en in 1837 schafte Engeland de uitvoerrechten op steenkool af. 

Na de aanvankelijke groei van steenkoolimporten uit bet Ruhrgebied (uit 
Duitsland, via de Rijn), stagneerde deze import ten gunste van de import uit 
Engeland. De fiscale druk op de Engelse steenkool bedroeg in 1837 nog slechts 
/2,-/1000 kg. 

TABEL 13 Opbouw van de steenkoolprijzen in 1830 en 1837 te Rotterdam61
) 

Prijs Transport- Fi scale Prijs 
a/d mijn kosten druk te Rotterdam 

Eng else 
- 1830 5,50 4,50 10,50-13 20,50-23 
- 1837 5,50 4,50 2 12 
Belgische 
- 1830 13 3,50 0 16,50 
- 1837 13 3,50 2 18,50 

Alie geldbedragen luiden in guldens per 1000 kg steenkool 

In Tabel 13 heb ik verondersteld dat de transportkosten van de steenkool van
uit Belgie en Engeland naar Rotterdam, evenals de steenkoolprijzen aan de 
mijn, niet veranderden in de jaren tussen 1830 en 1837. Indien men incidentele 
invloeden en seizoensinvloeden negeert, lijkt deze veronderstelling in over
eenstemming met de werkelijkheid. Dat voor Belgie de fiscale druk steeg 
houdt verband met het feit dat in 1830 de Belgische steenkool binnenlandse 
produktie was en als zodanig niet door invoerheffingen werd belast. De zware 
fiscale druk op de Engelse steenkool (voorzover vanuit Nederland veroor-
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zaakt) was niet primair bedoeld als middel om de Nederlandse regering in
komsten te verschaffen, maar om de Belgische (in 1830 nog binnenlandse) 
steenkoolproduktie concurrerend te maken ten opzichte van de Engelse im
port. 

Tot nu toe was er alleen sprake van steenkoolprijzen in Rotterdam. De be
hoefte aan steenkool daar kwam voort uit een machinefabriek en uit de (nog 
geringe) stoomscheepvaart. Voor andere goed bereikbare zeehavens in Neder
land gold ongeveer hetzelfde. Indien de handwerknijverheid, die met name ge
vestigd was in de lage loongebieden (het oosten van het land), haar produktie
wijze wilde transformeren tot een moderne gemechaniseerde industrie, dan 
diende de steenkool daarheen getransporteerd te (kunnen) worden. Voor dit 
transport was een adequate infrastructuur vereist. Lange tijd heeft de mening 
zich gehandhaafd dat Nederland deze ook bezat en wel vanwege zijn rivie
renstelsel. Dit rivierenstelsel vormde echter geen gelntegreerd systeem. Napo
leon had dat reeds begrepen en ook Willem I zag dit in, zodat in de jaren twin
tig een aanzienlijk aantal kanalen gebouwd werd. Als gevolg van de kanalen
aanleg ontstond er in Noord-Nederland in 1830 een primair waterwegennet 
dat echter tot 1850 niet geheel voideed, aangezien de in de rivieren bestaande 
ondiepten niet verwijderd werden, zodat de dieper varende schepen bij lage ri
vierwaterstanden niet konden varen. In Figuur 7 is zichtbaar gemaakt hoe de 
nieuw aangelegde kanalen het watertransportsysteem complementeerden. 

In 1816 stelde de regering een ambitieus plan op, gebaseerd op de plannen 
van Napoleon, tot aanleg van een nationaal-interprovinciaal stelsel van ver
harde wegen en stelde hiervoor f 6 miljoen beschikbaar, een voor die tijd aan
zienlijk bedrag. De uitvoering werd overgelaten aan de provincies, metals ge-

FIGUUR 7 Kanaa/aanleg in Noord
Nederland, 1820-1830 

0 

FIGUUR 8 Spoorwegaanleg in 
Noord-Nederland, 1850-1859 

~ = toestand anno 1850 
=+----- = toestand anno 1859 
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volg dat er we! enthousiast begonnen werd maar, aangezien de provincies 
moesten meebetalen, in veel gevallen pas eind jaren dertig of begin jaren veer
tig werd afgemaakt wat begin jaren twintig begonnen was. Zo was er pas rond 
1848 een gelntegreerd netwerk van verharde wegen gerealiseerd. Het tempo 
van de aanleg van de primaire wegen was Iaag; dat van de secundaire wegen 
was nog lager. Ook dit had weer te maken met wie moest betalen, namelijk de 
gemeente of de provincie. De provincie was in deze bereid om ver te gaan in 
haar bijdrage (tot twee-derde van de kosten), maar sommige gemeenten dach
ten beter "free-riders" te zijn, waardoor ze echter in de val van het "prisoner's 
dilemma" terecht kwamen, dat wil zeggen, ze dachten: die verharde wegen ko
men er toch we!, dus betalen wij niet mee ("free riding"), maar als gevolg van 
die houding kwamen de verharde wegen aanvankelijk niet tot stand en waren 
ze dus veel slechter af. 

Dit had tot gevolg dat op diverse plaatsen pas tientallen jaren later verharde 
secundaire wegen gerealiseerd werden. Een secundair wegennet is nodig om 
steden en dorpen op het hoofdwegennet te Iaten aansluiten. Verharde wegen 
maken transport mogelijk tegen lage kosten, ook in seizoenen wanneer het ge
bruik van onverharde wegen voor transportdoeleinden nauwelijks mogelijk 
is. De markt integreert dan en lokale monopolies verdwijnen. 

Het voorgaande in aanmerking genomen zal het niemand verbazen dat de 
aanleg van de spoorwegen ook niet in een hoog tempo en/of op een vroeg 
tijdstip plaatsvond. Hetland was vaak moerassig en er waren veel waterwegen 
waarvoor extra voorzieningen noodzakelijk waren, zoals bruggen en ver
zwaarde dijken . De belangrijkste oorzaak van de trage gang lag echter in het 
feit dat een adequate wetgeving ontbrak, die de onteigening van land moest re
gelen. Als gevolg daarvan deden gemeenten en individuele Iandeigenaren hun 
uiterste best om zoveel mogelijk financieel gewin van de spoorwegaanleg te 
verkrijgen. De spoorwegen werden daardoor niet alleen duur, maar ook vaak 
jaren opgehouden, omdat de Iandeigenaren weigerden te verkopen en tracht
ten zo de prijs op te drijven . In 1850 bezat een aantal Europese landen reeds 
spoorwegnetten, die op elkaar aansloten tot een gelntegreerd systeem, terwijl 
Nederland zich met 76 km spoorweg moest behelpen (Figuur 8). In 1859 vorm
de ook het Nederlandse spoorwegnet een gelntegreerd en op het buitenland 
aangesloten systeem, zoals in Figuur 8 te zien is68

). Vooral de wetgeving van 
1851 bevorderde een snellere en minder kostbare verkrijging van gronden ten 
behoeve van de spoorwegen. Om enigszins aannemelijk te maken hoe essen
tieel de infrastructuur als kostenfactor was in verband met de overgang van 
huisnijverheid naar industrie in de textielsector, zal getoond worden hoe de 
brandstofprijzen in Overijssel daalden naarmate daar de (spoor)wegen en ka
nalen aangelegd werden. De ontwikkeling van de transportkosten in Overijs
sel wordt weergegeven in Figuur 96

'\ 

Indien de riviertjes in Overijssel onbevaarbaar waren (te lage of te hoge wa
terstand), moest men alles of een groot dee) van de afstand Zwolle-Twente per 
kar vervoeren. Vanaf 1827 waren enkele wegen verhard (straatwegen). Bij ge
bruik hiervan moest to! betaald worden. De schippers rekenden een vast be
drag per 1000 kg vracht ongeacht de afstand die ze aflegden en ze voeren tot ze 
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niet verder konden (afhankelijk van de waterstand). Dit tarief was in 1825 / 5,-
11000 kg en in 1836/2,5011000 kg (Figuur 9). Na de ingebruikneming van de 
straatweg ging het transport per kar sneller, per karrevracht kon nu meer ver
voerd worden aangezien de wielen niet meer verzakten, en het transport min
der seizoensgevoelig was geworden. Voor de schepen betekende dit concurren
tie waardoor zij gedwongen waren hun tarieven te verlagen70

). De aanleg van 
de Overijsselse kanalen leidde tot een verdere daling van de transportkosten, 
zoals Figuur 9 voor 1857 laat zien. Men kon nu per schip altijd tot Almelo ko
men. Desondanks bedroeg de steenkoolprijs in Enschede in 1853 nog altijd 
ruim f 17,-/1000 kg., waarvan twee-derde veroorzaakt werd door transport
kosten. 

In de navolgende jaren daalde de prijs van steenkool langzaam naar /9,
/ 1000 kg in 1866. Dit was mede het gevolg van de totale afschaffing van de ac
cijns in 1863, maar vooral van het aanleggen van spoorwegen in Overijssel en 
naar het Duitse lbbenbiihren, zodat de steenkool uit het Ruhrgebied 
rechtstreeks via een kort traject, onafhankelijk van regenval of waterstand, 
aangevoerd kon worden. Indien de brandstofkosten slechts een gering percen
tage van de produktiekosten uitmaken, zal de genoemde daling van de 
brandstofkosten als gevolg van verbeterde transportmogelijkheden slechts 
een gering effect hebben gehad op de totale kosten, zoals Teijl aangetoond 
heeft voor de brandstofaccijns71

) . 

De Jonge toont echter aan dat tussen 1850 en 1860 in de stoomspinnerij in 
Oldenzaal de brandstofkosten minstens dertig procent van de bruto toege
voegde waarde uitmaakten. Wetend dat de brandstofkosten per 1000 kg toen 
al aanzienlijk gedaald waren (Figuur 9), impliceert dit hoge percentage dat 
v66r 1850 de brandstof in de gemechaniseerde textielindustrie een nog belang
rijkere kostenfactor geweest is72

). 

Deze factoren waren, nog afgezien van het kostprijseffect, voor de in
dustriele produktie uitermate belangrijk, omdat bij industriele produktie 
sprake is van massaproduktie, zodat een stabiele en omvangrijke aanvoer van 
grond- en hulpstoffen (brandstof) een vereiste is, hetzelfde geldt ook voor de 
afvoer van eindprodukten. De overheid had een belangrijke stimulerende rol 
kunnen vervullen door te regeren en vooruit te zien, in plaats van achterom te 
kijken naar oude glorie, de weg van de trafieken. Sinds de Franse tijd erkende 
de overheid reeds het belang van de infrastructuur, maar bij de uitvoering van 

FIGUUR 9 Transportkosten in Overijssel in 1825, 1836 en 1857 in guldens/ 1000 kg, 
gerekend vanaf Zwolle 
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haar beleid op dat terrein was ze weinig doortastend. De kanalenaanleg werd 
weliswaar voortvarend aangepakt, maar de bevaarbaarheid van de rivieren 
bleef onvoldoende en werd eerst na 1850 gerealiseerd. De wegenaanleg had 
centraal uitgevoerd dienen te worden en de spoorwegaanleg had veel sneller en 
goedkoper gekund, indien er een goede wetgeving bestaan had in verband met 
de onteigeningen. 

De overheid had eerder op grotere schaal aan de infrastructuur moeten bou
wen. Was de overheid daartoe in staat geweest? Was het niet zo dat de over
heid de helft van haar budget besteedde aan rente en aflossing? Jazeker, maar 
ook dat was niet nodig geweest, indien de Belgische afscheiding al in 1831 of 
in 1832 geregeld zou zijn geweest. In de jaren dertig begonnen de Indische ba
ten te vloeien. Vanaf dat moment had reeds schulddelging plaats kunnen vin
den in plaats van een groei van de schuld met ruirn f 400 miljoen. Bovendien 
had de overheid als gevolg van geringere defensieuitgaven en rentebetalingen, 
accijnzen kunnen afschaffen, zoals die op het gemaal en op de brandstof; deze 
verhoogden de kosten van levensonderhoud. De brandstofkosten waren niet 
hoog als gevolg van de brandstofaccijns, maar vooral door hoge transport
kosten, veroorzaakt door een inadequate infrastructuur. Doordat de overheid 
haar onteigeningswetgeving niet in orde had en als gevolg van de miserabele 
toestand waarin de overheidsfinancien verkeerden, verliep de aanleg van de 
infrastructuur bijzonder langzaam en was ze onnodig duur. 

Overige industrialisatief actoren 

In de literatuur werd aanvankelijk de mentaliteit van de ondernemer als een 
beperkende factor gezien. Zo stelt Brugmans, dat de ondernemers geen risi
co's durfden te nemen, naar rust verlangden, de klant naar zich toe lieten ko
men in plaats van een actief acquisitiebeleid te voeren 73

). De fabrikant-dichter 
was een regelmatig voorkomend fenomeen . Zo blijken in de jaren vijftig som
mige winkeliers hun beste waren voortaan achter spiegelglas tentoon te stellen 
in plaats van op de zolder te bewaren. Brugmans geeft voorbeelden van instel
lingen die in 1839 de zgn. "zucht naar standverheffing" afwijzen, terwijl dat 
juist de sociale mobiliteit, stimulerend voor vernieuwing, zou kunnen bevor
deren. Ook de urbanisatie die volgens Brugmans de sociale mobiliteit ver
groot, kwam pas na 1870 op gang. 

Een andere factor die informatie geeft over de ondernemersmentaliteit is de 
participatie van Nederlandse ondernemers op internationale tentoonstellin
gen. Participatie is niet alleen afbankelijk van de innovatiedrang van de on
dernemer, maar vooral ook van aan de ondernemer bekende en door hem 
toegepaste technische en commerciele kennis. Tijdens drie internationale ten
toonstellingen, die achtereenvolgens te Haarlem (1825), Londen (1851) en Pa
rijs (1855) gehouden werden, bleek de achterstand op Belgie in eerste instantie 
alleen maar toe te nemen, zoals afgeleid kan worden uit aantallen medailles en 
vermeldingen. In 1825 bleek Belgie hierin bijn tweemaal zo hoog te scoren, 
maar in 1851en1855 zelfs vijfmaal zo hoog74

• 

Hoe verliep de diffusie en acceptatie van de technische kennis? In wezen is 
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acceptatie en daarmee diffusie van technische kennis niet Ios te zien van de on
dernemersmentaliteit; diffusie kan plaatsvinden via personen en via goederen. 
Diffusie via personen is afhankelijk van pioniers en daarvan waren er enkele in 
Nederland. Te noemen zijn Regout, glas- en aardewerkfabrikant te 
Maastricht, Roentgen, machinefabrikant te Rotterdam, Van Vlissingen, ma
chinefabrikant te Amsterdam en Spanjaard, textielfabrikant te Borne. Zij al
ien waren innoverende ondernemers, die erop uit waren nieuwe technieken toe 
te passen en daarmee een concurrentievoordeel te behalen. 

De patentbelasting op uitoefening van beroep of bedrijf drukte evenals de 
grondbelasting op de ondernemer. Iedere economische activiteit werd apart 
belast. Een kleine ondernemer, die zowel produceerde als rechtstreeks aan de 
consument verkocht, werd dus tweemaal belast, onafhankelijk of hij veel of 
weinig verdiend had75

). Ook dit maakte het minder aantrekkelijk om in de nij
verheid of industrie te investeren, temeer daar rente-inkomsten niet door de 
patentbelasting werden getroffen. 

Diffusie van technische kennis kan ook plaatsvinden via het technisch on
derwijs. Daarmee was het droef gesteld. Volgens Brugmans had de industrieel 
geen behoefte aan technisch onderwijs, omdat alles in de praktijk werd ge
leerd. Het technisch onderwijs kwam pas in de jaren zestig van de grond (als 
we afzien van de weefscholen van Ainsworth in de jaren dertig, die na vier jaar 
overbodig geacht en opgeheven werden; bovendien werd op deze scholen tech
niek onderwezen die in Nederland nieuw was maar elders reeds ouderwets)76

) . 

De investeringen in "human capital" verliepen niet via het onderwijssysteem, 
maar in hoofdzaak door middel van "training on the job" en stages in het bui
tenland. 

De fysieke gesteldheid van de arbeider liet veel te wensen over. De arbeiders 
werkten 12 tot 14 uur per dag en soms nog !anger. De meeste arbeiders werkten 
vanaf hun negende jaar en woonden in "zonloze eenkamerkrotten' '. Ten aan
zien van de veiligheid en hygiene tijdens het arbeidsproces ontbraken wettelij
ke voorschriften. De levensduur van een behoeftig arbeider werd hierdoor 
omstreeks 1850 op gemiddeld 32 jaar gesteld. Deze factoren in aanmerking ne
mend beweert Brugmans, dat buitenlandse arbeiders vaak in dienst genomen 
werden, omdat de Nederlandse arbeiders niet alleen technisch onbekwaam 
maar ook zwak en futloos zouden zijn; de armenbedeling had hen Jui- en ar
beidsschuw gemaakt77

). 

Uit de gegevens van armenbedeling zijn soms lichtvaardig conclusies ge
trokken. In de groei van het aantal permanent en tijdelijk bedeelden per dui
zend inwoners in de periode 1830-1845 (daarna voortdurende daling) zag men 
een bevestiging van de stagnatie-these78

). Hierbij wil ik enige opmerkingen 
maken. In de periode van het ethisch reveil (jaren dertig) besteedde men meer 
aandacht aan het armoedevraagstuk. Indien meer middelen ten behoeve van 
de armen beschikbaar gesteld worden, gaan meer armen een beroep doen op 
de faciliteiten. 

De Meere concludeert aan de hand van hogere belastingopbrengsten in de 
jaren veertig dat er sprake is geweest van toegenomen welvaart. Bij toegeno
men welvaart valt het verschil tussen arm en rijk meer op en ontstaan tevens 
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middelen om meer voor de armen te doen (mede ter voorkorning van sociale 
onrust). De fluctuaties in de aantallen bedeelden hangen sterk samen met de 
prijsveranderingen van primaire levensbehoeften. lndien men de permanent
bedeelden die jonger dan 65 jaar zijn, bescbouwt als structureel werklozen en 
men relateert deze aantallen aan de beroepsbevolking dan blijkt in 1859 de 
structurele werkloosbeid weer op het niveau van 1830 te zijn gekomen na een 
aanvankelijk geringe toename (Tabel 14). 

TABEL 14 Structurele werkloosheid in 1830, 1849 en 1859 

Pennanentbedeelden (jonger dan 65 jaar) 
Beroepsbevolking (mannen en vrouwen) 
Percentage structurele werkloosheid *) 

1830 

109.093 
1.015.098 

5,4 

") 15 structureel werklozen per 2 permanentbedeelden 

1849 

178.020 
1.250.108 

7,1 

1859 

147.648 
1.374.624 

5,4 

Uit Tabel 14 kan men afleiden dat in de periode 1830-1849, waarin de bedeling 
toenam, de werkgelegenheid met 166.000 arbeidsplaatsen groeide; dat is een 
toename met ruim 18 OJo en dat terwijl deze periode aanvankelijk als een van 
stagnatie beoordeeld werd. Uit de aantallen bedeelden blijkt dat de omvang 
van het aanbod van arbeid zeker geen knelpunt was. De kwaliteit van de arbei
ders daarentegen vormde wel een obstakel; door het aantrekken van buiten
landse gescbolde arbeiders moest men hierin voorzien. Eerst na 1860 werd via 
bet oprichten van scbolen de kwaliteit van de industriearbeider verbeterd. 

Ten aanzien van de kapitaalvoorziening is reeds eerder opgemerkt dat er 
voldoende kapitaal was, maar dat de kapitaalbezitters het niet in nijverbeid en 
industrie wilden beleggen. Dit blijkt tot aan 1880 te gelden. Zo gaf in 1856 De 
Nederlandse Bank als haar mening dat van geld lenen aan de nijverheid (of in
dustrie), dan wel als vennoot daarin deel te nemen, alleen sprake kon zijn in 
tijden van ziekelijke overspanning79). Nog in 1862 werd de stichting van een 
nijverheidsband vrucbteloos geacbt. Het nieuws over industriele aandelen, 
waar de beleggers kennis van namen, beperkte zich tot de gepubliceerde (af
braak)prijzen waartegen industriele aandelen op publieke veilingen van de 
hand gingen. In 1871 werd gepoogd een prijscourant van industriewaarden sa
men te stellen. Dit mislukte omdat de respons tot het verstrekken van inlichtin
gen over bezit- en schuldpositie en resultatenrekening minimaal was80

) . 

Ten aanzien van de verkrijging van industriekapitaal veranderde er dus wei
nig. Voor extern kapitaal was men aangewezen op familie, goede vrienden (die 
niet durfden te weigeren) en soms op de notaris. Deze beperking veroorzaakte 
dat de ondernemers vooral door winstinhoudingen bun investeringen moesten 
financieren. 

Van de bier beschouwde aanbodfactoren blijken de kapitaalvoorziening, de 
ondernemersmentaliteit, de kwaliteit van de arbeiders en hun technische ken
nis zich v66r 1860 nauwelijks ten gunste van de industrialisatie te ontwikkelen. 
Waren deze factoren cruciaal? Enige pioniers wisten deze hindernissen te om-
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zeilen. Zij bezaten de technische kennis of wisten die te bemachtigen; voor het 
vereiste kapitaal gold hetzelfde en in de benodigde arbeid voorzagen ze tijde
lijk uit het buitenland. Het betrof factoren die voor bepaalde personen geen 
obstakel vormden. De infrastructuur is voor een individuele ondernemer een 
extern gegeven, waar de markt niet in kan voorzien; dat is een zaak voor de 
overheid. 

Een industriele producent produceert op grote schaal. De voordelen daar
van kunnen resulteren in een lagere prijs dan bij de handwerknijverheid. 
Voorwaarde is dat hij die grotere produktie ook kan afzetten. Hij heeft een 
grotere markt nodig. Die grotere markt ontstond eerst in de negentiende eeuw. 
Aan het begin van de negentiende eeuw was de markt versnipperd. Lokale mo
nopolies konden zich binnenlands handhaven tot de infrastructuur voldoende 
verbeterd was. Loon- en prijsverschillen verminderden naarmate de trans
portmogelijkheden goedkoper werden. De belangrijkste kanalen waren in 
1830 gerealiseerd, de straatwegen rood 1850 en de spoorwegen rood 1860, zo
als in het voorgaande duidelijk gemaakt is. 

Met betrekking tot het scheepvaartverkeer op de Rijn had Willem I een rege
ling ingesteld die vooral de Nederlandse scheepvaart bevoordeelde ten laste 
van de Duitse scheepvaart. In Duitsland had men in het begin van de jaren der
tig het Tolverbond opgericht. Dit betekende dat de Duitse Staten onderling 
hun tarieven sterk verlaagden en het aantal tollen beperkten tot slechts twee 
voor de gehele Rijo. Toen Nederland in 1835 de landbouw wilde beschermen 
met invoerrechten op graan (de zgn. schaalrechten), reageerde het Duitse Tol
verbond door middel van opheffing van de vrijstelling voor door Nederlandse 
schepen vervoerde produkten, met uitzondering van kolen. Dat deze weg niet 
bewandeld diende te worden begrepen beide staten en in 1837 (uitgebreid in 
1839) kwam een verdrag tot stand, waarin besloten werd elkaars vrachten op 
basis van wederkerigheid te behandelen (behalve koloniale waren). In 1842 
zegde het Tolverbond het verdrag op. In 1843 kwam de "IJzeren Rijo" tot 
stand, de Belgisch-Duitse spoorwegverbinding tussen Keulen en Antwerpen. 
Deze concurrentie rood het transitoverkeer over de Rijo dwong Nederland tot 
een milder tarievenbeleid. Dit leidde in 1845 tot een nieuwe tarievenwet, waar
bij de doorvoerrechten verminderd werden, nagenoeg alle uitvoerrechten af
geschaft werden en een aantal invoerrechten (bijvoorbeeld graan) scherp 
verlaagd werden. In 1851 werd met het Tolverbond een nieuw verdrag geslo
ten, dat vrijwel alle tolheffingen (inclusief koloniale produkten) wederzijds 
uitsloot. Dit verdrag is tot 1923 van kracht gebleven en het heeft de enorme 
groei van de transitohandel op Duitsland zeker gestimuleerd. Van de periode 
1835-1840 tot de periode 1856-1860 verdrievoudigde het Rijnverkeer81

). 

In 1849 werden in Engeland de Navigation Acts afgeschaft; in 1851 werden 
in Nederland drie scheepvaartwetten aangenomen waardoor het vrijhan
delstelsel internationaal werd bevestigd82

). In de jaren zeventig werden de 
laatste handelsbelemmeringen opgeheven maar reeds in 1851 was sprake van 
een tamelijk vrij handelsverkeer zowel met het Duitse achterland als met de 
grote concurrent Engeland. Tegenover Duitsland was de spoorwegconcurren
tie van Belgie de dwingende factor geweest. Tegenover Engeland was het de 



ECONOMISCHE GROEI 233 

toepassing van de liberale denkbeelden, die "gestimuleerd" werden door En
gelse politieke druk. 

De eerder ter sprake gekomen patentbelasting heeft ook nog een vraag
aspect in zich. Het betekende een verhoging van de kostprijs. Te vergelijken 
hiermee waren de overige kostprijsverhogende belastingen, zoals de accijn
zen, die afbankelijk van hun prijselasticiteit de vraag direct nadelig belnvloed
den. Tussen 1831 en 1834 werden accijnzen ingevoerd dan we! verhoogd op 
suiker, wijn, bier, azijn, sterke drank , zeep, het slachten van vee, het malen 
van graan, turf en steenkool. Als gevolg hiervan steeg het aandrel van de ac
cijnzen in de overheidsinkomsten (exclusief lndische baten) van 23 OJo in 1831 
tot 32 OJo in 1834, oplopend tot 36 OJo in 185083

). Aangezien als gevolg van de 
oplopende overheidsschuld in de jaren veertig bijna de helft van het overheids
budget besteed werd aan rente en aflossing, impliceerde deze belastingheffing 
een inkomensherverdeling van de armen ten gunste van de rijken. Daar de ge
middelde consumptiequote van de lagere inkomenscategorieen aanmerkelijk 
groter is dan die van de hogere inkomenscategorieen, impliceerde deze herver
deling een beperking van de binnenlandse vraag84

) . Indien deze middelen ge
bruikt zouden zijn ten behoeve van produktieve investeringen in het 
binnenland, zouden deze middelen via groei van de buitenlandse afzet tot een 
hoger inkomen op termijn hebben kunnen leiden. 

De politiek van de N .H.M., waarbij de Nederlandse katoennijverheid en de 
Nederlandse scheepvaart bevoordeeld werden, betekende een beschermde 
vraag. Indien sprake is van een " infant industry" is een dergelijke bescher
ming in het algemeen gerechtvaardigd. Waarschijnlij k werd de bescherming in 
de textielsector te Jang volgehouden, waardoor de prikkels om tot technische 
vernieuwing in de produktiestructuur te komen aan het eind van de jaren der
tig grotendeels verdwenen waren. De producenten behoefden nauwelijks com
merciele activiteiten te ontplooien. Toen concurrentie-elementen opnieuw 
ingevoerd werden (1841 -1843) bleken de producenten in eerste instantie niet 
op nieuwe vraagontwikkelingen in te kunnen spelen en konden ze alleen con
curreren met eenvoudige produkten. 

Een klassieke vraagfactor is de bevolkingsgroei. Als de bevolkingsomvang 
toeneemt, zal de vraag naar primaire goederen ook toenemen. Bovendien is 
het een eerste indicatie dat de welvaart stijgt, aangezien slechte economische 
omstandigheden de geboortecijfers laag houden als gevolg van het op latere 
leeftijd dan we! in het geheel niet trouwen. Het sterftecijfer in de negentiende 
eeuw in Nederland werd volgens De Jonge vooral bepaald door de geringe 

FIGUUR 10 De Kondratieff in de negentiende eeuw 
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weerstand als gevolg van onvoldoende voedsel85
). Ten gevolge van de afschaf

fing van de gemeentelijke accijnzen, van de accijns op het gemaal (1863-1865) 
en op de brandstoffen, daalden de kosten van levensonderhoud en konden de 
aankopen van (primaire) levensmiddelen zo sterk toenemen dat de sterftecij
fers van 1871 tot 1912 meer dan halveerden86

). 

TABEL 15 Bevolkingsgroei in Nederland, 1815-1859 

Bevolkings- Index Procentuele groei J aarlijkse pro-
omvang t.o. v. de voor- centuele 

gaande groei sinds de 
meting voorgaande 

periode 

1815 2.202.191 100,0 
1830 2.613.487 118,7 18,7 1,15 
1839 2.860.559 129,9 .,9,5 1,01 
1849 3.056.878 138,8 6,9 0,67 
1859 3.309.128 150,8 8,3 0,80 

Uit Tabel 15 blijkt dat de bevolking regelmatig groeide. Het lagere groeicijfer 
voor 1839-1849 houdt verband met een sterfte-overschot in de jaren 1845-1846 
toen in Nederland en elders sprake was van misoogsten. De bevolkingsom
vang groeide en was daarmee potentieel een stimulerende vraagfactor in tegen
stelling tot de achttiende eeuw toen de stabiele bevolkingsomvang als een 
stagnatiefactor werd ervaren. 

Een stimulans voor industrialisatie vanuit de vraagzijde ontstond feitelijk 
eerst vanaf 1850. De N.H.M. plaatste in de jaren dertig hoofdzakelijk orders 
bij de handwerknijverheid. Na 1850 was er sprake van een duidelijke liberali
satie zowel van het transitoverkeer als van de internationale handel over zee. 
Met de ontwikkeling van de infrastructuur kon de binnenlandse markt inte
greren. De groei van de binnenlandse vraag werd na 1830 sterk beperkt door 
de inkomensverdelende werking van de belastingheffing en de overheidsbeste
ding. Daar kwam pas verandering in met de afschaffing van onder meer de ge
meentelijke accijnzen en met de afname van de rente en aflossing op de 
staatsschuld. 

De bevolkingsgroei zelf is in de gehele negentiende eeuw geen remmende 
vraagfactor geweest. Een factor die aan de vraagzijde mogelijk we! een belem
mering geweest kan zijn na 1870 is de "Kondratieff", de lange conjunctuur
golf die zich in de negentiende eeuw ontwikkelde zoals in Figuur 10 is 
aangegeven. Figuur 10 laat zien dat gedurende de periode 1850-1870 de Kon
dratieff gunstiger was om te industrialiseren maar de produktievoorwaarden 
waren nog niet voldoende87

). 
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VCONCLUSIE 

De industriele produktie bracht hogere vaste kosten (investeringen in machi
nes) met zich mee dan de handwerknijverheid en aanvankelijk ook hogere va
riabele kosten. Immers de brandstofkosten waren bijzonder hoog als gevolg 
van het transport door middel van een onderontwikkelde infrastructuur en 
hoge fiscale lasten op brandstof. Naarmate de infrastructuur tot ontwikkeling 
kwam, daalden de transportkosten en daarmee de brandstofkosten. Naarma
te de fiscale druk op de brandstof afnam, werd ook op deze wijze de brandstof 
goedkoper. Schaalvoordelen in de produktie konden gerealiseerd worden 
door middel van een vergrote afzetmarkt, die ontstond door opheffing van 
handelsbelemmeringen en afscherming van de koloniale markt. 

Internationale specialisatie in de industriele sector vereist een exportover
schot van industrieprodukten om voldoende landbouwprodukten te kunnen 
importeren. De arbeidsproduktiviteit in de handwerknijverheid bepaalt het 
loonniveau in de landbouw en zo de verdeling van de arbeid over landbouw en 
handwerknijverheid. Bij industrialisering zal vanwege seizoenseffecten en 
marktimperfecties in de landbouw de arbeid worden onttrokken aan de hand
werknijverheid en, wanneer laatstgenoemde sector verdwenen is, uit de land
bouw, totdat het loonniveau zover is gestegen dat de industrie geen arbeider 
meer kan aantrekken. De industrialisatie stopt dan. Voor het specialiserend 
land bestaat het gevaar van een verslechterende ruilvoet. Dat impliceert een 
daling van het reele loon; de arbeiders in de handwerknijverheid met hun !age 
constante arbeidsproduktiviteit zullen dan verkommeren, zolang deze sector 
nog niet door de industrie is overgenomen. Bij toetsing van dit model aan de 
Nederlandse situatie blijkt dat Nederland zich specialiseerde in de landbouw 
omdat daar zijn comparatief voordeel lag. Deze specialisatie genereerde eco
nomische groei in de landbouw, zodanig dat het aandeel van de landbouw in 
de totale werkgelegenheid toenam. In de literatuur wordt deze ontwikkeling 
voorgesteld als een stap terug of nog sterker als een teken van achterlijkheid. 
De landbouwprijzen namen toe terwijl de prijzen van de (textiel-)industriepro
dukten daalden. De ruilvoet verbeterde. De lonen in de handwerknijverheid 
daalden, maar daar waar gei:ndustrialiseerd was, namen ze toe. 

De Nederlandse economie in de eerste helft van de negentiende eeuw past in 
het model. Alleen Nederland specialiseerde zich niet in de industrie maar in de 
landbouw, waardoor het niet aan het gevaar van verpaupering bloot stond. 
Aan de aanbodzijde is uitvoerig ingegaan op de belangrijke rol die de in
frastructuur hierin speelde. Rond 1860 was de infrastructuur zover verbeterd 
dat de aan- en afvoer van grondstoffen, brandstoffen en eindprodukten be
duidend goedkoper was en niet meer onderbroken werd door klimatologische 
omstandigheden. Een kapitaalmarkt ten behoeve van de industrie heeft tot 
1870 in het geheel niet bestaan. Arbeid was in voldoende mate aanwezig, maar 
de kwaliteit ervan voldeed niet. Technisch bekwame mensen werden uit het 
buitenland aangetrokken. Aan de vraagzijde heeft de overheid een belangrijke 
rol gespeeld. Vanaf 1850 vond een liberalisatie plaats van de internationale 
handel. De zware belasting op de lagere-inkomenscategorieen door middel 
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van de accijnzen en de patentbelasting betekende dat een ruime meerderheid 
van de bevolking ernstig beperkt werd in haar koopkracht. Eerst in 1865 wer
den de gemeentelijke accijnzen opgeheven. 

Omstreeks 1865 waren vele voor industriele produktie belemmerende facto
ren verdwenen. De mentaliteit was nog weinig veranderd en ook vanuit de ka
pitaalmarkt hoefde niet op stimulansen gerekend te worden. Voor de 
individuele innoverende ondernemer hoefde dat geen belemmering te zijn . 
Aan de voorwaarden die hij individueel niet kon belnvloeden was grotendeels 
voldaan. Waarom dan toch geen industrialisatie? Naar alle waarschijnlijkheid 
moet een verklaring daarvoor gezocht worden in de "Kondratieff". Na 1870 
vertoonde deze een daling, hetgeen de ondernemers niet tot industrialisatie sti
muleerde. 

De internationale specialisatie in de landbouw werd veroorzaakt door het 
comparatieve voordeel dat Nederland op dat terrein had. De overheid kon hier 
weinig aan veranderen. Uitgaande van de overtuiging dat als gevolg van het 
eerst in 1865 voldaan hebben aan de noodzakelijke voorwaarden voor in
dustrialisatie was het niet meer mogelijk ruim gebruik te maken van de op
gaande Kondratieff v66r 1870. lndien overheidsbeleid het mogelijk gemaakt 
had dat ± 1850 aan deze noodzakelijke voorwaarden voldaan zou zijn, had de 
industrialisatie in de periode 1850-1870 plaats kunnen vinden. De overheid 
had met maatregelen op het bestuurlijke en financiele terrein een beslissende 
invloed kunnen uitoefenen. Indien de Belgische afscheiding in 1832 geregeld 
was, dan had de staatsschuld niet een groei vertoond van/ 400 miljoen en had
den aanzienlijke bedragen aan rente en aflossing bespaard kunnen worden. De 
overheid had de infrastructuur in een hoger tempo en op een vroeger tijdstip 
kunnen voltooien. In 1859 vormden de spoorwegen reeds een gelntegreerd 
stelsel; een vervroeging van tien jaar moet dan ook tot de mogelijkheden be
hoord hebben. 

De patentbelasting, die ongeveer 5 a 6 OJo van de overheidsinkomsten op
bracht, had afgeschaft kunnen worden. Een aantal (gemeentelijke) accijnzen 
had niet ingevoerd of verhoogd hoeven te worden; de binnenlandse vraag had 
als stimulans voor de industrialisatie kunnen dienen. Deze maatregelen had
den mogelijk tot aanzienlijke "inverdien"-effecten geleid. Op bestuurlijk 
vlak had, naast een onteigeningswet bij de spoorwegaanleg, de uitvoering van 
de wegenaanleg beter op centraal niveau uitgevoerd kunnen worden, zodat de 
opgetreden vertragingen van soms vijftien jaar voorkomen hadden kunnen 
worden. Ook op het terrein van de scholing had de overheid actiever kunnen 
zijn. 

Ons onderzoek heeft de volgende conclusies opgeleverd: 
(1) Vanaf 1830/35 trad in de landbouw een economische groei op die waar

schijnlijk voortduurde tot ± 1870. Deze groei vloeide voort uit de inter
nationale specialisatie van Nederland op basis van zijn comparatief 
voordeel. 

(2) In de textielhandwerknijverheid werd in de jaren dertig een voor Neder
land nieuwe niet-gemechaniseerde produktietechniek ingevoerd met 
een aanzienlijk hogere arbeidsproduktiviteit. Overschakeling op geme-
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chaniseerde produktie was toen vanwege de beperkingen als gevolg van 
de gebrekkige infrastructuur economisch niet haalbaar. 

(3) De overheid had via accommoderende wetgeving en reallocatie van 
haar middelen de industrialisatie kunnen bespoedigen. 

(4) De eerste helft van de negentiende eeuw is niet een periode geweest van 
stagnatie, maar een van transformatie en specialisatie. Met een vergelij
kende blik op de Belgische ontwikkeling in de textielsector, is de specia
lisatie in de landbouwsector voor een aanzienlijk dee! van de 
Nederlandse bevolking een zegen geweest. 
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VII 

DE HANDEL TUSSEN NEDERLAND EN NEDERLANDS-INDIE, 
1874-1939*) 

door 

J.TH. LINDBLAD 

Aan het begin van deze eeuw veranderde er in economisch opzicht veel in zo
wel Nederland als Nederlands-Indie. De lndustriele Revolutie bereikte ook 
Nederland, later dan elders maar met onmiskenbare en verstrekkende gevol
gen. In de kolonie ving een proces van forse economische expansie aan; de 
grondslag hiervoor was gelegd door de openstelling van de archipel voor parti
culiere kapitaalsinvesteringen gedurende het laatste kwart der negentiende 
eeuw. Ook het Interbellum zag een continue verandering langs de ingeslagen 
wegen. In Nederland zette de verschuiving zich voort ten faveure van de nieu
we groeisectoren en een hogere graad van mechanisering. Dit betekende een 
bestendiging van de structurele ommezwaai in de vaderlandse economie. Te
gelijkertijd werd de Indonesische archipel steeds meer ontsloten voor het we
reldverkeer en traden de sociale implicaties van snelle economische groei 
steeds meer aan het Iicht. Onze belangstelling gaat uit naar het raakvlak tussen 
deze beide processen van economische expansie, geografisch zo zeer verwij
derd doch aan elkaar gekoppeld door de bijzondere staatkundige band. 

Meer in het bijzonder willen we weten hoe de onderlinge handel zich ontwik
kelde toen moederland en kolonie beide zich op het pad van voortgaande eco
nomische expansie begaven. Heeft daarbij de onderlinge handel gediend als 
een mechanisme tot versterking van de onderlinge economische relaties? Sloe
gen er, dank zij de bilaterale handel, vonken over van het ene expansiepad 
naar het andere of geeft de ontwikkeling van het onderlinge handelsverkeer 
juist aan hoe moederland en kolonie in economisch opzicht steeds meer uit el
kaar dreven? We hebben gekozen voor de onderlinge handel als invalshoek 
omdat veranderingen in de sfeer van vraag en aanbod op de goederenmarkten 
hierin veel directer zijn weerspiegeld dan bij bijvoorbeeld overzeese investerin
gen en rentebetalingen. 

Fysieke goederenstromen in het verleden zijn in de regel beter gedocumen
teerd dan pure geldtransacties. Zo ook voor Nederland en zijn voornaamste 
kolonie. Het verloop van het onderlinge goederenverkeer laat zich onder meer 
reconstrueren als een onafgebroken tijdreeks vanaf 1874 tot en met 1939 ter
wijl de kapitaalstromen slechts door middel van verregaande veronderstellin
gen geschat kunnen worden 1

). 

ldealiter steunt een analyse van bilateraal handelsverkeer op twee bronnen, 
een per handelspartner, waarin de uitvoer van de ene gelijk is aan de invoer 
van de andere. In de praktijk liggen de kaarten echter vaak anders. Tot wan
hoop van de onderzoeker wijken de gegevens over dezelfde goederenstromen 
dan op raadselachtige wijze van elkaar af. Dit doet zich, zoals nader zal blij-
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ken, zelfs voor in het geval van twee landen, Nederland en zijn kolonie, die 
staatkundig een geheel vormden. Hiervoor kunnen we een drietal redenen 
aanwijzen. Ten eerste, de onvermijdelijke en historisch gegroeide discrepan
ties in de routines van registratie. De afstand tussen Amsterdam en Batavia 
was groot genoeg om ta! van verschillen in de administratieve procedures te 
doen ontstaan. Ten tweede, en fundamenteler, hangt de wijze van registratie 
samen met de oogmerken waarmee de handelsstatistische data worden verza
meld . In Nederlands-Indie, waar de bestuurlijke greep van de koloniale over
heid in onze periode steeds steviger werd, zal de noodzaak tot nauwkeurige in
formatie over de buitenlandse handel zich dringender hebben doen 
gevoelen2

). Ten derde is de specifieke geografische positie van het desbetref
fende land binnen een groter handelspolitiek geheel van cruciaal belang. In 
Nederland vond veel doorvoerhandel plaats, in Nederlands-Indie was dat nau
welijks het geval. Tot de algehele reorganisatie van de vaderlandse handelssta
tistiek in 1917 liet in Nederland het onderscheid tussen rechtstreekse handel en 
doorvoer zeer te wensen over3

). 

Stelselmatige en niet te verwaarlozen discrepanties tussen twee bronnen in 
de informatie over hetzelfde verschijnsel dwingen beslissingen af van de kant 
van de onderzoeker. De uitgesproken pragmatische benadering om gemiddel
den te baseren op beide bronnen ligt op het eerste gezicht voor de hand maar 
houdt tevens een ontkenning in van de noodzaak voor het beste te kiezen: de 
aldus gecreeerde constructie doet sterk kunstmatig aan. We hebben gemeend 
hiervoor niet te moeten kiezen maar de voorkeur te geven aan een analyse op 
grond van gegevens grotendeels afkomstig uit Nederlands-Indie4

). De be
trouwbaarheid van de Nederlands-Indische gegevens wordt redelijk hoog aan
geslagen, het bewuste streven van het Gouvernement naar meer controle op 
het economisch !even in de kolonie boezemt vertrouwen in terwijl, last but not 
least, het probleem van de doorvoer hier geen vertroebelende rol heeft 
gespeeld5

). De Nederlandse handelsstatistiek werd uitsluitend ten behoeve van 
aanvullingen geraadpleegd, bijvoorbeeld om het verloop van de algehele Ne
derlandse handel te kunnen aangeven. Op het verschil tussen de informatie uit 
de twee handelsstatistische bronnen kom ik nog terug. 

* Onze analyse heeft betrekking op de jaren 1874-1939, een langere periode dan 
de eigenlijke fase van expansie. Hierdoor is het mogelijk zowel de aanloopfase 
als de nasleep van de eigenlijke expansie bij de analyse te betrekken. Tot de 
aanloop behoorde in Nederland de invloed van de neergang in de internationa
le conjunctuur gedurende de zgn. Grote Depressie (1873-1896) en in 
Nederlands-Indie de penetratie door particulier kapitaal na de afschaffing van 
het Cultuurstelsel (vanaf 1870). In beide landen droeg de nasleep van de ex
pansie alle sporen van de wereldwijde Depressie en het daarop volgende voor
zichtige herstel in de jaren dertig. Aan deze principiele uitgangspunten kunnen 
we enige praktische overwegingen toevoegen. In 1874 is de handelsstatistiek 
van Nederlands-Indie gemoderniseerd zodat inderdaad de gehele archipel, in 
tegenstelling tot vroeger, nu als een eenheid beschouwd werd ten opzichte van 
het buitenland. Vanwege de Duitse bezetting is 1939 het laatste jaar waarvoor 
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de Nederlandse handelsstatistiek relevante totaalcijfers bevat. 
De buitenlandse handel van zowel Nederland als Nederlands-Indie heeft in 

de historiografie gefigureerd maar haar steeds een bescheiden rol toebedeeld. 
In de economische geschiedschrijving dienen gegevens over uitvoer en invoer 
veelal tot nadere adstructie van de door Nederland gevoerde handels
politiek6). In het geval van Nederlands-Indie is het accent steeds meer komen 
te liggen op de relatie tussen buitenlandse handel en economische groei binnen 
de archipel. Centrale vraag hierbij is vaak geweest de mate waarin de 
Nederlands-lndische sarnenleving baat heeft gehad bij de door de uitvoer ge
dreven expansie7

). Niet dikwijls is de aandacht primair uitgegaan naar het 
snijpunt van de ontwikkelingen der buitenlandse handel in moederland en ko
Ionie. In dit opzicht hoop ik met deze bijdrage een leemte in de historiografie 
op te vullen. 

Een bilateraal handelsverkeer kan niet in een vacuum worden beschouwd. 
Het blijft in beide gevallen een onderdeel van een groter geheel. We zullen dan 
ook beginnen met een schets van het algemene kader waarin de onderlinge 
handel zich afspeelde: de totale handel van zowel Nederland als Nederlands
Indie (hoofdstuk I). Hierbij zullen de eerder genoemde globale processen van 
economische expansie en structurele transformatie aan de orde komen; in bei
de gevallen gaat het om processen die niet exclusief betrekking hadden op de 
onderlinge economische betrekkingen. Daarna zal de aandacht verschuiven 
naar het onderlinge handelsverkeer zelf (hoofdstuk II) . We willen weten hoe 
de onderlinge handel zich heeft ontwikkeld, hoe hij opgebouwd was en welke 
zijn betekenis is geweest binnen de totale handel van beide partners. Was 
Nederlands-Indie belangrijker als handelspartner voor Nederland dan anders
om? Dit overzicht zal bijzondere scharnierpunten in de ontwikkeling aan het 
licht brengen die nader dienen te worden verklaard. Hiernaar gaat de be
langstelling uit in het laatste dee! van deze studie (hoofdstuk III) . Daarbij zal 
onder meer worden aangetoond dat we de verklaringsgronden eerder in 
Nederlands-lndie dan in Nederland moeten zoeken. Binnen het proces van ex
pansie door middel van buitenlandse handel, dat zich in de kolonie voltrok, 
waren zowel de uitvoer- als de invoerzijde van betekenis. Deze studie wordt 
besloten met enige statistische overzichten8

). 

I EXPANSIE IN MOEDERLAND EN KOLONIE 

Weinig perioden van ruim een halve eeuw hebben zoveel verandering gezien 
als de jaren 1874-1939. De industrialisatie verspreidde zich op mondiale schaal 
en voor het eerst in de geschiedenis ontstond een volledig gelntegreerde we
reldeconomie. Haast elk Westeuropees land onderging dramatische verande
ringen in de interne structuur terwijl de afstanden naar overzeese gebiedsde
len, letterlijk en figuurlijk, krompen. Nederland behoorde tot de laatkomers 
op het industrie!e vlak terwijl Nederlands-Indie van meet af aan nauw betrok
ken was bij de intensivering van de wereldhandel over lange afstanden. We 
zullen zien hoe de buitenlandse handel van moederland en kolonie respectieve-
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Iijk belangrijker werd in reactie op deze impulsen tot verandering. We zijn 
gelnteresseerd in de fasering , het karakter en de uitkomst van de ontwikkeling. 
Wanneer vond er expansie plaats? Verliep deze op een gelijkmatige of abrupte 
wijze? Welk effect had zij op het saldo tussen opbrengsten uit uitvoer en uitga
ven aan invoer? 

De structurele transformatie van de ganse wereldeconomie aan het einde 
van de negentiende en in het begin der twintigste eeuw ging vergezeld van even 
opzienbarende conjuncturele omslagen. De zgn. Grote Depressie (1873-1896) 
met haar stabiele prijsontwikkeling werd gevolgd door twee decennia van 
groei en gestaag stijgende wereldprijzen. De trendbreuk van de oorlogsjaren 
sloeg om in een dramatische maar kortstondige inflatie zodra vrede was geslo
ten en het inhaaleffect in de geaggregeerde vraag zich kon doen gelden. De snel 
op elkaar volgende op- en neergaande bewegingen van de jaren twintig liepen 
uit op een onstuitbaar maar voorbarig optimisme terwijl de ,,echte" Depres
sie, die van de vroege jaren dertig, tot grote voorzichtigheid maande 66k tij
dens het herstel vanaf 1937. 

Snelle omslagen in de conjunctuur motiveren een omrekening van nomi
nale waarden in ree!e; alleen daardoor kunnen we puur kwantitatieve ontwik
kelingen isoleren van prijsbewegingen. De deflatie levert echter tal van prakti
sche problemen op, in het bijzonder wanneer we te maken hebben met bilate
raal verkeer en derhalve ook met twee gescheiden economieen. Moet het prijs
indexcijfer, dat als deflator dient, hetzelfde of verschillend zijn voor de beide 
landen? Moet de deflator een weerspiegeling zijn van de conjunctuur in alge
mene zin of van de ontwikkeling van de prijzen van uit- of ingevoerde goede
ren? Met betrekking tot de eerste vraag staat vast dat een uniforme deflatie 
niet tegelijk recht doet aan de situatie in beide landen terwijl een gedifferen
tieerde deflatie onherroepelijk de onderlinge vergelijkbaarheid der reele cij
fers aantast. De keuze voor deflatie op grond van handelsprijzen roept onmid
dellijk de vraag op naar de juiste wegingscoefficienten; op grond van welke 
onderlinge verhoudingen tussen de goederen moet het samengestelde prijsin
dexcijfer worden geconstrueerd? Zonder afbreuk te doen aan de wenselijk
heid van deflatie, dienen we ons bewust te zijn van het element van willekeur 
dat elke berekeningswijze met zich meebrengt. Dat element wordt niet kleiner 
door het dubbelzijdige karakter van de exercitie9

). 

De taak van de economisch-historicus is om inzichten te verwerven door 
zich op een hoger niveau van abstractie te begeven zonder zich al te zeer van de 
werkelijkheid te verwijderen. In het onderhavige geval zou het gebruik van een 
gemeenschappelijke algemene deflator in beide landen bedenkelijk grote af
wijkingen doen ontstaan ten opzichte van het feitelijke verloop. Hiervan zien 
we dus af. In ons geval biedt de keuze voor een gedifferentieerde deflatie te
vens een welkome gelegenheid verschillende soorten conjunctuurindicatoren 
als deflatoren te gebruiken. In Nederland was een hoge graad van integratie 
bereikt tussen binnen- en buitenlandse ontwikkelingen; het is niet waarschijn
Iijk dat de conjunctuur op verschillende wijze de prijzen heeft belnvloed van 
ingevoerde en voor eigen consumptie voortgebrachte goederen. In 
Nederlands-Indie, daarentegen, bestonden diepe kloven tussen zowel econo-
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mische sectoren als bevolkingsgroepen. Aparte conjunctuurindicatoren voor 
uitvoer en invoer zijn daarbij onontkoombaar. We kiezen voor een gediffe
rentieerde aanpak door middel van een algemene deflator voor Nederland en 
afzonderlijke maatstaven voor de ontwikkeling der handelsprijzen in 
Nederlands-lndie. 

We kiezen deflatoren waarvan de constructie weinig controversiele of spe
culatieve elementen kent. Voor Nederland gebruiken we het algemene index
cijfer van de groothandelsprijzen zoals door het Centraal Bureau voor de Sta
tistiek vastgesteld; gelet op het veelvuldige gebruik van onveranderlijke offi
ciele prijzen in de handelsstatistiek v66r 1917 is een deflatie alleen zinvol voor 
het laatste deel van onze periode, de jaren 1917-193910

). Voor Nederlands
lndie vertrouwen we op verschillende indexcijfers voor export en import. In 
het eerstgenoemde geval gebruiken we een bestaand indexcijfer, berekend vol
gens de methode van Laspeyres en gebaseerd op een zeer aanzienlijk deel van 
de totale uitvoer11

). Voor de invoer bezigen we het prijsindexcijfer van inge
voerde rijst; de prijs van rijst kan worden beschouwd als ,,price-leader" op de 
markt voor consumptiegoederen in Nederlands-lndie12

). Als basisjaar dient 
telkens 1913, het laatste jaar van de zo dikwijls geprezen v66roorlogse weelde. 

Nu moeten we niet uit het oog verliezen dat onze belangstelling in eerste in
stantie uitgaat naar een vergelijking van de situaties in moederland en kolonie 
op eenzelfde tijdstip. Behoud van de onderlinge vergelijkbaarheid der cijfer
reeksen geniet derhalve hoge prioriteit. Daarom zullen we de reele waarden 
uitsluitend gebruiken ter nadere adstructie van het reeds verkregen beeld. 
Daarbij staat de vraag centraal of onze globale indruk wezenlijk zou verande
ren wanneer we de nominale waarden door reele waarden zouden vervangen. 
Voor het begin van onze period, het laatste kwart der negentiende eeuw, is het 
antwoord gauw gegeven. Dramatische prijsfluctuaties deden zich immers toen 
nauwelijks voor; substitutie door reele waarden zou dan weinig veranderen 13

). 

Later, met name in het Inter bell um, lag dat anders. Voor deze jaren vormen de 
reele waarden een onmisbare aanvulling op ons betoog. Met oog op de verge
Jijkbaarheid der reeksen stelt het echter gerust dat de Nederlandse en 
Nederlands-lndische deflatoren toen enige mate van overeenkomst vertoon
den in hun variatiepatronen14

). 

Nederland 

Vanouds onderscheidt de Nederlandse handelsstatistiek drie soorten goede
renstromen: invoer tot verbruik (als onderdeel van de algemene invoer), uit
voer uit het vrije verkeer (als onderdeel van de algemene uitvoer) en doorvoer 
met of zonder overlading. Alleen de twee eerstgenoemde categorieen 
weerspiegelen het samenspel tussen vraag en aanbod in Nederland enerzijds en 
de wereldmarkt anderzijds. Tot de reorganisatie van de handelsstatistiek in 
1917 was echter het onderscheid tussen daadwerkelijke handel en doorvoer in 
de registratie gebrekkig. Onder vele ondernemers had de gewoonte post gevat 
ingewikkelde doorvoerformaliteiten te vermijden door voor de doorvoer 
bestemde goederen als in- of uitvoer aan te geven. Hierdoor zijn de officiele 
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opgaven over uit- en invoer stelselmatig te hoog; dit belemmert een 
rechtstreekse vergelijking tussen cijfers van v66r en na 191715

). 

Een scherpe scheidslijn bakent de v66r- en tussenoorlogse ontwikkelingen 
van de Nederlandse handel met het buitenland van elkaar af, althans zoals of
ficieel en in lopende prijzen opgetekend (Grafiek 1)16

). Tot het hoogtepunt in 
1913/14 was er slechts sprake van expansie, na 1918 overheersten de wisselval
ligheden van hernieuwde bloei, depressie en partieel herstel. Alvorens tot een 
nadere analyse hiervan over te gaan dienen we na te gaan in hoeverre onze glo
bale indruk geconditioneerd is door veranderingen in prijsniveaus of admi
nistratieve procedures. 

Eerst de prijzen. In de verhouding tussen nominale en reele waarden 
bespeuren we een verschil tussen de jaren twintig en de jaren dertig. Tot 1931 
zijn haast alle nominale waarden aan de hoge kant. De pieken onmiddellijk na 
de Eerste Wereldoorlog en in de late jaren twintig zijn voor een belangrijk dee! 
toe te schrijven aan de prijsinflatie. De hoge invoerwaarden uit 1919120 wor
den bij omrekening in Constante prijzen gereduceerd van ongeveer drie tot een 
miljard gulden. In de tweede helft van de jaren twintig bedroeg de reele uit
voerwaarde gemiddeld 1,3 miljard gulden tegenover 1,9 miljard wanneer uit
gedrukt in lopende prijzen (Bijlage I). Gebruik van nominale waarden impli
ceert voor de jaren dertig een onderwaardering van 9%. In ieder geval mogen 
we concluderen dat de neergaande tussenoorlogse tendentie door een deflatie 
eerder aangescherpt dan afgezwakt wordt. Het beeld van een trendbreuk ten 
tijde van de Eerste Wereldoorlog blijft overeind. 

Dan de doorvoer. Aan de hand van de handelsstatistiek is het niet mogelijk 
de omvang van de niet-geregistreerde doorvoer tot 1917 exact te bepalen. We 
kunnen slechts een vermoeden uitspreken omtrent de waarschijnlijke orde van 
grootte van de vermomde doorvoer. V 66r de reorganisatie maakte de gere
gistreerde doorvoer steeds ongeveer een-derde uit van de algehele stroom van 
uitgaande handel; na de reorganisatie is dit aandeel tot twee-derde gestegen. 
Hieruit mogen we afleiden dat tot 1917 zowat de helft van de doorvoer verbor
gen bleef' d. w .z. opgenomen in de daadwerkelijke uit- en invoer. Dit houdt te
vens in dat we de bewaarde uit- en invoercij fers van v66r 1917 tot de helft zou
den moeten reduceren ten einde een volledige vergelijkbaarheid met de cijfers 
van de periode daarna te verkrijgen 17

). 

Een aanpassing van de bewaarde v66roorlogse uitvoer- en invoerwaarden 
zou ontegenzeglijk consequenties hebben voor onze perceptie van de ontwik
keling op lange termijn. In de Nederlandse uitvoer zou de piek van 1912 wor
den teruggebracht tot het niveau van 1920of1924 maar niet tot onder het ge
middelde voor de eerste helft van de jaren twintig. Pas in de tweede helft van 
datzelfde decennium zou de uitvoerwaarde voortdurend uitstijgen boven het 
aldus gereduceerde v66roorlogse hoogtepunt. Aan de invoerzijde zouden de 
waarden van de jaren twintig zonder uitzondering ietwat boven de (geredu
ceerde) piek van 1913 komen te liggen18

). De caesuur mogen we dan ook niet 
interpreteren als een omkering van expansie in teruggang maar als een omslag 
van een gestaag opwaartse naar een wisselvallige beweging. 

Lange termijn-ontwikkelingen van economische grootheden laten zich dik-
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GRAFIEK I De buitenlandse handel van Nederland, 1874-1939 
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wijls beter verklaren op grond van hun eigen geschiedenis dan door middel van 
andere variabelen. Dit is van betekenis wanneer we trachten de trend in een 
economisch-historische reeks te isoleren van meer kortstondige invloeden zo-
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als conjunctuurgolven, seizoensbewegingen en puur toeval. Bij een trendana
lyse met behulp van lineaire regressie treffen we derhalve vaak veel correlatie 
aan tussen opeenvolgende residuen, d. w .z. verschillen tussen de trendwaarden 
en de oorspronkelijke getalswaarden in de reeks . Nu doet zich de wenselijk
heid voor zowel de informatie in de serieel gecorreleerde component der afwij
kingen te gebruiken alsook de invloed van het daarna resterende residu tot een 
minimum terug te brengen. Dit kan verwezenlijkt worden door middel van zo
wel regressie-analyse als gebruik van voortschrijdend gemiddelden. Het zgn. 
ARIMA-model (,,Auto-Regressive Integrated Moving-Averages") van Box 
en Jenkins combineert opname van serieel gecorreleerde residuen in de voor
spellende functie met voortschrijdend gemiddelden van niet-gecorreleerde 
storingen. Deze methode levert afzonderlijke parameters op voor de autore
gressieve en voortschrijdend gemiddelde-factoren. Tezamen bieden de autore
gressieve en voortschrijdend gemiddelde-factoren een wiskundig model ter 
voorspelling van toekomstige waarden van de reeks 19

). Het voorspellend ver
mogen van het specifieke ARIMA-model geeft het karakter van de onderlig
gende historische reeks prijs. 

Elke systematische tijdreeksanalyse kent drie opeenvolgende onderdelen: 
identificatie, schatting en voorspelling. Steeds beginnen we met de specificatie 
van de structuur van het model; bij ARIMA wordt bier het aantal autoregres
sieve en voortschrijdend gemiddelde-factoren opgegeven. Hoe groter het aan
tal autoregressieve factoren, des te hoger is de bruikbaarheid van de informa
tie uit het verleden. Op de identificatie volgt de schatting van de bij de factoren 
behorende parameters. Hierbij gaat, in navolging van de beste econometri
sche traditie, onze voorkeur uit naar de methode der kleinste kwadraten. De 
voorspelling, tenslotte, laten we uitvoeren voor het laatste dee! van onze reeks 
ten einde een vergelijking mogelijk te maken tussen oorspronkelijke en voor
spelde waarden. Aan elk der genoemde onderdelen van de analyse ontlenen we 
een maatstaf voor de interne consistentie in de desbetreffende reeks. We spre
ken van een consistente trend wanneer het model veel informatie uit het verle
den gebruikt, op een goede schattingsmethode berust en niet al te onnauwkeu
rige voorspellingen oplevert. 

De waargenomen caesuur in de Nederlandse handel ten tijde van de Eerste 
Wereldoorlog leent zich voor nader onderzoek langs strikt statistisch
technische weg. Wanneer toegepast op de gehele periode 1874-1939 levert de 
ARIMA-procedure voor de uitvoer iiberhaupt geen model op en voor de in
voer alleen een model dat een weinig consistente trend laat zien20

). We schrij
ven dit povere resultaat toe zowel aan de gebrekkige gegevens van v66r en na 
de caesuur als aan de caesuur zelf. Het verschil in uitkomst tussen uitvoer en 
invoer suggereert een trendbreuk die zich sterker voordeed aan de uitvoer- dan 
aan de invoerzijde. Immers, de invloed van het gebrek aan vergelijkbaarheid 
der gegevens zal niet verschillend zijn geweest tussen de beide handelsstromen. 
Bovendien weten we dat de ontwikkeling gedurende de jaren twintig in de in
voer beter aansloot bij de v66roorlogse expansie dan in de uitvoer. 

Consistenter trends laten zich echter opsporen voor de v66r- en tussenoor
logse perioden afzonderlijk. In het eerste geval overtuigt met name de uitvoer-
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trend; hiervoor kunnen we een model construeren dat veel informatie van 
vroeger gebruikt en een redelijk voorspellend vermogen bezit terwijl het bij de 
invoer geen zin heeft ver in het verleden terug te grijpen. Voor de tussenoor
logse jaren daarentegen vertonen de trends van beide handelsstromen eenzelf
de mate van consistentie: niet onaardig maar sterk negatief belnvloed door de 
neergang op het dieptepunt van de Depressie21

). In ieder geval wijzen deze re
sultaten op de onderlinge samenhang binnen elk van de beide kortere perio
den, iets dat ver te zoeken was bij de langere periode. De trendbreuk ten tijde 
van de Eerste Wereldoorlog werd versluierd door ta! van bijkomstigheden 
maar ze bestond we!. 

* De v66roorlogse expansie van de Nederlandse handel betrof zowel uitvoer als 
invoer. Ondanks de hoge mate van evenredigheid in de ontwikkeling van de te
gengestelde handelsstromen kunnen we kleine nuances in de oorsprong van de 
impulsen tot groei bespeuren. Aanvankelijk, tot het einde van de jaren tachtig 
in de negentiende eeuw, nam de uitvoer iets sneller toe dan de invoer. Later, in 
de jaren negentig en kort na 1900, was de impuls tot e';cpansie sterker aan de in
voerzijde. De voorsprong van de uitvoer werd enigszins hersteld gedurende de 
finale fase van versnelde groei, na 1905. 

De expansie steunde op een combinatie van continulteit en vernieuwing 
voor wat betreft de samenstelling der goederenpakketten. In 1910 liepen de
zelfde drie produkten voorop in zowel uitvoer als invoer: graan, drogerijen 
(waaronder veel Javaanse kinabast) en ijzer, in die volgorde. Tezamen namen 
ze 30 en 400Jo van het totaal voor hun rekening in de uitvoer en invoer respec
tievelijk . Aan het begin van onze periode, omstreeks 1875, hadden voor een 
dee! dezelfde produkten tot de voornaamste drie behoord: ijzer en drogerijen 
in de uitvoer, ijzer en graan in de invoer. Verdwenen waren suiker in de Neder
landse uitvoer en koffie aan de invoerzijde, beide goederen waarvan de oor
spronkelijke en onbewerkte aanvoer traditioneel gekoppeld was geweest aan 
het Cultuurstelsel op Java22

). De vervanging van deze koloniale landbouwpro
dukten, door graan en drogerijen in de uitvoer en invoer respectievelijk, dui
den niet op een nauwe relatie tussen de inmiddels op gang gekomen industriali
satie in eigen land en de handel met het buitenland. De aloude stapelmarkt
functie van Nederland lag ten grondslag aan de expansie van de handel tot aan 
de Eerste Wereldoorlog. 

De tussenoorlogse ontwikkeling straalde minder dynamische kracht uit dan 
de v66roorlogse expansie. De jaren twintig kende enige expansie, 66k reeel, 
maar deze was veel meer aarzelend dan wat tot 1913/14 had plaatsgevonden. 
Tussen 1924 en 1929 nam de uitvoer, uitgedrukt in prijzen van 1913, toe van 
1,0 tot 1,5 miljard gulden terwijl de invoer steeg van 1,5 naar 2 miljard. Duits
land en Engeland waren toen de voornaamste handelspartners23

). De beslis
sende terugval vanwege de wereldwijde Depressie dateert van 1931/32; tegelij
kertijd kroop het algemene prijspeil voor het eerst weer beneden het niveau 
van 1913. Reeel gesproken bedroegen de uitvoer en invoer op het dieptepunt 
van de Depressie, voor Nederland in 1935, ternauwernood 800 miljoen en I, I 
miljard gulden respectievelijk. Het herstel vond met name in 1937 plaats; toen 
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lagen de handelswaarden hoger dan in 1936 of 1938. Het meer bescheiden ni
veau van de tussenoorlogse handel doet vermoeden dat de stapelmarktfunctie 
weinig baat meer opleverde. 

Zoals zovele gelndustrialiseerde samenlevingen bezit Nederland reeds gerui
me tijd een aanzienlijk vermogen tot besteden van opbrengsten uit de uitvoer. 
Gedurende de bestudeerde periode waren de uitgaven aan invoer stelselmatig 
hoger dan de inkomsten verkregen door de verkoop aan het buitenland. De 
omvang van het tekort op de bandelsbalans is echter niet steeds dezelfde ge
weest, 66k niet wanneer als verhoudingsgetal uitgedrukt, d. w .z. als een per
centage van de uitvoer, een indicatie van de mate van overschrijding van de 
middelen in het goederenverkeer met het buitenland. Aanvankelijk, om
streeks 1880, bedroeg bet tekort iets meer dan 35% van de totale uitvoerwaar
de. Daarna trad een daling in dit percentage op totdat ten tijde van de expan
sieve fase aan het begin van de twintigste eeuw een niveau van 15-25% was be
reikt. Deze daling verraadt in elk geval dat de drijfveer tot expansie voor een 
belangrijk deel aan de uitvoerzijde te vinden was. Tijdens en onmiddellijk na 
de Eerste Wereldoorlog nam het tekort op de handelsbalans echter groteske 
proporties aan, bijvoorbeeld 100070 in 1919/20 en gemiddeld 60% in 1921/23. 
De Nederlandse vraag naar buitenlandse goederen steeg nu veel sneller dan de 
buitenlandse vraag naar Nederlandse produkten. De tweede helft van de jaren 
twintig zag een terugkeer naar een lager niveau, wederom ruim 35%, terwijl 
tijdens de Depressie opnieuw verontrustend boge percentages werden bereikt 
(waaronder zelfs 67% in 1933). Hieruit blijkt vooral de neerwaartse rigiditeit 
van de bestedingen aan invoer. Ongaarne wilde de Nederlandse consument 
minder uit het buitenland betrekken, ook al stegen daar de prijzen of daalden 
de inkomsten uit de eigen uitvoer24

). 

De ontwikkeling van de buitenlandse handel kan evenwichtig worden ge
noemd naarmate de beide tegengestelde goederenstromen met elkaar overeen
komen. Hiervoor gebruiken we twee indicaties: de fluctuaties in het genoemde 
saldopercentage en de mate van overeenkomst tussen de jaarlijkse relatieve 
toe- en afname in uitvoer en invoer respectievelijk. Beide maatstaven bevesti
gen onze indruk van een trendbreuk in de totale Nederlandse handel. V 66r 
1914 was de discrepantie tussen uit- en invoer kleiner en de mate van overeen
komst tussen de jaarlijkse fluctuaties groter25

). 

Nederlands-Indie 

Hoewel dikwijls liefkozend ,, Tropiscb Holland" genoemd, eiste de kolonie in 
de verte een nogal zelfstandige positie op in het internationale handelsverkeer. 
We beschouwen dan ook Nederlands-lndie als ware zij een onafhankelijke 
staatkundige eenheid. Wederom zijn we gelnteresseerd in fasering, aard en 
uitkomst van de ontwikkeling op lange termijn. 

De afschaffing van het Cultuurstelsel op Java vanaf 1870 beoogde niet al
leen bet tegengaan van knevelarij en onvrijheid maar evenzeer de toelating van 
Westers particulier kapitaal en daardoor ook economische groei door middel 
van meer uitvoer. Desalniettemin is tot na de eeuwwisseling de omvang der 
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buitenlandse handel zeer bescheiden gebleven. Rond 1905 ving de expansie 
aan die onafgebroken zou voortduren tot aan de Depressie, een ongewoon 
lang volgehouden opwaartse trend. In de eerste helft van de jaren dertig stortte 
de handel van de kolonie in en pas vanaf 1937 bespeuren we een aarzelend her
stel. Drie fasen kenmerkten de lange termijn-ontwikkeling van de buitenland
se handel van Nederlands-Indie: stilstand, expansie en contractie (Grafiek 
2)26). 

GRAFIEK 2 De buitenlandse handel van Nederlands-Indie, 1874-1939 
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Ook voor de handel van Nederlands-Indie moeten we vaststellen of onze 
globale indruk bepaald is door verschuivingen in het prijsniveau van uit- en in
voer. Het peil van de exportprijzen in 1913, ons basisjaar, vertoont een opval
lende overeenkomst met dat van de late jaren zeventig der negentiende eeuw. 
In de tussenliggende periode bevonden de exportprijzen zich op een ietwat la
ger niveau. Dit legt alleen additionele nadruk op zowel de onveranderlijkheid 
van de jaren tachtig, vergeleken met het voorgaande decennium, als de steil
heid der opgaande beweging omstreeks 191027

). Een omzetting van de officiele 
handelswaarden in reele waarden zou een opwaartse correctie van gemiddeld 
lOOJo betekenen maar de globale tendentie zou dezelfde blijven. De opwaartse 
bijstellingen hebben met name betrekking op het eerste decennium na 1900: 
gemiddeld 520Jo aan de uitvoerzijde en 340Jo bij de invoer. Kortom: reeds v66r 
de versnelling der expansie veranderde er meer dan ogenschijnlijk het geval 
was, doch niet zoveel dat we hoeven te twijfelen aan de fundamentele omslag 
in de ontwikkeling der Nederlands-Indische handel aan het begin van de eeuw. 

De prijsexplosie van 1919/20 belnvloedde de officiele totaalcijfers van de 
Nederlands-Indische handel in zeer hoge mate; op het hoogtepunt van de in
flatie, vroeg in 1920, lag de reele waarde bij de uitvoer op minder dan twee
vijfde en bij de invoer op slechts een-derde van de nominale waarde. Dit heeft 
consequenties voor onze perceptie van een overgang naar een minder over
spannen conjunctuur laat in 1920 en gedurende 1921. Aan de uitvoerzijde ver
sluiert de scherpe nominale daling een constant reeel niveau terwijl achter de 
gelijkgebleven nominale invoerwaarde een flinke fysieke vooruitgang schuil 
ging. 

Tot 1928 deden pure prijsinvloeden de nominale waarden aanzwellen, doch 
het relatieve gewicht hiervan werd steeds kleiner. De omslag naar een prijspeil 
onder dat van 1913 volgde in 1929 voor de uitvoer en in 1930 voor de invoer, 
in beide gevallen iets eerder dan in Nederland. De nominale cijfers doen der
halve de slotakkoorden van de langgerekte expansiebeweging minder duide
lijk uit de verf komen. In 1930 was bij zowel uit- als invoer van een fysieke con
tractie nog weinig sprake (Bijlage 11)28

). 

De prijzen gedurende de Depressie lagen ver onder het v66roorlogse niveau; 
dit gold de uitvoer meer dan de invoer2

'\ Hierdoor wordt de terugslag van de 
Nederlands-lndische handel in de jaren dertig sterk overtrokken. In de uitvoer 
bleef de fysieke omvang ruwweg dezelfde als tijdens de daaraan voorafgaande 
expansie - in de jaren 1932-1935 naderde het verschil tussen nominale en reele 
waarden een miljard gulden. De discrepantie was kleiner aan de invoerzijde en 
hier nam de waarde van het goederenverkeer af ook wanneer uitgedrukt in 
constante prijzen. Reeel gesproken verliep de ontwikkeling van de 
Nederlands-Indische handel dcrhalve aanmerkelijk gelijkmatiger dan de offi
ciele cijfers doen vermoeden. De vroege piek en de uiteindelijke neergang wa
ren beide minder geprononceerd. Het is dan ook niet juist het accent te leggen 
op contractie alleen. We mogen evenmin de expansieve trend doortrekken 
aangezien de opbrengsten zo sterk terugliepen en elke fysieke vergroting van 
de goederenstromen uitgesloten was. Stagnatie lijkt een betere omschrijving 
van de nasleep der expansie. 
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Over de opzienbarende expansie van Nederlands-Indie aan het begin van de 
twintigste eeuw heeft een vooraanstaande economisch-historicus eens laco
niek opgemerkt dat ,,demand was right abroad and supply was right at ho
me"30). En Nederlands-lndie bleek inderdaad zeer goed in staat de produktie
capaciteit te vergroten voor stapelgoederen die op juist dat moment bijzonder 
gewild waren op de wereldmarkt, aanvankelijk suiker en tabak, later vooral 
aardolie en rubber. In meer dan een opzicht kende de expansie structurele on
dertonen. De produktsgewijze samenstelling van de uitvoer veranderde radi
caal. Een nieuwe inheemse markt voor buitenlandse consumptie- en kapitaal
goederen ontstond. Gaandeweg verschoof het zwaartepunt in het economisch 
!even van Java naar de zgn. Buitengewesten, in het bijzonder Sumatra en Bor
neo (Kalimantan). De vroeger zo dominante produktie - en consumptie - van 
overheidswege werd volledig overvleugeld door de snel groeiende particuliere 
sector31). We zullen nog aanleiding vinden hierop nader in te gaan. 

De successie van stilstand, expansie en stagnatie suggereert een verander
lijkheid in de Nederlands-Indische handel die weinig belooft voor de mogelijk
heden om de systematische invloeden in een econometrisch model bijeen te 
brengen. Wederom proberen we met behulp van de ARIMA-procedure een in
strument te formuleren ter voorspelling van mogelijke toekomstige waarden 
van de handel. Opnieuw lukt dit alleen voor de gehele periode bij de invoer en 
dan met een trend die aan consistentie veel te wensen overlaat32). Daar we hier 
van veranderingen in de wijze van registratie mogen afzien, onderstreept dit 
resultaat de aanwezigheid van een fundamentele breuk in de ontwikkeling van 
de Nederlands-lndische handel. 

Een trendbreuk laat zich niet alleen kennen door een gebrek aan samenhang 
binnen een groter geheel. Een breuk veronderstelt tevens dat er daarv66r en 
daarna enige samenhang te bespeuren valt. Voor de beide deelperioden 1874-
1904 en 1905-1930, fasen van stilstand en expansie respectievelijk in de ont
wikkeling der Nederlands-Indische handel, kunnen we methodisch goed ge
fundeerde afzonderlijke autoregressieve modellen construeren voor zowel uit
voer als invoer. De vroege uitvoertrend (1874-1904) vertoont het grootste 
voorspellend vermogen. Bij zowel de uitvoer als de invoer worden de voorspel
lingen vertroebeld door de heftige conjuncturele schommelingen tijdens de la
tere fase van expansie (1905-1930). Hierbij speelt in de uitvoer vooral de na
oorlogse piek ons parten maar in de invoer zorgen de jaren twintig als geheel 
voor moeilijkheden33). De Nederlands-Indische uitvoer springt eruit als de 
handelsstroom waarin de trendbreuk zich het sterkst deed voelen: daar was de 
trend het minst consistent op de zeer lange termijn en het meest samenhangend 
binnen het kortere tijdsperspectief. 

* Een fundamenteel verschil tussen Nederland en Nederlands-Indie betreft het 
saldo op de handelsbalans. In de kolonie werd voortdurend meer aan uitvoer 
verdiend dan aan invoer uitgegeven34). Tot 1905 correspondeerde het surplus 
met gemiddeld 27!1/o van de uitvoerwaarde. Dit percentage is gedurende de 
daarop volgende expansie gestegen tot gemiddeld 380/o, met uitschieters naar 
boven zoals 650/o in 1919. In de jaren dertig bedroeg het gemiddelde niet-
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besteedde dee! der opbrengsten uit uitvoer aanvankelijk 29%, tijdens de eigen
lijke Depressie, en later 39670, toen het herstel zich begon af te tekenen. De in
voer bleef achter bij de uitvoer, met name in tijden van voorspoed. Dit doet 
vermoeden dat de inkomsten uit de uitvoerhandel slechts in beperkte mate de 
inheemse koopkracht hebben weten te stimuleren. 

Ofschoon als zodanig geenszins uitzonderlijk onder niet-gelndustrialiseerde 
landen, was de kloof tussen uitvoer en invoer in Nederlands-Indie ongewoon 
diep35

). Voor een belangrijk dee! hing dit samen met een gebrek aan congruen
tie tussen produktie- en afzetgebieden binnen de archipel. Tijdens de expansie 
wonnen de nog weinig gekoloniseerde Buitengewesten terrein ten koste van 
het dichtbevolkte Java; hierdoor werd steeds meer verdiend op grote afstand 
van de meest veelbelovende markten voor massaconsumptie. Het positieve 
saldo op de handelsbalans van Nederlands-Indie als geheel was in feite het ge
middelde van een buitensporig groot surplus in de Buitengewesten - dat soms 
meer dan twee-derde van de uitvoerwaarde besloeg - en een klein surplus of 
zelfs tekort op de balans van Java; het verschil tussen Java en de Buitenge
westen in dit opzicht werd steeds groter naarmate de expansie van de handel 
vorderde36

) . De zwakkere relatie tussen uitvoer en invoer in de kolonie, verge
leken met het moederland, treedt eveneens naar voren wanneer we de jaarlijk
se procentuele toe- en afname in uitvoer- en invoerwaarden met elkaar 
vergelijken37

) . Tezamen vormden de in- en uitgaande goederenstroom een 
minder samenhangend geheel in Nederlands-Indie dan in Nederland. 

We hebben het globale kader van de onderlinge handel tussen moederland 
en kolonie bezien, de totale handel van beide partners. We constateren een ge
meenschappelijk kenmerk en twee cruciale verschillen. In beide landen was er 
een trendbreuk in de ontwikkeling op lange termijn: in Nederland van aan
houdende expansie tot een wisselvallig verloop, in Nederlands-Indie van 
stilstand tot groei . In de kolonie betekende de expansie een abrupter breuk met 
het verleden dan in het moederland. Voorts lag daar de voornaamste drijfveer 
tot expansie bij de uitvoer en niet, zoals in Nederland, bij de invoer. 

II DE ONDERLINGE RUIL 

In het verkeer tussen moederland en kolonie onderscheiden we twee goede
renstromen: oostwaarts, van Nederland naar Nederlands-Indie, en west
waarts, terug naar Europa. Voor beide beschikken over tweeerlei bronnen, de 
nadere specificaties in zowel de Nederlandse als de Nederlands-Indische offi
ciele handelsstatistiek. Reeds in het voorgaande werd melding gemaakt van de 
noodzaak een keuze te maken voor een der bronnen, de Nederlands-Indische 
statistiek. Thans is er reden hierop nog nader in te gaan. Daarop volgt de iden
tificatie van de lange termijn-ontwikkelingen in de onderlinge handel en 
tenslotte de analyse van de oost- en westwaartse stromen afzonderlijk voor 
wat betreft zowel de produktsgewijze samenstelling als het relatieve belang 
binnen de totale Nederlandse en Nederlands-Indische handel. 

De foutmarge tussen Nederlandse en Nederlands-Indische opgaven van 
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eenzelfde handelsstroom neemt soms ontmoedigende proporties aan, zoals 
voor het oostwaartse verkeer van 1921 toen het moederland goederen ter 
waarde van 357 miljoen gulden verstuurde maar de kolonie slechts een invoer 
van 191 miljoen ontving. Een nog schrijnender discrepantie betreft de west
waartse handel in 1927: Nederlands-Indie exporteerde toen voor 117 miljoen 
gulden terwijl Nederland voor maar liefst 284 miljoen importeerde. In soort
gelijke gevallen is het niet eenvoudig op overtuigende wijze te beredeneren dat 
het hier zou gaan om identieke goederenstromen. Desalniettemin wijzen beide 
voorbeelden, de twee meest flagrante afwijkingen, op enige systematische pa
tronen in het gebrek aan overeenkomst tussen de beide bronnen. Beide voor
beelden dateren van een betrekkelijk laat tijdstip binnen onze periode. In bei
de gevallen lag de Nederlandse notering hoger dan de Nederlands-Indische. 
Het foutpercentage, tenslotte, was groter in de westwaartse dan in de oost
waartse handel. 

Nederlands-lndie behoorde tot de voornaamste werkterreinen van de te 
Amsterdam en Rotterdam gevestigde rederijen. Alleen al daarom verwachten 
we een vermenging van doorvoer met daadwerkelijke handel; uitheemse goe
deren op weg naar Nederlands-Indie passeerden door Nederland en daar kwa
men ook stapelprodukten uit de kolonie aan alvorens te worden doorgezon
den naar hun uiteindelijke bestemmingen. Dit schijnt inderdaad het geval te 
zijn geweest, eerst gedurende de jaren zeventig en vroege jaren tachtig en daar
na weer in de oostwaartse vaart vanaf de eeuwwisseling, doch in de westwaart
se vaart opnieuw pas na 1917. De discontinui:teit in de overwaardering aan Ne
derlandse zijde verraadt echter dater meer aan de hand was. Het komt ons bo
vendien verdacht voor dat de Nederlandse opgave wederom stelselmatig de 
Nederlands-Indische gaat overtreffen na de reorganisatie van de Nederlandse 
handelsstatistiek in 1917 en niet daarv66r38

). Ook in de wijze van waardering 
van fysieke hoeveelheden verschilden de Nederlandse en Nederlands-Indische 
handelsstatistieken. Waarschijnlijk heeft men in Nederland dikwijls met na
me de aanvoer uit de kolonie te laag gewaardeerd. In combinatie met de reeds 
genoemde vermenging van doorvoer en daadwerkelijk handelsverkeer levert 
dit een moeilijk te ontwarren knoop op39

). 

Storingen treden we! vaker op in economisch-historische reeksen maar in de 
regel mogen we erop vertrouwen dat de invloed daarvan even vaak positief als 
negatief zal zijn en dat de globale tendenties niet aangetast worden. Ter toet
sing van dit uitgangspunt vergelijken we de jaarlijkse relatieve veranderingen 
zoals gegeven in de beide handelsstatistieken. De mate van overeenkomst is 
hoog in de oostwaartse handel, zowel v66r als na 1917, alsmede in de west
waartse handel gedurende het lnterbellum40

). We zijn genoodzaakt een keuze 
te treffen voor een der handelsstatistische bronnen maar daarbij is het goed te 
weten dat 66k onderzoek langs het alternatieve of niet-gekozen pad voor een 
belangrijk dee[ dezelfde tendenties zou hebben opgebracht. 

* Vee! veranderde toen Nederland na 1870 ophield zijn kolonie voornamelijk te 
beschouwen als een voor de buitenwereld afgesloten wingewest van overheids
wege. De geleidelijke ontmanteling van het Cultuurstelsel betekende een ver-
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legging van de uitvoer uit Nederlands-Indie terwijl de afschaffing van de zgn. 
differentiele rechten in 1874 de deur wijd open zette voor niet-Nederlandse in
voer. Desalniettemin sloeg de dating der westwaartse vaart weldra om in een 
voorzichtig herstel en kon de oostwaartse handel zich gedurende het laatste 
kwart van de negentiende eeuw op een stabiel niveau handhaven (Grafiek 
3)41

). Na de eeuwwisseling trad voor beide handelsstromen een expansie op die 

GRAFIEK 3 De handel tussen Nederland en Nederlands-lndie, 1874-1939 
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culmineerde aan de yooravond van de Eerste Wereldoorlog. De laatste paar 
oorlogsjaren zagen een volstrekte instorting van de onderlinge handel; er was 
een schreeuwend tekort aan scheepsruimte en de vaart over de oceanen was 
verre van veilig. Snel stijgende prijzen dicteerden uiteraard de plotselinge her
leving van de handel onmiddellijk na de oorlog. Op de onvermijdelijke te
rugslag, in 1922 en 1923, volgde wederom een expansie tot een zeer aanzienlijk 
niveau . De uiteindelijke val tijdens de Depressie in de jaren dertig was groot . 

De dramatische onderbreking van het onderlinge verker in 1917 en 1918, ge
symboliseerd doordat lange tijd zelfs telegrafische verbindingen niet tot stand 
kwamen, had een betekenis die verder reikte dan ongemakken en gederfde op
brengsten op de korte termijn. Het was tevens een trendbreuk, een afscheiding 
tussen de v66roorlogse verschuiving van stilstand naar gestage groei enerzijds 
en de tussenoorlogse combinatie van stormachtige expansie en scherpe con
tractie anderzijds. De v66roorlogse expansie had plaats in een tijd van !age 
prijzen; door middel van deflatie zouden we de opgaande trend in de onderlin
ge handel eerder accentueren dan afzwakken42

) . 

De tussenoorlogse trend was prijsgevoeliger. Het niveau van de vroege jaren 
twintig overtrof, reeel gezien, nauwelijks dat van onmiodellijk v66r de oorlog 
en zeker niet dat van de late jaren twintig. Een topjaar in de oostwaartse han
del zoals 1929 evenaarde in reele waarde de piek van 1921. In de westwaartse 
handel Iiep in reeel opzicht het jaar 1927 voorop; toen lag het niveau zelfs be
duidend hoger dan in 1919 of 1920. De voorspoed van de jaren twintig krijgt 
dank zij de omzetting in reele waarden alleen een evenwichtiger gedaante. 
Flinke opwaartse bijstellingen vloeien voort uit een deflatie van de nominale 
waarden in de jaren dertig43

). 

De oostwaartse handel volgde de westwaartse handel op eerbiedige afstand. 
Voor Nederland was Nederlands-Indie belangrijker als aanvoergebied dan als 
afzetmarkt. De kloof tussen de beide handelsstromen is echter niet steeds de
zelfde gebleven. Aanvankelijk, in de jaren zeventig, was hij aanzienlijk , daar
na Iange tijd kleiner, en tenslotte, in het Interbellum, wederom groot. Vooral 
na de trendbreuk in 1917I 18 groeide de discrepantie tussen de ontwikke
lingslijnen van de beide handelsstromen. In 1921 evenals tussen 1925 en 1929 
nam de oostwaartse handel toe terwijl de westwaartse afnam of constant 
bleef. De mate van overeenkomst tussen de jaarlijkse relatieve veranderingen 
in de oost- en westwaartse vaart was hoog v66r de trendbreuk maar werd zwak 
in het Interbellum44

) . De trendbreuk signaleerde niet alleen een discontinulteit 
binnen de onderhavige tijdreeksen maar ook, en wellicht belangrijker, ver
schuivingen in het karakter van de onderlinge handel. Daarover verschaft een 
nadere beschouwing van de beide handelsstromen afzonderlijk opheldering. 

De oostwaartse handel 

De afschaffing van de differentiele rechten in de kolonie in 1874, een fraaie 
geste in de geest der vrijhandel, bracht vrijwel onmiddellijk veranderingen te
weeg in de produktsgewijze samenstelling van de Nederlandse uitvoer naar 
Nederlands-Indie. De positie van Nederlandse manufacturen, zeer sterk sinds 
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de tijd van consignaties en lijnwaadcontracten, werd bedreigd door de invoer 
uit vooral Groot-Brittannie. Dank zij een succesrijk tegenoffensief van de 
kant van de Twentse fabrikanten bleef het aandeel van de manufacturen in het 
bilaterale totaal tot diep in de jaren negentig minimaal 400Jo bedragen. De 
daarop volgende achteruitgang verliep zeer geleidelijk en pas na 1910 bestond 
de aanvoer in de kolonie uit het moederland voor minder dan een-derde uit ka
toenen stoffen en andere textielgoederen. In de plaats van manufacturen wer
den nu consumptiegoederen van de meest uiteenlopende aard evenals kapi
taalgoederen uit Nederland betrokken. Na 1895 is de toename sneller geweest 
voor ijzerwerk, spoorstaven en verscheidene machines. Het aandeel van de ka
pitaalgoederen klom tijdens de Eerste Wereldoorlog tot boven een kwart. 

De nieuwe onderlinge krachtsverhoudingen binnen de oostwaartse vaart 
stabiliseerden zich na de oorlog. In de jaren twintig bleven de manufacturen 
op ca. 30% terwijl de kapitaalgoederen nu genoegen moesten nemen met 
maximaal 20%. De rest bestond voornamelijk uit geassorteerde consumptie
goederen, een categorie van invoer die juist tijdens de algehele neergang in de 
jaren dertig veel terrein heeft gewonnen45

). Normaliter zouden we een derge
lijke diversificatie verwachten in tijden van voorspoed en optimisme. Hier 
weerspiegelde ze eerder de verzwaarde concurrentie van goedkoop Japans tex
tiel en het heersende pessimisme onder de ondernemers in de kolonie. 

Dikwijls is hoog opgegeven over het grote belang van de Nederlands
Indische afzetmarkt voor de uitvoerproduktie in Nederland. In 1903 refereer
de Idenburg, de toenmalige Minister van Kolonien, bij zijn verdediging in de 
Kamer van de koloniale begroting naar het aanzienlijke Nederlandse aandeel, 
een-derde, in de totale Nederlands-lndische invoer terwijl eigenlijk het 
Nederlands-Indische aandeel in de Nederlandse uitvoer, een-dertigste, de aan
gewezen maatstaf was geweest. Voorts zou de contingentering uit hoof de van 
de Crisis-invoerordonnantie uit 1933 het behoud van tegen de 20.000 ar
beidsplaatsen in de Nederlandse textielnijverheid hebben betekend hetgeen 
aan de hoge kant klinkt46

) . Deze beide voorbeelden geven aan hoe noodzake
lijk het is een onderscheid te maken tussen het sectorale en het geaggregeerde 
bij de beoordeling van het belang van de koloniale markt voor het moeder
land. 

In enkele bedrijfstakken binnen de Nederlandse nijverheid sprong de orien
tatie op de koloniale markt in het oog. Het Nederlands-Indische aandeel in de 
totale Nederlandse uitvoer van manufacturen was aanvankelijk uitzonderlijk 
hoog, 80% of meer, en ook later indrukwekkend, 45 % nog in de jaren negen
tig en gemiddeld 40% na 1900. Het laagste percentage, 25%, werd genoteerd 
in 1933, kort voordat de Crisis-invoerordonnantie in werking trad. Ook de 
Nederlandse machineproduktie steunde zwaar op de eigen koloniale markt. 
Tijdens de expansie tot 1930 ontving Nederlands-Indie dikwijls omstreeks de 
helft van de Nederlandse leveranties maar deze markt is in de Depressie nage
noeg geheel verloren gegaan. Voor de metaalnijverheid in Nederland beteken
de de koloniale afzet heel wat minder47

). 

De positie van met name manufacturen en machines was radicaal verschil
lend binnen de totale Nederlandse uitvoer, de totale Nederlands-Indische in-
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voer en de oostwaartse onderlinge handel. Ze waren veel belangrijker in het 
voor Nederlands-Indie bestemde gedeelte van de uitvoer dan in de geaggreerde 
export; dientengevolge gingen hoge sectorale percentages gepaard met een be
scheiden Nederlands-Indisch aandeel in de totale uitvoer van Nederland. Over 
de rol van de verschillende typen invoer binnen het Nederlands-Indische totaal 
komen we nog te spreken. 

Het onderlinge oostwaartse verkeer telde altijd zwaarder voor de kolonie 
dan voor het moederland. Hierbij zetten we twee percentages tegen elkaar af: 
het aandeel van Nederlands-Indie in de Nederlandse uitvoer enerzijds en het 
aandeel van Nederland in de Nederlands-Indische invoer anderzijds. Het 
eerstgenoemde percentage was altijd groter maar de mate van discrepantie tus
sen de twee is aan verandering onderhevig geweest. Kort na de afschaffing van 
het Cultuurstelsel stond lOOJo in Nederland tegenover 450Jo in Nederlands
Indie . Successievelijk trad toen een daling op totdat rond de eeuwwisseling het 
niveau was bereikt van 30Jo in Nederland en 330Jo in Nederlands-lndie. De ex
pansieve jaren twintig leverden een hoger percentage op in Nederland, gemid
deld 130Jo, en een lager percentage in Nederlands-lndie, 220Jo . De Depressie 
heeft op beide percentages een benedenwaartse druk uitgeoefend, tot gemid
deld 7 en 150Jo respectievelijk in de jaren 1930/34. Deze tendentie naar afne
mende wederzijdse betrokkenheid is enigszins gekeerd dank zij de langs poli
tieke weg afgedwongen bevoorrechting van Nederlandse waar tijdens de 
crisis48

) . 

De wisselvalligheden in de relatieve positie van beide partners binnen het to
taal van de ander weerspiegelt de afwijkende ontwikkelingslijn van het bilate
rale verkeer. V66r de Eerste Wereldoorlog groeide de oostwaartse handel 
langzamer dan zowel de totale Nederlandse uitvoer als de totale Nederlands
Indische invoer; de beide handelspartners groeiden uit elkaar. Na de Eerste 
Wereldoorlog nam de oostwaartse vaart toe terwijl het Nederlandse totaal af
nam en het Nederlands-Indische totaal nog sneller steeg; de kolonie groeide 
weg van het moederland. De scherpe daling van de oostwaartse handel in de 
jaren dertig heeft dit proces alleen maar versterkt. De protectionistische maat
regelen van de crisistijd kwamen tot stand na zestig jaar van onafgebroken 
huldiging van het principe der vrijhandel, 66k ten aanzien van de eigen kolo
nie . Maar het kwaad, voor zover we daarvan mogen spreken, was toen reeds 
geschied. 

De westwaartse handel 

Het Cultuurstelsel diende tot meer dan een gelntensiveerde exploitatie van 
staatswege op Java, geheel volgens v66r-liberale denkbeelden. Dit systeem, 
afwisselend verfoeid en bewonderd door waarnemers in binnen- en buiten
land, sloot nauw aan bij de laat-mercantilistische ambitie om de suprematie 
van de Amsterdamse stapelmarkt te doen wederkeren. Het staatstoezicht op 
de produktie en het vervoersmonopolie van de Nederlandsche Handel
Maatschappij garandeerden een maximale aanvoer van vooral suiker en kof
fie in Nederland. Het vie! te voorzien dat de afschaffing van het Cultuurstelsel 
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de verlegging zou veroorzaken van een dee! der onderlinge westwaartse han
del, dit in een laat-negentiende-eeuwse versie van voorbijlandvaart. Dat is dan 
ook snel gebeurd voor de ruwe suiker, de grondstof waarvoor het eerst de pro
duktie geliberaliseerd werd. De voornaamste afzetmarkt voor Java-suiker lag 
reeds geruime tijd in Engeland en alleen dank zij de kunstmatige regelingen 
van de aanvoer - waaronder ook een differentieel uitvoerrecht - was voor Ne
derlandse tussenkomst een rol weggelegd. In 1874 werd de rechtstreekse uit
voer naar Engeland tevens bevorderd door de afschaffing van zowel het diffe
rentiele uitvoerrecht in Nederlands-lndie als de accijns op suiker in 
Engeland49). 

De onderlinge westwaartse vaart verminderde en het accent verschoof sterk 
naar de koffie, het goed waarvoor de Gouvernementscultures het !angst intact 
zijn gebleven. Tot 1890 bestond de Nederlandse invoer uit Nederlands-Indie in 
de regel voor meer dan de helft uit Java-koffie. Hierbij voegden zich geleide
lijk aan tabak uit Deli en tin uit Banka en Billiton. De beslissende verschuiving 
in de produktsgewijze samenstelling der westwaartse handel had plaats gedu
rende het eerste decennium van de twintigste eeuw: toen klom het aandeel van 
de tabak naar een-derde terwijl dat van koffie terugliep tot een-achtste. Tin 
verving nu even koffie in de tweede rang onder de voor het moederland 
bestemde koloniale produkten terwijl tevens de handel in copra expandeerde. 
Na de Eerste Wereldoorlog bleef tabak vooroplopen, op de voet gevolgd door 
eerst copra en daarna koffie en tin50

). De positie van de beide laatstgenoemde 
produkten, onmisbaar maar toch tweederangs, illustreert het betrekkelijke 
van de Gouvernementsprotectie in de bilaterale handel. 

Het Nederlands-lndische aandeel in de Nederlandse aanvoer van produkten 
zoals tabak, tin, koffie en copra was uiteraard zeer hoog; er was voor Neder
land weinig reden de voorkeur te geven aan leveranties van buiten het eigen
handig beschermde produktiegebied51

) . Nu behoorden deze goederen, zoals 
we hebben gezien, niet tot de belangrijkste componenten van de algehele Ne
derlandse invoer. Een hoog Nederlands-lndisch aandeel in de specifiek kolo
niale invoer ging daarom gepaard met een bescheiden positie van de onderlin
ge westwaartse vaart binnen de totale invoer van het moederland. Wederom 
contrasteren we twee percentages met elkaar: hier het aandeel van Nederlands
Indie in de Nederlandse invoer en het aandeel van Nederland in de 
Nederlands-Indische uitvoer. Opnieuw zijn we bijzonder nieuwsgierig naar de 
discrepantie tussen beide percentages. 

De westwaartse vaart was belangrijker voor Nederlands-Indie dan voor Ne
derland. In de jaren zeventig der negentiende eeuw claimde ze 600Jo van het to
taal in Nederlands-Indie en 15% van het totaal in Nederland. Maar weldra 
daalden beide percentages, tot een niveau van 35 en 5% respectievelijk om
streeks 1900. Na de Eerste Wereldoorlog sloeg deze gelijkgerichte beweging 
echter om in haar tegendeel. Het percentage in Nederlands-Indie bleef dalen 
terwijl dat in Nederland zich herstelde en in de jaren twintig stond derhalve ge
middeld 16% in het oosten tegenover 10% in het westen. De kloof tussen beide 
percentages is tijdens de jaren dertig ietwat vergroot: 19% in de kolonie tegen
over 9% in het moederland52

). 
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Het lage niveau van de westwaartse handel, vanaf de late jaren zeventig bij
na tot 1910 toe, week markant af van de expansie in het totaal, aanvankelijk 
alleen in Nederland maar naderhand ook in Nederlands-Indie; uit de absolute 
stilstand vloeide daarom een relatieve vooruitgang voort. Na de Eerste We
reldoorlog nam deze tak van de handel in omvang toe, in tegenstelling tot de 
dalende algehele Nederlandse invoer, doch het groeitempo lag lager dan ge
middeld in de Nederlands-lndische uitvoer. De wederzijdse afhankelijkheid 
nam evenwichtiger vormen aan en dat veranderde slechts marginaal tijdens de 
Depressie toen de uitvoer naar Nederland langzamer ineenkromp dan andere 
Nederlands-Indische uitvoer. In elk geval was sedert de nadagen van het Cul
tuurstelsel de onderlinge betrokkenheid tussen moederland en kolonie ook in 
de westwaartse vaart sterk verminderd. 

* Op de bilaterale handelsbalans stond Nederlands-Indie er voordeliger voor 
dan Nederland: slechts bij hoge uitzondering werd de aanvoer uit de kolonie 
overtroffen door de uitvoer uit het moederland. Normaal gesproken impli
ceerde dit een hoger Nederlands-Indisch aandeel in de invoer van het moeder
land dan in diens uitvoer. Ook in relatief opzicht was Nederlands-Indie be
langrijker als aanvoergebied dan als afzetmarkt. Alleen in de jaren twintig 
deed zich precies het tegenovergestelde voor. Hiervoor kunnen we twee rede
nen aanwijzen. Ten eerste is toen het tekort op de Nederlandse handelsbalans 
als geheel flink toegenomen zodat een gehandhaafd procentueel overwicht een 
nog groter absoluut verschil tussen de westwaartse en oostwaartse goede
renstromen zou hebben geeist. Ten tweede, en voor onze doeleinden interes
santer, zijn de west- en oostwaartse goederenstromen toen absoluut gezien 
naar elkaar toegegroeid in plaats van verder van elkaar verwijderd. Reeds 
constateerden we voor het Interbellum een gebrek aan synchronisatie tussen 
de beide kanten van hetzelfde bilaterale verkeer. Dat blijkt nu ook op te gaan 
voor de relatieve posities van beide vaarten binnen het Nederlandse totaal53

). 

We hebben gezien hoe een trendbreuk de v66r-en tussenoorlogse ontwikke
lingslijnen scheidt in de onderlinge handel tussen Nederland en Nederlands
Indie. Een Jang vertraagde en aarzelende opgaande beweging sloeg om in de 
instabiele afwisseling van kortstondige bloei en diepe malaise. Tegelijkertijd 
veranderde het karakter der onderlinge handel in zeker drie opzichten. In de 
produktsgewijze samenstelling ontstond meer diversificatie terwijl de ruimte 
n6g minder werd voor voortzetting van tradities uit de tijd van het Cultuurstel
sel. De relatieve betekenis van het onderlinge verkeer nam af, vooral binnen 
het Nederlands-lndische totaal. De samenhang tussen de beide tegengestelde 
handelsstromen verdween. 

ldealiter dient onderlinge ruil tot beider voordeel en een grotere betrokken
heid tussen de partners. Zo niet in het geval van Nederland en Nederlands
Indie. Hier bleef het onderlinge verkeer relatief achter bij de algehele tendentie 
tot expansie die zich aanvankelijk alleen in Nederland manifesteerde, daarna 
in beide landen en tenslotte alleen in Nederlands-Indie. Vele veranderingen 
traden op. Sommige daarvan suggereerden een aanpassing aan nieuwe om
standigheden; men denke aan de samenstelling van het goederenpakket. An-
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dere verschuivingen wijzen juist in de tegenovergestelde rich ting - hiervan ge
tuigt met name de toenemende distantie tussen moederland en kolonie. Welk 
mechanisme heeft de uitstralingseffecten doen uitblijven op het meest bevoor
rechte pad? 

III EEN NIEUWE DYNAMIEK IN DE KOLONIE 

Het verklaren speelt een merkwaardige rol in het historisch bedrijf. Daarop 
lijkt elke speurtocht naar vergane werkelijkheden te mikken maar tegelijker
tijd blijkt het uitzonderlijk moeilijk verder te komen dan tot een niet
limitatieve opsomming van factoren die met het beschouwde verschijnsel sa
menhangen. Met de econometrie heeft de geschiedwetenschap gemeen dat in 
de causale ana~yse het identificatieprobleem steeds centraal staat; zodra we 
weten welke oorzaken belangrijker zijn dan andere, zijn we een flinke stap ver
der. Bji kwantitatief-historisch onderzoek ligt het daarom zo zeer voor de 
hand methodische inspiratie te putten uit het basisinstrumentarium ten behoe
ve van voorspellingen in de econometrie, de multiple regressie, waarin steeds 
meerdere oorzaken achter eenzelfde gevolg schuilen. Immers, voorspellen is 
verklaren, gelijk reeds het adagium der eerste cliometristen luidde54

). Met be
hulp van multiple regressie zullen we eerst nagaan binnen welk globaal kader 
we naar verklaringen moeten zoeken voor het ogenschijnlijk raadselachtige 
ontwikkelingspatroon der onderlinge handel en vervolgens dezelfde techniek 
binnen dat kader opnieuw toepassen maar dan op een lager niveau van aggre
gatie. 

Zonder veel moeite kunnen we regressiemodellen construeren waarin het 
verloop van de oost- of westwaartse handel tussen Nederland en Nederlands
Indie voor het overgrote deel terug te voeren is op de gezamenlijke invloed van 
de totale handel in beide landen55

). Maar dat is allemaal heel logisch en niet 
bijzonder veelzeggend. Interessanter is dat voor beide handelsstromen bijna 
alle variatie in de onderlinge handel te verklaren is vanuit het Nederlands
Indische totaal; meer zelfs dan wat we zouden verwachten op grond van het 
feit alleen dat het Nederlands-lndische totaal kleiner was dan het Nederlandse 
totaal56

) . De dynamiek in de onderlinge handel moeten we in Nederlands
Indie zoeken. 

Reeds in het voorgaande stipten we aan hoe de algemene en langdurige toe
name van de Nederlands-Indische handel met het buitenland bepalend was 
voor de economische ontwikkeling van de kolonie en hoe de expansie een 
steeds grotere kloof met zich meebracht tussen opbrengsten uit uitvoer en 
bestedingen aan invoer alsook tussen produktiegebieden en afzetmarkten. 
Reeds hieruit blijkt <lat uitstralingseffecten van de groei der uitvoerproduktie 
niet altijd even gemakkelijk verwezenlijkt werden in andere takken van econo
mische bedrijvigheid. Dit duidt op structurele knelpunten die mogelijk ook re
percussies hebben gehad voor de ontwikkeling van de handel met het moeder
land. We zullen op zoek gaan naar soortgelijke knelpunten, zowel bij de 
Nederlands-Indische uitvoer als aan de invoerzijde57

). We zijn met name geln-
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teresseerd in de veranderlijke produktsgewijze samenstelling van het goede
renverkeer en in systematische verbanden tussen parallel lopende grootheden. 
We beginnen met de uitvoer, de bakermat der expansie. 

Uitvoer uit Nederlands-Indie 

Het aanbod van Nederlands-Indie op de wereldmarkt droeg lange tijd de ken
merken van een eenzijdige orientatie op commerciele landbouw en een mini
mum aan bewerking. Hierin verried zich de erfenis van het Cultuurstelsel met 
zijn ambitie van Java een grote plantage te maken ondergeschikt aan handels
huizen en raffinaderijen in patria. Tot aan de aanvang der expansie, om
streeks 1905, namen de oude cultuurprodukten suiker en koffie tezamen meer 
dan de helft van de totale uitvoer voor hun rekening (Grafiek 4)58

). Tegelijker
tijd tekende een kentering, een breuk met de traditie, zich af. Tabak en tin, 

GRAFIEK 4 De samenstelling van de uitvoer uit Nederlands-Indie, 187411904 

(Gemiddelde percentages) 

Goederencategorieen 
K koffie 
NW 'nieuwe' produkten ( = aardolie, copra, rubber) 
TN tin 
TB tabak 
S suiker 
OV overige 

Bron: Zie noot 58. 
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beide afkomstig van de Buitengewesten, verschenen op bet toneel en eisten te
zamen bijna een-vijfde op van bet totaal, zelfs wanneer beschouwd over de ge
hele periode 1874-1904. Voor de verdere varieteit op bet palet der Nederlands
Indische uitvoer zorgden kinabast uit Java, thee en peper alsmede bosrubber 
uit de Buitengewesten. 

Het rietsuikerbedrijf op Java veronderstelde een bijzonder nauwe symbiose 
tussen Europese bedrijven en inheemse dorpelingen. De grond, in bet midden 
en oosten van bet eiland, was schaars en kon sedert 1870 niet aan de Javaan 
worden ontvreemd. Hier werd een driejaarlijks vruchtwisselstelsel van riet en 
rijst ingevoerd zodra de huurcontracten met de Westerse bedrijven waren af
gesloten; zelfs bet irrigatiewater moest worden verdeeld over de beide gewas
sen. Het kapitaal en de technische kennis werden verstrekt door de suikerfa
briek terwijl de Javaan ter plaatse zijn arbeid verkocht op contractbasis - hij 
was tegelijk peasant en koelie59). In dit systeem konden vergrotingen van de 
produktiecapaciteit voornamelijk worden gerealiseerd door een verhoogde 
produktiviteit, per hectare en per arbeider. 

In de late negentiende eeuw stond de rietsuiker, waar ook ter wereld voort
gebracht, onder druk van de in Europa zwaar beschermde suikerbieten. De in
ternationale prijzen daalden en tot overmaat van ramp brak in 1884 de zgn. 
sereh-ziekte uit onder de Javaanse rieten. Dit dwong de Europese onderne
mers op Java tot reorganisatie en kwaliteitsverbeteringen. Werkelijk soelaas 
bood echter pas de Brusselse Conventie van 1902 die een einde maakte aan de 
protectie van bietsuiker. Stijgende prijzen en een snel toenemende vraag in 
met name andere Aziatische landen bewogen de Javaanse suikerindustrie tot 
kwantitatieve uitbreiding. Van deze expansie profiteerde de handel met het 
moederland in het geheel niet; na de suikercrisis van 1884 is bet Nederlandse 
aandeel in de Nederlands-Indische uitvoer volstrekt marginaal gebleven. 

Het volume van de suikerexport verdubbelde tussen 1901 en 1914 en op
nieuw tussen 1914 en 1928. Tegen 1930 bedroeg de jaarlijkse uitvoer gemid
deld drie miljoen ton ofwel rond lOOJo van bet wereldaanbod. Reeds lang daar
voor was echter een algemene daling van de internationale suikerprijzen inge
zet zodat steeds grotere fysieke kwantiteiten waren benodigd ten einde de tota
le opbrengst op peil te houden. Deze tactiek moest tijdens de Depressie worden 
verlaten metals gevolg dat de waarde van de suikeruitvoer kelderde, van haast 
350 miljoen gulden in 1928/29 tot 35 miljoen in 1935/3660

). 

Koffie werd in Nederlands-Indie door drie verschillende types producenten 
voortgebracht: de aloude Gouvernementscultures, waarvan de laatste tot diep 
in de Eerste Wereldoorlog in bedrijf bleven, de Westerse plantages op Java en, 
tenslotte, de inheemse tuinen in met name Zuid- en West-Sumatra. Twee keer 
onderging dit patroon markante wijzigingen. De eerste verschuiving was van 
dwangcultuur naar vrije verbouw op Europese leest en had plaats v66r 1900. 
De tweede verschuiving, van plantage naar inheemse tuin, trad pas na 1920 op. 
De positie van elk type producent binnen bet totaal veranderde hierdoor. In 
1900 controleerde het Gouvernement, de eertijdse monopolist, slechts ca. 
150Jo van de produktie en in 1916 werden de laatste cultures opgeheven. Het 
aandeel der particuliere plantages bedroeg 65% in 1900 en 75% in 1918 maar 
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400Jo of minder vanaf 192661
). De structurele veranderingen in de sfeer van 

produktie hebben zowel het niveau als de geografische orientatie va·n de uit
voer bei'nvloed. 

De ontmanteling van de Gouvernementscultures betekende in de koffie, an
ders dan bij de suiker, een terugval van de geproduceerde en geexporteerde 
hoeveelheden. Het niveau van 1900, ca. 50.000 ton, was aanmerkelijk lager 
dan van bijvoorbeeld de jaren zeventig (toen meer dan 80.000 ton) en kon ge
durende de resterende v66roorlogse jaren niet worden gehandhaafd. Het aan
deel van Nederland in het totaal daarentegen was nog altijd indrukwekkend, 
bijvoorbeeld twee-derde nog in 1906. Amsterdam vervulde een centrale func
tie in de distributie naar met name Duitsland en de consumptie in eigen land 
was toen al aanzienlijk. 

De overgang naar steeds meer inheemse koffietuinen ging gepaard met te
genovergestelde tendenties: grotere absolute hoeveelheden maar een dalend 
Nederlands aandeel. Aan het einde van de jaren twintig naderde de gemiddel
de uitvoer de 100.000 ton maar hiervan was niet meer dan een-vijfde voor het 
moederland bestemd. Als belangrijke nieuwe afnemers van de Robusto uit 
Nederlands-lndie traden nu de Verenigde Staten, Frankrijk en Denemarken 
naar voren. Vanwege de protectionistische maatregelen tijdens de Depressie 
heeft deze herorientatie in de koffiehandel weinig blijvende baat opgeleverd. 
Het dilemma van de jaren dertig vloeide voort uit de noodzaak grote hoeveel
heden te blijven exporteren ten einde de prijsdalingen te compenseren maar 
dat terwijl de verkoop steeds moeilijker verliep. Deze opgave was echter tot 
mislukking gedoemd en de totale waarde van de uitvoer van koffie liep derhal
ve snel terug, van gemiddeld 75 miljoen gulden in de jaren 1927 /29 tot 17 mil
joen in 1935/ 36, zelfs ver onder het niveau van rond de eeuwwisseling62

). 

Tabak symboliseert op ongewoon pregnante wijze de voor Nederlands
Indie zo karakteristieke mengeling van continui:teit en vernieuwing. Bij de 
reeds tijdens het Cultuurstelsel bestaande tabaksbouw in Besoeki en de 
Vorstenlanden op Java voegden zich mettertijd de uitgestrekte plantages in 
Deli aan de Oostkust van Sumatra, exponenten van een nieuw type produktie 
binnen de koloniale economie gebaseerd op ongeremd particulier initiatief en 
de ontsluiting van maagdelijke gewesten voor het wereldverkeer. Vooral dank 
zij de stormachtige expansie van deze nieuwe grootlandbouwondernemingen 
werd tabak een der meest befaamde uitvoerprodukten van Nederlands-Indie. 
De totale produktie is tussen de jaren zeventig en 1912/13 verviervoudigd, tot 
een niveau van bijna 90.000 ton in het laatstgenoemde jaar. Vanaf 1912 kwam 
meer dan de helft van de opbrengsten uit de uitvoer voor rekening van Deli en 
dat percentage zou in het lnterbellum alleen maar hoger worden. Was tot aan 
de piek van 1912/ 13 de relatieve positie van Sumatra dezelfde wanneer geme
ten naar waarde of hoeveelheid, daarna is de discrepantie tussen het percenta
ge in de totale hoeveelheid en het percentage in de totale waarde steeds groter 
geworden. De prijs van Sumatratabak steeg en die van Javatabak daalde . Een 
steeds kleiner dee! van het aanbod (in de jaren twintig een kwart) bracht een 
steeds groter dee! van de inkomsten op (in de jaren twintig driekwart)63

). 

De totale opbrengsten uit de tabaksuitvoer namen vooral vanaf 1906 snel 
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toe en bedroegen in 1912/13 gemiddeld 94 miljoen gulden ofwel 150Jo van de 
totale Nederlands-Indische uitvoer. De naoorlogse inhaalvraag had ook op 
deze tak van de handel een sterk stimulerend effect. In 1920 lag de prijs van 
Delitabak uitzonderlijk hoog terwijl de hoeveelheden Javatabak, waaronder 
de kwalitatief omstreden krosok, immens groot waren; tezamen leverde dit in 
1920 een piekwaarde van 170 miljoen gulden op. Ook nadat de inhaalvraag 
was verzadigd bleef de tabakshandel zich op een aanzienlijk niveau bewegen: 
de gemiddelde jaarlijkse uitvoerwaarde in de periode 1921/29 was 95 miljoen 
gulden. Voornaamste reden hiervan was de goede naam van het Deliprodukt 
op de wereldmarkt en niet - zoals bij zo vele andere primaire produkten - een 
sterke fysieke toename van het aanbod. De Depressie reduceerde de 
Nederlands-lndische tabaksuitvoer tot een schaduw van wat het eens was ge
weest; hierin bracht ook het herstel na 1936 geen verandering. De vraag naar 
Delitabak was verminderd omdat de Europese sigarenfabrikanten aan goed
kopere bladeren de voorkeur gaven terwijl de prijs en kwaliteit van krosok 
dermate gedaald waren dat de exporteurs het opkopen van de inheemse produ
centen nauwelijks meer de moeite waard vonden. In de tabak liepen de con
juncturele tegenslagen over in structureel verval64

). 

Om meerdere redenen nam tabak een opvallende positie in onder de 
Nederlands-Indische uitvoerprodukten. Ten gevolge van de expansie van de 
uitvoerproduktie verrees aan Sumatra's Oostkust een bijzondere samenleving 
van Europese planters, gei:mporteerde koeliearbeid en weinig toezicht van 
overheidswege. De handel was in buitengewoon grote mate op het moederland 
gericht; haast nooit is na 1905 het aandeel van Nederland in de totale uitvoer 
kleiner geweest dan 80%. Elders ter wereld stuitte een ongelimiteerde expansie 
van de verkoop op moeilijkheden, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten waar 
een aparte lobby tegen de invoer uit Deli ageerde en er zelfs niet voor terug
deinsde daarbij het lot van de koelie ter Oostkust te betrekken65

). 

Tinerts werd voornamelijk gewonnen op Banka en Billiton, respectievelijk 
geheel en gedeeltelijk in staatsbeheer. Het smelten vond plaats, deels in de on
middellijke nabijheid der mijnen, deels, tot 1935, in de Straits Settlements, 
daarna in Nederland bij de Hollandse Metallurgische Bedrijven te Arnhem. De 
inrichting van de produktie is ongetwijfeld bepalend geweest voor de geo
grafische patronen in de uitvoer. Het aandeel van Nederland in de totale 
uitvoer is lange tijd uitermate hoog geweest, tot de Eerste Wereldoorlog eerder 
90 dan 80%; dit is niet verwonderlijk gezien de rechtstreekse bemoeienis van 
het Gouvernement met de produktie. Singapore, opkomend distributiecen
trum voor Zuid- en Oost-Azie, kocht veel in de jaren twintig toen de produktie 
expandeerde en de smeltcapaciteit in de Britse kolonie opgevoerd werd. Het 
herstel van de in de oorlog geheel weggevallen handel op Europa ging op dat 
moment moeizaam. In de jaren dertig, toen de mogelijkheden tot verwerking 
in het moederland mimer werden, schoof Nederland Singapore terzijde maar 
het zeer hoge aandeel van weleer is niet meer gehaald. De uitvoer naar de Vere
nigde Staten trok nu steeds meer de aandacht66

). 

Nederlands-Indie was een van 's werelds grootste tinproducenten. De totale 
produktie nam toe tot ca. 40.000 ton aan het einde van de jaren dertig, over-
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eenkomstig met een-vijfde van het totale wereldaanbod. De hoge prijzen v66r, 
tijdens en onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog hebben de uitbreiding van 
de fysieke capaciteit sterk gestimuleerd; sedert 1910 was de uitgevoerde hoe
veelheid verdubbeld. Na een hoogtepunt in 1927, toen Nederlands-Indie tin 
ter waarde van meer dan 100 miljoen gulden aan de markt bracht, zijn de voor
uitzichten op de internationale markt alleen maar slechter geworden. De prijs
daling leidde vrijwel onmiddellijk tot een beperking van de produktie, aan
vankelijk op geheel vrijwillige basis, naderhand-vanaf 1934 - binnen het ka
der van de internationale tinrestrictie waaraan alle vooraanstaande producen
ten dee! hadden. De uitgevoerde hoeveelheden is in de jaren 1932/35 gedaald 
tot gemiddeld 22.000 ton, gelijk aan het v66roorlogse niveau en corresponde
rend met niet meer dan 160fo van het wereldtotaal67

). Tin was een van de troe
ven in de Nederlands-lndische expansie, 66k voor wat betreft het onderhou
den van de speciale band met het moederland, maar het was ook een produkt 
waarvoor de internationale vraag niet explosief kon toenemen. 

Bij enkele van de overige, nog niet nader gelntroduceerde uitvoerprodukten 
deed zich in versterkte mate dezelfde constellatie voor van een groot 
Nederlands-Indisch belang maar een beperkt groeipotentieel van het desbe
treffende produkt. In 1939 bracht de Indonesische archipel 860fo van alle peper 
in de wereld en 91 OJo van alle kinabast68

). V oor de pep er functioneerden Singa
pore en Penang vanouds als internationale stapels terwijl de kina vanuit 
Amsterdam over de gehele wereld verspreid werd. Bij beide produkten sloot 
echter een inelastische vraag het ontstaan van een stuwende kracht binnen het 
expansieproces in de kolonie uit. In de traditionele samenstelling der uitvoer
handel waren de mogelijkheden in dit opzicht groter bij met name suiker en 
tabak69). 

Pas met de komst van de nieuwe stapelprodukten ving de opzienbarende 
groei der Nederlands-Indische uitvoer aan. Toen werden de traditionele han
delsgewassen teruggedrongen door aardolie, copra en rubber (Grafiek 5)7°). 
Gedurende het eerste decennium van expansie, 1905-1914, was koffie de grote 
verliezer terwijl aardolie en, in iets mindere mate, copra vooruitgingen. Het 
tweede decennium van expansie, getekend door oorlog en oververhitte mark
ten, zag de terugval van tabak alsmede de zegetocht van de ,,automobiel
grondstoffen' ', aardolie en rubber. Aan suiker vie! hetzelfde lot pas ten dee! 
tijdens de afsluitende fase van bloei, de jaren 1925-1930; met name rubber kon 
zich toen steeds bred er maken 71

). Binn en de oms lag naar een and er fundament 
van de uitvoerhandel klonk steeds hetzelfde Leitmotiv, van oud naar nieuw, 
maar de variaties verschilden telkenmale en dat maakte de omslag des te defi
nitiever. 

De boortorens aan de rand van het oerwoud op Sumatra en Borneo lieten 
weinig te raden over het andersoortige nieuwe pad waarop Nederlands-Indie 
zich begaf. De gebezigde technologie was hoogst kapitaal-intensief, de succes
sievelijke utibreiding der produktie huiveringwekkend snel en de afstand tot 
de rest van de samenleving bedenkelijk groot. De totale uitvoerwaarde ver
tienvoudigde tussen 1905 en 1915 en klom verder tot gemiddeld 190 miljoen 
gulden in de jaren twintig. In tegenstelling tot bij menig ander Indonesisch uit-
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GRAFIEK 5 De samenstelling van de uitvoer uit Nederlands-lndie, 190511939 

2~ 

(Gemiddelde percentages) 

Goederencategorieen 
K koffie 
NW 'nieuwe' produkten ( = aardolie, copra, rubber) 
TN tin 
TB tabak 
S suiker 
OV overige 

Bron: Zie noot 70. 

voerprodukt, werd de gewonnen ruwe olie in toenemende mat bewerkt alvo
rens te worden uitgevoerd. Weldra behoorden kerosine en naderhand vooral 
benzine tot de grote verdieners van deviezen op buitenlandse markten72

) . 

De internationale prijzen, voor een verhoudingsgewijs kleine producent als 
Nederlands-lndie een exogene factor, waren allesbepalend voor het aanbod. 
Aanvankelijk waren ze hoog, vanwege de oorlog en de opkomst van de Ameri
kaanse auto-industrie en nodigen daardoor uit tot voortdurende vergrotingen 
van de produktieomvang, van 900.000ton in 1910tot l,6miljoen ton in 1922. 
Daarna zijn ze gaan dalen, mede in verband met de exploitatie van de nieuwe 
oliebronnen in het Midden-Oosten, maar desalniettemin bleef het aanbod toe
nemen: tot boven de vier miljoen ton in 1929 en boven de zeven miljoen ton in 
1938. Door voortdurende verhogingen van de produktiviteit is het 
Nederlands-lndie gelukt steeds meer tegen steeds lagere prijzen te verkopen. 
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Met uitzondering van de zwartste Depressiejaren bleef dan ook de totale op
brengst enigszins op peil, nog boven de 160miljoen gulden vanaf 1937. Binnen 
het gevarieerde spectrum van uitvoerproduktie in Nederlands-lndie straalde 
de aardolie buitengewoon veel dynamiek uit73

). 

De olieproduktie in Nederlands-Indie is tot diep in de jaren dertig praktisch 
gemonopoliseerd door de Koninklijke/Shell (vanaf 1907 via de gemeenschap
pelijke dochter, de Bataafsche Petroleum-Maatschappij). Dit betekende ech
ter geenszins dat voor het moederland een speciale positie was weggelegd in de 
oliehandel van Nederlands-lndie. De afzet in Nederland was wisselvallig en 
van weinig betekenis. Ook hier, evenals bij de suiker, is Nederlands-lndie in 
toenemende mate gaan leveren aan de Aziatische markten die een dikwijls on
derschat potentieel bezaten. Vee! Sumatraanse en Borneose olie passeerde 
door Singapore en veel werd afgenomen in het Britse koloniale rijk. In de on
stuimige beginjaren rond de eeuwwisseling had de felle rivaliteit tussen de 
,,Koninklijke" en het Britse Shell, met ook nog Standard Oil als een voortdu
rende bedreiging achter de coulissen, het internationale karakter van de oliein
dustrie onderstreept; in nog hogere mate gebeurde dat later toen de half
Nederlandse monopolist zich als een ware multinational ging gedragen74

). 

Rubber verwierf in het Interbellum overal ter wereld naam als een produkt 
waarmee men snel rijk kon worden. De vraag leek onverzadigbaar, weinig be
ginkapitaal was benodigd voor de aanplant en zelfs het tappen hoefde niet al 
te vermoeiend te zijn. Zowel Europese investeerders als ondernemende Malei
ers in de Buitengewesten grepen hun kansen met beide handen aan. Aldus ont
stond in Nederlands-Indie een tweeledige rubbersector, Europees naast in
heems. Beide typen producenten richtten zich op de wereldmarkt, de Europea
nen via New York en Londen, de inheemsen via Chinezen te Singapore. Zij le
verden verschillende kwaliteiten, tegen verschillende prijzen, en kwamen ook 
daardoor niet in elkaars vaarwater terecht. De voornaamste produktiegebie
den waren de Oostkust van Sumatra (met veel plantages), de zuidoostelijke ge
westen Palembang en Djambi op hetzelfde eiland alsmede de west- en zuidkust 
van Borneo (met inheemse dominantie). Soms ontstond, zoals in de residentie 
Zuider- en Oosterafdeling van Borneo, een hoogst opmerkelijke combinatie 
van parallelle doch strikt gescheiden lijnen van economische expansie: een 
Westerse gebaseerd op olie en een Aziatische op basis van rubber75

) . 

Tijdens de wereldwijde ,,rubber boom'' in de jaren twintig kon Nederlands
Indie als geheel putten uit een bijzonder voordeel; als enige onder de grote pro
ducenten participeerde zij niet in het zgn. Stevenson Restriction Scheme, een 
stelsel van vrijwillige produktiebeperking ten einde de wereldprijzen op peil te 
houden. Het aandeel van Nederlands-Indie in het wereldtotaal klom van 250Jo 
in 1922, toen de restrictie in werking trad, tot 350Jo in 1928, toen ze afliep. Dit 
is gelukt dank zij een snelle uitbreiding van de uitgevoerde hoeveelheid, van 
100.000 tot 300.000 ton in 1922 en 1928 respectievelijk. Vooral de jaren 1925-
1927 werden in het geheugen van velen ter plaatse gegrift als een gouden tijd; 
de totale waarde van de rubberuitvoer naderde toen een half miljard gulden 
ofwel haast een-derde van het Nederlands-Indische totaal. Het aandeel van 
Nederland in deze uitgaande stroom van goederen was te verwaarlozen. 
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Rubber is ongewoon zwaar getroffen door de Depressie en vooral de daar
aan voorafgaande verslechtering van de terms of trade voor landen die primai
re produkten op de wereldmarkt brachten. De rubberprijs is reeds in 1928 
scherp gaan dalen en bereikte in 1932 een niveau waarbij rendabel produceren 
nauwelijks mogelijk was. De uitvoerwaarde is toen snel geslonken, zelfs tot 
ver onder de 100 miljoen gulden. In 1934 herleefde de internationale restrictie 
en deze keer kon Nederlands-Indie zich niet hieraan onttrekken. Het herstel 
van prijzen en uitvoerwaarden volgde vanaf 1937 toen de algemene conjunc
tuur toch al beter werd. Ook deze afwisselingen van voor- en tegenspoed vol
trokken zich buiten de handel met Nederland om76

). 

Copra was het minst opvallende onder de nieuwe exportgoederen van 
Nederlands-lndie. Dit produkt, het gedroogde vruchtvlees van de cocospalm, 
werd vroeg in het exportpakket opgenomen en het bracht niet zulke dramati
sche veranderingen teweeg in de produktiegebieden als de olie en rubber zou
den doen. Voor het overgrote deel was de copracultuur een inheemse en tevens 
een aangelegenheid voor met name Celebes en West-Borneo; voor velen vorm
de ze een welkome bijverdienste naast de paditeelt. In de loop van de Eerste 
Wereldoorlog is de belangstelling van Westerse zijde voor de inheemse copra 
gewekt. In ijltempo bouwde de N. V. Oliefabrieken Insulinde installaties voor 
de bewerking van het ruwe produkt (copra) tot copra-olie - weldra behoorde 
,,Insulinde" tot de grootste ondernemers in de gehele kolonie. De euforie 
kwam tot een abrupt einde in 1921 toen de wereldprijzen van zowel copra als 
copra-olie kelderden. Bij ,,Insulinde" was het echec groot; de bedrijfsvoering 
was overdreven optimistisch en weinig doelmatig geweest en het faillissement 
bleek onafwendbaar. Korte tijd daarna begon echter opnieuw een krachtige 
expansieve beweging in de produktie en uitvoer van inheemse copra. In deja
ren dertig naderde het uitgevoerde volume een half miljoen ton, drie keer zo
veel als in de bewogen jaren 1914-192077

). 

Op de wereldmarkt behoorde Nederlands-Indie met een-derde van het tota
le aanbod tot een der voornaamste leveranciers. De export was sterk op Euro
pa gericht, niet alleen op Nederland maar tevens op Frankrijk en Denemar
ken . Het Nederlandse aandeel schommelde eerst rond een-derde en vie! later 
terug tot ongeveer een kwart. Vee! van de uitvoer naar Nederland was waar
schijnlijk bestemd voor de doorvoer naar andere Europese bestemmingen. 
Zelfs in de bloeitijd van de Nederlands-Indische coprahandel, in de jaren twin
tig, bedroeg de waarde van de totale aanvoer in Nederland echter niet meer 
dan enige tientallen miljoenen gulden. Ook bij de copra ontbrak de krachtige 
impuls tot expansie van de onderlinge handel tussen moederland en 
kolonie78

). 

* Voor de uitvoer uit Nederlands-Indie hield het nieuwe exportpakket snelle ex-
pansie in. Het causale verband tussen produktsgewijze samenstelling en ont
wikkeling op lange termijn kan nader worden gepreciseerd door te kijken naar 
de mate van overeenkomst tussen de jaarlijkse procentuele veranderingen in 
het totaal en in afzonderlijke handelsstromen. Ten einde veel, hier 90-960Jo, 
van de variatie in de geaggregeerde uitvoerwaarde, over de gehele periode ge-
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nomen, te verklaren hebben we de uitvoerwaarde van slechts twee individuele 
produkten nodig. Opmerkelijk is echter dat hiervoor meerdere alternatieve 
paarsgewijze combinaties mogelijk zijn, bijvoorbeeld suiker en rubber, suiker 
en copra of aardolie en copra. Haast alle combinaties hebben gemeen dat ten
minste een van de twee produkten tot het nieuwe pakket behoort dat we met de 
expansieve fase associeren. Voor zover de traditionele produkten iiberhaupt 
in de combinaties figureren, gaat het vooral om suiker, zelden om tabak en 
nooit om koffie79

). De omschakeling van de traditionele landbouwprodukten 
naar de nieuwe goederen was inderdaad een noodzakelijke (maar niet automa
tisch voldoende) voorwaarde voor de expansie van de Nederlands-lndische 
uitvoer tijdens dat befaamde kwart-eeuw van 1905 tot 1930. 

Een opvallend verschil tussen de Nederlands-lndische produkten van de 
pre-expansieve en de expansieve fase betreft het aandeel van de uitvoer dat 
voor Nederland bestemd was. Onder de traditionele produkten was een aan
zienlijk Nederlands belang eerder regel dan uitzondering maar onder de nieu
we produkten was het precies andersom. Binnen de eerstgenoemde categorie 
week alleen suiker, en in de laatstgenoemde categorie alleen copra, af van het 
geijkte patroon. Het bescheiden aandeel van Nederland in juist de snelst ex
panderende takken van de Nederlands-lndische uitvoer is niet alleen, althans 
op het eerste gezicht, opmerkelijk gezien de mate waarin de ,,nieuwe" export
produktie door Nederlandse ondernemingen beheerst werd. Het legt tevens 
getuigenis af van de toenemende onatbankelijkheid, puur economisch gespro
ken, van Nederlands-Indie ten opzichte van Nederland. En dat terwijl de poli
tieke banden tussen moederland en kolonie alleen maar hechter werden! 

De uitvoer naar Nederland nam een steeds meer afwijkende positie in zoals 
tevens blijkt uit de samenhang tussen produktsgewijze samenstelling en lange 
termijn-ontwikkeling in deze tak van de handel. Wederom kunnen we twee 
produkten aanwijzen die tezamen verantwoordelijk zijn voor zeer veel van de 
variatie in de geaggregeerde uitvoerwaarde maar nu doet zich slechts een com
binatie voor, die van de beide traditionele produkten tabak en koffie8°). De 
onderlinge westwaartse handel bleef in de baan van de erfenis van het Cul
tuurstelsel en de negentiende-eeuwse pioniers te Deli. 

De invoer van Nederlands-Indie 

Op tweeerlei wijze kan een forse expansie van de uitvoer leiden tot een vergro
ting van de invoer. Ten eerste door de stimulerende werking van de op
brengsten uit de export op de koopkracht ter plaatse; de mate waarin dit ge
schiedt hangt in eerste instantie af van de verdeling van de baten over produk
tiefactoren en bevolkingsgroepen. Ten tweede door de vraag van de expande
rende exportproduktie naar buitenlandse kapitaalgoederen; bepalend hierbij 
is de kapitaal-intensiteit van de exportproduktie, althans wanneer we, zoals in 
het geval van Nederlands-Indie, de mogelijkheden tot import-substitutie als 
zeer beperkt mogen beschouwen. Binnen het invoerpakket verwachten we een 
verschuiving, in het eerste geval naar consumptiegoederen en in het tweede 
naar kapitaalgoederen. 
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Een steeds verdergaande diversificatie kenmerkte de Nederlands-Indische 
invoer zowel v66r als tijdens de algehele expansie van de handel. Het aandeel 
van de manufacturen in het totaal liep terug van een-derde rond 1880 tot een 
kwart vanaf 1905. Machines en metaalwaren ontwikkelden zich van een mar
ginaal type import tot een steeds interessanter categorie. Hun gezamenlijk 
aandeel in de totale invoer nam toe van nauwelijks meer dan 5% v66r 1900 tot 
meer dan lOOJo tijdens de expansie. Deze verschuivingen van de relatieve posi
ties binnen het goederenpakket geven aan dat de invoer van traditionele con
sumptiegoederen langzamer en de invoer van kapitaalgoederen sneller steeg 
dan gemiddeld81

) . 

Maar een toegenomen varieteit van goederen hoeft geenszins discontinui'tei
ten te impliceren. In de Nederlands-Indische invoer verliep de verandering ge
lefdelijker en waren de verschuivingen kleiner dan aan de uitvoerzijde. Rijst 
uit de buurlanden in Zuidoost-Azie oefende tot aan het Interbellum een stabi
liserende invloed uit met een vrij constant en niet onbelangrijk deel van de to
tale invoerwaarde. Het is veelzeggend voor de economische structuur van de 
kolonie dat de vraag naar suppletie op wat de voornaamste eigen produktielijn 
voortbracht lange tijd gelijkwaardig is geweest aan de vraag naar kapitaalgoe
deren die in het geheel niet thuis geproduceerd werden. De immense vraag 
naar rijst is op zichzelf niet verwonderlijk; driemaal per dag prijkt dit gerecht 
op het Indonesische menu. Het is de noodzaak van aanvullingen uit het bui
tenland die twijfels oproept over de efficiency op sawahs en ladangs. Voorts is 
het geenszins verbazingwekkend dat kapitaalgoederen ingevoerd moesten 
worden, eerder dat de invoer niet nog omvangrijker was. Achter de Jang in 
stand gebleven gelijkwaardigheid tussen rijst- en machine-invoer schuilt een 
fundamenteel kenmerk van de produktie in de kolonie: in de voedselbouw was 
de produktiviteit laag en in de exportproduktie was de kapitaal-intensiteit ge
ring. 

Vanouds spitste de Nederlands-Indische invoer van consumptiegoederen 
zich toe op de manufacturen, veelal uit Twente afkomstig. Tussen deze tak 
van de invoerhandel en de expansie aan de exportzijde bestond een verband in 
die zin dat de bestedingen aan buitenlandse manufacturen pas boven hun 
aloude niveau uitstegen nadat de expansie van de export haar aanvang had ge
nomen in 1905. De invoerwaarde verdubbelde tussen 1905 en de Eerste We
reldoorlog en daarna nog een keer tussen 1914 en de jaren twintig, van 50 tot 
100 en verder tot 200 miljoen gulden. De teruggang tijdens de Depressie volgde 
de dalende uitvoer op de voet en ook hier was het later herstel aarzelend82

). 

Op een minder rechtstreekse relatie tot de opbrengsten uit uitvoer duidt ech
ter de opmerkelijk constante verdeling van de manufacturen over Java en de 
Buitengewesten. Java ontving voortdurend drie kwart van het totaal, 66k na
dat het zwaartepunt in de exportproduktie voorgoed naar de Buitengewesten 
was verschoven. Om deze paradox te kunnen verklaren moeten we een diffe
rentiatie aanbrengen in de uitstralingseffecten van verschillende soorten ex
portproduktie; niet alle uitvoer droeg in gelijke mate bij tot de vergroting van 
de koopkracht onder de consumenten. Copra, suiker en tabak zijn in staat het 
grootste dee! van de variatie in de manufactureninvoer te verklaren, zowel af-
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zonderlijk als in combinatie. Hier waren de vraageffecten, althans op lange 
termijn, groter dan bij de rubber, koffie, aardolie en tin. Dit brengt ons een 
stap verder maar toch niet helemaal tot de eindstreep. Het feit dat suiker niet 
duidelijker uitspringt boven copra en tabak, beide immers van Buitengeweste
lijke oorsprong, geeft aan dat de differentiele uitstraling slechts een partiele 
verklaring biedt voor het overwicht van Java als bestemming van dit type in
voer. De rest van de verklaring moet gezocht worden in een toename van het 
interinsulaire verkeer waardoor t6ch nog meer van de manufacturen buiten 
Java terechtkwamen83

). 

Nederlands-Indie betrok haar katoenen stoffen uit een zeer beperkt aantal 
produktiegebieden. Aanvankelijk waren dat Twente en Lancashire, tezamen 
nog in 1914 goed voor 90% van het totaal. Het Nederlandse aandeel is slechts 
zeer geleidelijk teruggelopen: van 60% in de jaren zeventig tot 50% in de jaren 
tachtig en 400Jo in het decennium onmiddellijk voorafgaand aan de Eerste We
reldoorlog. Dit getuigt van het vermogen van de Twentse fabrikanten zich aan 
de gewijzigde omstandigheden aan te passen. In het Interbellum kwam Japan 
opals textielexporteur naar Nederlands-Indie. Een evenwichtige verdeling on
der de drie leveranciers ontstond. Nederland richtte zich op gebleekte goede
ren en sarongs, Engeland op de overige duurdere kwaliteiten terwijl Japan het 
hield bij goedkope ongebleekte en ruwe stoffen. In de jaren twintig controleer
de elk van de drie ongeveer 27% van de Nederlands-Indische afzetmarkt. Het 
evenwicht werd verstoord in de jaren dertig toen Japan zich ook op de markt 
voor betere kwaliteiten ging profileren maar dan wel tegen lagere prijzen. Me
de gesteund door de goedkope yen (gedevalueerd in 1931) wist Japan met na
me Nederland uit de markt te drukken en alleen dank zij het beschermend pro
tectionisme van de regering-Colijn kon de Nederlandse positie vanaf 1937 
enigszins worden hersteld84

) . 

In de ontwikkelingseconomie doet sedert lange tijd de strategie van groei 
door import-substitutie opgeld, in het bijzonder waar de produktie relatief 
veel arbeid en weinig kapitaal vereist en de eindprodukten voor massacon
sumptie bestemd zijn. In het geval van Nederlands-Indie en textiel is het bij 
vrijblijvende speculatie gebleven. Een importvervangende inheemse produk
tielijn kwam niet van de grond. De oorzaak hiervan kan niet worden gevonden 
in het ontbreken van een geschikte voedingsbodem voor mechanisatie ter 
plaatse; dat geeft de bloei van de Javaanse batik aan. Het heeft eerder ontbro
ken aan voldoende bescherming tegen de met elk inheems textielprodukt con
currerende invoer. Verwezenlijking daarvan zou echter een andere prioritei
tenstelling hebben geeist van het Gouvernement en de overheid in Nederland. 
Er ligt een wereld van verschil tussen een handelspolitiek ter afscherming van 
de koloniale markt en een handelspolitiek gericht tegen alle rivalen van buiten 
op diezelfde markt85

). 

Machines en ijzer- en staalwaren vielen onder de onontbeerlijke importen 
van Nederlands-Indie, in het bijzonder nadat de exportproduktie was gaan 
toenemen. Het bedrag, dat met deze invoer was gemoeid, steeg van luttele mil
joenen in de jaren zeventig tot gemiddeld 38 miljoen gulden in het tijdvak 
1905/14 en verder tot rond de 100 miljoen in de late jaren twintig. Aanvanke-
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lijk, tot 1890, eisten de machines het grootste deel van de totale kapitaalgoede
reninvoer op maar later, vooral na 1908, werd meer aan metaalwaren uitgege
ven. Tot de invoer van machines rekenen we alle soorten stoomwerktuigen, 
verbrandingsmotoren, hijs- en hefwerktuigen en pompen en, maar voor een 
steeds kleiner dee!, tevens installaties voor suikerverwerking. Binnen het ijzer
en staalpakket, overheersten aanvankelijk spoorstaven, ijzeren platen en bun
dels en spijkers. Later, na de Eerste Wereldoorlog, verschoof het accent naar 
dakijzer, pijpen en buizen. Tijdens het Interbellum werd steeds meer van de 
kapitaalgoedereninvoer rechtstreeks naar de Buitengewesten gestuurd; de uit
breiding van de suikerfabrieken en de dikwijls daaraan gekoppelde aanleg van 
spoorwegen op Java lagen reeds ruimschoots achter de rug86

). 

Niet alle takken van exportproduktie genereerden een even grote vraag naar 
kapitaalgoederen, die in het onderhavige geval geheel en al van buitenaf be
trokken moesten worden. In het algemeen was, zoals reeds in het voorbijgaan
de werd geopperd, de kapitaal-intensiteit in de Nederlands-Indische export
produktie tamelijk laag. Alleen suiker en olie werden in enige mate in het land 
zelf bewerkt. De voornaamste dynamische impuls ging uit van de suikerraffi
naderijen; deze produktielijn scoort het hoogst waar het gaat om het verklaren 
van de fluctuaties in de totale invoer van kapitaalgoederen87

) . Een antler neve
neffect had mogelijkerwijs kunnen zijn de substitutie, of pogingen daartoe, 
van de (dure) kapitaalgoedereninvoer door middel van eigen fabricage van 
machines. Ofschoon het zgn. industrialisatievraagstuk dikwijls genoeg in de 
koloniale pers ter sprake kwam, is er in de praktijk bijzonder weinig op dit ge
bied bereikt88

). 

Vee! van de in Nederlands-Indie gebruikte machines waren van Nederlandse 
makelij. Nog rond de eeuwwisseling kwam twee-derde van de invoer uit Ne
derland en dat was in 1870 nauwelijks anders geweest. De invoer van kapitaal
goederen uit het moederland was in het bijzonder aan de suikerindustrie gere
lateerd; Nederlandse fabrikanten bouwden een specialisatie op in de verzor
ging van installaties voor de raffinaderijen op Java89

). De sterke positie van 
het moederland bleef echter alleen onbetwist zolang de omvang van de kapi
taalgoedereninvoer bescheiden was. Spoedig betekende het aanzwellen van dit 
type invoer dat Nederland teruggedrongen werd, in ieder geval in relatief op
zicht. Zowel het liberale handelsklimaat in de kolonie als de internationale 
orientatie van de expanderende uitvoer hebben het exploreren en exploiteren 
van deze veelbelovende markt door onder meer Amerikaanse exporteurs be
vorderd. Tot overmaat van ramp, althans vanuit oogpunt der Nederlandse in
dustrielen, werden op juist dit kritieke moment in de concurrentiestrijd de 
scheepvaartverbindingen door de oorlogvoering verbroken. De Amerikanen 
waren op dat moment niet traag in het overnemen van de handel. 

De relatieve achteruitgang voor het moederland begon eerder en zette ver
der door onder de ijzer- en staalprodukten dan bij de machines. Betrok v66r 
de expansie Nederlands-Indie twee-derde van haar nieuwe machines en me
taalprodukten uit het moederland, tijdens de expansie was dat aandeel geslon
ken tot de helft voor de machines en nauwelijks meer dan een-derde voor de 
metaalprodukten. In de jaren dertig ging het bergafwaarts met de positie van 
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het moederland op de koloniale markt voor kapitaalgoederen90
). Steeds meer 

van de koloniale afzet ging aan de Nederlandse industrie voorbij . 
We hebben gezien hoe de expansie van de uitvoer een stimulerend effect had 

op de totale vraag naar buitenlandse consumptie- en kapitaalgoederen, echter 
met de kanttekening dat de uitstraling verschillend was per sector van uitvoer
produktie en bovendien beperkt bleef. Zo liep, de toegenomen koopkracht ten 
spijt, de invoer van manufacturen achter bij het totaal. Zo groeide de invoer 
van kapitaalgoederen snel, relatief gezien , doch zonder ooit een indrukwek
kend absoluut niveau te bereiken. De omzetting van opbrengsten uit uitvoer in 
bestedingen aan invoer werd belemmerd door verscheidene structurele knel
punten: bij de vraag naar consumptiegoederen vanwege de inkomensverdeling 
en bij de vraag naar kapitaalgoederen vanwege de gebezigde technologie. 

In de specifiek op Nederland gerichte handel deden zich eveneens knelpun
ten voor. Aan de uitvoerzijde troff en we reeds het bescheiden aandeel van het 
moederland aan in de snelst groeiende takken van de handel; in de westwaartse 
vaart bleefNederland op de verkeerde paarden wedden. Aan de invoerzijde la
gen de kaarten ietwat anders. Hier ging het niet zozeer om een verschuiving 
naar takken van de handel waarin het moederland weinig participeerde, maar 
veeleer om een dalend Nederlands aandeel op traditioneel sterke markten. 

De knelpunten veroorzaakten een suboptimale aansluiting van de onderlin
ge handel op het totaal in moederland en kolonie respectievelijk. Tabak en 
koffie beheersten de westwaartse vaart maar beide produkten werden steeds 
onbelangrijker binnen het totaal van zowel leverancier (Nederlands-Indie) als 
afnemer (Nederland). Wederom zag de situatie in de tegengestelde han
delsstroom er anders uit. De oostwaartse vaart was als geheel nauw gerelateerd 
aan de consumptiegoederen bij de leverancier (Nederland) maar aan de kapi
taalgoederen bij de afnemer (Nederlands-Indie)91

) . In de textiel was de kolonie 
belangrijker voor het moederland dan het moederland voor de kolonie maar 
in de metaal was het precies andersom . 

IV CONCLUSIE 

Nederland en Nederlands-Indie kenden beide een economische ontwikkeling 
maar niet noodzakelijkerwijs tot wederzijds voordeel. We hebben onderzocht 
water gebeurde met de onderlinge handel tussen moederland en kolonie gedu
rende de jaren 1874-1939, een periode waarin Nederland de sprong waagde 
naar industrialisatie en Nederlands-Indie gelntegreerd werd in de wereldeco
nomie. We hebben ons bewogen van het algemene niveau der totale handel 
van beide partners naar het specifieke niveau van het onderlinge verkeer en 
tenslotte terug naar een breed perspectief, dat van de handelsexpansie in 
Nederlands-Indie. Daar troffen we de reden aan waarom het specifieke af
week van het algemene. 

De totale handel van Nederland en Nederlands-Indie respectievelijk vormde 
het globale kader waarin het onderlinge verkeer zich heeft ontplooid. In beide 
landen vertoonde de ontwikkeling van de handel op lange termijn een funda-
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mentele breuk met het verleden. In Nederland sloeg met de Eerste Wereldoor
log de aanhoudende en evenwichtige expansie van zowel uit- als invoer om in 
een wisselvallige conjunctuur en een steeds nijpender tekort op de handelsba
lans. In Nederlands-Indie lag de caesuur eerder, rond 1905, toen de langdurige 
stilstand plaats maakte voor een formidabele groei, vooral aan de uitvoerzij
de, die onafgebroken voortduurde tot 1930. 

In de onderlinge handel tussen Nederland en Nederlands-Indie markeerden 
de verbroken scheepvaart- en telegraafverbindingen tegen het einde van de 
Eerste Wereldoorlog een omslag van meer dan evenementiele betekenis. De 
laat op gang gekomen expansiebeweging zou weliswaar pas daarna haar hoog
tepunt bereiken maar met de harmonie en stabiliteit in de ontwikkeling van de 
onderlinge handel was het nu gedaan. Vernieuwing en meer variatie traden op 
in de produktsgewijze samenstelling van de bilaterale handel maar als geheel 
bleef deze achter bij het totaal, vooral dat van Nederlands-Indie. De aanpas
sing aan de veranderende omstandigheden was onvolledig en de onderlinge 
ruil van goederen vermocht niet meer de wederzijdse betrokkenheid tussen 
moederland en kolonie te verhogen. 

De opzienbarende vlucht van de uitvoer uit Nederlands-Indie in de jaren 
1905-1930 berustte op twee pijlers: een nieuwe samenstelling van het goede
renpakket en een onstuitbare vergroting van het op de wereldmarkt aangebo
den volume. Slechts voor een dee! zijn de opbrengsten uit uitvoer in bestedin
gen aan invoer omgezet. De uitstraling van de expansie op de handel met Ne
derland bleef beperkt in zowel uit- als invoer maar niet om dezelfde redenen. 
In de Nederlands-Indische uitvoer was het Nederlandse aandeel groot in de 
traditionele, verliezende takken maar klein in de nieuwe takken aan de win
nende kant. Dit noemen we een structurele oorzaak. In de Nederlands
Indische invoer daarentegen lag het knelpunt eerder bij de voortdurende ver
slechtering van de Nederlandse positie op de voornaamste markten. Deze oor
zaak was eerder van competitieve aard. 

Zelden komen veranderingen op economisch-historisch vlak ons volstrekt 
nieuw voor. Zo ook hier niet. Ten grondslag aan de teleurstellende ontwikke
ling van de handel tussen Nederland en Nederlands-Indie lag een vasthouden 
aan zowel traditionele handelspatronen als het vrijhandelsprincipe dat associ
aties oproept met de al te Jang volgehouden eerbiediging van het ideaal der 
Amsterdamse stapel uit de Gouden Eeuw. De opkomst van nieuwe patronen 
in de handel van de kolonie doet denken aan de in de achttiende-eeuwse Repu
bliek zo verfoeide voorbijlandvaart. Ook de verschuiving van goederenhandel 
naar financiele transacties in de relatie tussen moederland en kolonie in de 
eerste helft van de twintigste eeuw mist haar achttiende-eeuwse reminiscenties 
niet. In plaas van de koloniale tussenhandelaar kwam de koloniale belegger. 
De relatie tussen moederland en kolonie werd hierdoor niet noodzakelijker
wijs zwakker, wel anders . 
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BIJLAGE I De totale buitenlandse handel van Nederland, 1874-1939 

Uitvoer Invoer Sal do Uitvoer Invoer 
(lopende prijzen) (prijzen van 1913) 
(milj. gld.) 

1874 508,2 671,5 - 163,3 
1875 539,0 718,8 - 179,8 
1876 533,1 713,4 - 180,3 
1877 541,4 750,9 - 209,5 
1878 563,9 809,8 - 245,9 
1879 581,7 846,7 - 265,0 

1880 629,7 839,7 - 210,0 
1881 690,4 919,7 - 229,3 
1882 752,1 992,l - 240,0 
1883 684,4 1072,5 - 388,1 
1884 841,2 1128,5 - 287,3 

1885 891,0 1091,5 - 200,5 
1886 994,2 1102,7 - 108,5 
1887 991,6 1137,0 - 145,4 
1888 1114,8 1272,l - 157,3 
1889 1094,1 1245,3 - 151,2 

1890 1087,5 1299,8 - 212,3 
1891 1140,5 1356,1 - 215,6 
1892 1133,9 1282,1 - 148,2 
1893 1116,6 1408,7 - 292,1 
1894 1114,7 1460,8 - 346,1 

1895 1178,1 1443,8 - 265,7 
1896 1337,5 1634,9 - 297,4 
1897 1479,1 1706,1 - 227,0 
1898 1515,9 1795,7 - 279,8 
1899 1582,6 1916,5 - 333,9 

1900 1695,3 1967,8 - 272,5 
1901 1733,7 2047,1 - 313,4 
1902 1827,9 2171,8 - 343,9 
1903 1951,0 2277,7 - 326,7 
1904 1985,6 2419,5 - 433,9 

1905 1993,8 2583,5 - 589,7 
1906 2083,9 2523,5 - 439,6 
1907 2212,0 2692,l - 480,1 
1908 2181,1 2823,7 - 642,6 
1909 2454,8 3137,4 - 682,6 

1910 2632,4 3265,2 - 632,8 
1911 2732,4 3333,3 - 600,9 
1912 3113,1 3613,1 - 500,0 
1913 3083,0 3917,9 - 834,9 
1914 2505,2 2889,2 - 384,0 

1915 1749,2 2110,8 - 361,6 
1916 1347,2 1883,3 - 563,1 
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1917 837,5 1082,1 - 244,6 334,8 432,8 
1918 417,5 637,4 - 219,9 148,5 226,2 
1919 1411,0 2828,0 -1417,0 496,5 995,0 

1920 1701,0 3367,8 -1667,8 646,4 1279,8 
1921 1369,6 2240,2 - 870,6 667,4 1091,3 
1922 1221,2 2027,6 - 806,4 760,6 1263,3 
1923 1303,2 2009,2 - 706,0 868,7 1339,3 
1924 1660,6 2363,5 - 702,9 1052,0 1497,2 

1925 1807,7 2455,0 - 647,3 1145,1 1554,8 
1926 1749,1 2441,9 - 692,8 1230,8 1718,4 
1927 1899,7 2548,8 - 649,1 1388,5 1862,7 
1928 1986,2 2683,9 - 697,7 1451,3 1961,4 
1929 1989,4 2752,3 - 762,9 1482,0 2050,5 

1930 1718,0 2418,3 - 700,3 1450,8 2041,9 
1931 1290,7 1892,7 - 602,0 1291,0 1893,0 
1932 836,4 1299,4 - 463,0 962,7 1495,8 
1933 722,9 1208,7 - 485,8 858,6 1435,7 
1934 708,5 1038,3 - 329,8 841,9 1232,6 

1935 675,I 935,9 - 260,8 827,4 1147,4 
1936 746,1 1016,5 - 270,4 885,9 1207,7 
1937 1148,1 1550,1 - 402,0 1148,0 1550,0 
1938 1039,2 1414,8 - 375,6 1096,7 1493,6 
1939 966,2 1516,5 - 550,3 992,1 1558,0 

Bron: Statistiek van den in-, uit- en doorvoer 1877-1916 ('s-Gravenhage 1878-1920); 
Jaarstatistiek van den in-, uit- en doorvoer 1917-1939 ('s-Gravenhage 1918-1940). De-
flator uit: Centraal Bureau voor de Statistiek, 75 Jaar statistiek in Nederland ('s-
Gravenhage 1975) 132-133. 
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BIJLAGE II De totale buitenlandse handel van Nederlands-Jndie, 1874-1939 

Uitvoer Invoer Sal do Uitvoer Invoer 
(tegen lopende prijzen) (tegen prijzen van 1913) 
(rnilj. gld.) 

1874 167,9 96,0 + 71,9 151,4 96,0 
1875 172,2 111,9 + 60,3 155,0 123,l 
1876 205,4 113,6 + 91,8 160,2 125,0 
1877 219,0 122,4 + 96,6 172,4 134,6 
1878 172,5 116,0 + 56,5 157,8 98,2 
1879 171,8 136,7 + 35,1 160,8 115,7 

1880 175,3 157,7 + 17,6 171,6 144,6 
1881 175,8 148,l + 27,7 212,l 162,9 
1882 196,8 150,2 + 46,6 211,8 150,2 
1883 198,8 138,6 + 63,2 203,0 190,6 
1884 188,6 149,2 + 39,4 230,5 205,2 

1885 185,l 123,3 + 61,8 220,2 169,5 
1886 183,2 116,7 + 66,5 203,3 160,5 
1887 186,2 119,6 + 66,6 213,8 131,6 
1888 183,3 123,2 + 60,l 223,2 135,5 
1889 197,2 145,6 + 51,6 203,l 160,2 

1890 175,8 146,9 + 28,9 177,7 161 ,6 
1891 210,8 165,6 + 45,2 242,5 182,2 
1892 204,4 158,9 + 45,5 226,7 174,8 
1893 191,4 166,0 + 25,4 222,l 182,6 
1894 199,2 165,3 + 33,9 231,4 181,8 

1895 223,9 153,2 + 70,7 251,7 168,5 
1896 198,7 158,8 + 39,9 268,9 218,4 
1897 209,4 172,4 + 37,0 286,3 237,l 
1898 215,2 166,0 + 49,2 302,8 228,3 
1899 249,9 176,l + 82,8 357,l 229,8 

1900 257,1 183,0 + 74,1 401,6 250,7 
1901 243,7 216,1 + 27,6 358,8 295,9 
1902 254,3 193,3 + 61,0 409,7 264,4 
1903 269,4 174,6 + 100,5 428,3 239,6 
1904 289,l 193,8 + 95,3 458,7 265,8 

1905 304,7 204,0 + 100,7 491,9 279,5 
1906 325,0 219,3 + 105,7 515,9 300,0 
1907 358,3 228,8 + 129,5 568,3 313,7 
1908 462,7 251,1 + 211,6 568,1 343,8 
1909 448,5 266,8 + 181,7 567,l 293,4 

1910 442,2 325,0 + 117,2 589,3 357,1 
1911 512,9 372,5 + 140,4 625,6 362,1 
1912 588,1 400,l + 188,0 691,8 392,2 
1913 671,4 463,7 + 207,7 671,4 464,0 
1914 674,l 411,6 + 261,8 641,9 502,4 
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1915 770,1 390,1 + 380,0 706,4 475,6 
1916 865,4 419,3 + 446,1 779,3 511,0 
1917 778,2 485,1 + 293,1 643,0 445,0 
1918 676,1 557,3 + 118,8 447,7 492,9 
1919 2152,0 739,7 + 1412,3 1138,6 427,7 

1920 2228,1 1224,9 + 1004,2 831,3 375,8 
1921 1190,8 1193,0 2,2 804,7 910,7 
1922 1142,2 756,4 + 385,8 827,5 693,6 
1923 1378,4 644,3 + 724,l 957,0 590,8 
1924 1543,7 698,2 + 842,5 1087,3 536,9 

1925 1801,5 839,5 + 962,0 1251,4 641,2 
1926 1585,4 894,5 + 692,0 1230,2 608,8 
1927 1644,5 903,0 + 741,5 1316,0 711,0 
1928 1580,4 1003,2 + 582,2 1522,1 782,0 
1929 1446,4 1108,2 + 336,7 1555,4 858,9 

1930 1160,5 888,4 + 275,1 1511,7 759,8 
1931 750,4 592,l + 155,3 1388,9 668,5 
1932 543,7 384,4 + 161,4 1516,7 556,5 
1933 470,9 329,6 + 141,3 1471,9 702,1 
1934 490,0 291,1 + 198,9 1400,0 765,8 

1935 448,9 276,5 + 174,9 1360,6 652,4 
1936 539,7 287,0 + 252,7 1384,6 585,7 
1937 953,4 498,4 + 455,0 1701,8 607,3 
1938 660,2 486,9 + 173,3 1466,7 553,4 
1939 748,2 478,3 + 270,9 1589,4 540,9 

Bron: Statistiek van den handel [de scheepvaartj en de in- en uitvoerrechten in 
Nederlandsch-Indie 1874-1923 (Batavia 1877-1924); ,,Jaaroverzicht van den in- en uit-
voer van Nederlandsch-Indie, 1924-1939", Mededelingen van het Centraal Kantoor 
voorde Statistiek20, 36, 48, 56, 70, 83, 94, 103, 107, 119, 126, 135, 142, 153, 172 (1925-
1940); ,,Jaaroverzicht van den in- en uitvoer van Nederlandsch-Indie gedurende het jaar 
1939", Jaarbericht [van het Centraal Kantoor voor de Statistiek] (Batavia 1940). Defla-
toren uit: B. Van Ark, ,,Indonesian export growth and economic development; 117 
years of empirical evidence, 1823-1940", Research Memorandum from the Institute of 
Economic Research 189 (Groningen 1936) 45-46 [de uitvoer] en ontleend aan de han-
delsstatistieken [de invoer]. 
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BIJLAGE III De hande/ tussen Nederland en Nederlands-Indie, 1874-1939 

Van Nederland naar Van Nederlands-Indie 
Nederlands-Indie naar Nederland 

(duiz. Aandeel in totaal (duiz. Aandeel in totaal 
gld.) Nederl. Ned.-Ind. gld.) Nederl. Ned.-Ind. 

1874 52.502 10,4 55,2 103.788 15,5 61,9 
1875 53.040 9,8 47,3 110.948 15,4 64,5 
1876 49.901 9,4 43,9 131.590 18,5 64,4 
1877 56.909 10,5 46,7 143.714 19,2 65,8 
1878 49.599 8,9 43,l 96.713 12,0 56,4 
1879 50.168 8,6 36,5 83.063 9,8 48,3 

1880 57.370 9,0 36,1 80.709 9,6 46,3 
1881 55.150 8,0 37,2 79.800 8,7 45,5 
1882 55 .926 7,4 37,3 77.601 7,9 39,6 
1883 53 .534 7,9 38,8 99.710 9,3 49,5 
1884 63 .200 7,5 42,3 82.339 7,3 43,4 

1885 44.755 5,1 36,6 56.309 5,1 30,3 
1886 43 .878 4,4 37,6 65.299 5,9 35,5 
1887 43.256 4,3 35,8 57.036 5,0 30,6 
1888 43.260 3,9 35,0 65.261 5,1 35,5 
1889 50.778 4,7 34,9 86.181 6,9 43,7 

1890 51.401 4,7 34,7 64.466 4,9 36,4 
1891 56.631 5,0 34,3 76.798 5,7 36,5 
1892 54.142 4,8 34,0 83.981 6,6 41,2 
1893 52.657 4,7 31,9 70.484 5,0 36,6 
1894 55.887 5,0 33,9 82.035 5,6 41,2 

1895 51.177 4,3 33,3 81.898 5,7 36,6 
18% 47.332 3,5 29,6 75.536 4,6 38,2 
1897 53.972 3,7 31,4 86.952 5,1 41,6 
1898 60.489 4,0 36,1 77.800 4,3 36,3 
1899 59.202 3,7 35,3 92.961 4,9 37,2 

1900 64.983 3,8 35,5 98.916 5,0 38,5 
1901 66.364 3,8 30,6 86.512 4,3 35,7 
1902 64.926 3,6 33,7 96.346 4,4 37,8 
1903 60.300 3,1 34,9 105.072 4,6 39,0 
1904 65.169 3,3 33,5 94.329 3,9 32,5 

1905 67.338 3,4 32,8 93.118 3,6 30,5 
1906 70.642 3,4 32,4 113.671 4,5 35,1 
1907 80.807 3,7 35,4 113.323 4,2 31,6 
1908 93.259 4,3 37,1 124.674 4,4 27,0 
1909 91.986 3,7 43,5 100.913 3,8 26,3 

1910 105.110 4,0 32,3 120.477 3,7 27,l 
1911 119.437 4,4 31,9 166.196 5,0 32,4 
1912 143.189 4,6 35,8 200.927 5,6 34,2 
1913 164.660 5,4 35,6 173.946 4,4 25,9 
1914 146.137 5,9 35,9 188.378 6,5 27,9 
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1915 112.804 6,5 29,0 206.957 9,8 26,9 
1916 101.197 7,5 24,l 168.699 9,0 19,5 
1917 55.407 6,6 11,3 20.447 1,8 2,6 
1918 14.220 3,3 2,5 6.772 1,1 1,0 
1919 114.739 8,2 15,5 354.874 12,6 16,5 

1920 294.373 17,3 24,0 356.574 10,6 16,0 
1921 357.255 26,1 29,9 216.217 9,6 18,1 
1922 202.759 16,6 26,9 181.903 9,0 15,9 
1923 145.955 11,2 22,7 204.194 10,2 14,9 
1924 147.318 8,9 21,0 292.232 12,4 18,9 

1925 166.288 9,2 19,8 276.341 11,2 15,3 
1926 170.001 9,7 19,0 261.245 10,7 16,5 
1927 168.233 8,8 18,6 284.272 11,1 17,3 
1928 196.894 9,9 19,7 262.985 9,8 16,6 
1929 213.505 10,9 19,2 231.320 8,4 15,9 

1930 163.315 9,5 18,3 177.865 7,4 15,3 
1931 98.557 7,7 16,6 130.432 6,9 17,3 
1932 58 .096 6,9 15,l 103.653 8,0 19,0 
1933 39.354 5,4 11,8 86.723 7,2 18,5 
1934 37.951 5,4 13,1 104.327 10,0 21,2 

1935 36.423 9,3 23,0 100.201 10,7 22,3 
1936 47 .116 6,3 16,4 126.996 12,5 23,5 
1937 93.890 8,2 18,9 191 .583 12,4 20,l 
1938 106.170 10,2 21,8 134.109 9,5 20,3 
1939 100.701 10,5 21,2 91.350 6,0 12,2 

Bron: Koloniaal Verslag 1875-1929. Zie tevens Bijlage I en II. 
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BIJLAGE IV Nederlandse uitvoer naar Neder/ands-Indie, 1874-1939 
(oostwaartse handel) 

Totaal Manufac- IJzer Machines 
(duiz. turen en staal 
gld.) 

1874 52.502 30.171 1.628 1.112 
1875 53.040 29.691 1.676 1.350 
1876 49.901 25.885 2.118 1.260 
1877 56.909 30.784 2.854 1.359 
1878 49.599 20.787 2.543 2.015 
1879 50.168 22.635 1.298 1.653 

1880 57 .370 23.122 1.356 2.221 
1881 55 .150 24.634 1.686 1.946 
1882 55 .926 23.560 3.294 2.531 
1883 53 .534 23.117 1.935 3.450 
1884 63 .200 25 .645 2.912 3.814 

1885 44.755 20.753 1.723 1.781 
1886 43 .878 19.955 1.351 1.780 
1887 43 .256 20.633 1.348 1.614 
1888 43 .260 19.735 1.863 2.048 
1889 50.778 22.228 2.434 2.599 

1890 51.401 22.053 2.600 2.178 
1891 56.631 24.060 2.599 1.220 
1892 54.142 22.571 2.482 1.966 
1893 52.657 21.193 2.615 2.243 
1894 55 .887 21.215 3.304 2.588 

1895 51.177 19.762 3.135 2.639 
1896 47.332 18.523 3.847 3.522 
1897 53 .972 20.472 4.418 3.820 
1898 60.489 21.532 5.548 4.445 
1899 59.202 20.804 5.597 5.995 

1900 64.983 19.969 9.863 7.541 
1901 66.364 21 .446 6.051 6.695 
1902 64.926 18.879 4.840 4.986 
1903 60.300 21.582 4.049 3.437 
1904 65 .169 22.510 4.322 5.088 

1905 67 .338 22.011 4.744 8.435 
1906 70.642 23.851 5.555 7.492 
1907 80.807 25.422 6.233 7.868 
1908 93.259 29.496 8.270 11 .878 
1909 91 .986 28 .910 9.259 8.798 

1910 105.110 28 .812 11.299 10.354 
1911 119.437 34.446 10.970 12.564 
1912 143.189 38.980 12.123 15.196 
1913 164.660 45 .552 18.451 20.472 
1914 146. 137 41.158 14.365 14.570 
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1915 112.804 30.468 17.362 8.249 
1916 101.197 26.617 11.208 8.605 
1917 55.407 18.617 2.698 5.992 
1918 14.220 3.939 508 8.495 
1919 114.739 24.405 3.186 17 .613 

1920 294.373 87.677 28.442 24.704 
1921 357.255 81.239 12.955 31.387 
1922 202.759 61.924 15.993 17.941 
1923 145.955 53 .532 8.746 9.760 
1924 147.318 47.683 13 .303 17.287 

1925 166.288 60.834 14.785 17.078 
1926 170.001 52.740 16.390 22.014 
1927 168.233 49.193 14.179 21.603 
1928 196.894 53 .767 14.378 23.911 
1929 213.505 54.682 18.907 27.491 

1930 163.315 41.726 11.434 16.061 
1931 98 .557 27.534 3.791 4.493 
1932 58 .096 16.738 1.773 2.613 
1933 39.354 6.279 2.458 2.675 
1934 37.951 7.288 1.296 2.082 

1935 36.423 7.907 963 2.083 
1936 47.116 11.349 2.137 4.529 
1937 93 .890 29.990 5.317 10.688 
1938 106.170 32.398 6.990 14.647 
1939 100.701 24.332 8.816 7.091 

Bron: Zie Bijlage II . 
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BIJLAGE V Nederlandse invoer uit Nederlands-lndie, 1874-1939 
(westwaartse handel) 

Totaal Tabak Koffie Tin Copra 
(duiz. gld.) 

1874 103.788 11. 744 55.524 5.085 
1875 110.948 8.758 57.837 6.002 
1876 131.590 21.557 68.409 7.725 
1877 143.714 24.504 78 .299 5.126 
1878 96.713 17.250 46.896 7.272 
1879 83 .063 11 .056 46.760 6.655 

1880 80.709 8.740 46.009 8.835 2 
1881 79.800 14.477 41.426 7.191 7 
1882 77.601 11 .980 38.636 7.526 36 
1883 99.710 4.063 71.673 5.538 135 
1884 82.339 8.792 41.588 6.902 491 

1885 56.309 10.324 22.867 6.033 88 
1886 65.299 9.687 32.278 6.230 83 
1887 57.036 11.316 20.333 9.801 69 
1888 65.261 12.268 28.569 10.620 217 
1889 86.181 15.111 49.998 8.003 162 

1890 64.466 16.320 25.405 6.930 136 
1891 76.798 15.493 20.160 9.139 415 
1892 83.981 21.143 40.420 9.620 168 
1893 70.484 20.613 25.401 10.070 67 
1894 82.035 19.686 40.401 9.828 490 

1895 81.898 21.400 37.931 7.768 659 
1896 75.536 19.344 33.966 7.711 1.289 
1897 86.952 28.516 34.934 9.137 577 
1898 77.800 34.491 14.963 10.046 530 
1899 92.961 38.361 23.581 11.516 2.082 

1900 98.916 23 .504 21.327 26.298 2.945 
1901 86.512 24.333 13.371 20.502 346 
1902 96.346 28.119 20.927 15.903 6.416 
1903 105.072 25.146 21.886 22.616 286 
1904 94.330 26.908 13.190 17.189 175 

1905 93.118 23.239 12.731 12.592 1.002 
1906 113.671 48.295 13.713 13 .111 7.855 
1907 113.323 47.182 9.058 18.742 8.291 
1908 124.674 53.871 8.232 15 .976 12.823 
1909 117.666 42.668 5.641 15.290 8.780 

1910 120.477 33.970 5.768 29.050 13.451 
1911 166.196 66.153 10.643 43.118 2.938 
1912 200.927 85 .948 14.673 48.974 15.091 
1913 173.946 89.106 11.969 50.560 17.766 
1914 188.378 62.948 12.697 36.727 27.355 
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1915 206.957 72.965 33 .011 6.030 27.304 
1916 168.699 76.281 21.179 8.008 18.680 
1917 20.447 10.369 2.615 397 4.038 
1918 6.772 0 0 0 0 
1919 354.874 90.634 44.382 19.772 56.290 

1920 356.574 155.898 24.779 19.493 44.810 
1921 216.217 81.080 9.809 8.937 15 .902 
1922 181.903 71.333 9.461 2.216 18.500 
1923 204. 194 84.110 5.580 1.610 15.977 
1924 292.232 119.920 18.696 16.495 37 .233 

1925 276.341 95.401 20.077 18.656 36.875 
1926 221.797 70.981 19.780 25.989 38 .976 
1927 284.272 112.444 15.579 22.675 26.153 
1928 262.985 90.451 14.833 18.987 32.986 
1929 231.320 74.287 16.299 19.879 28.000 

1930 177.865 56.889 7.985 19.886 16.074 
1931 130.432 43.596 5.939 9.910 11.374 
1932 103.653 43.224 7.711 5.698 8.180 
1933 86.823 25.815 5.336 4.855 7.982 
1934 104.327 35 .341 3.253 7.840 3.717 

1935 100.201 25 .918 3.409 6.808 7.565 
1936 126.996 36.965 3.639 8.690 9.646 
1937 191.583 39.603 5.387 8.524 15 .544 
1938 134.109 37 .688 3.111 3.514 8.594 
1939 91.350 26.314 2.362 4.045 8.249 

Bron: Zie Bijlage II . 
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BIJLAGE VI De uitvoer van traditionele landbouwprodukten uit Nederlands-Indie, 
1874-1939 

Suiker Koffie Tabak 
Waarde Kwant. Waarde Kwant. Waarde Kwant. 

(duiz. gld .) (duiz. ton) (duiz. gld.) (duiz. ton) (duiz. gld.) (duiz. ton) 

1874 50.032 199, I 67 .540 75 ,2 12.102 19,7 
1875 52.435 209,7 70.488 78,3 9.186 14,6 
1876 66.362 221,2 78 .309 87,0 24.330 16,7 
1877 62.583 223,5 88.557 91 ,3 28.767 19,5 
1878 54.539 237,1 57 .015 63,3 21.358 21,6 
1879 47.867 191,5 65 .757 82,2 15.101 14,9 

1880 48 .893 222,2 59.881 85,5 15.750 11,5 
1881 54.345 266,7 47.252 94,5 20.120 20,3 
1882 83.737 310,1 43.637 87,3 17.651 22,1 
1883 60.244 301 ,2 82.439 106,0 12.802 13,0 
1884 71.807 359,0 49.152 100,1 16.879 17,3 

1885 84.079 420,4 29.709 60,3 20.715 21 ,0 
1886 66.999 335 ,0 35.481 60,3 20.211 20,6 
1887 69.638 386,9 23.233 39,6 24.243 24,2 
1888 56.356 375,7 36.830 62,5 25.415 25,4 
1889 47.362 315,7 65.041 73,4 31.075 31,1 

1890 51.490 367,8 36.561 38,7 32.344 32,5 
1891 64.898 463,6 42.362 56,0 34.258 34,4 
1892 59.551 425,4 57 .626 62,0 35.431 35,6 
1893 71.049 507,5 37 .629 38,8 30.397 30,4 
1894 58 .221 415 ,9 56.470 58,8 31.069 31,2 

1895 80.593 575 ,7 54.703 56,4 32 .816 32,9 
1896 57 .214 572,1 43.092 54,4 29.394 29,5 
1897 51.831 518,3 49.809 65,2 37.443 37,6 
1898 68.954 689,5 21.072 35,9 45 .657 45,8 
1899 77.730 777,3 31.282 54,9 50.710 50,9 

1900 73 .660 736,6 29.447 51,0 32.091 54,0 
1901 72.367 723,7 19.176 32,9 34.270 43,7 
1902 69.105 863 ,8 30.130 52,4 38 .531 49,0 
1903 69.232 865,4 30.537 52,6 41.843 53,2 
1904 84.123 1051,5 20.556 35 ,0 43 .976 55,8 

1905 83.993 1049,9 19.626 34,3 38 .604 49,0 
1906 79.731 996,6 20.081 34,8 57 .599 72,8 
1907 95 .518 1194,0 14.825 25 ,4 56.451 71,2 
1908 177.053 1280,8 14.868 25 ,8 63 .919 80,7 
1909 172.305 1258,2 11.769 20,1 46.315 58,l 

1910 142.679 1317,0 11.845 15,8 37 .893 62,9 
1911 134.336 1437,9 25.025 26,8 74.056 72,5 
1912 134.639 1465,3 30.727 38,2 96.258 84,5 
1913 156.610 1471,4 22.914 28,9 92.148 87,8 
1914 185.895 1488,2 22.510 32,3 65.031 67 ,2 
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1915 216.557 1371,6 38.779 53,3 74.195 83,6 
1916 261.076 1563,0 23.545 33,7 77.399 94,4 
1917 215 .213 1263,1 9.306 16,7 13.166 11,2 
1918 183 .793 1540,l 3.176 7,4 28.502 8,0 
1919 763.269 1866,8 122.724 124,2 122.184 136,8 

1920 1050.136 1691,0 52.045 62,2 170.243 125,4 
1921 417.638 1796,6 26.778 43,7 91.786 46,2 
1922 272.541 1532,6 41.467 57,4 77.262 52,1 
1923 501.721 1938,7 29.565 38,6 86.182 53,2 
1924 491.063 1982,2 65.580 73,0 123.631 69,5 

1925 367.312 2108,8 68.221 69,7 110.471 92,6 
1926 269.642 2001,9 70.276 74,3 72.843 74,5 
1927 365.328 2300,6 74.390 84,7 113.906 77,3 
1928 375.898 3028,4 81.394 114,5 95.549 70,5 
1929 311.591 2946,4 69.520 81,8 83.177 73,7 

1930 254.275 2821,4 35.665 61,5 58.545 78,3 
1931 129.332 1741,5 24.168 68,8 51.029 81,4 
1932 99.254 1532,0 35.195 113,8 46.803 74,4 
1933 62.128 1371,0 25.631 71,8 31.986 49,3 
1934 45.462 1397,8 22.503 81,9 36.793 45,6 

1935 35.984 1410,2 18.654 81,5 29,239 50,6 
1936 34.095 998,5 15.857 95,2 37.946 48,7 
1937 51.109 1350,8 25 .948 98,9 41.071 48,2 
1938 45 .220 1182,0 13.708 69,0 38.837 49,2 
1939 78.037 1587,4 12.614 65,9 26.869 35,4 

Bron: Zie Bijlage II. 
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BIJLAGE VII De uitvoer van nieuwe landbouw- en olieprodukten uit Neder/ands-
Indie, 1890-1939 

Copra Rubber Oliepro-
dukten 

Waarde Kwant. Waarde Kwant. Waarde Kwant. 
(duiz. (duiz. (duiz. (duiz. (duiz. (duiz. 
gld.) ton) gld.) ton) gld.) m') 

1890 2.044 6 
1891 7.598 69,1 6 
1892 2.485 22,6 391 
1893 2.418 22,0 883 
1894 6.479 58,9 2.127 

1895 4.699 42,7 2.906 
1896 5.812 52,8 3.897 
1897 2.609 23,7 13.082 
1898 3.713 33,8 12.894 
1899 10.739 97,6 4.120 

1900 10.312 93,7 4.593 114,8 
1901 8.804 67,7 11.686 285,2 
1902 18.696 124,6 11.160 241,9 
1903 11.101 74,0 15.035 247,8 
1904 13.043 87,0 21.168 446,5 

1905 30.409 202,7 21.391 441,0 
1906 18.012 120,I 23.922 469,6 
1907 25 .132 167,5 27.820 524,2 
1908 34.424 229,5 33.831 890,8 
1909 27.570 183,8 30.022 733,9 

1910 42.185 248,1 37.585 882,1 
1911 53.316 266,6 46.331 908,9 
1912 49.491 247,5 21.271 4,3 52.234 1073,1 
1913 55.041 229,3 23.879 7,1 113.285 870,3 
1914 60.931 243,7 26.683 10,2 136.612 984,8 

1915 41.962 174,8 56.500 19,9 141.921 1183,5 
1916 36.535 152,2 96.242 33,7 152.945 1132,4 
1917 28.025 116,8 124.143 45,7 158.534 1125,4 
1918 15.773 68,6 73.140 44,1 189.082 989,4 
1919 125.545 330,4 213.333 89,7 347.057 1725,7 

1920 92.847 182,1 164.376 90,5 255.598 1493,5 
1921 87.240 311,6 68.326 73,5 202.089 1463,4 
1922 81.471 339,5 88.803 104,9 259.138 1637,4 
1923 84.896 320,4 171.478 143,7 178.330 2271,5 
1924 97.411 343,7 198.969 182,3 156.582 2292,2 

1925 102.392 351,0 582.210 242,2 171.974 2426,8 
1926 96.981 376,9 479.958 244,4 203.216 2502,1 
1927 73.083 305,3 417.742 285,3 148.679 2772,6 
1928 106.491 440,9 278.520 273,I 143.236 3341,4 
1929 97.603 456,9 235.580 301,3 178.360 4254,7 
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1930 73 .783 375,7 171.519 279,5 183.583 4664,3 
1931 48 .549 360,2 81.493 296,3 143.192 3836,9 
1932 42.299 480,0 33.200 242,l 96.403 4718,6 
1933 38.494 487,9 37.036 340,2 103.133 5038,3 
1934 16.860 417,4 88.392 385,5 98.359 5700,8 

1935 26.000 485,5 69.476 287,4 86.415 6118,7 
1936 41.506 508,5 87.215 314,6 96.458 6292,9 
1937 62.626 498,2 297 .257 438,6 164.743 6982,5 
1938 38 .313 556,5 134.406 302,3 161.336 7128,3 
1939 25 .356 529,0 195.471 378,0 154.658 7592,3 

Bron: Zie Bijlage II . 

BIJLAGE VIII De voornaamste invoer van Nederlands-lndie, 1874-1939 

Manufac- Machines !Jzer- en Rijst 
turen staalprod. 
(duiz. (duiz. (duiz. (duiz. 
gld.) gld .) gld .) gld.) 

1874 46.174 l.895 2.410 3.674 
1875 47 .143 3.177 2.929 11.892 
1876 42.809 2.067 2,851 14.715 
1877 48.989 2.437 3.819 7.798 
1878 37.579 5.152 4.741 6.905 
1879 39.354 2.422 2.040 13.343 

1880 38 .899 3.080 2.539 24.119 
1881 42.483 2.683 2.869 19.823 
1882 42.007 3.483 4.486 19.939 
1883 43 .325 5.579 3.175 11.933 
1884 46.266 5.964 4.535 8.369 

1885 40.947 3.339 2.876 5.768 
1886 36.948 2.813 2.339 4.079 
1887 39.368 2.548 2.247 4.492 
1888 39.557 2.990 2.860 6.451 
1889 43 .976 3.912 3.343 9.599 

1890 41.399 3.755 3.622 12.177 
1891 51.385 2.433 4.051 12.038 
1892 48 .952 3.240 3.528 13.646 
1893 45.618 3.901 3.940 17.286 
1894 44.129 4.043 4.467 20.321 

1895 43 .380 3.835 4.270 14.665 
1896 42.248 5.233 6.839 14.383 
1897 44.466 6.766 7.149 20.011 
1898 45 .666 6.318 7.183 11.751 
1899 45 .148 8.714 7.966 13.259 
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Manufac- Machines !Jzer- en Rijst 
turen staalprod. 
(duiz. (duiz. (duiz. (duiz. 
gld.) gld.) gld.) gld.) 

1900 46.782 11.307 10.271 17.521 
1901 45.436 9.844 10.348 48 .569 
1902 43.617 7.215 7.920 29.720 
1903 46.658 5.485 7.560 15.954 
1904 50.975 7.558 8.766 24.593 

1905 56.081 11.468 10.370 23.999 
1906 59.801 11.333 10.963 27.651 
1907 61.974 12.370 12.553 21.766 
1908 68.870 16.995 14.043 26.595 
1909 66.149 12.538 15.294 39.191 

1910 67.D70 15.640 21.091 70.491 
1911 83.565 20.051 21.166 69.204 
1912 90.888 26.226 29.508 49.766 
1913 108.471 32.887 35.343 55.703 
1914 98.012 25 .171 26.057 43.194 
1915 84.856 11.543 25.029 52.488 
1916 93.908 13.828 23.490 62.315 
1917 98.342 13.474 30.968 90.811 
1918 124.426 16.053 26.337 91.922 
1919 153.455 55.454 50.145 51.885 

1920 372.750 59.900 93.296 89.317 
1921 244.472 50.629 100.344 116.373 
1922 183.144 40.654 36.583 74.947 
1923 165.725 28.176 31.983 50.114 
1924 179.107 35 .579 46.731 63.664 

1925 234.965 40.709 50.994 74.900 
1926 192.186 55.077 61.030 96.832 
1927 217.623 52.244 64.400 66.830 
1928 235 .775 63.763 69.078 82.874 
1929 236.488 77.478 83 .935 104.409 

1930 157.986 50.157 50.860 88.260 
1931 117.630 18.455 22.470 48.067 
1932 92.340 8.903 13.130 33.678 
1933 82.453 5.862 8.439 18.375 
1934 70.156 7.080 15.013 11.275 

1935 61.156 9.380 12.151 17.077 
1936 61.964 14.814 23.074 11.454 
1937 116.775 31.063 54.499 11.247 
1938 84.671 37.920 49.847 22.105 
1939 84.546 28.442 59.255 18.575 

Bron: Zie Bijlage II. 
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NOTEN BIJ HOOFDSTUK VII 

*) Dit artikel is een bewerking van een voordracht gehouden op de door het N.E.H.A. 
georganiseerde conferentiedag op 10 april 1987 te Amsterdam over het thema , , Groei en 
krimp in de Nederlandse economie". Ik ben A.H.P. Clemens dankbaar voor zijn com
mentaar op deze tekst. 
1
) W.L. Korthals Altes, Changing economy in Indonesia; VII. Balance of payments 

1822-1939 (Amsterdam 1987) 14; W.L. Korthals Altes, De betalingsbalans van 
Nederlandsch-lndie 1822-1939 (Rotterdam 1986) 6-8 . 

2
) J.Th. Lindblad, ,,Economische aspecten van de Nederlandse expansie in de Indo

nesische archipel, 1870-1914", in: J. van Goor, red., Imperialisme in de marge; De a/
randing van Nederlands-Indie (Utrecht 1986) 227-265, vooral 230-234, 241. Voor de 
relatie tussen handelsstatistiek en -politiek in het algemeen, vgl. Y. Don, ,,Comparabili
ty of international trade statistics: Great Britain and Austria-Hungary before World 
War I", Economic History Review 21 (1968) 78-92. 

3
) Vgl. B.J .M. Ammerlaan, Praktische problemen uit de handelsstatistiek (Amster

dam 1930) 44-46; B. van Ark, ,,Indonesian export growth and economic development; 
117 years of empirical evidence, 1823-1940" Research Memorandum from the Institute 
of Economic Research 189 (Groningen 1986) 36; R.W.J.M. Bos, Brits-Nederlandse 
handel en scheepvaart, 1870-1914 (Tilburg 1978) 16-17; I.J. Bfugmans, Paardenkracht 
en mensenmacht; Sociaal-economische geschiedenis van Nederland 1795-1940 ('s
Gravenhage 1961) 381-382; J .A. de Jonge, De industrialisatie in Nederland tussen 1850 
en 1914 (Amsterdam 1968, Nijmegen 19762

) 13-14. 
4

) In een vergelijkbaar geval trekt Bos de conclusie dat de primaire data aan een der 
nationale handelsstatistieken moet worden ontleend. Bos, Brits-Nederlandse handel, 
19. 

5
) Korthals Altes, De betalingsbalans, 30-32. Indirect blijkt de mate van betrouw

baarheid der Nederlands-Indische handelsstatistiek ook uit de omvang van de correcties 
in de waardevande uitvoervan tabak en suiker v66r 1914die door Korthals Altes in na
volging van J . Teijl zijn voorgesteld. 

6
) Bijvoorbeeld: Brugmans, Paardenkracht, 374-390, 509-513; J .M.M.J . Clerx, Ne

derland en de libera/isatie van het handels- en betalingsverkeer (Groningen 1986) 
243-250. Een uitzondering op de regel is: De Jonge, De industrialisatie, 346-354. 

7
) Van Ark, ,,Indonesian export growth"; A. Booth, ,,Exports and growth in the co

lonial economy: 1830-1940", in: A. Maddison & G. Prince, red. , Economic growth in 
Indonesia, 1820-1940 (Leiden 1988); J .Th. Lindblad, ,,lnternationaltrade and colonial 
economic growth: the case of Indonesia 1874-1914", in: W. Fischer, R.M. Mcinnis & J . 
Schneider, red., The emergence of a world economy 1500-1914 (Wiesbaden 1986) II: 
665-705; J .Th. Lindblad, A.H.P . Clemens & W.B. Springveld: ,,Buitenlandse handel 
en economische ontwikkeling [van Nederlands-Indie] 1900-1940", Leidschrift 2 (1986) 
VI: 6-23. 

8
) Bij de inrichting van de bijlagen is getracht enigszins rekening te houden met de be

oogde opzet van dee! 13 in de reeks ,,Changing economy in Indonesia", getiteld ,,Trade 
statistics", dat thans wordt voorbereid door dr. W.L. Korthals Altes. Gaarne dank ik 
hem voor zijn uitvoerige commentaar op het hier gepresenteerde cijfermateriaal. 

9) Bos, Brits-Nederlandse handel, 18; De Jonge, De industrialisatie, 15-16, 351-354. 
In een vergelijkbaar geval kiest Bos voor hoeveelheden als tegengesteld tot waarden, een 
aanpak die niet mogelijk is op het hoogste niveau van aggregatie. De Jonge ziet af van 
de berekening van een algemeen indexcijfer voor zijn gehele periode en vertrouwt op no
minale waarden. 

10
) Ammerlaan, Praktische problemen, 139-140. 

")Van Ark, ,,Indonesian· export growth", 45-46. De berekening steunt op 85% van 
de totale uitvoerwaarde in de basisperiode. De auteur presenteert tevens alternatieve in
dexcijfers van het Paasche-, Fisher- en Divisia-type die echter meer controversiele ele
menten bevatten dan de conventionele versie volgens de methode van Laspeyres. Van 
Ark, ,,Indonesian export growth", 37-39. 

12
) Changing economy in Indonesia; IV. Rice prices (Amsterdam 1978) 10. 
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13
) De afwijking van de indexcijfers voor de Nederlands-Indische exportprijzen in de 

jaren 1874-1895 bedroeg gemiddeld minder dan 4% ten opzichte van het niveau van 
1913 (bij een standaardafwijking van 13%). Ruwe gegevens in: Van Ark, ,,Indonesian 
export growth", 45. 

14
) De correlatie-coefficient tussen enerzijds het Nederlandse prijsindexcijfer en an

derzijds de indexcijfers van Nederlands-Indische uitvoer en rijstinvoer bedraagt 0,86 en 
0,69 respectievelijk (berekend over de jaren 1917-1939). 

15
) Statistiek van den in-, uit- en doorvoer 1917 ('s-Gravenhage 1918) iv-v; De Jonge, 

De industrialisatie, 351. 
16

) Statistiek van den in-, uit- en doorvoer 1877-1916 ('s-Gravenhage 1878-1920); 
Jaarstatistiek van den in-, uit- en doorvoer 1917-1939 ('s-Gravenhage 1918-1940). Sa
menvattende informatie in Jaarcijfers voor [het Koninkrijk der] Nederland[enj 
1881-1940 ('s-Gravenhage 1882-1942). 

17
) Het gemiddelde aandeel van de geregistreerde doorvoer in de geaggregeerde (alge

mene) uitvoer bedroeg 36,6% in de jaren 1874179, 34,5% in 1880/ 89, 34,9% in 
1890/ 99, 33,9% in 1900/ 09 en 35,1OJoin1910/14 maar 69% in 1917/ 20. 

18
) Vanwege het speculatieve karakter van een soortgelijke reductie van alle uitvoer

en invoerwaarden van v66r 1917 werd besloten de overgeleverde cijferreeksen te hand
haven, doch rekening trachten te houden met de gebrekkige vergelijkbaarheid van de ge
gevens binnen de reeks van Nederlandse uit- en invoer. 

19) G.E.P. Box & G.M. Jenkins, Time series analysis; Forecasting and control (San 
Francisco 1970). Vgl. R.J . Wonnacott & Th.H . Wonnacott, Econometrics (New York 
1970) 234-250; H.S. van der Knoop, A multivariate time series analysis of the Dutch 
flow of funds (Amsterdam 1984) 54-77. 

20
) Voor de invoer van Nederland in de jaren 1874-1939 wordt convergentie bij de 

schatting der parameters alleen bereikt hetzij door het aantal autoregressieve factoren te 
beperken tot 4, hetzij door (bij 7 autoregressieve factoren) de methode der (onvoor
waardelijke) kleinste kwadraten te vervangen door de minder hoog aangeschreven me
thode van ,,Maximum Likelihood" (vgl. A . Koutsoyiannis, Theory of econometrics 
(Londen 1973) 427). De gemiddelde onnauwkeurigheid van de voorspelling (uitgevoerd 
voor de jaren 1920-1939) bedraagt in het eerste geval 32% (na correctie voor het diepte
punt van de Depressie 16%) en in het tweede geval 260Jo (20% na correctie). Ook bij een 
varierend aantal autoregressieve factoren en verschillende schattingsprocedures wordt 
voor de reeks van uitvoerwaarden geen convergentie bereikt. 

21
) Voor de Nederlandse uitvoer in de periode 1874-1914 levert een kleinste 

kwadraten-model met 10 autoregressieve en 5 voortschrijdend gemiddelde-factoren de 
beste voorspelling op; de gemiddelde onnauwkeurigheid vanaf 1895 bedraagt 18% . De 
foutmarge neemt toe wanneer we het aantal autoregressieve factoren verlagen. Aan de 
invoerzijde wordt geen convergentie bereikt bij 10 autoregressieve factoren; reductie tot 
4 en gebruik van kleinste kwadraten geven voorspellingen die vanaf 1895 met gemiddeld 
20% afwijken van de oorspronkelijke getalswaarden . Voor de periode 1915-1939 (ei
genlijk aan de korte kant vor een ARIMA-model) leveren bij zowel uitvoer als invoer 
een kleinste kwadraten-model (wederom met 10 autoregressieve en 5 voortschrijdend 
gemiddelde-factoren) slechte voorspellingen op waar de gemiddelde onnauwkeurigheid 
alleen tot onder de 20% gebracht kan worden door correctie voor de ernstigste crisisja
ren. Tegen heftige conjuncturele omslagen zoals aan het begin van de jaren dertig is het 
ARIMA-model niet opgewassen. 

22
) Brugmans, Paardenkracht, 382-386. 

23
) De verdeling van de handel over de handelspartners laat zich v66r 1917 moeilijk 

vaststellen omdat in de statistiek het grens- of expeditieland als land van herkomst of 
bestemming gold. Vgl. Ammerlaan, Praktische problemen, 169. 

24
) V gl. F .A.G. Keesing, De conjuncturele ontwikkeling van Nederland en de evolutie 

van de economische overheidspolitiek 1918-1939 (Utrecht/ Antwerpen 1947, Nijmegen 
19782

) 35, 53, 91-92, 119, 206, 269. 
25

) Het gemiddelde aandeel van het tekort in de waarde van de uitvoer was 25,3% in 
de jaren 1874/ 1914 en 47, I OJo in 1915/ 39. De correlatie-coefficient tussen uitvoer en in
voer is 0,99 voor de periode 1874-1914 en 0,91voor1915-1939. 
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26
) Statistiek van den handel [de scheepvaart] en de in- en uitvoerrechten in 

Nederlandsch-Indie 1874-1923 (Batavia 1877-1924); ,,Jaaroverzicht van den in- en uit
voer van Nederlandsch-lndie, 1924-1938", Mededelingen van het Centraal Kantoor 
voor de Statistiek 20, 36, 48, 56, 70, 83, 94, 103, 107, 119, 126, 135, 142, 153, 172 
(1925-1940); ,,Jaaroverzicht van den in- en uitvoer van Nederlandsch-lndie gedurende 
het jaar 1939", Jaarbericht [van het Centraal Kantoor voor de Statistiek] (Batavia 
1940). Totaalcijfers tevens in: Korthals Altes, Changing economy, 107-110; Korthals 
Altes, De betalingsbalans, 165-168. 

27
) Dezelfde conclusie wordt ook bereikt bij deflatie door middel van een prijsindex

cijfer met 1878 als basisjaar (en dus ook andere wegingscoefficienten voor de afzonder
lijke exportprodukten). Lindblad, ,,International trade", 688-691. 

28
) Vgl. Keesing, De conjuncturele ontwikkeling, 43-44, 73-74. 

29) De gemiddelde indexcijfers van export- en importprijzen waren voor de jaren 
1930/39 respectievelijk 45,4 en 70,9. 

3°) C.P. Kindleberger, Foreign trade and the national economy (New Haven 1962) 
211. 

31
) Booth, ,,Exports"; D.H. Burger, Sociologisch-economische geschiedenis van In

donesia (Wageningen 1975) II, 78-84; J .A.M. Caldwell, ,,Indonesian export and pro
duction from the decline of the Culture System to the First World War'', in: C.D. 
Cowan, red., The economic development of Southeast Asia (Londen 1964) 72-101; J.S. 
Furnivall, Netherlands India; A study of plural economy (Cambridge 1939) 336; R.J. 
van Leeuwen, ,,Indonesia", in: W .A. Lewis, red., Tropical development 1880-1913 
(Evanston, Ill. 1970) 250-282; Lindblad, ,,International trade", 665-668. 

32
) Voor de Nederlands-lndische invoer gedurende de periode 1874-1939 wordt con

vergentie bij de schatting bij 4 autoregressieve en 4 voortschrijdend gemiddelde
factoren (onvoorwaardelijke kleinste kwadraten) maar de gemiddelde onnauwkeurig
heid vanaf 1920 bedraagt 330Jo (of 240Jo na correctie voor het dieptepunt der Depressie); 
bij meer autoregressieve factoren komt het model niet tot stand. Voor de Nederlands
lndische uitvoer helpt het varieren van aantallen factoren of schattingsmethode niet; de 
convergentie blijft uit. 

33
) Voor de uitvoer van Nederlands-Indie in de periode 1874-1904 levert een kleinste 

kwadraten-model met IO autoregressieve en 5 voortschrijdend gemiddelde-factoren een 
gemiddelde onnauwkeurigheid op van slechts 80Jo (vanaf 1885); bij de invoer is de fout
marge 150Jo. Modellen van hetzelfde type resulteren voor de jaren 1905-1930 bij zowel 
uit-als invoer in een gemiddelde onnauwkeurigheid van 180Jo (vanaf 1911), die bij de uit
voer, maar niet bij de invoer, gereduceerd kan worden door correctie voor de piek in 
1919120 (tot 140Jo). De derde fase, de 1931-1939, laat geen afzonderlijke toepassing van 
ARIMAtoe. 

34
) De enige uitzondering op de regel in de hier bestudeerde periode is het jaar 1921 

toen de forse daling van de uitvoer (in lopende prijzen) resulteerde in een (weliswaar mi
niem) tekort op de handelsbalans. 

35
) A. Maddison, ,,Dutch income in and from Indonesia 1700-1939", in: A . Maddi

son & G. Prince, red., Economic growth in Indonesia, 1820-1940 (Leiden 1988). 
36

) Het gemiddelde saldopercentage op de handelsbalans van Java en de Buitenge
westen respectievelijk bedroeg: 1874/ 1904: + 16,80Jo en + 10,40Jo; 1905/ 30: 23,80Jo en 
53,20Jo; 1931/39: -6,50Jo en 62,70Jo. 

37
) De correlatie-coefficient tussen uitvoer en invoer in de handel van Nederlands

Indie (in lopende prijzen) bedraagt 0,73 voor de jaren 1874-1904 en 0,85 voor 
1905-1930. 

38
) De afwijking tussen de Nederlandse en Nederlands-lndische opgaven bedroeg, 

uitgedrukt als percentage van laatstgenoemd cijfer, gemiddeld voor de perioden 
1874-1916 en 1917-1938 respectievelijk: +4,40Jo en +24,00Jo in de oostwaartse handel 
en - 33, 7 OJo en + 65 ,2 OJo in de westwaartse hand el. Ruwe gegevens in de handelsstatistie
ken (noot 16 en 26). 

39) Meer gedetailleerd onderzoek, in het bijzonder een vergelijking van fysieke kwan
titeiten, zou noodzakelijk zijn ten einde een differentiatie in de afwijkingen aan te bren
gen tussen de registratie van doorvoer enerzijds en de invloed van verschillende 
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waarderingsprocedures anderzijds. 
40

) De correlatie-coefficient tussen de Nederlandse en Nederlands-lndische opgaven 
van de onderlinge handel bedraagt voor de period en 187 4-1916 en 1917-1938 respectie
veli/k: 0,96 en 0,91 in de oostwaartse handel, 0,60 en 0,84 in de westwaartse handel. 

4 
) Statistiek van den handel [de scheepvaartj en de in- en uitvoerrechten in 

Nederlandsch-lndie 1874-1923 (Batavia 1877-1924); ,,Jaaroverzicht van den in- en uit
voer van Nederlandsch-Indie, 1924-1938", Mededelingen van het Centraal Kantoor 
voor de Statistiek 20, 36, 48, 56, 70, 83, 94, 103, 107, 119, 126, 135, 142, 153, 172 
(1925-1940); ,,Jaaroverzicht van den in- en uitvoer van Nederlandsch-Indie gedurende 
het jaar 1939", Jaarbericht [van het Centraal Kantoor voor de Statistiek) (Batavia 
1940). Samenvattende cijfers tevens in: Koloniaal Verslag 1875-1929 [ = Bijlage C van 
de Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal], bijlagen; lndisch Verslag 
1930-1939 ('s-Gravenhage 1931-1940) dee! II. 

42
) Deflatie met behulp van de Nederlands-Indische deflatoren betekent een opwaart

se correctie van gemiddeld 520Jo aan de uitvoer en gemiddeld 340Jo aan de invoerzijde in 
het tijdvak 1900-1909. 

43
) De gemiddelde waarde van de Nederlandse uitvoer naar Nederlands-Indie be

droeg, uitgedrukt in lopende en constante prijzen respectievelijk: 1900/ 09: 73 en 97 mil
joen gulden, 1910/ 19: 108 en 111 miljoen, 1920129: 206 en 149 miljoen, 1930/ 39: 81 en 
111 miljoen. De gemiddelde waarde van de Nederlandse invoer uit Nederlands-lndie be
droeg, uitgedrukt in lopende en constante prijzen respectievelijk: 1900/ 09: 104 en 157 
miljoengulden, 1910/ 19: 161en150miljoen, 1920129: 253 en 185 miljoen, 1930/ 39: 125 
en 279 miljoen. Ruwe gegevens in Bijlage III. 

44
) De correlatie-coefficient tussen de oost- en westwaartse handelswaarden bedraagt 

0,86 voor de periode 1874-1916 maar slechts 0,62 voor de jaren 1919-1939. 
45

) Het gemiddelde aandeel van manufacturen, kapitaalgoederen en overige invoer
produkten bedroeg respectievelijk : 1874/79: 51,1 , 6,7 en 42,20Jo; 1880/ 89: 44,0, 8,5 en 
47,50Jo; 1890/ 99: 39,2, 12,2 en 48,60Jo; 1900/ 09: 32,4, 18,5 en 49,lOJo ; 1910/ 19: 27,5 , 
24,3 en 48,20Jo; 1920129: 30,2, 18,5 en 51,30Jo; 1930/ 39: 25,0, 13,0 en 62,00Jo. Ruwe ge
gevens in Bijlage IV. 

46
) H. Baudet, ,,Nederland en de rang van Denemarken" , Bijdragen en Mededelin

gen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 90 (1975) 430-443, aldaar 438; Brug
mans, Paardenkracht, 529. 

4 7
) Het gemiddelde aandeel van Nederlands-lndie in de Nederlandse uitvoer van ma

nufacturen, machines en metaalwaren bedroeg respectievelijk : 1874/ 1904: 63, 43 en 
4,20Jo; 1905/ 30: 40,7, 57 en 27,40Jo; 1931/39: 40,3, 7,8 en 13,30Jo. De percentages van 
manufacturen in 1874/ 1904 en van machines in 1874/ 1904 en 1905/ 30 zijn voor een 
klein dee! gebaseerd op schattingen waar het desbetreffende totaalcijfer in de Neder
landse handelsstatistiek klaarblijkelijk te laag is (manufacturen: 1874-1877 en 1879, ma
chines: 1874-1878 en 1917-1918). 

48
) Zie Bijlage III . Voor het Interbellum, zie tevens: Keesing, De conjuncturele ont

wikkeling, 53 , 92, 140, 207, 269. 
49) Brugmans, Paardenkracht, 112; C. Fasseur, Kultuurstelsel en koloniale baten; De 

Nederlandse exploitatie van Java 1840-1860 (Leiden 1975) 256-259; De Jonge, De in
dustrialisatie, 39-40. 

5°) Het gemiddelde aandeel van koffie, tabak en tin respectievelijk in de Nederlands
Indische uitvoer naar Nederland was : 1874/79: 52,8, 14,0en 5,90Jo; 1880/ 89: 50,9, 14,9 
en 10,70Jo; 1890/ 99: 37,5, 29,4en 11,60Jo; 1900/09: 13,9, 32,2en 17,40Jo; 1910/ 19: 8,6, 
35,2 en 13,80Jo; 1920129: 6,0, 37,5 en 6,00Jo; 1930/39: 4,0, 30,2 en 5,lOJo. Het aandeel 
van suiker was 160Jo in 1874/79 en 60Jo in 1880/98 maar daarna nauwelijks meer dan 1 OJo . 
Hetgemiddelde aandeel van copra bedroeg 4,40Jo in 1900/ 09, 11,70Jo in 1910/ 19, ll,50Jo 
in 1920129 en 7 ,70Jo in 1930/ 39. Ruwe gegevens in Bijlage V. 

51
) Het precieze aandeel van Nederlands-Indie in de Nederlandse invoer van specifie

ke koloniale produkten laat zich niet vaststellen op grond van een combinatie van gege
vens uit de Nederlands-Indische en Nederlandse handelsstatistieken. Het verschil in de 
wijze van waardering is hiervoor verantwoordelijk. Slechts een systematische vergelij
king tussen de fysieke kwantiteiten per produkt en jaar in de beide bronnen zou hierover 
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nader uitsluitsel geven. 
sz) Zie Bijlage III. Voor het Interbellum, zie tevens: Keesing, De conjuncturele ont

wikkeling, 53, 92, 140, 207, 269. 
s3

) De correlatie-coefficient tussen de percentages van de Nederlandse uit- en invoer 
geclaimd door Nederlands-Indie bedraagt 0,91 voor de jaren 1874-1916 en - 0,03 voor 
de ).aren 1919-1939. 

4
) A.H . Conrad & J.R. Meyer, ,,Economic theory, statistical inference and econo

mic history", Journal of Economic History 17 (1957) 524-544, aldaar 529. 
ss) Het model voor de oostwaartse handel (Yo) luidt: 

Yo = - 1.560.715 +0,021•Xnd+0,174•Mni (waarbij Xnd = totale Nederlandse uitvoer 
en Mm = totale Nederlands-lndische invoer) . De beide laatstgenoemde parameters zijn 
statistisch significant, de determinatie-coefficient (R2

) bedraagt 0,82 en de F-statistiek is 
147 ,7 (R2 geeft het verklaarde percentage van de variantie in de afhankelijke variabele 
terwijl Fis gelijk aan verklaarde variantie gedeeld door niet-verklaarde variantie). Het 
model voor de westwaartse handel (Yw) luidt: Yw=32.438.267 + 0,019• Mnd + 
0,109•Xni: (waarbij Mnd = totale Nederlandse invoer en Xni = totale uitvoer uii 
Nederlands-Indie). Hier zijn alle statistische parameters significant terwijl R2 = 0,82 en 
F= 151,5. 

s6) Dit is nagegaan met behulp van zgn . stapsgewijze regressie, een procedure die eerst 
de onafhankelijke variabelen, die het meest verklaren, in het model opnemen en vervol
gens nagaat hoeveel additionele onafhankelijke variabelen aan het verklarend vermo
gen van het model toevoegen. In beide gevallen werd 95% van het verklarend vermogen 
bereikt door opname van alleen de Nederlands-Indische variabele. De partiele 
determinatie-coefficient bedraagt 0, 78 in de oostwaartse en 0, 79 in de westwaartse 
handel. 

s7
) De hierna volgende bevindingen zijn voor een deel ontleend aan een onderzoek 

verricht in het kader van een doctoraal werkcollege in de economische geschiedenis door 
mij gegeven aan de Subfaculteit Geschiedenis van de Rijksuniversiteit te Leiden in het 
academisch jaar 1985/ 86. Aan dat college namen dee! : J.E. van den Berg, G. Buiten, 
A.H.P. Clemens, J.E. Colijn, J .W. Cramer, R. Galjaard, M. Hietink,A. van Kommer, 
A. Kreischer, W.B. Springveld, J.F. Touw en V.J. Stouten. 

ss) Statistiek van den handel {de scheepvaart] en de in- en uitvoerrechten in 
Nederlandsch-Indie 1874-1904 (Batavia 1877-1905). Vgl. Lindblad, ,,International tra
de" , 672. 

s9) R.E. Elson, Javanese peasants and the colonial sugar industry; Impact and change 
in an East Java residency 1830-1940 (Singapore 1984) 134-148; C. Geertz, Agricultural 
involution; The processes of ecological change in Indonesia (Berkeley 1963) 86-89; A. 
van Schaik, Colonial control and peasant resources in Java; Agricultural involution re
considered (Amsterdam 1986) 70-72, 81-86, 106-109, 133-137; J .J. Tichelaar, De Java
suikerindustrie en hoar betekenis voor land en volk (Soerabaja 1926) 30-36, 180-188. 
~ Economisch Weekblad voor Nederlands-Indie9 (1940) 299; A. von Gebhardt, Die 

Zukunftsentwicklung der Java-Zucker-Industrie unter dem Einfluss der Selbstab
schliessungstendenzen auf dem Weltmarkt(Berlijn 1937) 63-69, 76-79, 146; H.C.G.J. 
van der Mandere, De Java-suikerindustrie in heden en verleden, gezien in het bijzonder 
in hoar sociaal-economische betekenis (Amsterdam 1928) 17-19; Tichelaar, De Java
suikerindustrie, 22. De grootste exportwaarde in de suiker werd behaald in 1920, ruim 
een miljard gulden, hetgeen geheel en al toe te schrijven is aan de uitzonderlijk hoge 
prijs, 63 cent per kg tegen 11 cent in 1913of1929. Nadere gegevens in Bijlage VI. Het ge
middelde aandeel van Nederland in de Nederlands-Indische suikeruitvoer was 9, I OJo in 
1874/ 1904, 0,6% in 1905/ 30 en 4,2% in 1931 / 39. 

61
) W.K. Huitema, De bevolkingskoffiecultuur op Sumatra (Wageningen 1935) 29; 

G.C. W.C. Tergast, Monografie over de bevolkingskoffiecultuur(Weltevreden 1930) 4, 
7; De wereldsituatie van koffie i. v.m. de Nederlands-Indische export van dit produkt 
(Batavia 1937) 63 . Na 1926 is slechts op het dieptepunt van de Depressie de onderne
mingskoffie belangrijker geweest dan het inheemse produkt. 

62
) De wereldsituatie, 68-81. Nadere gegevens in Bijlage VI. Het gemiddelde aandeel 

van Nederland in de Nederlands-Indische uitvoer van koffie was 74,8% in de jaren 
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1874/ 1904, 41,60Jo in 1905/ 30 en 20,70Jo in 1931/39. 
63

) A .N.J. Beets, ,,Vorstenlandse tabak", in: C.J.J . van Hall & C. van de Koppel, 
red., De landbouw in de lndische archipel ('s-Gravenhage 1946) II B: 414-486, aldaar 
416-421; A.C. Jaeggi, ,,De tabakscultuur in de residentie Besoeki", in: Van Hall & Van 
de Koppel, De landbouw, II B: 487-521, aldaar 514-515; P.A. van der Laan, ,,Delita
bak", in: Van Hall & Van de Koppel, De landbouw, II B: 353-413, aldaar 354-358. Vgl. 
V.J .H. Houben, Kraton en Kumpeni; Surakarta en Yogyakarta 1830-1870 (Leiden 
1987) 257-268. Nadere gegevens in Bijlage VI. 

64
) Jaeggi, ,,De tabakscultuur", 491, Van der Laan, ,,Delitabak", 410-411; K.E . 

Sluyterman, Ondernemen in sigaren; Analyse van bedrijfsbeleid in vijf Nederlandse si
garenfabrieken in de periode 1856-1865 en 1925-1934 (Tilburg 1983) 82-85 . 

65
) Caldwell, ,,Indonesian export", 83; Lindblad, "International trade", 681. V gl. J. 

Breman, Koelies, planters en koloniale politiek; Het arbeidsregime op de grootland
bouwondernemingen aan Sumatra's Oostkust in het begin van de twintigste eeuw (Dor
drecht/ Providence 1987) 16-57; G.D. Homan, ,,That 'beautiful tobacco': The Sumatra 
cigar wrapper and the American tariff, c. 1880-1941 " , Economisch- en Sociaal
Historisch Jaarboek 50 (1987) 145-156. Het gemiddelde aandeel van Nederland in de 
Nederlands-Indische tabaksuitvoer was 65,30Jo in de jaren 1874/ 1904, 86,40Jo in 1905/ 30 
en 920Jo in 1931/39. 

66
) J. van den Broek, ,, The Netherlands Indies as a producer of tin", Bulletin of the 

Colonial Institute Amsterdam 3 (1939) 52-69, aldaar 66. Het gemiddelde aandeel van 
Nederland in de Nederlands-Indische tinuitvoer was 87,20Jo in de jaren 1874/ 1904, 
45,50Jo in 1905/ 30en 18,80Jo in 1931/39. 

67
) Nadere gegevens in Bijlage VIII. Zie tevens: N.V. Gemeenschappelijke Mijn

bouwmaatschappij Billiton, Beknopt verslag omtrent de gang van zaken na 1939 ('s
Gravenhage 1945) 9. 

68
) Verslag van de Commissie tot bestudering van staatsrechtelijke hervormingen 

[=Rapport commissie-Visman] (New York 1944) I: 12. 
69) Thee was een Nederlands-Indisch uitvoerprodukt dat een tussenpositie innam. 

Zijn aandeel in de totale uitvoer was niet te verwaarlozen - groter dan bijvoorbeeld pe
per - maar ook nimmer indrukwekkend. 

70
) Statistiek van den handel in de in- en uitvoerrechten in Nederlands-Indie 

1905-1923 (Batavia 1906-1924); ,,Jaaroverzicht van den in- en uitvoer van Nederlands
Indie 1924-1938", Mededelingen van het Centraal Kantoor voor de Statistiek 20, 36, 48, 
56, 70, 83, 94, 103, 107, 119, 126, 135, 142, 153, 172 (1925-1940); ,,Jaaroverzicht van 
den in- en uitvoer van Nederlandsch-Indie gedurende het jaar 1939", Jaarbericht [van 
het Centraal Kantoor voor de Statistiek] (Batavia 1940). Vgl. Lindblad, Clemens & 
Springveld, ,,Buitenlandse handel'' , 10. 

7 1
) Het gemiddelde aandeel in de totale uitvoerwaarde bedroeg: 1905/ 14: koffie 

4,20Jo, aardolie 10,00Jo en copra 8,20Jo; 1915124: tabak 6,80Jo, aardolie 17 ,50Jo, rubber 
10,30Jo en copra 5,20Jo; 1925/ 30: suiker 21, 1 OJo, rubber 22,80Jo, aardolie ll ,40Jo en copra 
6,00Jo . 

72
) Het standaardwerk over de opkomst en vroege jaren van de olieindustrie in 

Nederlands-Indie is: C. Gerretson, Geschiedenis der ,,Koninklijke" (Utrecht/ Baarn 
1932-1973). In een ander verband hoop ik nader op de geschiedenis van de olie in Indo
nesie in te gaan. 

73
) Nadere gegevens in Bijlage VII. Om pragmatische redenen is bij bet aangeven van 

de uitgevoerde kwantiteiten gekozen vor volume en niet gewicht; voor de liters en m' is 
de registratie in de handelsstatistieken consequenter. Het volume geeft een optelling van 
ruwe olie bij verscheidene geraffineerde produkten, waaronder kerosine, benzine, resi
duen, stook- en motorolie. 

74
) Het aandeel van de B.P.M. (Bataafsche Petroleum-Maatschappij) in de totale 

produktie van ruwe olie in Nederlands-Indie was 950Jo in 1920, 800Jo in 1930 en 560Jo in 
1937 (exclusief haar joint venture met de Nederlandse Staat, de Nederlands-Indische 
Aardolie-Maatschappij). De afzet van olieprodukten in Nederland was wisselvallig en 
van weinig belang. 

75
) Vgl. J.Th. Lindblad, ,,Economic change in Southeast Kalimantan 1880-1940", 
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Bulletin of Indonesian Economic Studies 21 (1985) III: 69-103, vooral 86-93; J.Th. 
Lindblad, ,,Westers en niet-Westers economisch gedrag in Zuid-Oost Kalimantan, c. 
1900-1940", Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 142 (1986) 215-237, vooral 
222-227; J. Th. Lindblad, Between Davak and Dutch; The economic history of South
east Kalimantan 1880-1942 (ter perse). 

76
) Vgl. A. McFadyean, red., The history of rubber regulation 1934-1943 (Londen 

1944) 226-229; L. van Vuuren, Nederlands-Indie als producent van grondstoffen voor 
de wereldbehoefte (Utrecht 1941) 13-17. Nadere gegevens in Bijlage Vil. De handelssta
tistieken maken geen ondubbelzinnig onderscheid tussen zgn. ondernemings- en bevol
kingsrubber. Het Nederlandse aandeel in de totale rubberuitvoer van Nederlands-lndie 
was 21 OJo in 1914, voordat op enige schaal geproduceerd werd, maar bleef vanaf 1922 
onder de 5 OJo. 

77
) R.N.J. Kamerling, De N. V. Oliefabrieken Insulinde in Nederlands-lndie; Be

drijfsvoering in het onbekende (Franeker 1982) 42, 318-319; A. Reyne, ,,De co
cosr,aJm", in Van Hall & Van de Koppel, red., De landbouw, II A: 427-525. 

7 
) M.B. Smits, ,,De copraproduktie van Nederlands-Indie en de wereldhandel in 

plantaardige vetten", Landbouw 2 (1926/27) 859-872, aldaar 868-869. Nadere gegevens 
in Bijlage VII. Het gemiddelde aandeel van Nederland in de uitvoer van copra uit 
Nederlands-lndie was 31 OJo in de jaren 1905/30 en 24,20/o in 1931/39. 

79) Multiple regressie met de totale waarde van de Nederlands-Indische uitvoer als af
hankelijke variabele levert acht combinaties op van twee onafhankelijke variabelen 
waarvoor de determinatie-coefficient minimaal 0,90 is. De combinaties zijn: suiker en 
rubber (R2 = 0,957), suiker en copra (0,942), suiker en tin (0,923), rubber en copra 
(0,917), tabak en aardolie (0,913), suiker en aardolie (0,909), copra en aardolie (0,908) 
en tabak en rubber (0,906). Copra en suiker worden het eerst, d. w .z. vanwege groot ver
klarend vermogen, in het stapsgewijs geconstrueerde regressiemodel opgenomen. 

80
) Multiple regressie op de totale waarde van de Nederlands-lndische uitvoer naar 

Nederland levert een determinatie-coefficient van 0,905 op voor de totale uitvoerwaar
den van koffie en tabak. Bij stapsgewijze regressie wordt tabak aangeduid als het pro
dukt met het grootste verklarend vermogen. Regressie met de totale Nederlandse invoer 
van tabak en koffie als onafhankelijke variabelen geeft een model met statistisch signifi
cante parameters maar een verdacht laag R2 (0,50) voor de vergelijking als geheel. 

81
) Lindblad, ,,International trade", 674; Lindblad, Clemens & Springveld, ,,Buiten

landse handel'', 13. Het gemiddelde aandeel van manufacturen, kapitaalgoederen 
(=machines en ijzer-en staalprodukten) en rijst was respectievelijk 30,2, 6,0 en 9,40Jo in 
de jaren 1874/1904 en 23,2, 11,4 en 5,00Jo in 1905/39. Bij een eerste verkenning van de 
produktsgewijze samenstelling van de Nederlands-Indische invoer, zoals hier, is het on
vermijdelijk dat een grote restcategorie overblijft voornamelijk bestaande uit consump
tiegoederen van de meest uiteenlopende aard (waaronder bijvoorbeeld buitenlandse 
eetwaren). 

82
) Nadere gegevens in Bijlage VIII. De correlatie-coefficient tussen de invoer van 

manufacturen en de totale uitvoerwaarde bedraagt 0,93 voor de gehele periode 
1874-1939. 

83
) Multiple regressie op de waarde der manufactureninvoer levert de volgende 

determinatie-coefficienten op: copra (R2 = 0, 757), suiker (0, 734), tabak (0, 713). Over 
het interinsulaire verkeer bestaan in de handelsstatistieken uitvoerige, maar tot heden 
noi nauwelijks bewerkte gegevens. 

) J. Gelderman, ,,De Twentse katoenindustrie en haar Indisch afzetgebied", Ver
slagen van de (algemene) vergaderingen van het Indisch Genootschap (1932) 277-297, 
aldaar 286-287; De Jonge, De industrialisatie, 112; Keesing, De conjuncturele ontwik
keling, 141-142. Het gemiddelde aandeel van Nederland in de Nederlands-lndische ma
nufactureninvoer bedroeg 51,50/o in de jaren 1874/1904, 31,50/o in 1905/30 en 20,40/o in 
1931/39. Op het dieptepunt van de Depressie, in 1932/35, was het aandeel slechts 120/o. 

85
) Vgl. G. Dalenoord, ,,Textielnijverheid in Indie", Koloniale Studien IO (1926) I: 

167-177; L.J .M. Feber, ,,Naar een Indische textielindustrie", Koloniaal Tijdschrift 21 
(1932) 264-274; D.J. Hulshoff Pol, ,,De vestiging ener katoenindustrie in Nederlands
Indie", Tijdschrift voor Economische Geografie 23 (1932) 338-348. 
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86
) Nadere gegevens in Bijlage VIII. De classificatie van fabrieks- en stoomwerktui

gen ofwel machines en ijzer- en staalprodukten is in de Nederlands-lndische handelssta
tistiek menigmaal gewijzigd waardoor het bijzonder moeilijk is een consistente 
doorlopende reeks samen te stellen. 

87
) Multiple regressie op de totale invoerwaarde van kapitaalgoederen levert voor de 

gehele periode onder de uitgevoerde hoeveelheden slechts een ,,significante" 
determinatie-coefficient op (van boven de 0,50 ofwel de grenswaarde waarboven meer 
dan de helft van de variantie van de afhankelijke variabelen niet aan het toeval toe te 
schrijven is), te weten bij suiker: R2 = 0,70. 

88
) V gl. A.J. Kluyver, ,,Bevordering der inheemse nijverheid van regeringswege", 

Koloniale Studien 5 (1921) I: 153-181; A.M. Schroevers, Jndustrialisatieen industriefi
nanciering in Nederlands-Indie (Batavia 1937); L.A. Smit, ,,Enkele gegevens en be
schouwingen met betrekking tot de industrialisatie van Nederlands-lndie", Koloniale 
Studien 11 (1933) I: 251-257; J. de Waard, ,,Export van Nederland naar Nederlands
Indie in verband met de Indische industrialisatie", Koloniaal Tijdschrift 26 (1937) 
489-504. 

89) De Jonge, De industrialisatie, 187-188. Multiple regressie op de uit Nederland af
komstige invoer van kapitaalgoederen levert voor de gehele periode onder de uitgevoer
de hoeveelheden slechts een determinatie-coefficient op van boven de 0,50, die 
betreffende suiker (R2 = 0,60). 

90
) Het gemiddelde aandeel van Nederland in de Nederlands-Indische invoer van ma

chines en ijzer- en staalprodukten respectievelijk was 62,5 en 65,00/o in de jaren 
1874/ 1904, 52,8 en 36,1O/oin1905/30 en 31,1en13,80/o in 1931/39. 

91
) Stapsgewijze multiple regressie op de totale invoer van Nederlands-lndie uit Ne

derland levert bij zowel specifiek Nederlandse als specifiek Nederlands-lndische sets 
van onafhankelijke variabelen slechts een variabele op met een aanzienlijk verklarend 
vermogen: in het eerste geval de totale Nederlandse uitvoer van manufacturen 
(R2 = 0, 74) en in het tweede geval de totale Nederlands-Indische invoer van ijzer- en 
staalwaren (R2 = 0, 78). Het samenvattend regressiemodel voor de Nederlands-Indische 
invoer uit Nederland heeft alleen statistisch significante parameters voor de totale kapi
taalgoedereninvoer van de archipel, niet voor de totale invoer van manufacturen. 
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VIII 

NA RHEMREV. ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN OP DE WESTERSE 
ONDERNEMINGEN IN DE BUITENGEWESTEN VAN 

NEDERLANDS-INDIE 

door 

A .KAMPHUES 

Deze studie handelt over de arbeidsomstandigheden op de ondernemingen in 
de Buitengewesten van Nederlands-Indie, een onderwerp dat recent wederom 
in de belangstelling staat. Zo ging in 1978 in dit tijdschrift H.J. Langeveld na
der in op de betekenis van de Poenale Sanctie voor de arbeidsomstandigheden 
aan de Oostkust van Sumatra1

). In 1987 baarde J. Breman opzien met zijn 
Koelies, planters en koloniale politiek, een boek dat een kritische analyse be
vat van de plantagesamenleving aan Sumatra's Oostkust omstreeks de eeuw
wisseling. Breman wijdt de misstanden op de plantages aan het bondgenoot
schap tussen de kapitalistische grootlandbouwondernemingen en het kolonia
le bestuur. Tevens stelt hij dat na de eeuwwisseling ingrijpende veranderingen 
ten gunste van het lot der koelies zijn uitgebleven2

). Ik zal in dit artikel trach
ten aan te tonen dat dit een onjuiste bewering is. 

Mijn onderzoek betreft de periode 1904-1938. Vlak voor 1904 waren dear
beidsomstandigheden in de Buitengewesten voor het eerst uitgebreid in de pu
bliciteit gebracht, waardoor de Nederlandse regering werd gedwongen om 
zich serieus over deze kwestie te buigen. Interventie en veranderingen mogen 
we vanaf dat jaar verwachten. Het jaar 1938 is als eindpunt gekozen omdat 
kort daarna de verschijning van de verslagen van de arbeidsinspectie de be
langrijkste bron over de materie gestaakt is. 

Ik beperk me tot de Westerse ondernemingen: bevolkingsculturen blijven 
buiten beschouwing. Op de bedrijven waren drie categorieen arbeiders werk
zaam: losse arbeiders, contractarbeiders en zgn. ,,vrije arbeiders". De eerste 
en kleinste categorie bestond uit arbeiders afkomstig uit het gewest waarin de 
onderneming werkzaam was. Zij verrichtten op onregelmatige basis werk
zaamheden op de bedrijven: over hen is geen informatie beschikbaar. De con
tractarbeiders en vrije arbeiders waren afkomstig van buiten het gewest: zij 
hadden een werkovereenkomst met een onderneming gesloten om gedurende 
een bepaalde periode arbeid te verrichten. Op deze beide laatste categorieen is 
het onderzoek gericht. 

Het door mij bestudeerde materiaal geeft slechts gegevens per gewest; over 
individuele ondernemingen wordt nauwelijks informatie verstrekt. Per onder
neming konden de omstandigheden aanzienlijk verschillen en we moeten dan 
ook steeds in gedachten houden dat het hier een algemeen beeld betreft. Uit
wassen op ondernemingen kwamen voor maar worden hier niet beschreven. 

Na een kort resume van het ontstaan der plantagesamenleving, in het bij
zonder aan de Oostkust van Sumatra, zal ik in drie chronologisch opgebouw-
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de hoofdstukken weergeven hoe de ontwikkeling is geweest vanaf 1904 van de 
arbeidsomstandigheden in de Buitengewesten. We kunnen de ontwikkelingen 
in drie fasen onderverdelen: 
(1) 1904-1920, toen de ergste misstanden werden uitgebannen en een aantal 
stappen werd gezet om te komen tot afschaffing van de Poenale Sanctie; 
(2) 1921-1930, toen heftige conjunctuurbewegingen vergezeld gingen van een 
terugslag op het gebied van verbetering van de arbeidsomstandigheden; 
(3) 1931-1938, toen een economische crisis en een Amerikaanse wet ertoe heb
ben geleid dat de Poenale Sanctie in de praktijk geheel afgeschaft werd. 

I HET PLANTAGESTELSEL TOT 1904 

De opkomst van de Westerse landbouwondernemingen na de Buitengewesten 
vanaf de jaren zestig der negentiende eeuw is sterk bevorderd door de grotere 
ruimte voor het particuliere initiatief die de Nederlaml,s-Indische economie 
ging kenmerken na de afschaffing van het Cultuurstelsel op Java (vanaf 1870). 
Op den duur zou dit leiden tot een versnelde economische ontwikkeling van de 
Buitengewesten. De eerste plantages ontstonden aan de Oostkust van Suma
tra, een dun bevolkte streek, maar met veel vruchtbare grond. Aan de onder
nemers werden woeste gronden in concessie gegeven met een looptijd tot 99 
jaar. De ondernemers sloten hiervoor een contract met de zelfbestuurders van 
het gebied. In mil voor de afstand van het gebruik van de grond mochten de 
sultans een belasting heffen over de te exporteren produkten. 

De voornaamste en bekendste cultuur is tabak geworden. Hoewel met ande
re gewassen zoals koffie en cacao werd geexperimenteerd duurde het tot om
streeks 1900 voordat een tweede belangrijke cultuur tot bloei kwam, rubber. 
Op 23 april 1879 verenigden de ondernemers ter Oostkust van Sumatra zich in 
de Deli Planters Vereeniging (D.P.V.) om hun gemeenschappelijke belangen 
tegenover de zelfbestuurders en het Gouvernement van Nederlands-Indie zo 
goed mogelijk te kunen verdedigen3

). De D.P.V. zou later een vooraanstaan
de rol spelen in het economische leven van de regio. 

Hoewel westerse ondernemingen zich in een wat later stadium ook elders in 
de Buitengewesten vestigden, bleef de Oostkust van Sumatra in economisch 
opzicht verreweg de belangrijkste regio. 

Sociale structuur en arbeidstekort 

De plantages werden vaak in het midden van de wildernis opgezet en vormden 
door hun afgelegen Jigging een afgesloten gemeenschap. Er heerste een strenge 
sociale rangorde. Beneden aan de ladder stonden de arbeiders, voornamelijk 
Chinezen en Javanen. Dezen werkten onder ploegbazen c.q. inlandse opzich
ters: mandoers (voor Javanen) of tandils (voor Chinezen) geheten. De man
doers en tandils waren verantwoording verschuldigd aan een hoofdmandoer 
of hoofdtandil, die op zijn beurt onder direct gezag stond van het hoofd van 
de onderneming, de beheerder. Daarnaast had de beheerder enkele Europese 
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hulpkrachten, de assistenten, in dienst, wier taak het was om toezicht te hou
den op arbeiders en inlandse opzichter. De sociale structuur van de plantage 
kan als _volgt worden samengevat: 

Assistenten 

Beheerder ~ 

Hoofdmandoer 
Hoofdtandil 

Man doers 
Tandils 

Contractarbeiders 

De assistenten waren Europese jongeren, doorgaans niet veel ouder dan 20 
jaar, die nauwelijks kennis hadden van de inheemse cultuur en zeker geen er
varing hadden met het !even op een plantage. Ze kwamen naar Nederlands
Indie om in korte tijd zoveel mogelijk geld te verdienen en vervolgens weer 
naar het vaderland terug te keren. Ze waren voor hun baan volkomen afhan
kelijk van de beheerder; hun positie was niet door een wettelijke arbeidsrege
ling beschermd. Ze mochten bijvoorbeeld pas trouwen na toestemming van de 
beheerder en konden op staande voet worden ontslagen5

). De assistenten zorg
den derhalve ervoor om in goed aanzien bij de beheerder te blijven. 

Hetzelfde gold voor de inlandse opzichters. Ze werden gekozen uit arbei
ders, die de nodige ervaring hadden opgedaan met het werk op de plantages. 
Werkkrachten, die zich onderscheidden door werklust en gehoorzaamheid, 
konden zo beloond worden met een baantje als ploegbaas. Ze konden dit pri
vilege echter op elk willekeurig moment verspelen en ontslagen worden; ook 
voor hen bestond geen wettelijke arbeidsregeling. Van de inlandse opzichter 
werd aldus een blinde trouw aan de leiding van de onderneming geeist6

). 

De positie van de arbeider was we! wettelijk omschreven maar moet worden 
beschouwd in relatie tot het tekort aan arbeiders (het zgn. arbeidsvraagstuk). 
Reeds vanaf het begin hadden de plantages te kampen met een aanzienlijk te
kort aan arbeidskracht. De Buitengewesten waren dun bevolkt en bovendien 
was de inheemse bevolking weinig geneigd in loondienst te treden. Om in hun 
behoefte aan werkvolk te voorzien moesten de Westerse ondernemingen over
gaan tot het importeren van arbeiders van elders, eerst Chinezen - later vanaf 
1885 - steeds grotere aantallen Javanen7

). 

De werving werd gedaan door aparte kantoren, die Chinezen en Javanen 
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door het geven van voorschotten en beloftes van een mooie toekomst ertoe 
overhaalden om een contract te tekenen. De Chinezen en Javanen verbonden 
zich om gedurende een bepaald aantal jaren als contractkoelie op een onderne
ming werkzaam te zijn. De ondernemer betaalde het wervingskantoor een be
drag per koelie voor de kosten gemaakt voor werving, voorschot en overtocht. 
Het was van belang voor de ondernemer, dat de koelie zijn contract uitdiende, 
zodat de gemaakte kosten konden worden terugverdiend8

). Om het nakomen 
van de verplichtingen veilig te stellen riep de koloniale overheid een regeling in 
het leven, de Koelieordonnantie. Deze regeling diende niet in eerste instantie 
om de werknemers te beschermen, maar om de ondernemers te verzekeren van 
een blijvend bestand aan arbeiders9

). 

In de Koelieordonnantie van 1880 waren de rechten en plichten van werkge
vers en werknemers vastgelegd. De duur van een contract werd bepaald op 
maximaal drie jaar en de arbeidsdag op maximaal tien uur. Het contract moest 
bij het plaatselijke bestuur worden geregistreerd. In ruil voor de arbeidskracht 
van de contractant moest de werkgever zorgen voor o.a. gratis geneeskundige 
verzorging, voegzaam onderdak en voldoende bad- en drinkwater. Hij moest 
zijn werknemers goed behandelen en hen geregeld de lonen uitbetalen. Na af
loop van het contract diende hij de arbeider een ontslagbrief mee te geven. De 
werkgever moest tevens zorgen voor gratis terugzending van de contractant 
naar de plaats van herkomst zodra het contract was beeindigd. Het niet nale
ven van deze bepalingen kon de ondernemer op een boete van ten hoogste 
f 100 komen te staan. 

De contractant verplichtte zich tot getrouwe arbeid gedurende zijn contract 
en mocht de onderneming alleen verlaten met toestemming van de beheerder. 
lnbreuk van de zijde van de arbeider op de bepalingen van het contract zoals 
werkweigering, ordeverstoring, ongehoorzaamheid, verregaande luiheid of 
desertie kon worden gestraft met een vrijheidsstraf van ten hoogste drie maan
den en bij herhaling van drie tot twaalf maanden. Dit was de zgn. Poenale 
Sanctie10

). 

Hoewel de Koelieordonnantie ook bepalingen bevatte, die de intentie had
den om de arbeiders te beschermen, bleek hiervan in de praktijk weinig terecht 
te komen. Met de controle op de naleving van de Koelieordonnantie werd het 
Binnenlandse Bestuur belast, dat het echter te druk had met andere taken en 
bovendien meestal op de hand van de ondernemers was 11

). Er werd geen apar
te instantie in het leven geroepen die de arbeidsomstandigheden moest contro
leren. Eventuele misstanden dienden door de contractkoelies zelf gerappor
teerd te worden aan het plaatselijk bestuur. De ondernemers waren verplicht 
de koelies hiertoe in de gelegenheid te stellen. Het ontbreken van toezicht liet 
echter toe dat de plantageleiding hun arbeiders zo intimideerden dat ze van het 
indienen van een klacht afzagen. Tevens realiseerden de koelies zich, dat zelfs 
als ze een klacht zouden indienen, ze bij terugkeer op de onderneming alleen 
nog maar slechter zouden worden behandeld door het toezichthoudend 
personeel12

). 

Zou de sanctie op overtredingen van ondernemerszijde nauwelijks effectief 
blijken, wel werden grote aantallen koelies op grond van de Koelieordonnan-
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tie gestraft. Wanneer het gedrag van een arbeider niet naar de zin van de be
heerder was, werd hij ter bestraffing opgestuurd naar het hoofd van het plaat
selijk bestuur. Door het grote aantal koelies dat ter bestraffing werd op
gestuurd was het voor deze magistraat al gauw niet meer mogelijk om een 
diepgaand onderzoek in te stellen naar de achtergrond van elke zaak. Doordat 
hij aan de getuigenis van de beheerder doorgaans meer geloof hechtte dan aan 
die van de contractant, was het gevolg dat vrijwel iedereen, die door de beheer
ders werd aangeklaagd, bijna automatisch werd veroordeeld13). Het plaatse
lijk bestuur verzaakte hiermee behalve zijn functie als controleur ook die van 
onafhankelijke rechter. 

Doordat de contractkoelies op grond van de Koelieordonnantie niet moch
ten staken of van de onderneming weglopen, was een toestand geschapen, 
waarin de arbeider n6ch zich aan slechte arbeidsomstandigheden kon onttrek
ken, n6ch via een klacht kon aandringen op verbeteringen daarvan. Dit schiep 
de ruimte voor tal van stelselmatige misstanden, welke echter pas aan het be
gin van de twintigste eeuw in de openbaarheid kwamen. 

Arbeidstoestanden rond de eeuwwisseling 

De koelies die in de Buitengewesten aankwamen wisten vaak niet wat hen te 
wachten stond. Ze waren over het algemeen afkomstig uit de onderste laag van 
de bevolking en hadden slechts een contract getekend, omdat ze in Zuid-China 
of op Java geen middelen van bestaan meer konden vinden 14). Deze arbeiders 
waren niet gewoon om te werken onder een streng arbeidsregime zoals op de 
ondernemingen heerste. Dit riep met name bij de nieuw aangekomen contrac
tanten grote weerstanden op. Ze werden echter al snel door een combinatie 
van intimidatie en Poenale Sanctie ,,geconditioneerd" tot plantage
arbeiders15). 

De benadering van de contractanten leidde al evenzeer tot problemen. De 
beheerder en zijn assistenten voelden zich als Europeanen ver verheven boven 
de Chinees en de Javaan en kenden slechts minachting voor hen. Aan het wel
zijn van de koelies was de ondernemingsleiding weinig gelegen: zij zagen hen 
letterlijk als werkvee en hadden maar een doel voor ogen: een zo groot moge
lijke produktie tegen zo gering mogelijke kosten16). Daarbij kwam nog dat de 
communicatie tussen plantageleiding en koelies slecht was; de Europeanen 
spraken praktisch geen Chinees of Maleis, waardoor nogal eens misverstan
den ontstonden, hetgeen weer de agressie van het toezichthoudend personeel 
opriep. 

Doordat controle op de bepalingen van de Koelieordonnantie nauwelijks 
bestond, werd ze door veel ondernemingen met voeten getreden. Breman heeft 
in zijn boek Koelies, planters en koloniale politiek op levendige wijze beschre
ven onder welke miserabele omstandigheden de contractkoelies bun dagelijk
se arbeid moesten verrichtten: (te) lange en zware dagtaken, slecht en onvol
doende eten, slechte huisvesting, nauwelijks geneeskundige verzorging. Het 
slaan en mishandelen van koelies was een dagelijkse gebeurtenis. Ziekte en 
sterfte kwamen onder deze omstandigheden veel voor. Breman schat dat door 
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de ontberingen op de plantages een op elke drie a vier koelies dood ging voor
dat hij zijn contract had uitgediend17

). Velen moesten na het uitdienen van het 
eerste contract noodgedwongen een hercontract tekenen. Het geringe loon dat 
de koelies verdienden was onvoldoende om in hun levensonderhoud te voor
zien en het voorschot terug te betalen, zodat men aan het eind van het contract 
in de schuld stond. Deze schuldenlast werd nog eens vergroot doordat de be
heerders het dobbelen en daarmee het maken van schulden aanmoedigden18

). 

Een toestand van schuldslavernij en uitzichtloosheid was het gevolg. 
Wat echter het meest treft bij deze opsomming van misstanden, is de 

volstrekte willekeur waarmee de ondernemers hun werkvolk konden behande
len, zonder dat daar enige sanctie of zelfs maar protest tegenover stond. Dit 
was mogelijk - zoals reeds is aangehaald - doordat plantagegeleiding en het 
plaatselijk bestuur een lijn trokken, waardoor bovengenoemde praktijken 
nauwelijks bekendheid kregen. Het wachten was op iemand die de misstanden 
in de publiciteit zou brengen. 

Dit gebeurde in 1902, toen J. van den Brand, advocaat te Medan, met zijn 
brochure De mi/lioenen uit Deli19

) het grote publiek in Nederland wakker 
schudde. De toestanden die in deze brochure werden beschreven wekten grote 
verontwaardiging. De Nederlandse regering reageerde hierop door J.T.L. 
Rhemrev, Officier van J ustitie te Batavia, een onderzoek te laten instellen 
naar de beweringen van Van den Brand. Toen Rhemrev in zijn rapport deze 
bevindingen grotendeels bevestigde, besloot de Nederlandse regering de Twee
de Kamer inzage in het rapport te weigeren. De zaak werd in de doofpot 
gestopt, het bondgenootschap tussen ondernemers en overheid werd 
hersteld20

). 

II UITBANNING VAN MISSTANDEN (1904-1920) 

Hoewel de inhoud van het Rhemrevrapport niet openbaar werd gemaakt, gaf 
het toch een aanzet tot verandering. De Tweede Kamer besloot in 1904 tot het 
instellen van een arbeidsinspectie voor de Buitengewesten. Uit het feit dat een 
arbeidsinspectie voor Java nog niet bestond (deze zou pas in 1921 worden in
gesteld!) mag blijken dat de regering de ernst van de situatie aan Sumatra's 
Oostkust wel degelijk inzag21

). De arbeidsinspectie voor de Buitengewesten 
zou in de komende jaren uitgroeien tot de belangrijkste instantie op het gebied 
van arbeidszaken en de grote tegenspeler van de plantersorganisatie. 

De arbeidsinspectie had aanvankelijk nog een voorlopige status en was met 
name bedoeld voor de Oostkust van Sumatra. De instelling telde slechts een in
specteur. Deze dienst stierf een natuurlijke dood doordat de betreffende in
specteur elders in dienst trad en er aldus een vacuum ontstond. In 1908 werd de 
arbeidsinspectie opnieuw, dit maal definitief, ingesteld. De inspecteur kreeg 
drie adjunct-inspecteurs toegevoegd. Het te bestrijken terrein was nu alle 
Buitengewesten22

) . Men kan 1908 gevoeglijk beschouwen als het aan
vangstijdstip van het met enige regelmaat controleren van de ondernemingen 
in de Buitengewesten. Doordat het met vier (adjunct-)inspecteurs niet moge-
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Jijk bJeek om alle ondernemingen minstens een maaJ per jaar te bezoeken, ZOU 

de arbeidsinspectie in de loop der jaren geleidelijk uitgebreid worden. 
De taakstelling van de arbeidsinspectie bestond uit toezicht houden op de 

werving van koelies en controle op de naleving van de bepalingen van de Koe
lieordonnantie. Daarnaast moest ze voorstellen indienen voor eventuele nieu
we wettelijke bepalingen. Van dit laatste is echter niet veel gekomen23

) . De in
specteurs kregen in 1908 de bevoegdheid om bij gebleken misstanden proces
verbaal op te maken tegen de beheerders van de betrokken ondernemingen. 
Voordat men tot deze maatregel overging werd eerst aan de beheerders ver
zocht om de aanwijzingen van de arbeidsinspectie op te volgen en de geconsta
teerde misstanden op te heffen. Voldeed de beheerder hieraan, dan bleef een 
procesverbaal achterwege. Pas bij hardnekkige weigering van de kant van de 
beheerder werd tot vervolging overgegaan. De arbeidsinspectie had echter niet 
de bevoegdheid om tot sluiting van de ondernemingen over te gaan (!)24

). 

Ik zal nu eerst een overzicht geven van het werkgebied van de arbeidsin
spectie: de ondernemingen in de Buitengewesten en de koelies die daar werk
zaam waren. 

De ondernemingen en het werkvolk 

Niet alle ondernemingen in de Buitengewesten vielen onder de bepalingen van 
de Koelieordonnantie; deze was oorspronkelijk alleen bedoeld geweest voor 
de grootschalige Westerse landbouwondernemingen aan de Oostkust van Su
matra. Later kwamen ook de mijnbouw- en nijverheidsbedrijven onder deze 
bepaling te vallen. Onder de Koelieordonnantie vielen niet ondernemingen be
horend tot zelfbestuurders in de zelfbesturende landschappen en kleinschalige 
bedrijven met slechts enkele werknemers; op deze ondernemingen hield dear
beidsinspectie geen toezicht. 

Over het totaal aantal Westerse ondernemingen in de Buitengewesten, dat 
in 1904 met contractanten werkte, staan slechts schaarse gegevens ter beschik
king. Enke! het aantal tabaksplantages aan de Oostkust van Sumatra is mij be
kend, namelijk 11425

). Toentertijd waren er nog weinig andere ondernemin
gen in dit gewest. Aangezien de andere Buitegewesten zich nog in het beginsta
dium van hun economische ontplooiing bevonden, schat ik het totaal aantal 
ondernemingen in alle Buitengewesten in 1904 op maximaal 200. 

Dit aantal zou in de jaren tot 1920 fors toenemen. In 1912 waren er alleen al 
aan de Oostkust van Sumatra 237 bedrijven werkzaam26

). Rond 1920 was dit 
aantal nog verder gestegen: in alle Buitengewesten tezamen waren er in dit jaar 
een kleine 600 ondernemingen, waarvan 324 aan de Oostkust van Sumatra. 
Het waren voor het merendeel landbouwbedrijven ( ± 540), zoals tabaks-, 
rubber- en theeplantages . Daarnaast waren er 27 mijnbouwondernemingen en 
eveneens 27 nijverheidsbedrijven27

). 

Met de toename van het aantal ondernemingen in deze periode steeg ook het 
aantal arbeiders. In 1904 werkten bij de ondernemingen aan de Oostkust van 
Sumatra 69.048 contractanten28

). Het aantal arbeiders in de andere Buitenge
westen is mij niet bekend. De eerste meer gedetailleerde gegevens hebben be-
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trekking op de jaren 1911 / 12. Toen waren er ongeveer 216.000 koelies werk
zaam in de Buitengewesten, exclusief een onbekend aantal Chinezen, werk
zaam bij de beide tinmijnen op Banka en Billiton, die formeel niet onder de 
Koelieordonnantie vielen, maar wel door de arbeidsinspectie werden 
bezocbt29) . In 1920 was bet aantal koelies nog verder toegenomen tot ongeveer 
320.000, waarvan driekwart werkzaam was bij de ondernemingen aan de 
Oostkust van Sumatra (Bijlage I) . Naast de contractkoelies waren er in 1920 
tevens ongeveer 30.000 zgn. vrije arbeiders werkzaam, maar daarover later 
meer. Uit bovenstaande gegevens wordt duidelijk dat de Oostkust van Suma
tra voor wat betreft het aantal ondernemingen en het aantal arbeiders verre
weg bet belangrijkste Buitengewest was. 

* Behalve een toename van het aantal koelies traden ook veranderingen op in de 
etnische samenstelling van de arbeiders. Werd er eerst voornamelijk met Chi
nese contractanten gewerkt, naarmate de jaren vorderden werd hun plaats 
steeds vaker ingenomen door Javanen. Het Chinese aandeel in de arbeiders 
aan de Oostkust van Sumatra was in 1904 nog 640Jo, in 1920 was het gedaald 
tot slechts 10% (Figuur 1)30

). In de overige Buitengewesten werd veel minder 
met Chinezen gewerkt, maar ook hier daalde hun aandeel van naar schatting 
12% in 1912 tot 2% in 1920 van het aantal contractarbeiders. Uitzonderingen 
hierop vormden de tinmijnen op Banka en Billiton, die uitsluitend met Chine
se arbeiders bleven werken. 

De vervanging van Chinezen door Javanen wekt op het eerste gezicht wel
licht enige verwondering. In de plantersliteratuur uit het begin van deze eeuw 
werd de Chinees immers geroemd om zijn ijver en werklust, terwijl de Javaan 
gold als Jui en ongeschikt voor werk in de tabakstuinen31

). Enige veranderin
gen keerden echter in de loop der tijd de kansen ten gunste van de Javanen . Al
lereerst begon door de groei van het aantal ondernemingen de vraag naar ar
beiders het aanbod van Chinezen te overtreffen; men moest dus noodgedwon
gen op zoek naar antler werkvolk. In de rubbercultuur, die na 1905 snel op
kwam en wat minder zorg voor het gewas vereiste, bleken de Javanen we! te 
voldoen. Zelfs op de tabaksplantages bleken Javaanse contractanten bij nader 
inzien bruikbaar. Een antler punt in bet voordeel van de Javaan was, dat hij 
minder aan arbeidsloon kostte; Chinezen bedongen in het algemeen hogere 
contractlonen. De mindere arbeidsprestatie werd aldus gecompenseerd door 
een lager loon. Er was tevens een belangrijk verschil in mentaliteit tussen de 
Chinees en de Javaan. Chinezen stonden bekend als Iastig en opstandig, Java
nen daarentegen als veel onderdaniger en ze lieten zich meer welgevallen32

). 

Een bijkomend aspect was dat alleen mannelijke Chinezen konden worden ge
contracteerd. Tegen het contracteren van Chinese vrouwen bestonden wette
lijke en sociale belemmeringen. Dit brengt ons op een andere opvallende wijzi
ging in het arbeidersbestand: de toename van het aantal vrouwelijke contrac
tarbeiders. 

Aan het begin van de twintigste eeuw maakten vrouwen slechts 8% van het 
werkvolk uit. Vrouwen werden minder geschikt geacht voor het zware !even 
op de plantages, toen deze nog in het pioniersstadium verkeerden. Ze hielden 
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FIGUUR l Het werkvolk op de ondernemingen ter Oostkust van Sumatra in 1904 en 
1920 

1904 1920 

Imlm Chinese rnannen ~ Javaanse rnannen 

~ Javaanse vrouwen c::J Overigen 

zich voornamelijk in !even als prostitue33
). In 1912 was het percentage vrou

wen op de ondernemingen aan de Oostkust van Sumatra echter gestegen tot 
220fo en bleefvervolgens redelijk stabiel; in 1920 was hun aandeel in het werk
volk 260fo 34

). Zoals hierboven reeds is opgemerkt betrof het vrijwel uitsluitend 
Javaanse vrouwen. 

Met het aantrekken van meer vrouwen reageerden de ondernemers op de 
druk die door de arbeidsinspectie op hen werd uitgeoefend. Deze instantie 
wees de beheerder erop, dat een te scheve verhouding tussen het aantal man
nen en vrouwen een natuurlijk sociaal !even onmogelijk maakte. In deze situa
tie waren moeilijkheden bijna niet te voorkomen35

). De arbeidsinspectie had 
echter niet de bevoegdheid om ondernemingen te verplichten een bepaald per
centage vrouwen in dienst te nemen. Oat het percentage vrouwen desondanks 
steeg, geeft aan dat de beheerders het eens waren met het argument van de in
spectie. Blijkbaar waren er ook taken (zoals het werk in de tabaksboerderij
en), die heel goed door vrouwen konden worden verricht. Daarbij waren Ja
vaanse vrouwen goedkoper dan Javaanse mannen. 

In Benkoelen (Zuid-Sumatra) voltrok zich eenzelfde ontwikkeling als aan 
de Oostkust van Sumatra. Andere gewesten volgden dit patroon echter niet. In 
de Zuider- en Oosterafdeling van Borneo en aan Sumatra's Westkust, waar 
een groot aantal contractanten in steenkolenmijnen werkzaam was, bleef het 
percentage vrouwen laag, tussen de 7 en 10%. Dit is een gemiddelde voor het 
gewest; aangezien de mijnen vrijwel geen vrouwen in dienst hadden houdt dit 
in dat op de landbouwondernemingen we! een flink aantal vrouwen werkten. 
In gewesten met veel landbouwondernemingen, zoals Atjeh, Tapanoeli en Ri-
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ouw (Noord- en Midden-Sumatra) werkten rond 1911112 reeds een flink aan
tal vrouwen; in deze gewesten vormden ze c. 350Jo van het arbeidersbestand. 
Vreemd genoeg daalde het percentage vrouwen in deze gewesten licht tot 1920. 

Materie/e omstandigheden 

De omstandigheden waaronder de koelies tot 1904 moesten Jeven waren rond
uit slecht te noemen. Men woonde in pondoks, barakken bestaande uit een 
ruimte, waarin de koelies gezamenlijk moesten leven en slapen, enige privacy 
was er niet. Er werd nauwelijks aandacht besteed aan hygiene, de sanitaire 
voorzieningen waren onvoldoende. De medische verzorging bestond in het 
beste geval uit een ondernemingshospitaaltje (vaak zonder arts), of was hele
maal afwezig. Het voedsel was onvoldoende en eenzijdig en bestond voorna
melijk uit rijst. Het gevolg van dit alles was een veelvuldig voorkomen van 
besmettelijke ziektes36

). De arbeidsinspectie richtte dan ook allereerst haar 
aandacht op het terugdringen van de hoge ziekte- en sterftecijfers. De arbeids
inspectie trachtte de ondernemers ervan te overtuigen dat dit op korte termijn 
extra uitgaven betekende, maar dat op Jangere termijn deze investeringen zou
den worden terugverdiend. Een gezonder arbeidersbestand Jeverde immers 
minder ziekteverzuim op en een groter aantal koelies dat hun contract uitdien
den. 

De medische voorzieningen, met name aan de Oostkust van Sumatra, wer
den sterk verbeterd. Er kwamen centrale ziekenhuizen, een medisch Jaborato
rium te Medan (1913) en de uitrusting van de ondernemingshospitalen werd 
verbeterd. Er werd bij de ondernemingen op aangedrongen om een goede (Eu
ropese) arts aan te trekken of, als dit niet mogelijk was doordat de onderne
ming te klein ofte afgelegen was, om in ieder geval een dergelijke arts regelma
tig op bezoek te Jaten komen37

). 

De medische voorzieningen aan de Oostkust van Sumatra werden al snel 
alom geroemd en tot voorbeeld gesteld aan de andere Buitengewesten maar 
daar voltrokken de verbeteringen zich in een langzamer tempo. Zo werd in 
1911 van de ondernemingen in de Westerafdeling van Borneo gezegd dater 
weliswaar medicijnen aanwezig waren, maar dat een arts, Jigmatjes, kussens 
en zelfs een hospitaaltje ontbraken38

). Een jaar later werd over de Lampongse 
districten (Zuid-Sumatra) gemeld dat het centraal ziekenhuis te klein was, 
waardoor koelies te Jang zonder deskundige hulp op de ondernemingen 
bleven39

). Ook elders had de arbeidsinspectie de nodige kritiek op het gebied 
van de geneeskundige verzorging. Rond 1920 was de medische toestand in de 
meeste Buitengewesten echter dusdanig verbeterd, dat de arbeidsinspectie zich 
redelijk tevreden toonde40

). 

Ook op het terrein van huisvesting en hygiene probeerde de arbeidsinspectie 
verbeteringen aan te brengen; men ging eisen stellen aan het materiaal waar
van de pondoks werden opgetrokken. Men verlangde dat er goede sanitaire 
voorzieningen werden aangelegd. In 1920 toonde de arbeidsinspectie zich 
eveneens tevreden over de vorderingen die in de meeste gewesten waren ge
maakt. 
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De arbeidsinspectie drong er tevens op aan bij de beheerders om de koelies 
voldoende en kwalitatief goed eten te verschaffen en - zo mogelijk - verse 
groenten op de ondernemingen te verbouwen41

). Rond de eeuwwisseling was 
namelijk ontdekt dat de ziekte beri-beri, die veel dodelijke slachtoffers maak
te, werd veroorzaakt door vitamine-B gebrek als gevolg van een te eenzijdig 
dieet van rijst zonder zilvervlies. Door het verschaffen van rijst met zilvervlies 
en gevarieerder voedsel kon aldus een groot aantal sterfgevallen worden voor
komen. 

De verbeteringen op het gebied van de medische verzorging, hygiene en voe
ding weerspiegelden zich in de sterftecijfers. Breman schat de sterfte aan de 
Oostkust van Sumatra aan het einde van de negentiende eeuw op 80 a lOOOJoo 
per jaar. J. Tideman, assistent-resident aan de Oostkust van Sumatra en over
tuigd tegenstander van de Koelieordonnantie, stelde in 1917 het aantal sterfge
vallen op 60%0 per jaar, een cijfer dat door Broersma wordt bevestigd42

) . Ge
gevens over de andere Buitengewesten uit deze tijd zijn er nauwelijks, in Ri
ouw evenwel was de sterfte onder contractarbeiders 73%0 in 190543

). 

Aan de Oostkust van Sumatra daalde het sterftecijfer na 1904 in hoog tem
po. In 1912 werd nog een sterfte gemeten van 290700, maar in 1920 was dit cijfer 
reeds gedaald tot slechts 13%0, dus een aanzienlijke verbetering vergeleken 
met het begin van de twintigste eeuw (Figuur 2). 

Niet overal in de Buitengewesten daalde het sterftecijfer in hetzelfde tempo. 
In sommige gewesten zette deze daling pas later in. In de Lampongse distric
ten, waar de geneeskundige voorzieningen zoals hierboven beschreven nog 
veel te wensen over lieten, stierf in de jaren 1911-1913 nog 900Joo van de koelies 
per jaar (!)44

). In 1920 was echter in alle Buitengewesten de sterfte onder de 
contractanten gedaald tot 20%0 of minder. De piek in het aantal sterfgevallen 
in 1918 was niet van structurele aard, maar werd veroorzaakt door een wereld
wijde influenza-epidemie die toen ook Nederlands-Indie teisterde. 

Bij de beschouwing van deze cijfers komt de vraag op welke sterfte onder 

FIGUUR 2 Sterfte onder contractkoelies ter Oostkust van Sumatra, 1904-1938 
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contractarbeiders als redelijk beschouwd mag worden. Ter vergelijking: de 
sterfte op Java onder de gehele inheemse bevolking (kinderen en bejaarden 
meegerekend) was tussen 1910 en 1920 ± 230Joo 45

). De sterfte onder contrac
tanten, die immers in de kracht van hun !even waren, lijkt in ieder geval lager 
te moeten zijn. 

De ondernemingen waar deze arbeiders werkzaam waren, lagen echter in de 
Buitengewesten en daar was het klimaat niet altijd even gezond. Zo stierf in de 
afdeling Tandjoeng Pinang in Riouw in 1912 500/oo van de inlandse 
bevolking46

) . Voor de Lampongse districten lag het sterftecijfer voor de in
heemse bevolking in 1917 tussen de 40 en 500Jo0 

47
). Men mag dus voor de con

tractarbeider in deze gewesten ook een wat hoger cijfer verwachten dan wan
neer ze op Java hadden gewerkt. 

Nog een antler houvast geeft Langeveld, die stelt dat een sterfte van 13%0 

aan de Oostkust van Sumatra in 1920 slechts weinig hoger is dan die in Neder
land (100Jo0 )

48
). Men mag dan ook voorzichtig concluderen dat een sterfte van 

200Joo of minder in 1920 wellicht nog wat te hoog is, maar zeker niet meer alar
merend. 

Ontwikkelingen op niet-materieel gebied 

Veel moeilijker was het voor de arbeidsinspectie om die misstanden te bestrij
den, die buiten de directe waarneming vielen en waarvan men moest afgaan op 
klachten van koelies die vanwege intimidatie niet snel hiertoe overgingen. 
Voor een dee! vloeide de problematiek voort uit de sociale structuur van de 
plantages. 

De Strenge hierarchische opbouw had tot gevolg dat contractkoelies nauwe
lijks klachten bij de beheerder durfden in te dienen tegen hun inlandse opzich
ters, omdat dezen zich in de gunst van de beheerder bevonden. Dit gaf de man
doers en tandils een machtspositie die nog eens versterkt werd, doordat ze 
door het organiseren van illegale loterijen wisten te bewerkstelligen dat de koe
lies bij hen in de schuld stonden49

). Door de taalbarriere was het voor de be
heerder en assistenten niet goed mogelijk hiertegen op te treden, voor zover ze 
dit al wilden. De arbeidsinspectie kon weinig meer uitrichten dan te proberen 
de financiele macht van hoofdtandil/hoofdmandoer in te perken door voort
aan de lonen te la ten uitbetalen door de beheerder zelf of in zijn aanwezigheid. 
Tevens werd geprobeerd om de beheerders en assistenten te stimuleren om zich 
de taal van hun koelies eigen te maken, vooralsnog met weinig succes50

). 

Het toezichthoudend personeel was door het ontbreken van een beschermde 
rechtspositie - ook mandoer en tandils vielen niet onder de Koelieordonnantie 
- volkomen afhankelijk van de beheerder. Om hun eigen positie te handhaven 
waren de opzichters wel gedwongen het werkvolk op te drijven tot een zo groot 
mogelijke produktie metals gevolg een ruwe bejegening van de koelies. Hier
bij waren intimidatie, werkdwang en slaan een ingewortelde gewoonte 
geworden51

). Een wettelijke regeling van de positie van het toezichthoudend 
personeel zou hierin wellicht een positief effect kunnen hebben gehad maar 
bleef vooralsnog uit. 
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De mentaliteit van de beheerders zelf was natuurlijk ook van groot belang. 
Ze waren in de decennia v66r 1904 echter gewend geraakt aan een absolute 
machtspositie op de onderneming en moesten niets hebben van de bemoeienis
sen van de arbeidsinspectie. Men probeerde zelfs te bewerkstelligen dat al te 
lastige ambtenaren van deze dienst werden ontslagen52

). De arbeidsinspectie 
stond voor de moeilijke taak om de mentaliteit van de beheerders zodanig te 
veranderen dat dezen meer oog kregen voor de belangen van hun arbeiders. 
Dit zou niet gemakkelijk gaan getuige het aantal malen dat beheerders werden 
veroordeeld wegens overtreding van de Koelieordonnantie. Aan de Oostkust 
van Sumatra, waar in die tijd 237 ondernemingen gevestigd waren, werd in 
1911 maar liefst 87 maal een beheerder veroordeeld, in 1912 gebeurde dit 57 
maal53

). Aangezien de arbeidsinspectie als regel de beheerders in de gelegen
heid stelde om fouten te herstellen en pas bij het in gebreke blijven daarvan tot 
vervolging overging, geven deze aantallen veroordelingen zowel iets aan over 
het grote aantal misstanden die op dat moment bestonden alsook over de na
tuurlijke onwil van de beheerders om deze op te heffen. Buiten beschouwing 
blijven dan nog de misstanden die misstanden die c;loor intimidatie van de kant 
van de beheerders de arbeidsinspectie niet ter ore waren gekomen! 

Naast dit openlijke verzet probeerden de beheerders op vele wijzen de bepa
lingen van de Koelieordonnantie te ontduiken. In de beginjaren van de ar
beidsinspectie werd geconstateerd dat de contractlonen in sommige gewesten 
te laag waren om de koelies een bestaansminimum te garanderen. De onderne
mingen bleken vrij snel bereid om de contractlonen op te trekken. In 1912 
bleek echter dat op een aantal ondernemingen de contractlonen niet werden 
gehaald54

). Zo gebeurde het veelvuldig dat op de contractlonen gekort werd 
bij het niet afmaken van de dagtaak of in geval van regen of ziekte55

). Ook ge
beurde het dat een beheerder eigenhandig boetes oplegde aan de koelies. Hier 
kon echter alleen tegen opgetreden worden als de koelies hierover een klacnt 
indienden. 

Een antler misbruik was dat de lonen werden uitbetaald in penningen of 
bonnen, die pas na afloop van het contract werden omgezet in geld. Door dit 
bonnenstelsel waren de koelies gedwongen om hun dagelijkse benodigdheden 
te kopen in de kedie, de winkel op de onderneming, waar de prijzen hoog 
waren56

). Dit misbruik werd door een verbod vrij gemakkelijk uitgebannen. 
De beheerders hadden behalve de financiele kuiperijen nog tal van andere 

mogelijkheden ontdekt om de bepalingen van de Koelieordonnantie te ontdui
ken. Een veel geconstateerde overtreding was het niet goed bijhouden van het 
stam- en verzuimboek57

). Hierin werd aantekening gehouden van het aantal 
dagen, dat een koelie na afloop van zijn contract wegens verzuim nog moest 
inhalen alvorens weg te mogen. Hierdoor vie! het voor de arbeidsinspectie na 
een klacht van een koelie moeilijk na te gaan of deze al dan niet terecht ver
zuimdagen moest inhalen. De arbeidsinspectie probeerde hier paal en perk aan 
te stellen door een scherpe controle van het stam- en verzuimboek. 

Een andere veel voorkomende ,, vergissing" betrof het tijdstip waarop het 
contract inging: op de datum van aankomst op de onderneming in plaats van 
de datum van werving58

) . Ook werd melding gemaakt van het terugsturen van 
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zieke koelies naar Java, om op deze manier niet voor geneeskundige verzor
ging van deze koelies te hoeven opdraaien59

) . 

Wanneer men afgaat op het aantal veroordelingen van beheerders lijkt de 
arbeidsinspectie toch enig succes te hebben gehad in haar strijd tegen de 
misstanden op de ondernemingen. In 1920 was althans het aantal veroordelin
gen van beheerders op de ondernemingen aan de Oostkust van Sumatra (in
middels 324) gedaald tot 39. Om enig inzicht te geven in de reden van veroor
deling volgt hieronder een kort overzicht: 60

) 

8 veroordelingen wegens het niet op tijd uitreiken van de ontslagbrief, 
10 veroordelingen wegens niet geregeld betalen van voldoende loon, 
6 veroordelingen wegens niet verschaffen van voegzame huisvesting, 
1 veroordeling wegens het inhouden op het loon van eigenhandig opgeleg

de boetes, 
5 veroordelingen wegens het niet geregeld kennisgeven aan de koelies van 

de stand hunner rekening op de voorgeschreven wijze, 
veroordeling wegens het vorderen van arbeid op rust- en feestdagen . 

Naast deze veroordelingen werd nog eens 90 maal een klacht tegen toezicht
houdend personeel ingediend wegens slaan, zodat men mag concluderen dat 
de immateriele omstandigheden wellicht wat verbeterd waren vergeleken met 
het begin van de verslagperiode, maar tevens dater nog het nodige voor verbe
tering in aanmerking kwam. 

De politieke discussie 

Behalve de pogingen van de arbeidsinspectie om binnen de geldende bepalin
gen van de Koelieordonnantie verbeteringen aan te brengen, werd ook op poli
tiek niveau geprobeerd om misstanden uit te bannen. Allereerst stond de Koe
lieordonnantie met de Poenale Sanctie als geheel ter discussie. In 1905 kreeg de 
President van de Landraad te Batavia, A.F. van Blommestein, opdracht om 
een nieuwe Koelieordonnantie te ontwerpen die de misstanden beschreven in 
het Rhemrevrapport zoveel mogelijk moest tegengaan61

) . 

Het onderzoek leidde in 1911 tot een wetsontwerp, <lat een geleidelijke af
schaffing der straf- en dwangbepalingen bevatte: slechts met nieuw aangeko
menen en met veldkoelies mochten nog contracten worden gesloten. De overi
gen moesten als vrije arbeiders in dienst genomen worden. Tevens bood het 
wetsontwerp de contractanten de mogelijkheid om hun contract op te zeggen 
met een maand opzegtermijn62

). 

Het ontwerp van Van Blommenstein stuitte op felle tegenstand van onder
nemerszijde. Dezen betoogden dat de arbeiders nu zo maar de onderneming 
zonder straf konden verlaten, terwijl de werkgever we! gestraft kon worden als 
hij zijn verplichtingen niet nakwam. Ze pleitten voor een zeer geleidelijke 
overgang naar vrije arbeid om te kijken hoe de vrije arbeiders zich zouden 
gedragen63

). De Tweede Kamer zwichtte voor de argumenten van de onderne
mers en besloot <lat de tijd nog niet rijp was om de Poenale Sanctie af te schaf
fen: het ontwerp van Van Blommestein werd terzijde gelegd. De Tweede Ka-



NA RHEMREV 313 

mer onderkende wel de bezwaren tegen de straf- en dwangbepalingen maar be
schouwde deze vooralsnog als een noodzakelijk kwaad. 

De regering ging nu over op een nieuw beleid. Er werd geprobeerd om via 
een reeks van elkaar spoedig opvolgende partiele maatregelen de afschaffing 
van de Poenale Sanctie te bewerkstelligen. De geleidelijke procedure werd ge
kozen mede om schokken in het landbouwbedrijf te vermijden64

). 

Allereerst werd actie ondernomen tegen de wijze van werving. Tot aan 1909 
geschiedde de werving van koelies ongereglementeerd door particuliere werf
kantoren. Tegen deze zgn. beroepswerving bestond grote weerstand: de be
roepswerving werd de bron genoemd van de slechte geest onder het werkvolk 
op de ondernemingen, waar de arbeiders tot de ontdekking kwamen dat de 
werkelijkheid in het geheel niet overeenkwam met de schone voor
spiegelingen65). De beroepswerving Jette niet allereerst op de lichamelijke ge
schiktheid van de arbeiders maar op het aantal: hoe meer arbeiders ze wierven, 
hoe meer winst ze opstreken. 

In 1909 trad een Wervingsordonnantie in werking, waarmee getracht werd 
de beroepswerving aan banden te leggen; men mocht voortaan alleen als wer
fagent optreden als daartoe vergunning was verleend door de Directeur van 
Justitie. De Wervingsordonnantie van 1909 bleek echter niet te voldoen en 
werd in 1914 herzien. De te sluiten contracten werden onderworpen aan het 
toezicht van een wervingscommissaris van de arbeidsinspectie, die zijn mede
werking mocht weigeren wanneer bleek dater sprake was van dwaling, dwang 
of bedrog. Ook voor het geneeskundig onderzoek werden regels vastgesteld. 
Tevens kende de Wervingsordonnantie de Gouverneur-Generaal de bevoegd
heid toe om bij gebleken misstanden op een onderneming een wervingsverbod 
voor die onderneming uit te vaardigen66). Hoewel dit een uiterste maatregel 
betrof, wisten enkele ondernemingen het zo bont te maken dat ze dit wervings
verbod kregen opgelegd, bijvoorbeeld in 1919 vier ondernemingen en in 1920 
vijf67

). 

Naast de beroepswerving ontstond er een behoefte aan eigen werving door 
de ondernemingen zelf. De bedrijven zochten naar een manier om zich minder 
afhankelijk te maken van de beroepswerving en om tegen minder kosten bete
re arbeidskrachten te verkrijgen. De eigen werving werd in 1915 geregeld. De 
bepalingen waren soepeler dan die voor de beroepswerving, aangezien ervan 
werd uitgegaan dat de ondernemingen we! zouden letten op lichamelijke ge
schiktheid en motivatie van de arbeider. Veiligheidshalve werd ook de vrije 
werving aan een vergunning onderworpen. Doordat er weinig toezicht was op 
de werving kregen alleen die ondernemingen vergunning tot eigen werving, 
waarvan de arbeidsomstandigheden aan alle criteria van de arbeidsinspectie 
voldeden. Bij het in gebreke blijven van een beheerder kon de arbeidsinspectie 
deze vergunning intrekken. Het aandeel van de eigen werving in de arbeids
voorziening van de Buitengewesten zou snel stijgen: reeds in 1919 werden 
twee-derde van de arbeiders geworven door eigen werving en nog maar een
derde door beroepswerving68). 

De verschillende ordonnanties op de werving brachten ontegenzeggelijk 
veel verbetering, maar wisten niet alle misstanden uit te bannen. Zo werd 
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meerdere malen geconstateerd dat ondernemingen overgingen tot illegale wer
ving buiten de officiele koeliewerving ten einde de beschermende bepalingen 
van de Wervingsordonnantie te ontduiken69

). Een meer structurele fout in de 
eigen werving was dat de ondernemingen hun agenten een bedrag per aange
brachte koelie betaalden. Dit hield automatisch het gevaar in dat de werving
sagenten wederom overgingen tot list en bedrog om zoveel mogelijk koelies te 
werven om op die manier zo veel mogelijk te verdienen 70

). 

Naast het aanpakken van de werving volgde in 1911 een belangrijke aanvul
ling van de Koelieordonnantie: bij IndischStadsblad 1911(no.540 ,,Ten twee
de") werd het mogelijk gemaakt om naast contractarbeiders een nieuwe cate
gorie arbeiders in dienst te nemen: de zgn. vrije arbeiders. Deze regeling was 
van toepassing op contractanten wier contract was afgelopen en die geen reen
gagementscontract wilden tekenen maar eventueel we! in het gewest wilden 
blijven. De term ,,vrije arbeiders" is enigszins misleidend, aangezien deze ca
tegorie arbeiders eveneens gebcmden was aan een arbeidscontract van meestal 
een jaar. Deze arbeiders konden vanaf 1911 een verbintenis aangaan, waar
voor we! de bepalingen van de Koelieordonnantie golden inzake o.a. gratis 
huisvesting en geneeskundige verzorging, maar waarop geen Poenale Sanctie 
van kracht was . Deze arbeiders konden straffeloos hun verbintenis verbreken 
wanneer de arbeidsomstandigheden hen niet bevielen. 

Aldus werd tegemoet gekomen aan de kritiek van de ondernemers op het 
ontwerp van Van Blommestein en werd hen de mogelijkheid geboden om op 
vrijwillige basis te onderzoeken of een goede bedrijfsvoering zonder Poenale 
Sanctie mogelijk was. De landbouwondernemingen in het bijzonder waren 
echter zeer huiverig tegenover de vrije arbeid. Ze betoogden dat de aard van de 
werkzaamheden vooral in de oogsttijd niet toeliet dater gewerkt werd met vri
je arbeiders die elk moment konden weglopen. Tevens waren ze bang dat ze de 
grote aantallen arbeiders die benodigd waren niet konden verkrijgen via vrije 
arbeid71

). 

Een wellicht belangrijker, maar minder vaak aangevoerd argument was, dat 
de overgang naar vrije arbeid hoge kosten met zich zou meebrengen voor het 
verbeteren van de arbeidsomstandigheden en vooral voor het betalen van ho
gere lonen. Deze extra uitgaven werden voor een gemiddelde tabaksonderne
ming met duizend arbeiders geschat op f 80.000. Aan de Oostkust van Suma
tra, waar het grootste dee! van de arbeiders werkzaam was op landbouwonder
nemingen, bedroeg het aantal vrije arbeiders in 1920 dan ook nog geen 5 <1/o van 
het totale werkvolk. 

Er waren echter we! gewesten, waar vanaf het begin veel koelies als vrije ar
beider in dienst werden genomen, zoals Palembang ( ± 50%) en de Zuider- en 
Oosterafdeling van Borneo (een kleine 30%). Dit hoge percentage arbeiders 
dient voornamelijk toegeschreven te worden aan de aanwezigheid van vesti
gingen van oliemaatschappijen (vooral de Bataafsche Petroleum
Maatschappij) in deze gewesten 73

) Ook in de - qua aantal koelies - kleine ge
westen - zoals de Westerafdeling van Borneo, Amboina, Ternate en Menado 
- lag het percentage vrije arbeiders aanzienlijk hoger dan aan de Oostkust van 
Sumatra. Vanwege de hoge kosten van werving op Java was het voor de onder-
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nemingen in deze gewesten goedkoper om contractanten na afloop van het 
contract in dienst te nemen als vrije arbeider dan om nieuwe contractkoelies 
van Java te laten komen 74

). 

In 1915 werd een volgende stap gezet ter verbetering van de arbeidsom
standigheden door een herziening van de Koelieordonnantie. Enkele bepalin
gen van de nieuwe Koelieordonnantie waren bedoeld om direct aan de con
tractarbeid ten goede te komen. De Poenale Sanctie werd enigszins verlicht 
door het schrappen van de straf op verregaande luiheid en dienstweigering. 
Vraag is of deze maatregel daadwerkelijk effect had. Zoals we hiervoor zagen 
had de beheerder buiten de Poenale Sanctie nog andere mogelijkheden om de 
koelies tot werken aan te zetten. 

Maatregelen waaraan de contractanten meer hadden betroffen de vastleg
ging van het recht op loon op contractuele rust- en feestdagen (gold overigens 
niet voor de vrije arbeiders) en de verplichting van de beheerder om het gezin 
van een zieke koelie onderstand te geven. 

Verder werden in de nieuwe Koelieordonnatie enige bepalingen opgenomen 
ter voorbereiding van de afschaffing van de Poenale Sanctie. De Gouverneur
Generaal kreeg de bevoegdheid om de in de Koelieordonnantie genoemde 
straf- en dwangbepalingen buiten werking te stellen. Daarnaast kreeg hij de 
bevoegdheid om de maximale duur van een contract in te korten. De nieuwe 
Koelieordonnantie werd als eerste aan de Oostkust van Sumatra ingevoerd en 
zou in de volgende jaren door de andere gewesten worden overgenomen75

). 

Tot al de genoemde verbeteringen of pogingen daartoe werd besloten in een 
tijd, dat het goed ging met de economie in de Buitengewesten. We zullen in het 
volgende hoofdstuk zien wel effect een wisselende economie zou hebben op de 
arbeidsomstandigheden op de ondernemingen. 

III OP WEG NAAR VRIJE ARBEID (1920-1930) 

Het decennium 1920-1930 kan men in twee conjunctuurfasen verdelen: deja
ren 1920-1922 toen de ondernemingen in de Buitengewesten met een economi
sche inzinking kampten en de jaren 1923-1930 toen de economie zich herstel
de: een nieuwe bloeiperode. We zullen zien dat de depressie drie belangrijke 
effecten had: inkrimping van het aantal arbeiders, verbetering van de immate
riele, maar verslechtering van de materiele arbeidsomstandigheden en een an
der overheidsbeleid, gericht op handhaving van de status quo in plaats van af
schaffing van de Poenale Sanctie. Bij het aantrekken van de economie viel 
juist een tegenovergestelde tendens waar te nemen. 

De malaise van 1920-1922 

Na een kortstondige opleving van de economie na afloop van de Eerste We
reldoorlog begonnen de prijzen van cultuurprodukten op de wereldmarkt in 
1920 te dalen. De daling van de prijzen zette zich in 1921 versterkt door, waar
na pas in 1922 een licht herstel volgde. De prijsdaling Ieidde in de Buitenge-
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westen tot een beperking van de economische activiteit. Het aantal onderne
mingen, dat als gevolg van de malaise moest worden gesloten, bleef beperkt. 
Zo daalde aan de Oostkust van Sumatra het aantal ondernemingen van 324 in 
1919 tot 310 in 1923, waarna het aantal bedrijven weer toenam 76

). Vee! onder
nemingen moesten echter hun activiteiten sterk inkrimpen en bereikten dit 
door zich te ontdoen van een dee! van het werkvolk. Contractarbeiders, wier 
contracten afliepen, kregen geen reengagementscontract maar werden naar 
Java teruggestuurd. Tegelijkertijd werd het aantal nieuw geworven koelies 
sterk teruggebracht (Figuur 3). 

Het zwaarst getroffen leek de rubbercultuur te zijn geworden. Deze sector 
zond aan het begin van de jaren twintig maar lief st de helft van de arbeiders, 
75 .000 personen, terug naar Java76

). 

In sommige Buitengewesten reageerden de ondernemers anders op de ma
laise. Ze hielden een dee! van de contractarbeiders in dienst als vrije arbeider. 
Aangezien vrije arbeiders een korter dienstverband hadden dan contractkoe
lies (1 jaar in plaats van 3 jaar) konden de ondernemers flexibeler reageren op 
de marktontwikkelingen 78

). Dit voordeel woog blijkbaar op tegen de meer
kosten aan loon voor de vrije arbeiders. Bovendien hoefden de beheerders in 
deze tijd niet bang te zijn dat de vrije arbeiders van de onderneming wegliepen; 
men vond immers niet snel ander werk. Deze ontwikkeling vond plaats in on
der andere de Lampongse districten, Riouw, de Westerafdeling van Borneo en 
Amboina. 

De inzinking aan het begin van de jaren twintig had zowel positieve als nega-

FIGUUR 3 Het aantal op Java geworven contractarbeiders gereduceerd met het aantal 
dat teruggestuurd werd, 1919-1935 
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tieve effecten op de arbeidsomstandigheden in de Buitengewesten. Voor de be
heerders was de malaise in zoverre gunstig, dat de ,,kwaliteit" van het werk
volk aanzienlijk verbeterde. Door het arbeidsoverschot kon men zich ontdoen 
van de ,,lastigste" en zwakste elementen en alleen goede en gezonde arbeiders 
in dienst houden. Tevens verminderde het aantal nieuw geworven contractan
ten, die doorgaans de meeste problemen veroorzaakten, hetgeen de rust op de 
ondernemingen ten goede kwam. 

De verbeterde ,,kwaliteit" van het werkvolk kwam het best tot uiting in een 
scherpe daling van het sterftecijfer in vrijwel alle gewesten (met uitzondering 
van de Zuider- en Oosterafdeling van Borneo) waarover cijfers ter beschik
king staan. Zo daalde het sterftecijfer aan de Oostkust van Sumatra van 
13,50/oo in 1920 tot 5,50Joo in 192379

) . Aangezien dit gewest geroemd werd om 
zijn goede medische voorzieningen - die overigens tijdens de malaise eerder 
verslechterden dan verbeterden - kan deze daling in de sterfte alleen worden 
toegeschreven aan de goede fysieke gesteldheid van het werkvolk, dat op de 
ondernemingen achtergebleven was. 

De arbeiders die overbleven behoorden tot het meest gehoorzame dee! van 
het werkvolk . Men mag ook verwachten dat deze arbeiders bereid waren om 
wat meer te incasseren daar ze tijdens de malaise nergens anders een baan kon
den vinden. Op grond hiervan verwachten we een daling van het aantal geval
len van desertie en het aantal koelies bestraft vanwege de Koelieordonnantie. 

Het lijkt dan ook tegenstrijdig dat het aantal desertiegevallen aan bijvoor
beeld de Oostkust van Sumatra in de jaren 1920-1922 hoger is dan in de voor
gaande jaren, althans op het eerste gezicht. Deze cijfers hebben echter betrek
king op het aantal koelies dat was gedeserteerd en niet weder opgevat. De ho
gere aantallen geven dus waarschijnlijk aan dat de beheerders door het ar
beidsoverschot minder moeite deden om weggelopen contractanten terug te 
halen. 

Wei daaldeaan de Oostkust van Sumatra in 1920en 1921 het aantal bestraf
fingen van koelies. Voor een deel zal deze daling het gevolg zijn geweest van 
het feit dater minder gedeserteerden werden opgepakt en veroordeeld. Aan de 
andere kant waren de beheerders bereid om door de malaise de werkdruk iets 
terug te schroeven en de koelies welwillender tegemoet te treden80

). Hiermee is 
het belangrijkste positieve effect voor de arbeiders genoemd. Doordat het 
werktempo enigszins versoepelde werden de daarmee gepaard gaande 
misstanden als te lange dagtaken en slaan wat minder. Aangezien de beheer
ders geneigd waren om de ,,lastige" elementen naar Java terug te sturen, wer
den tegelijk diegenen, die de meeste moeite hadden met het arbeidsritme op de 
plantages, hiervan bevrijd. 

Een nadeel van de inzinking in de conjunctuur was dat de ondernemers op 
grote schaal gingen bezuinigen. Er werd met name minder geld uitgetrokken 
voor huisvesting van koelies en medische voorzieningen. De arbeidsinspectie 
moest dit met Jede ogen aanzien maar kon er weinig tegen doen: men voelde 
zich heen en weer geslingerd tussen het begrip voor de moeilijke positie van de 
ondernemers en de belangen van de arbeiders. 

De arbeidsinspectie beperkte zich tot pogingen om de bestaande faciliteiten 
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zoveel mogelijk te behouden; men toonde zich over het algemeen tevreden met 
de toestand van huisvesting en medische verzorging. Daar waar tot voor kort 
werd aangedrongen op verbeteringen - bijvoorbeeld van de geneeskundige 
voorzieningen in Menado (Noord-Celebes) - moest men noodgedwongen be
tere tijden afwachten82

). 

De bloei van 1923-1929 

Vanaf 1923 begon de economie in de Buitengewesten weer Jangzaam aan te 
trekken. De ondernemingen die zich hadden weten te handhaven reageerden 
aanvankelijk met de nodige terughoudendheid hierop. Pas vanaf 1925 durfde 
men weer volop arbeiders te contracteren. Met name in de rubbercultuur 
kwam men door de hoge prijzen voor dit produkt handen tekort83

). Ook het 
aantal ondernemingen nam weer toe, van een kleine 600 in 1920 tot 805 bedrij
ven in 192984

). 

De Jegale werving kon niet aan de grote vraag naar arbeidskrachten vol
doen, waardoor veelvuldig werd overgegaan tot het clandestien werven van ar
beiders buiten de bepalingen van de Wervingsordonnantie om85

). Doordat bij 
de werving niet meer zo zeer naar fysieke gesteldheid en motivatie werd geke
ken als naar pure aantallen, ging de gemiddelde gezondheid van het werkvolk 
evenredig achteruit. Dit ziet men ook terug in de sterftecijfers: in meerdere ge
westen stegen deze weer licht vergeleken met de periode 1920-1922. 

Door de prijsstijging voor cultuurprodukten en het tekort aan werkvolk 
werd de situatie van 1920-1922 omgedraaid. Er kwam nu meer geld beschik
baar voor verdere materiele verbeteringen terwijl de werkdruk juist weer toe
nam. Op materieel gebied werd meer aandacht besteed aan het onderhoud van 
gebouwen en op het gebied van geneeskundige voorzieningen werden nieuwe 
investeringen gedaan. Tevens werd nu tegemoet gekomen aan een al jaren 
bestaande wens van de arbeidsinspectie om de pondoks, de barakken waar de 
koelies waren gehuisvest, te vervangen door gezinswoningen waarin de arbei
ders zich gerieflijker zouden voelen en waar gelegenheid was om een normaal 
gezinsleven te Jeiden. Vanaf 1928 werd hiermee een begin gemaakt door elke 
werkman, die langer dan vijf jaar op een onderneming werkte, het recht te ge
ven op een aparte of met twee aaneengebouwde gezinswoning86

). 

Ook aan de lonen werd mime aandacht besteed. In het begin van de jaren 
twintig waren de Jonen verlaagd, maar aangezien de prijzen van bijvoorbeeld 
rijst evenredig waren verlaagd, had dit geen invloed gehad op de koopkracht 
van de koelies. In 1926 deed de arbeidsinspectie voor het eerst uitgebreid on
derzoek naar het bedrag dat een contractant nodig had om rond te komen en 
kwam tot de conclusie dat het minimum aan contractloon aan de Oostkust van 
Sumatra verhoogd zou moeten worden van f 0,42naarf0,47 per dag. Ook in 
andere gewesten zouden de lonen te laag zijn87

). Na hernieuwd onderzoek en 
overleg met de ondernemers kwam men tot de conclusie dat de contractanten 
aan de Oostkust van Sumatra en in Atjeh juist van hun loon, met premies mee
gerekend, konden rondkomen, maar dat dit van andere gewesten nog niet met 
zekerheid gezegd kon worden88

). 
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Op immaterieel gebied werd de aantrekkende economie voelbaar in een ver
hoging van de werkdruk en een strengere toepassing van de Poenale Sanctie. 
De slechtere ,,kwaliteit" van het werkvolk, de hoge lonen die met minder ar
beid in de bevolkingsrubber konden worden verdiend en de hogere lonen en 
grotere vrijheid op ondernemingen die met vrije arbeiders werkten, nodigden 
uit tot desertie en leidden eveneens tot een stringentere toepassing van straf- en 
dwangbepalingen89). 

De arbeidsinspectie was in 1923 van mening dat een percentage bestraffin
gen van 9 a 10% per jaar op een te ruim gebruik van de Poenale Sanctie duid
de. Een bestraffingspercentage van 5 a 60'/o werd reeds ,,betrekkelijk hoog" 
genoemd. Aan de Oostkust van Sumatra was het aantal bestraffingen welis
waar 5% per jaar, maar in vele gewesten lag dit percentage ruim boven de voor 
de arbeidsinspectie aanvaardbare norm. Desondanks meende de arbeidsin
spectie in 1928 te kunnen stellen, dat de arbeidstaken billijk waren en de be
handeling van de werkman over het algemeen redelijk, maar dater nog we! te 
veel werd geslagen90

). 

Een ander gevolg van de opleving van de economie was dat door het tekort 
aan arbeiders de beheerders probeerden om hun arbeiders weer steviger aan de 
onderneming te binden. Het gevaar was immers groot dat vrije arbeiders bij de 
onderneming zouden worden weggelokt door de hoge lonen die elders werden 
geboden. Dit belemmerde ongetwijfeld een verdere toename van het aantal 
vrije arbeiders. (De plotselinge toename van het aantal vrije arbeiders in 1924 
vloeide voort uit een nieuwe herdefinitie van ,,vrije arbeid".) Uit de Lam
pongse districten werd wederom gemeld dat ondernemers probeerden om con
tractkoelies in de schuld te houden en hen zo te dwingen om opnieuw te 
tekenen91

) . 

In 1926 ontstond hevige beroering doordat ernstige misstanden op een drie
tal bedrijven aan Sumatra's Oostkust aan het licht kwamen, die niet door de 
arbeidsinspectie waren ontdekt maar bekend werden gemaakt door een as
sistent. Dit bracht de arbeidsinspectie tot het besluit om een andere wijze van 
inspecteren te gaan hanteren. Werd voorheen de beheerder ingelicht over een 
op handen zijnde inspectie, vanaf dat moment werd een inspectie zonder aan
kondiging vooraf verricht, zodat de beheerders geen kans meer hadden om 
koelies, die een klacht wilden indienen, van tevoren weg te werken. De nieuwe 
wijze van inspecteren leidde tot een stijging van het aantal klapzaken en 
koelie-aanvallen. De arbeidsinspectie merkte naar aanleiding hiervan enigs
zins wrang op, dat aan de betreffende cijfers over de jaren v66r 1927 niet veel 
waarde gehecht moest worden92

). Weer was gebleken dat de bejegening van de 
arbeiders door het toezichthoudend personeel nog veel te wensen overliet. 

Politieke bes/uitvorming 

De inzinking van de conjunctuur in 1920-1922 had ook ingrijpende gevolgen 
voor de politieke besluitvorming inzake de Koelieordonnantie. Voor 1920 was 
het beleid erop gericht geweest om via een aantal elkaar opvolgende stappen de 
Poenale Sanctie geleidelijk af te schaffen. Doordat de ondernemingen vanaf 
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1920 te maken hadden met een arbeidsoverschot, was de Poenale Sanctie als 
zodanig niet nodig om de ondernemingen van een geregeld bestand aan arbei
ders te verzekeren. Dit argument werd echter niet aangegrepen om de straf- en 
dwangbepalingen definitief af te schaffen. Wellicht verwachtte men dat de 
conjunctuur elk moment zou kunnen aantrekken. Ook het feit , dat tijdens de 
malaise de werkdruk verminderde en de behandeling van de koelies soepeler 
werd, kan ertoe bijgedragen hebben dat met de afschaffing van de Poenale 
Sanctie minder haast werd gemaakt. 

Het aantrekken van de conjunctuur veranderde de situatie echter volko
men. De ondernemingen die grote aantallen koelies hadden teruggestuurd 
naar Java, kregen plotseling te kampen met een snel toenemend tekort aan ar
beiders. De overheid, die zich voor 1920 nog had uitgesproken voor de geleide
lijke afschaffing van straf- en dwangbepalingen, was echter van mening dat de 
bescherming geboden door de Poenale Sanctie nu noodzakelijk was voor de 
ondernemingen om hun activiteiten weer te kunnen uitbreiden en zich vol
doend werkvolk te verzekeren. De Tweede Kamer legde in 1924 en 1925 het 
besluit vast om v66r 1930 de Koelieordonnantie niet principieel te wijzigen, 
om zo de ondernemers gerust te stellen93

). 

De Poenale Sanctie bleef aldus gehandhaafd, maar tegelijkertijd werden er 
stappen ondernomen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. In 1925 
werd een Permanente Arbeids-Commissie (P .A.C.) ingesteld. De !eden waren 
afkomstig uit arbeidsinspectie, overheid en ondernemerskringen en werden 
benoemd door de Gouverneur-Generaal. De taak van de P .A.C. was het advi
seren van de regering inzake periodieke herziening van de Koelie
ordonnantie94). Met de P .A.C. werd aldus een overlegorgaan geschapen voor 
de verschillende betrokken partijen. 

Aangezien naar de mening van de arbeidsinspectie de sanctiemogelijkheden 
tegen beheerders en assistenten onvoldoende waren gebleken door het feit dat 
nog te veel werd geslagen, werd er in 1926 een nieuwe sanctie aan toegevoegd. 
Het werkzaam zijn als beheerder of assistent werd verbonden aan een vergun
ning, uit te geven door het hoofd van het gewestelijk bestuur, die de bevoegd
heid kreeg deze vergunning bij gebleken misstanden in te trekken95

). 

In 1922 was reeds - tegen de wil van de werkgever - een arbeidsregeling tot 
stand gekomen voor de assistenten aan de Oostkust van Sumatra, om op deze 
manier de druk op het werkvolk te verminderen. Deze regeling werd in 1926 
uitgebreid tot de gewesten Atjeh en Tapanoeli . Voor de andere gewesten vond 
men deze regeling blijkbaar nog niet nodig: pas in 1931 werden Palembang, 
Benkoelen, en Lampongse Districten en Sumatra's Westkust aan het rijtje 
toegevoegd96

). Andere bijstellingen van de Koelieordonnantie betroffen het 
terugbrengen van de duur van een reengagementscontract van achttien tot der
tien maanden en een regeling ter beperking van vrouwen- en kinderarbeid 
waarover er overigens weinig klachten waren geweest97

). 

In 1926 laaide de discussie over de Poenale Sanctie opnieuw op, mede dank 
zij de reeds genoemde ontdekte misstanden. De ontdekking van de misstanden 
hadden grote verontwaardiging en felle discussies in de Volksraad teweegge
bracht. De Directeur van Justitie antwoordde op de kritiek, dat de Poenale 
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Sanctie onmisbaar was voor de economische ontwikkeling van de Buitenge
westen en dat de mishandelingen op zichzelf stonden; de geest van de duistere 
Deli-jaren bestond niet meer98

) . De kritiek verstomde echter niet en leidde in 
1927 opnieuw tot een motie waarin de afschaffing van de Poenale Sanctie 
werd geeist. Hoewel de motie niet aangenomen werd, leek de regering nu toch 
overtuigd te raken van de noodzaak om dit arbeidssysteem af te schaffen. 

In 1927 werd de Wervingsordonnantie opnieuw gewijzigd. Was het voor
heen alleen voor contractanten in de Buitengewesten mogelijk geweest een ver
bintenis aan te gaan als vrije arbeider, nu werd het zgn. inschepingsverbod op
geheven, waardoor het mogelijk werd gemaakt voor Javanen om nu ook als 
vrije arbeider naar de Buitengewesten te emigreren. Als redenen voor deze wij
ziging werd genoemd:99

) 

(1) een normale voorziening in de sterke behoefte aan vrije arbeiders; 
(2) de noodzakelijke voorbereiding op de geleidelijke inkrimping van de 

Poenale Sanctie; 
(3) betere wervingstoestanden; 
(4) een geleidelijke bevolkingstoename van de Buitengewesten en een ont

lasting van het overbevolkte Java. 
In 1928 bracht de P.A.C. advies uit voor een regeling inzake de geleidelijke 

afschaffing van de Poenale Sanctie. Er werd besloten om in 1929 bij de Gou
vernementsmijnen te beginnen met de overgang volgens een vastgesteld sche
ma van contract- naar vrije arbeid. Voor de particuliere ondernemingen werd 
de ingang van deze regeling vastgesteld op 1januari1932100

). In het navolgen
de zullen we zien dat de Depressie en een Amerikaans Senaatsbesluit zouden 
resulteren in een versneld uitvoeren van de overgang naar vrije arbeid en dat 
het regeringsbeleid in deze snel achterhaald zou worden. 

IV VRIJE ARBEID (1930-1938) 

Het schema voor de overgang van contract- in vrije arbeid voorzag in een 
trapsgewijze vermindering van aantallen contractkoelies onder de Poenale 
Sanctie. Voor ondernemingen van v66r 1921 waren de volgende verhoudings
cijfers van kracht: 
(1) vanaf 1januari1932 minstens 25 niet-contractanten tegen ten hoogste 75 

contractanten; 
(2) vanaf 1 januari 1934 minstens 40 niet-contractanten tegen ten hoogste 60 

contractanten; 
(3) vanaf 1januari1936 minstens 50 niet-contractanten tegen ten hoogste 50 

contractanten. 
Voor ondernemingen gevestigd tussen 1922 en 1927 gold dat deze verhou

dingscijfers moesten worden bereikt vanaf respectievelijk het elf de, dertiende 
en vijftiende jaar na vestiging. Per 1januari1942 dienden ondernemingen uit 
1928-1930 de verhouding 50150 te hebben bereikt terwijl die van na 1931 kon
den volstaan met een kleiner percentage vrij arbeiders101

). Men dient daarbij 
in gedachten te houden dat vele nieuwe ondernemingen waren geopend met 
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name in de jaren 1923-1930. 
Er was tot een trapsgewijze overgang naar vrije arbeid besloten om binnen 

afzienbare tijd een flink bestand van vrije arbeiders op de ondernemingen op 
te bouwen, maar vooral om de werkgevers een grote mate van vrijheid te geven 
om tot dit doel te geraken. Binnen de genoemde getalsverhoudingen mochten 
de ondernemers zelf bepalen of ze hun vrije arbeiders van Java wilden betrek
ken of hen wilden recruteren uit de rangen van hun contractarbeiders. Er wer
den verschillende bepalingen opgenomen om de naleving van de inkrimpings
voorschriften te waarborgen. De Directeur van Justitie kreeg de bevoegdheid 
om een onderneming te verbieden om nieuwe contracten onder de Poenale 
Sanctie te sluiten. Als uiterste sanctie kon de Gouverneur Generaal alle con
tracten onder de Poenale Sanctie, die op een onderneming waren gesloten, 
ontbinden 102

). 

In feite is echter de overgang van contractarbeid onder de Poenale Sanctie 
naar vrije arbeid sneller verlopen dan door de wetgever was voorzien. In 1929 
werd op de Amerikaanse tariefwet een amendement aangenomen waardoor de 
invoer werd verboden van produkten, voortgebracht door gedwongen ar
biedsregimes waaronder dat van de Poenale Sanctie. Dit betekende met name 
voor de tabaksplantages aan de Oostkust van Sumatra een zware dreiging. Het 
dwong de tabaksondernemers ertoe af te kondigen dat vanaf 5 oktober 1931 
geen nieuwe contracten zouden worden gesloten en geen contracten meer zou
den worden verlengd; men ging uitsluitend nog met vrije arbeiders werken 103

). 

Dit was voor de Oostkust van Sumatra, waar in 1929 nog ruim 860Jo van dear
beiders onder straf- en dwangbepalingen onderhevig was, een zeer sterke im
puls voor overgang naar vrije arbeid. 

Van invloed op de overgang naar vrije arbied was tevens de wereldwijde de
pressie die zich vanaf 1930 in alle hevigheid deed voelen en die alle onderne
mingen in de Buitengewesten trof. De gevolgen waren nu ingrijpender dan tij
dens de economische inzinking aan het begin van de jaren twintig. Bijna een
derde van het aantal ondernemingen moest de poorten sluiten, terwijl het to
taal aantal arbeiders in de Buitengewesten daalde van 522.475 in 1929 naar 
231.651in1933 104

). 

De ondernemingen kregen aan het begin van de jaren dertig te kampen met 
een enorm arbeidsoverschot hetgeen de contractarbeid onder de Poenale 
Sanctie minder noodzakelijk maakte en daardoor de overgang naar vrije ar
beid vergemakkelijkte. Tevens wilden de ondernemingen af van de driejarige 
contracten en de daarmee gepaard gaande lasten. In de tijd van economische 
crisis was het voordeliger kortlopende verbintenissen te sluiten waarvan men 
makkelijker af kon 105

). 

Het gevolg was dat, terwijl volgens het inkrimpingsschema per 1 januari 
1934 op de meeste ondernemingen minimaal 400Jo vrije arbeiders moest zijn, 
op deze datum voor alle ondernemingen tezamen reeds een percentage van bij
na 900Jo vrije arbeiders was bereikt106

). Men kan zich afvragen waarom men in 
deze situatie niet besloot om de Poenale Sanctie in zijn geheel af te schaffen; 
er was immers overeengekomen in 1936 deze kwestie opnieuw te bezien. De 
P.A.C. adviseerde echter om in 1936 nog niet over te gaan tot algehele afschaf-
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fing . Als motivering werd aangevoerd dat op de resultaten van de voorafgaan
de jaren, toen abnormale omstandigheden golden, geen definitieve uitspraken 
behoorden te worden gebaseerd. Er werd zelfs geen datum afgesproken waar
op algehele afschaffing dan wel zou moeten plaatsvinden. 

Enkele bepalingen werden echter aangenomen die het gebruik van de Poe
nale Sanctie verder beperkten. De duur van het immigratiecontract werd te
ruggebracht van drie tot twee jaar en het reengagementscontract werd per 
1936 afgeschaft. Tevens werd bepaald dat alle v66r 1935 geopende onderne
mingen per 1 januari 1944 minimaal 7511/o vrije arbeiders in dienst moesten 
hebben. Dit was een versnelling vergeleken met het oorspronkelijke 
schema107

). 

Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zou de verdere afloop van de 
overgang van contractarbeid naar vrije arbeid in het ongewisse laten maar de 
indruk bestaat, dat de afschaffing van de Poenale Sanctie voor het geringe 
aantal contractanten, dat helemaal nog onderhevig was, nog slechts een 
kwestie van enkele jaren zou zijn geweest. 

De arbeidsomstandigheden 

Hoe zwaar de depressie de Buitengewesten trof mag blijken uit de daling van 
het aantal ondernemingen. Kon in 1920-1922 het aantal sluitingen beperkt 
blijven door het afstoten van grote aantallen arbeiders, in de crisis van 1930-
1932 was ook dit redmiddel niet meer voldoende (Figuur 4)108

). 

FIGUUR 4 Het aanta/ ondernemingen in de Buitengewesten, 1925-1938 
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FIGUUR 5 Percentage contractarbeiders en vrije arbeiders aan de Oostkust van 
Sumatra, 1910-1938 
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Tegelijkertijd met de daling van het aantal ondernemingen nam ook het 
aantal arbeiders sterk af. Belangrijker echter dan de daling van het totaal aan
tal arbeiders was de forse toename van het aandeel der vrije arbeiders daarin . 
De arbeidsomstandigheden van de vrije arbeiders - met name de immateriele 
- waren immers aanzienlijk beter dan die van de contractarbeiders die 
moesten werken onder de dreiging van de Poenale Sanctie. Door de overgang 
van contractarbeid naar vrije arbeid trad automatisch een verbetering op van 
de arbeidsomstandigheden voor een groot dee! van het werkvolk. Met name 
aan de Oostkust van Sumatra is de overgang welhaast dramatisch te noemen 
(Figuur 5) . De enige uitzondering op deze trend vormden de tinmijnen op Ban
ka en Billiton waar door een sterke uitbreiding van de activiteiten vanaf 1935 
grote aantallen nieuwe contractanten werden aangetroffen. 

Niet alleen de ondernemingen werden door de Depressie getroffen, ook de 
arbeidsinspectie zelf kreeg sterk te lijden van de bezuiniging en moest door 
personeelsgebrek het aantal inspecties drastisch inkrimpen. In het gunstigste 
geval was nog slechts een inspectie per onderneming per jaar mogelijk, terwijl 
het arbeidstoezicht in de Molukken, Celebes en de Zuider- en Oosterafdeling 
van Borneo zelfs moest worden overgedragen aan het Binnenlands 
Bestuur109). De inkrimping van de arbeidsinspectie verminderde het toezicht 
en liet, althans in beginsel, meer ruimte toe voor misstanden. Doordat na 1933 
het aantal contractanten onder de Poenale Sanctie nog slechts gering was, was 
echter de noodzaak tot toezicht verminderd. 

De controlebevoegdheid van de arbeidsinspectie bij ondernemingen die 
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werkten met vrije arbeiders was gering. Men ging ervan uit dat het feit, dat ar
beiders bij misstanden straffeloos hun verbintenis konden verbreken, ervoor 
zorgde dat de beheerders we! behoorlijke arbeidsomstandigheden moesten 
creeren. Door de sterke toename van het aantal ondernemingen die met vrije 
arbeiders werkten, werd het toch nodig gevonden om de arbeidsinspectie in 
1933 meer bevoegdheid toe te kennen om de arbeidsomstandigheden op derge
lijke bedrijven voldoende te kunnen controleren110

). 

Personeelsgebrek en protesten van de zijde van de werkgevers leidden ertoe 
dat in 1930 wederom de wijze van inspecteren werd gewijzigd. Was men er in 
1927 toe overgegaan om zonder kennisgeving vooraf de ondernemingen te be
zoeken, na klachten van de beheerders besloot men in 1930 om de inspecties 
van tevoren aan te kondigen. W el werd vastgelegd dat bij bepaalde misstanden 
alsnog tot onaangekondigde inspecties kon worden overgegaan. In alle andere 
gevallen zou worden gelnspecteerd met voorkennis van de beheerder 111

). 

Door de Depressie traden dezelfde effecten in werking voor de overgebleven 
contracten als we reeds in de jaren 1920-1922 hebben gezien: sluiting van zie
kenhuizen, verwaarlozing van het onderhoud van gebouwen, maar ook een 
vermindering van de werkdruk112

). De verbeterde houding van de onderne
mers tegenover de contractanten werd nog eens versterkt doordat de werkge
vers, door de omstandigheden gedwongen, hadden geleerd hoe ze hun werk
volk zonder straf- en dwangbepalingen aan de onderneming konden binden. 

Wanneer men het aantal onaangekondigde inspecties als maatstaf mag ne
men voor het voorkomen van misstanden, dan blijken deze tijdens de Depres
sie flink zijn gedaald. In 1930 vonden aan de Oostkust van Sumatra 70 onaan
gekondigde inspecties plaats op een totaal van 545 inspecties. Voor 1931 en 
1932 bedroegen deze aantallen respectievelijk 68 onaangekondigde op 564 in
specties en 11 onaangekondigde op 387 inspecties113

) . 

Een andere indicatie voor een betere behandeling van de contractanten is de 
daling van het aantal bestraffingen in de jaren dertig in de meeste gewesten. 
Alleen in die gewesten waar tin- en steenkolenmijnen voorkwamen bleef het 
bestraffingspercentage hoog vanwege de onveranderde afkeer tegen de onder
grondse ar beid 114

). 

Over de arbeidsomstandigheden van vrije arbeiders werd weinig meer ver
meld dan dat ze inzake regelingen betreffende onder andere arbeids- en rusttij
den, vrije dagen en onderstand dezelfde behandeling genoten als de contract
arbeiders115). Een belangrijke indicatie voor het welzijn van de vrije arbeiders 
is het sterftecijfer. De sterfte onder de vrije arbeiders bleek na 1930 niet hoger 
en in een aantal gewesten zelfs lager te zijn dan de sterfte onder contractarbei
ders voor 1930. Een vergelijking met de sterfte onder contractanten na 1930 
heeft in de meeste gewesten geen zin in verband met de geringe aantallen. 

Resumerend kunnen we vaststellen dat met de overgang van contractarbeid 
naar vrije arbeid het grote kwaad, de Poenale Sanctie, vrijwel onschadelijk 
was gemaakt en dat daarmee het grootste dee! van de misstanden in de Buiten
gewesten tot de verleden tijd was gaan behoren. 
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CONCLUSIE 

In tegenstelling tot wat Breman ons wil doen geloven, keerde na 1904 de stilte 
rond de arbeidsproblematiek in de Buitengewesten niet terug. De discussie 
duurde voort. Door de felle protesten van ondernemerszijde tegen een volledi
ge afschaffing van de Poenale Sanctie was het overheidsbeleid tot 1920 erop 
gericht om de straf- en dwangbepalingen langs geleidelijke weg af te schaffen. 
Intussen kreeg de abeidsinspectie voldoende steun van de regering om een 
flink aantal verbeteringen aan te brengen. Het duidelijkst waren de verbeterin
gen op het materiele vlak: betere huisvesting, geneeskundige voorzieningen en 
voeding. Dit resulteerde in een forse daling van de sterfte tot een niveau dat, 
zelfs naar Nederlandse maatstaven gerekend, aanvaardbaar te noemen was. 

Op het immateriele vlak bleek het veel moeilijker de situatie van v66r 1904 
te doorbreken. Dikwijls waren de misstanden het directe gevolg van de hierar
chische structuur op de plantages waar absolute gehoorzaamheid aan en angst 
voor de meerdere bepalend was. In deze situatie gingen de koelies niet snel 
over tot indienen van klachten. Hoewel het werk van de arbeidsK:ispectie ook 
op immaterieel vlak vele misstanden wegnam, bleef een veel gehoorde klacht 
dat de beheerders hun werkvolk te ruw bejegenden. Dat kon alleen beeindigd 
worden door een afschaffing van de Poenale Sanctie. 

De plannen hiertoe werden onderbroken door de economische inzinking 
van 1920-1922. In enkele jaren tijd werden grote aantallen arbeiders naar hun 
plaats van herkomst teruggestuurd. Doordat daarna de conjunctuur weer snel 
aantrok kregen de ondernemers te kampen met een groot tekort aan werkvolk, 
een situatie vergelijkbaar met die in 1880 toen de Koelieordonnantie was in
gesteld. De overheid kon weinig anders doen dan de klok stilzetten en deaf
schaffing van de Poenale Sanctie opschorten. 

Aan het einde van de jaren twintig werd de afschaffing nader voorbereid 
door het besluit om de ondernemers via een inkrimpingsschema geleidelijk 
over te laten gaan op vrije arbeid zonder Poenale Sanctie. Maar wederom 
werd het regeringsbeleid doorkruist door het inzakken van de economie, dit
maal echter met gunstig gevolg. De crisis van 1930-1933 en het amendement op 
de Amerikaanse tariefwet ( 1929) zetten de ondernemers aan tot versneld door
voeren van de overgang van contractarbeid naar vrije arbeid. De lange duur 
van de Depressie en het langzame herstel - er ontstond nu geen plotseling ar
beidstekort - stelde de overheid in staat de werking van de Poenale Sanctie 
dusdanig te beperken dat men tegen 1938 kan spreken van het einde van een 
tijdperk van straf- en dwangbepalingen. 



BIJLAGE I Totaal aantal contractkoelies in de Buitengewesten, 1910-1938 

Oostkust Westkust Lampongsche 
van Atjeh Tapa- van Benkoelen districten Pal em- Djambi Banka 

Sumatra noeli Sumatra bang 

1910 108130 1280 5033 ± 1500 19823 
19ll ± 130000 3325 3lll 6349 2868 2025 21292 
1912 176717 5456 2188 5650 5748 2067 22296 
1913 183897 3243 2179 5498 21402 
1914 177157 4647 3678 2359 3955 6170 21406 

1915 172869 4386 2974 4768 19702 
1916 190792 ±90000 5858 4990 2095 19628 
1917 217102 13160 18950 z 
1918 228553 15761 6074 7388 4586 17812 > 
1919 239307 17972 8289 7159 4816 18687 :-i :c 

t1'l 
1920 238336 3037 10244 234 21240 ::: 
1921 208343 9575 4204 6846 9429 8756 8756 2ll04 ~ 
1922 179812 3685 7880 7263 4678 18061 < 
1923 176212 7756 7553 8242 4447 4708 17574 
1924 175730 8613 8224 9501 7089 9801 19722 

1925 196080 4623 %24 10891 5874 5502 18228 
1926 223219 13936 5486 ll452 6621 8124 8124 18544 
1927 239270 6157 15259 12679 8309 13213 21140 
1928 250558 6213 18545 12910 7810 14136 18380 
1929 261619 25326 6l14 23051 14542 7036 14339 16363 

1930 236850 21045 4593 19573 l1083 4983 ll826 15623 
1931 137636 13040 2561 12656 7560 2593 7575 11487 
1932 27338 54ll 1068 5598 3235 345 2715 5738 
1933 l1699 3747 1047 4028 ll92 - 1315 1904 w 
1934 6059 3204 1023 3518 149 735 1326 N 

-..! 



w 
N 

Oostkust Westkust Lampongsche 00 

van Atjeh Tapa- van Benkoelen districten Palem- Djambi Banka 
Sumatra noeli Sumatra bang 

1935 7137 2868 856 62 - 726 3186 
1936 6394 2785 785 30 - 498 7230 
1937 9733 4891 1507 544 - - 338 13037 
1938 4670 4767 1258 118 - - - 7752 

Bron: Eerste tl m zeventiende verslagen van de arbeidsinspectie in Nederlands-Indie. 

z 
> 
::<i 
::c m 
::: 

Billi- Riouw Wester- Zuider- en Cele- Menado Amboi- Bali Ternate ::<i m 
ton afdeling Oosterafde- bes na en < 

van ling van Lombok 
Borneo Borneo 

1910 14528 4266 
1911 13913 6210 8337 865 
1912 15464 8277 8358 1250 1106 - 218 
1913 15116 10238 
1914 16239 

1915 14225 
1916 15828 1883 
1917 16103 503 8609 - 358 
1918 16060 310 8633 1278 
1919 19548 9105 8302 



1920 20836 777 
1921 20370 8216 
1922 17541 5484 
1923 17370 4683 220 
1924 16147 272 10180 

1925 16459 4642 453 
1926 17108 5310 16223 
1927 17558 6408 1269 
1928 17972 5296 14190 
1929 18569 5137 971 

1930 14218 3630 629 
1931 1721 1728 241 
1932 587 24 -
1933 39 -
1934 264 -

1935 262 -
1936 208 -
1937 194 -
1938 139 -

8400 85 
10460 
9583 
9664 

1538 
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- 1192 
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BIJLAGE II Totaal aantal vrije arbeiders in de Buitengewesten, 1910-1938 w 
w 
0 

Oostkust Atjeh Ta pa- Westkust Ben- Lampongsche Palem- Djambi Bank a 
van noeli van koelen districten bang 

Sumatra Sumatra 

1910 
1911 2250 
1912 1799 1250 90 2543 
1913 6696 28 309 1942 
1914 8375 - 164 

1915 8373 - 171 
1916 7341 ±900 215 33 2144 
1917 4135 1421 z 
1918 4860 1292 376 1109 > 
1919 7493 2435 230 3331 ::<l 

::c: 
tn 

1920 12126 ± 1300 1685 :::: 
1921 12550 275 ::<l 

tn 
1922 9509 1418 226 2279 < 
1923 8734 1390 986 583 3230 6122 
1924 27397 2461 932 292 4551 6856 

1925 25310 2282 503 619 6707 8569 431 
1926 25107 2400 342 1744 1100 5114 8024 482 
1927 29579 3122 605 1036 1092 6316 10828 767 
1928 33127 3951 864 1606 1437 7323 17865 1089 936 
1929 41084 4614 1208 2537 1959 8949 26517 1784 4304 

1930 49000 4797 1270 2872 2412 7768 22042 1237 3542 
1931 88059 6738 1833 2719 5943 15728 696 2346 
1932 140499 9409 1771 4343 5514 7123 13035 1101 2864 
1933 153026 %55 1724 6589 5466 8196 13721 837 6242 
1934 153992 11869 1964 364 9164 13617 300 6802 



Oostkust Atjeh Tapa- Westkust Ben- Lampongsche Pal em- Djambi Banka 
van noeli van koelen districten bang 

Sumatra Sumatra 

1935 17991 11772 3231 8135 6458 8577 13393 464 6957 
1936 187889 13037 2974 9177 6428 10334 14350 541 8981 
1937 215328 16505 3528 10530 6177 14484 17834 867 5700 
1938 216094 17432 3690 11075 6014 13048 19125 1419 5379 

Bron: Eerste tl m zeventiende verslagen van de arbeidsinspectie in Nederlands-lndie. 

z 
> 
:o:i 

~ 
a:: 

Billi- Riouw Wester- Zuider- en Cele- Menado Amboi- Bali Ternate ~ 
ton afdeling Oosterafde- bes na en < 

van ling van Lombok 
Borneo Borneo 

1910 
1911 3300 699 
1912 783 3399 936 
1913 
1914 

1915 
1916 
1917 1593 173 
1918 235 2017 w 
1919 1586 4257 w 



.... 
Billi- Riouw Wester- Zuider- en Cele- Menado Amboi- Bali Ternate .... 
ton afdeling Oosterafde- bes N 

na en 
van ling van Lombok 

Borneo Borneo 

1920 241 5400 878 944 350 
1921 7730 638 338 
1922 1772 7730 394 801 263 
1923 3067 636 10264 588 881 
1924 3158 557 11450 521 1270 

1925 387 3636 560 16918 - 1170 2447 228 
1926 343 3378 897 11287 - 1001 2052 144 
1927 371 3322 466 13792 - 796 2206 327 z 
1928 430 4557 456 17684 2 1048 2419 319 > 

)':I 
1929 448 4955 447 861 2493 328 :r: 

tT1 

291 564 467 1071 2197 230 
a:: 

1930 4371 )':I 

1931 6808 3651 352 15434 265 582 1357 187 tT1 
< 

1932 3065 4015 270 13609 109 1457 99 
1933 4029 284 
1934 4507 228 

1935 4475 193 
1936 4948 221 
1937 6641 890 11897 
1938 6477 677 13247 
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BIJLAGE III Het aantal sterfgevallen in de Buitengewesten per duizend 
contractarbeiders *) 

Oostkust Atjeh Tapa- Westkust Ben- Lampong- Palem- Djambi Banka 
van noeli van koelen se dis- bang 

Sumatra Sumatra tricten 

1910 26,4 13,9 
1911 17,4 30,0 11,0 
1912 29,0 104,0 11,0 
1913 23,5 
1914 21,2 

1915 12,4 
1916 10,9 
1917 12,l 8,0 20,0 21,0 8,0 
1918 21,2 27,0 56,0 41,0 31,0 
1919 19,7 21,l 22,4 

1920 13,5 14,6 
1921 9,4 12,I 7,9 22,5 
1922 7,4 8,3 7,8 16,8 9,9 8,5 
1923 5,5 6,6 6,1 8,1 
1924 5,9 6,4 8,8 3,1 

1925 6,4 4,9 5,9 13,3 11,0 14,6 6,6 7,0 
1926 8,3 5,6 6,2 11,5 7,9 22,l 8,7 6,3 
1927 7,1 8,3 4,5 18,7 6,0 15,0 9,2 6,7 
1928 7,8 10,2 6,0 15,2 10,6 12,5 7,0 7,5 
1929 7,2 7,0 4,7 14,0 9,8 11,9 6,8 5,2 

1930 7,1 11,l 4,7 8,6 9,3 15,5 6,0 3,4 
1931 5,7 5,6 4,9 6,1 4,8 11,5 5,5 6,2 4,5 
1932 4,8 5,7 5,4 6,4 5,5 15,4 4,8 4,5 4,6 
1933 6,2 4,7 5,0 5,3 3,6 6,5 4,4 4,1 4,1 
1934 7,9 6,4 7,6 6,5 5,3 9,1 4,4 4,7 

1935 8,4 6,5 7,4 4,6 7,2 9,S 6,2 18,3 3,7 
1936 6,7 7,1 3,8 5,1 8,3 10,3 6,9 3,1 
1937 7,9 6,8 6,6 5,9 8,7 7,9 5,1 1,4 2,9 
1938 7,7 6,0 5,4 5,0 7,7 7,0 5,2 7,9 3,4 

Bron: Verslagen van de arbeidsinspectie 
*) Vanaf 1931 per duizend contractarbeiders en vrije arbeiders samen. 
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Billi- Riouw Wester- Zuider- Cele- Menado Amboi- Bali en 
ton afdeling en Oost- bes na Lombok 

van erafde-
Borneo ling van 

Borneo 

1910 6,1 
1911 6,5 7,7 
1912 10,4 
1913 10,3 
1914 11,5 

1915 9,5 
1916 7,0 
1917 7,0 
1918 9,0 
1919 11,7 5,8 

1920 10,2 14,7 
1921 6,7 21,4 
1922 5,5 17,8 
1923 4,8 11,4 9,0 5,2 4,2 
1924 5,9 12,6 4,1 8,4 8,7 

1925 5,1 12,9 9,4 9,8 7,0 9,2 
1926 5,0 20,5 23,3 9,3 4,6 11,2 
1927 6,7 16,6 7,6 8,2 2,6 9,4 
1928 6,2 11,1 12,2 8,9 7,7 10,9 
1929 6,4 11,9 5,6 14,5 4,6 18,8 

1930 5,4 8,4 12,5 16,1 3,8 11,8 
1931 5,5 8,2 2,2 5,2 15,5 5,3 7,1 4,8 
1932 3,6 7,0 6,4 4,6 10,7 7,5 5,8 
1933 8,4 
1934 7,9 7,8 

1935 8,6 9,5 
1936 7,9 
1937 5,8 3,6 
1938 5,1 6,4 6,6 
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ANDRIES HEERDING 

Amsterdam 30 januari 1927 - Amsterdam 17 maart 1987 

Op 17 augustus 1972 schrijft Heerding een lange brief over het wenkend 
pespectief van een opdracht tot geschiedschrijving van Philips Eindhoven, 
met daarin de typerende zinsnede: ,,Wat jullie ook zullen adviseren , elke sug
gestie gaat gespaard met risico's voor de opdrachtgever als gevolg van de zo 
voorname menselijke factor en de vermoedelijk Jange tijdsduur van het pro
ject. " Niet veel later zal hijzelf deze opdracht krijgen. Met ingang van 1974 
vangt hij het werk voor Philips aan dat zal resulteren in twee delen geschied
schrijving. Het eerste komt in 1980 uit, het tweede verschijnt in december 
1986, enige maanden v66r zijn dood. In de bedrijfsgeschiedenis van Neder
land vormen deze boeken een mijlpaal, wegens hun brede opzet, diepgang en 
optiek. Achteraf is duidelijk dat wat in het !even van de auteur vooraf ging aan 
de Eindhovense periode een voorbereiding betekende voor de arbeid aan de 
Philips-geschiedschrijving. 

Het was een voorbereiding die meer inhield dan alleen vormingsjaren te 
zijn. Toen Heerding in 1973 besloot naar Eindhoven te gaan, was hij een man 
van middelbare leeftijd en een geschoold bedrijfshistoricus, bewust van de ri
sico's van een groot project. Zijn weg naar de bedrijfsgeschiedenis was uitzon
derlijk en moest het ook zijn omdat het vak als academische discipline op dat 
moment in ons land niet voorkwam. Heerding begaf zich daarheen via het be
drijfsarchief. Na zijn middelbare schooljaren in de hoofdstad was hij in 1946 
in dienst getreden van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij aldaar, met de 
bedoeling in een administratieve functie naar Indonesie te worden uitgezon
den . Daartoe kwam het slechts korte tijd (1946-1947) omdat zijn gezondheid 
niet tegen het tropische klimaat bestand bleek te zijn. Na zijn terugkeer in Ne
derland was hij werkzaam op het archief der onderneming, waar hij zich 
gelnspireerd voelde door de leiding die de archivaris Limburg gaf. In de avond
uren wijdde hij zich aan de studie van economie en geschiedenis . De eerste 
leidde tot een met succes afgelegd M.0.-examen economie in 1955. De tweede 
voerde hem in de kring van de opleiding geschiedenis aan het Nusseminarium 
te Amsterdam, waar dr. H. Klompmaker hem tot leidsman was. Met het einde 
van de K.P .M. in zicht wilde Heerding zich voor het leraarschap bekwamen. 
In 1961 kreeg hij evenwel van Hoogovens IJmuiden het verzoek de leiding van 
het bedrijfsarchief op zich te nemen. Hierop ging hij graag in . De voorafgaan
de jaren hadden hem in theorie en praktijk op de hoogte gebracht van de mo
derne inzichten omtrent het bedrijfsarchief. De functie bij Hoogovens bete
kende dat hij zich met zijn vrouw en twee jonge kinderen in Heiloo vestigde. 
Daar vond hij tijd voor een zeer bij hem passende liefhebberij, waarin hij lan
ge tijd ontspanning zou vinden, het pottenbakken. Zijn vermogen tot vormge
ving kwam hierin voor het eerst treffend tot uiting. 

In het archief van Hoogovens ontplooide Heerding zich in de eerste plaats 
als bedrijfsarchivaris. Hij was daarnaast op de manier die van hem zo bekend 
is geworden, vriendelijk en meelevend, de onderzoekers behulpzaam bij hun 
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research. Wat in een geval als een incidenteel bezoek begon, kreeg een jaar la
ter een langdurig vervolg door de veelvuldige dienstverlenging ten behoeve van 
de geschiedschrijving van Hoogovens. Toen het boek in 1968 verscheen, had 
Heerding zelf eveneens de smaak van het schrijven te pakken. Na grondig on
derzoek publiceerde hij in 1971 Cement in Nederland, ter gelegenheid van het 
veertigjarig bestaan van de Cementfabriek IJmuiden (Cemij N. V. ), een doch
ter van Hoogovens. Doordat dit werk zich niet bepaalde tot het bedrijf in en 
gezin maar de hele bedrijfstak in de beschouwing trok, bezat het een allure die 
het rechtvaardige van Heerdings meesterproef als bedrijfshistoricus te gewa
gen. Er was alle aanleiding hem mettertijd een grote opdracht toe te vertrou
wen. 

Voor het zover was, ving een ontwikkeling aan die parallel liep met de arbeid 
van de opdracht van Philips maar haar oorsprong vond in de periode bij Hoog
ovens. Zij betrof Heerdings visie op de functie van de bedrijfsgeschiedenis en 
zijn rol in ontplooiing van het vak. Kort na de voltooiien van het cementboek 
gaf hij zich rekenschap van de betekenis van de bedrijfsgeschiedschrijving 
voor de totstandkoming van actueel bedrijfsbeleid. Vanwege het zgn. terug
koppelingseffect - kennis van het bedrijfsverleden ten nutte te maken voor het 
bedrijfsbeleid - zag Heerding een eigen rol voor de bedrijfshistoricus in de ac
tuele beleidsvorming der onderneming weggelegd. In een interne notitie van 
januari 1971, Cement in Nederland - ,, Tussen de regels", liet hij hiervan een 
toepassing zien, uitgaande van de vraag waarom de voornaamste wegbereider 
en tevens grootste grondstoffenleverancier van cement niettemin in een min
derheidspositie terecht was gekomen. Daarbij stelde hij uitdrukkelijk vast dat 
het geenszins de bedoeling was in een terugblik een exclusief beleidsoordeel te 
willen aanmatigen. Tijdens de archiefstudiedagen over bedrijfsarchieven in 
maart 1975 bepleitte hij in zijn voordracht ,,Bedrijfsarchivaris en bedrijfs
historicus" de permanente aanwezigheid in een bedrijf van de bedrijfshistori
cus die ten dienste zou zijn van de reflexie op het eigen handelen van het bedrij f 
(Nederlandse Archievenblad (1975) 265). Weerklank voor zijn opvattingen 
zocht Heerding niet alleen in de kring van vakgenoten maar ook bij de leiding 
van Hoogovens IJmuiden. Deze was echter afwerend. Later pas bleek hoe 
diep de gedachte van Heerding hieromtrent ging. Jaren nadat hij het werk 
voor de Philipsgeschiedenis had opgevat, kwam hij plotseling met een interne 
notitie voor de dag, een dik boek gelijk, getiteld Archivaris van Hoogovens 
1978. Hoe subjectief ook, het bewees eens te meer de behoefte van de auteur 
aan boekstaving, in dit geval van zijn grieven en bezwaren tegen de leiding van 
de IJmuidense onderneming. Tekortgedaan in de z.j. gerechtvaardigde ver
wachtingen omtrent zijn functie bleef hij nog jarenlang tegen Hoogovens pro
cederen. De voor hem positieve uitkomst hiervan kwam bij de buitenstaander 
eerder over als een teken van zijn volharding dan als overtuigend bewijs van 
zijn gelijk. Wie Heerding bij Hoogovens had zien floreren als bedrijfsarchiva
ris en de grondslag voor zijn opmerkelijke loopbaan als bedrijfshistoricus had 
zien leggen, was verrast door de persoonlijke beleving van eigen voor- en te
genspoed. Het toonde hem in zijn kwetsbaarheid zowel als ermee vaak sa
menhangend strijdvaardigheid. Gelukkig gaf daarnaast de creatieve weten-
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schapsbeoefening hem de mogelijkheid tot innerlijk evenwicht en erkende 
prestatie te geraken. 

Zijn visie op de bedrijfsgeschiedenis alleen al maakte Heerding tot een bij
zondere figuur in de bedrijfsgeschiedenis. Maar hij was het ook wegens zijn 
actieve rol in het verenigingsleven. Hij behoorde in 1979 tot de oprichters van 
de Werkgroep Bedrijfsgeschiedenis en was bekend bezoeker en gewaardeerd 
Spreker voor deze werkgroep en voor de Werkgroep Geschiedenis der Tech
niek. De ontvangsten bij Philips Eindhoven behoorden bij de twee werkgroe
pen tot de bijzondere gebeurtenissen. Het publieke vertrouwen in hem als be
drijfsarchivaris bleek onverholen toen de regeringsadviseur der jaren dertig, 
ir. A. Groothoff, hem zijn omvangrijke archief toevertrouwde, door Heer
ding enige jaren beheerd en geraadpleegd en vervolgens overgedragen aan het 
Algemeen Rijksarchief. Het grote werk dat hij in 1974 aanving, de geschied
schrijving van Philips, legde hem allengs dwingende beperkingen op. Werk en 
liefhebberijen vielen meer en meer samen. Het pottenbakken was opgegeven. 
Met een indrukwekkende wilskracht en vrijwel onbeperkte arbeidslust wijdde 
Heerding zich in zijn kamer aan de Eindhovense Emmasingel, oud pand van 
Philps, en thuis in het nabijgelegen Wintelre aan de grote opdracht. Zijn rei
zen in binnen- en buitenland bestonden voornamelijk uit archiefreizen. In 
1980 verscheen zijn Geschiedenis van de N . V. Philips' Gloeilampenf abrieken. 
Het ontstaan van de Nederlandse gloeilampenindustrie, in 1986 gevolgd door 
dee! II (1891-1922) Een onderneming van vele markten thuis evenals nog enige 
maanden eerder de vertaling van het eerste dee! bij de Cambridge University 
Press. Grote voldoening ontleende hij aan de waardering die zijn werk in de 
academische kring der bedrijfsgeschiedenis ondervond. Met toewijding leefde 
hij naar zijn derde dee! toe, dat de geschiedenis van Philips van het begin der 
jaren twintig deze eeuw tot het midden der jaren vijftig zou bevatten. Een ont
werp daarvoor maakte hij nog gereed. Maar inmiddels had zich de kwaal bij 
hem geopenpaard die fataal zou worden. Indirect kon hij er in de laatste 
maanden op zinspelen door in de trant van het pottenbakken ervan te gewagen 
dat we een keer opnieuw gebakken moesten kunnen worden omdat er nog zo
veel te doen was. Nog vrij onverwacht ging hij op 17 maart 1987 heen. 

Met de dood van Heerding heeft de moderne bedrijfsgeschiedenis van Ne
derland het gevoelige verlies van een pionier geleden. Zowel bij Philips als in 
het vak in het algemeen is een grote leegte ontstaan. De bedrijfsgeschiedenis 
zal helaas voortaan zijn critische vragen over doe!, richting en wijze van de 
vakbeoefening missen en bovenal de volvoering van zijn plannen van en na 
dee! drie van de Philipsgeschiedschrijving. Hij was al vanaf het begin der jaren 
zeventig bezig collecties aan te leggen voor toekomstige publicistische arbeid 
en dacht daarbij aan de geschiedenis van de K.P.M., de genoemde Groothoff, 
het sociaal ondernemerschap en de naoorlogse industrialisatie, kortom, een 
programma voor nog eens jaren. Dit heeft niet zo mogen zijn. Als vakgenoten 
betreuren wij het gemis van dit alles maar wij mogen dit nu niet alleen als ver
lies aanmerken. Het maken en nu overdragen van een programma van onder
zoek vormde het teken van zijn kwaliteit als volledig bedrijfshistoricus. Want 
dat was Heerding door aanleg, vorming en ontplooiing: volledig bedrijfshisto-
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ricus, ook in de zin dat hij zijn generatie de enige was voor wie de bedrijfsge
schiedenis niet een tijdelijke of blijvende nevenactiviteit vormde naast of van
uit de economische geschiedenis zelf. Met Heerding is Nederlands eerste volle
dige bedrijfshistoricus heengegaan. 

Joh. de Vries 
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