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BEDRIJFSGESCHIEDENIS IN HET SP ANNINGSVELD TUSSEN
OPDRACHT EN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK *)
Inleiding door
J .F.E. BLASING
De snelle ontwikkeling van de moderne bedrijfsgeschiedenis ook in Nederland
en haar op gang gekomen institutionalisering op en vanuit nationale instellingen van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, dwingen tot regelmatige bezinning op de grondslagen en kernproblemen van de jonge discipline. Daarvoor is telkens een scherpe omschrijving van de begrippen een eerste vereiste
en de afbakening van de te behandelen probleemstelling een tweede. Laten we
hier ter verheIdering van de laatste een fictieve onder- en bovengrens veronderstellen van wat bedrijfsgeschiedenis kan zijn. Onder bedrijfsgeschiedenis
in opdracht versta ik dan de befaamde jubelliteratuur in optima forma, dus de
fraai uitgegeven verslagen omtrent een roemrijk bedrijfsverleden vol heerlijkheid en edele protagonisten, opgetekend door niet-professionele scribenten
lOnder eindverantwoordelijkheid en wei ten behoeve van apolegetische en/ of
hagiografische bedrijfsdoeleinden. Dat is de ene, extreme kant van het spanningsveld waarop hieronder nader wordt ingegaan en tevens, in de minder
gunstige zin des woords, zijn ondergrens. Eenzijdiger kan het namelijk bijna
niet. Ter bepaling van de bovengrens ware te den ken aan de volledig autonoom opererende, academisch geschoolde (bedrijfs)historicus, die erin slaagt
zijn op pre-twintigste eeuws archiefmateriaal en zuiver wetenschappelijk onderzoek gebaseerde bedrijfshistorische studie via een gerenommeerde uitgever
op de markt te brengen. Mooier kan het bijna ook niet, vooral niet, als er ook
nog een publikatievoorschot aan verbonden is . Dat schijnt - mirabile dictu nog voor te komen. Het moge duidelijk zijn: beide vormen van bedrijfsgeschiedenis, i.e. lOwel haar dienende als haar puur wetenschappelijke variante,
bestaan de facto allanger en worden vanouds tot het vakgebied der economische geschiedenis gerekend.
Met een en ander zij overigens geen principieel waardeoordeel uitgesproken. Enerzijds valt het overgrote deel der bedrijfsgeschiedenissen uiteraard in
de marge tussen de twee geschetste uitersten. Anderzijds sluit een opdracht tot
bedrijfshistorisch onderzoek wetenschappelijk verantwoorde analyse geenszins uit en kan ook universitair ivoren-toren-gepeins tot onverantwoorde identificatie met een studieobject en/ of -subject leiden. Bovendien laat de classificering onverlet dat de oude evenals de nieuwe op traditionele wijze totstandgekomen gedenkboeken natuurlijk hun intrinsieke char me en hun dikwijls ook
aanzienlijke functionele waarde behouden, al was het maar als de vaak enige
beschikbare bron van bedrijfshistorische gegevens. En wie heeft niet wei eens,
vooral na "consumptie" van bijvoorbeeld een kurkdroge dissertatie op bedrijfshistorisch terrein, (heimelijk) terugverlangd naar de onbekommerde
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roze-bril-benadering van we leer , naar de onbedoeld heerlijk eerlijke subjectieve terugblik en het boeiende feest der ijdelheid in boekvorm? Was het mede
deze context die de mentor en nestor der mod erne bedrijfsgeschiedenis in Nederland, Joh. de Vries, tijdens het op 27 november 1987 aan de Katholieke
Universiteit Brabant over bedrijfsgeschiedenis gehouden Symposium tot de
prikkelende uitspraak inspireerde niets (!) - tenminste niet als eerste stap en
begin van historische discussie - tegen jubelboekjes en hagiografieen te hebben? De aanwezige leerlingen en vrienden van de oude meester hapten even
naar lucht en knoopten vervolgens, zeker degenen onder hen met biografische
neigingen in de toekomst, die wijze woorden goed in hun oren.
Tegen de geschetste achtergrond bezien ligt een definitie van de moderne bedrijfsgeschiedenis voor de hand. Met moderne bedrijfsgeschiedenis worden
hier de, uiteindelijk uit de traditie der gedenkboekenschrijverij voortgekomen, op individuele bedrijven gerichte historische werken bedoeld die, ten eerste, aan de gebruikelijke criteria van (historische) wetenschappelijkheid
beantwoorden of pretenderen daaraan gemeten te willen worden en die, ten
tweede, op enigerlei wijze onder de paraplu van een niet primair op wetenschapsbeoefening gerichte onderneming of instelling door deskundigen zijn
vervaardigd. Het zijn deze studies en niet wat al eerder bestond, die tot nieuwe
discussie van de vakproblemen nopen, en het is de daaruit voortkomende kritische standpuntbepaling waarmee de geloofwaardigheid van het jonge yak als
gelijkwaardige academische discipline valt of staat.
Of genoemde paraplu nu opdracht, verzoek of in-dienst-van heet, of hij
groot of klein is, doorzichtig, zwart of wit, of hij brede of smalle geldstromen
doet ontstaan, is in dit verband niet van wezenlijk belang. Evenmin of de
auteur het specifieke onderzoek al dan niet op part-time basis in dienst van een
universiteit c.q . onderneming verricht. Een en ander impliceert hooguit een
andere intensiteit van de problematiek, niet het wegvallen ervan. Het is, blijft
en gaat om bedrijfsgeschiedenis met een tenminste partieel aanwezige commerciele link en bevindt zich daarmee, aldus ook het thema van het Tilburgse
Symposium, letterlijk in het spanningsveld tussen onze uitersten, tussen opdracht en wetenschappelijk onderzoek. En dat brengt me tot de essentie. Als
we het erover eens kunnen zijn dat de grondslagen en kernproblemen der
historische wetenschappen per definitie ook die der wetenschappelijk bedreyen moderne bedrijfsgeschiedenis vormen, dan valt ook niet moeilijk in te
zien, dat de bewuste link met het bedrijfsleven aan die grondslagen en kernproblemen een additionele component toevoegt. Het gaat met andere woorden om de be ken de vraagstukken ten aanzien van de vrijheid van onderzoek
en publikatie waarmee de uitsluitend universitair bezige historicus uiteraard
ook te maken heeft maar in tegenstelling tot de moderne bedrijfshistoricus
beslist niet in de extradimensie der specifieke belangen van een bedrijf of instelling. Het spreekt vanzelf dat de doelstellingen van wetenschap en bedrijfsleven niet zonder meer met elkaar sporen. De opdracht-tot, het verzoekom door een onderneming schept een band, dus afhankelijkheid van de historicus in statu nascendi. Die afhankelijkheid kan en zal in de regel in min of
meer subtiele patronen van werk- en resultaatbelnvloeding resulteren die
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slechts tot op zekere hoogte voor historicus en betrokken onderneming inzichtelijk behoeven te zijn. Immers, de opdracht verlenende onderneming heeft
vrijwel altijd een visie op haar eigen verleden en hoe dat verleden bestudeerd
zou moeten worden. Die visie zal als gevolg van divergerend belang en scholingsgraad van die van de historicus afwijken. Ten dien aanzien zijn beperkte
inzichten eerder regel dan uitzondering. Wanneer we de geschiedenis vergelijken met een vrucht, zeg maar met een perzik of een appel, en de geschiedwetens chap met het geheel van onderzoek en uitkomsten die tot de kern van die
vrucht moeten leiden, dan geldt voor het gesprek tussen opdrachtgever en bedrijfshistoricus ongeveer hetzelfde als hetgeen ten opzichte van diens dialoog
met de samenleving mag worden geconcludeerd; de "discussie" vindt plaats
op het niveau van de schillen. Met als gevolg dat in de bedrijfshistorische praktijk luid of zacht naar voren gebrachte verschillen van mening en benadering
onvermijdelijk zijn en dat het van de materiele en juridische afspraken afhangt in welke mate en met welke consequenties de op zich niet onbegrijpelijke
bedrijfshistorische verwachtingen der onderneming tot structurele invloed op
het werk kunnen rijpen. Enerzijds is te vragen: welke faciliteiten geniet de
auteur? Is het absurd te veronderstellen dat bijvoorbeeld royale voorzieningen
in de sfeer van werkkamer, assistentie, kerstpakket, personal computer en andere apparatuur de op de universiteit waarlijk niet verwende historicus op z'n
minst dankbaar stemmen, dus (ongewild) drukgevoelig maken en het toch al
werkende proces van geleidelijke identificering met het onderzoeksobject versterken? Men kan zich van dit proces bewust zijn en het toch ondergaan. En
een onderneming kan haar auteur van een fraaie "fopspeen" voorzien zonder
bedoelde effecten op het oog te hebben.
Anderzijds wordt de vrijheid van de bedrijfshistoricus, om desgewenst ook
minder welgevallige geluiden te laten horen, vanzelf sterk gekanaliseerd door
het rechtspositionele kader waarbinnen hij wordt geacht te functioneren. Een
breed spectrum van mogelijke invloed bedreigen hier ook het met de beste
voornemens begonnen werk, want tenslotte is de historicus geen automaat die
eenmaal vaststaande commando's (= principes) ongeacht de mogelijk vervelende consequenties tot uitvoering brengt. Te dien aanzien zijn derhalve de
volgende vragen te stellen en te expliciteren: Welke afspraken bestaan ten opzichte van de toegankelijkheid der bronnen? Op welke wijze, bijvoorbeeld
door open en/of stilzwijgende selectie van gevoelig geacht materiaal, beschermt de onderneming echte of vermeende belangen? Wordt het manuscript
beoordeeld en vervolgens intern verspreid of door een onafhankelijke uitgever
op de markt gebracht? Wie betaalt de uitgever? Bij wie berust het onbeperkte
auteursrecht, d. w.z. met name de exploitatierechtelijke component ervan?
In deze gaat het er natuurlijk helemaal niet om of een en ander werkelijk is
uitgesproken of expliciet op papier is gezet, doch om de eventueel uiterste consequentie van wat er in de bedrijfshistorische praktijk gebeurt "als puntje bij
paaltje komt". Te uitdrukkelijk gediscussieerde afbakening vooraf kan wellicht soms de verhouding verstoren voordat deze is gevestigd. Te veel vaagheid
echter kan tot een echec (achteraf) voor de auteur leiden. De moderne bedrijfshistoricus dient in aile gevallen helder voor ogen te staan waar hij met welke
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mogelijke uitkomsten mee bezig is en hij dient daarover gedetailleerd verantwoording af te leggen. In het antwoord op de gestelde vragen schuilt de enige,
onder aIle omstandigheden betrouwbare maatstaf wat betreft de in- en externe
inschatting van de auteursautonomie, i.c. door de historicus zelf, door het bedrijf en door de lezers. Zeker in twijfelgevaIlen, dus ten aanzien van wat zich
op de grens tussen het wetenschappelijk nog geoorioofde en het gevoel voor
tact enerzijds bevindt en het "vrijwillig" ingaan op alleriei kleine en minder
kleine bedenkingen anderzijds, zal de balans der beoordeling naar de positiefwetenschappelijke kant uitslaan indien duidelijk is dat de bedrijfshistoricus
zijn manuscript desnoods vanuit een machtspositie had kunnen lanceren. Dat
hij dat liever niet doet omdat hij dan vervolgopdrachten c.q. -verzoeken gevoeglijk kan vergeten, behoeft geen betoog en doet hier verder niet ter zake.
Waar het in laatste instantie om draait, lOuden wij samenvattend tot de hamvraag oftewel de "Gretchenfrage" der moderne bedrijfsgeschiedenis kunnen
verdichten: wie beslist uiteindelijk over publikatie? Terecht, en naar ik meen
ook niet toevallig, heeft de eerste in Nederland tot hoogleraar in de bedrijfsgeschiedenis benoemde historicus, de Rotterdamse ordinarius H.H. Vleesenbeek, deze vraag tijdens het Tilburgse Symposium aan de orde gesteld. Want
scherp geformuleerd betekent dat: wie niet over de publikatie van eigen werk
beslist, staat min of meer onder curatele. En wie onder curatele staat kan worden geacht minder onafhankelijk te formuleren dan wanneer hem niet voortdurend de niet-publikatie als een zwaard van Oamocles boven het hoofd lOU
hangen.
Nogmaals zij hier beklemtoond dat met het aldus stellen van de basisprincipes van de vakbeoefening geenszins de formulering van waardeoordelen
wordt beoogd. Op het veld der moderne bedrijfsgeschiedenis groeien tussen
lOn en schaduw vele mooie bloemen. Niemand zal tegenspreken dat het resultaat van bedrijfshistorisch onderzoek in opdracht, ja, in full-time dienst van
een bedrijf wetenschappelijker, uitputtender en leesbaarder kan zijn dan een
vergelijkbare, in volkomen vrijheid geschreven studie op bedrijfshistorisch
terrein. Oat zal vanzelfsprekend mede van de persoon van de historicus en van
zijn ervaringsniveau afhangen. Maar ook de meest verdienstelijke, als wetenschapper bekende auteur staat niet boven de dingen. Ook voor hem geldt iedere keer opnieuw dat volledige wetenschappelijke erkenning van zijn werk
beslissend afhangt van de mate waarin tel kens het netwerk van mogelijke afhankelijkheid en beinvloeding transparant en daarmee voor objectieve beoordeling vatbaar wordt gemaakt.
Wie, in het spoor van Vleesenbeek, op het Tilburgse Symposium een ongemeen felle discussie over genoemd vraagstuk en andere kernproblemen had
verwacht, kwam er enigszins bedrogen uit. Die discussie yond niet plaats. Dat
verbaast echter niet, want de contouren van wat het yak moet worden, beginnen nog maar pas in zicht te komen. Bovendien beyond men zich in Brabant en
derhalve in een misschien te "gemoedelijke" stemming. Oat het spanningsveld wei degelijk steeds aanwezig was, toonden de voordrachten en de bijdragen tot de discussie voldoende aan, ook al bleef het dikwijls bij een terioopse
opmerking. In de navolgende introductie van de aflOnderlijke bijdragen op
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het Tilburgse Symposium ga ik tevens nader op soortgelijke opmerkingen in.

*
F .A.M. Messing, docent geschiedenis aan het Mollerinstituut te Tilburg en sedert enkele jaren full-time belast met bedrijfshistorisch onderzoek door en bij
D.S.M ., beet de spits af met de intrigerende titel van zijn voordracht: "Geen
spanningsveld, wei spannende verkenningen bij het onderzoek naar de sluiting
van de Staatsmijnen in Limburg". Zijn bedrijfshistorische opdracht had hem
in aanraking met tal van boeiende aspecten gebracht waarvan hij er een in zijn
betoog nader uitwerkte: de relaties tussen overheid, onderneming en politiek
met betrekking tot de eventuele exploitatie van de Staatsmijn "Beatrix". Inderdaad een spannend verhaal, zoals ook van Messing als een der meest ervaren en produktieve vakgenoten in het land niet anders kon worden verwacht.
Ondanks het ontegenzeggelijk apolegetische motief dat mede aanleiding was
geweest tot verlening van de opdracht, te weten de "ernstige zorgen over de tot
DSM gerichte beschuldigingen" in verb and met mogelijk onbewuste geschiedvervalsing inzake de sluiting van de mijnen in Limburg, en ondanks - of misschien juist vanwege - de voor het project ingestelde redactieraad van vijf personen, waaronder drie wetenschappers, kon volgens Messing van een spanningsveld in "symposiale" zin absoluut geen sprake zijn. Dit te meer niet omdat het onderzoek van begin af aan - Messing was er zelfs aangenaam door
verrast - op basis van volledige opening der archieven plaats had gevonden.
Maar ZOU, zo kon iemand in de discussie vervolgens niet nalaten te vragen,
het weten vooraf dat het manuscript met een commissie besproken diende te
worden, niet bewust of onbewust aanleiding hebben kunnen vormen om op
eventuele punten van kritiek al bij het schrijven te anticiperen? Zouden op die
manier niet elementen van oneigenlijke beinvloeding in het manuscript hebben kunnen sluipen? Messing zag dat niet zoo Hij achtte de mede op zijn eigen
advies ingestelde redactieraad juist absoluut nodig omdat het project te omvangrijk en politiek te gevoelig was om zich niet af en toe eens gecorrigeerd en
geruggesteund te weten. Een oordeel vormen over zeer recente tijd vereist nu
eenmaal een breed inzicht, aldus Messing. Over een eventueel toeschrijven
naar redactieleden echter viel volgens hem helemaal niet serieus te praten omdat ten aanzien daarvan - op aile terreinen van de vakbeoefening - spanningsveld en spelen die vermoedelijk niet zijn op te lossen. Nochtans, en daarmee
lichtte spreker uiteindelijk toch nog een tipje van de sluier op, was hij "gelukkig" niet tot de conclusie gekomen dat de Staatsmijnen het buitengewoon
slecht hadden gedaan. De beslissingsmacht over de publikatie lag immers bij
de Raad van Bestuur.
A.K.L. Thijs, hoogleraar aan de Universiteit van Antwerpen en directeur
van het Instituut voor Bedrijfsgeschiedenis in de Belgische havenstad , poneerde in zijn beslist niet minder boeiende en vooral uiterst levendig voorgedragen
lezing "Bedrijfsgeschiedenis in Belgie: peiling naar de ontwikkeling van mentale achtergronden" de stelling dat men in Belgie van moderne bedrijfsgeschiedenis op basis van afzonderlijke bedrijven nog bijna niets afweet, en dat
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ondanks een zeer groot aantal bedrijfsarchieven. In de regel resulteren deze in
Belgie nog steeds, ofschoon aldaar al vroeg tevens aandacht werd geschonken
aan bedrijfstakanalyse, in de uitgave van vlekkeloze huldeboeken. Dat mag
men een hoogst merkwaardige situatie van licht en schaduw noemen in het
land dat de eerste industriele omwenteling op het Europese vaste land kende.
Er bestaan natuurlijk uitzonderingen, maar als er al stappen zijn gezet op het
moeilijke pad der moderne bedrijfsgeschiedenis, hebben deze, zoals ook in de
discussie werd opgemerkt, meer dan eens geleid tot weglating van hele hoofdstukken als conditio sine qua non voor publikatie. Een belangrijke verklarings factor ligt volgens Thijs in de mentale achtergronden. Zoals schroom ten
aanzien van het oorlogsverleden en het algemeen bestaande wantrouwen tegenover buitenstaanders (= onafhankelijke historici), dat in het Belgische bedrijfsleven veel sterker lijkt te zijn ontwikkeld dan in Nederland. Ondernemers in Belgie beschouwen hun bedrijf en wat ermee samenhangt als hun
prive-domein.
De tweede internationale bijdrage kwam van de Duitse historica Beate Briininghaus. Briininghaus is niet aileen direct rice van de in 1976 door vertegenwoordigers van wetenschap en bedrijfsleven gestichte Deutsche Gesellschaft
fur Unternehmensgeschichte in Keulen maar ook redacteur van de internationaal zeer gerenommeerde Zeitschrijt fur Unternehmensgeschichte, voorheen
Tradition. Als mede-auteur van de in 1986 gepubliceerde studie Die DaimlerBenz A G in den lahren 1933 bis 1945, die internationaal veel in stemming yond
doch ook kritiek ontmoette, sprak zij in Tilburg over "Unternehmensgeschichtliche Forschung im Auftrag in der Bundesrepublik Deutschland, dargestellt am Beispiel der Daimler-Benz AG 1933-1945". Naar Briininghaus'
uiteenzettingen was wellicht met de meeste spanning uitgekeken. In Duitsland
bestaat al een vee I langere traditie van wetenschappelijk bedreven bedrijfsgeschiedenis dan in Nederland. Het begin ervan zou men rond de eeuwwisseling
kunnen plaatsen. Thans neemt de vakbeoefening in Duitsland een waardige
plaats naast die in de Verenigde Staten en Engeland in. Toch ontbrak het bij de
uitvoering van genoemd project waarachtig niet aan spanningsvelden, in het
bijzonder niet in de zin van de op het Tilburgse Symposium gestelde problematiek. Een historische studie over het dwangarbeidersvraagstuk in opdracht van
een betrokken onderneming in Duitsland was op zich al een novum. Vooral
ook omdat men zich bij Mercedes in Stuttgart van begin af aan realiseerde dat
"Mut zur eigenen Vergangenheit" niet hoefde en zou leiden tot een soort
"Wunschvergangenheit". Er konden dus best wei eens nog vervelender resultaten aan het daglicht komen dan die welke men al kende. Evenwel garandeerde de onderneming bij voorbaat de onafhankelijkheid der auteurs en de financiering van de publikatie. Naar analogie van het hierboven al gestelde betoogde Briininghaus dat de kwestie der financiering de bedrijfsgeschiedenis tot een
brisant onderdeel der sociale en economische geschiedenis maakt. Niet voor
niets staat (ook) in Duitsland tegenover twee wei gepubliceerde bedrijfsgeschiedenissen naar schatting een niet gepubliceerde, waarbij de kwaliteit van
het manuscript in de regel als een secundair argument te beschouwen is.
Uiteindelijk kozen Briininghaus c.s. voor publikatie van hun bevindingen in
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de overwegende vorm van een dokumentatie. Iedere lezer zou aldus het beste
in staat gesteld worden zichzelf een beeld te vormen. Vragen rezen in Tilburg
onder meer naar aanleiding van de doelstelling van het onderzoek: "das bisweilen einseitig negative Bild sollte differenzierter und damit objektiver gekennzeichnet werden". Werd hiermee niet vanuit een waardeoordeel- het (te)
negatieve beeld - een streven zichtbaar om onder de sluier van wetenschappelijk onderzoek van zwart wit te maken? Luidde de opdracht dus eigenlijk niet
"loud and clear" dat er een gunstiger beeld van Daimler-Benz moest komen,
wellicht in de hand gewerkt door de bestuursfunctie van Benz-president
Breitschwerdt in de Gese/lschaJt Jur Unternehmensgeschichte? Briininghaus
had soortgelijke geluiden eerder gehoord en wees elke gedachte aan mogelijke
ongunstige effecten vanuit het apolegetische motief resoluut en overtuigend
van de hand. De probleemstelling had men natuurlijk, zoals gebruikelijk, pas
achteraf definitief geformuleerd. Van een conflict tussen opdracht en wetenschappelijke pretentie kon in dit geval werkelijk geen sprake zijn. Niemand
wist van tevoren wat het materiaal zou openbaren, de toegang van de wetenschappelijke onderzoekers tot het bestaande en bewaard gebleven archiefmateriaal was volkomen vrij, de publikatie was a priori verzekerd en Breitschwerdt had het veel te druk om zich met wat dan ook te bemoeien. De onderzoekers zouden juist graag wat vaker met hem van gedachten hebben willen
wisselen. Een keer was het eindelijk tot een afspraak met Breitschwerdt op zijn
kamer gekomen en werd aldaar vergaderd - zonder hem. Toch zou men want we willen altijd meer - graag willen weten wat er gebeurd zou zijn indien
de studie tot andere, in casu veel minder gunstige eindconclusies zou uitnodigen. Immers, Daimler-Benz werd weliswaar niet vrijgesproken, maar ook niet
absoluut veroordeeld. Waarmee aan de (uitgangsversie van de) doelstelling
was voldaan.
De jurist W.G.Ph. van der Heyden, geen onbekende op het terrein der bedrijfsgeschiedenis, sloot de rij der sprekers af met een voordracht, getiteld
"Het ondernemen van bedrijfsgeschiedenis: De modale invalshoek". Zijn betoog boeide niet zozeer vanwege het modale element, maar vooral omdat
daarin standpunten vanuit het zicht der opdracht verlenende onderneming
werden belicht. Als oud-vennootschapssecretaris van Philips was en is Van der
Heyden nauw betrokken bij de Philips-geschiedschrijving. Hij begeleidde en
introduceerde de eerste twee tot dusver verschenen delen die in opdracht en
dienst van de N. V. door de betreurde Heerding werden geschreven, en bij hem
mocht natuurlijk als bij geen ander kennis omtrent de dilemma's der moderne
bedrijfsgeschiedenis worden verwacht. Ook bij Philips speelde het apo!egetische moment als aanleiding tot bedrijfsgeschiedenis een zekere rol volgens
Van der Heyden, in concreto overwegingen van "prestigieuze en utilitaire
aard" naar aanleiding van de - bij tijd en wijle actuele - geringe appreciatie
voor het vrije ondernemerschap in de samenleving door gebrek aan inzicht.
Ertoe bij te dragen daarin door wetenschappelijk onderzoek verandering te
brengen, was de intentie van het bedrijf en de opdracht aan Heerding. Spanningen tussen opdrachtgever en auteur deden zich daarbij niet voor. De onvermijdelijke kleine problemen en rimpels konden mede door toedoen van de als
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extern adviseur voor het project aangetrokken hoogleraar Joh. de Vries steeds
bekwaam uit de weg worden geruimd. Naar wat echter het gevolg lOU zijn geweest indien de uiteenzettingen van Heerding in conflict zouden zijn gekomen
met actuele belangen van de onderneming, kon het gehoor aileen maar gissen.
Het auteursrecht lag, naar we mogen aannemen, geheel bij het bedrijf. Hoe
dan ook: Van der Heyden zweeg op elegante wijze hierover en bij Heerding
zelf vinden we er ook niets over aangeduid.
In de discussie kwam vervolgens toch nog iets naar voren dat tot het bestaan
van bedrijfshistorische spanningsvelden bij Philips lOU kunnen doen concluderen. Van begin af aan bleek men bij het bedrijf nogal bevreesd te zijn voor
eventuele druk op en van de kant van nog levende personen die dan misschien
op hun tachtigste in het boek zouden moeten lezen hoe ze het deden to en zij
nog een bestuurszetel bezetten. Is het daarom dat Heerding en Van der Heyden een aantal op de band opgenomen interviews voorlopig achter slot en
grendel houden? Het laatste lijkt trouwens een hele goede "second-best"oplossing voor een bekende problematiek in de orale geschiedenis. Ais gevolg
van de moderne papierloze communicatiemiddelen verdwijnt onnoemelijk
veel bronnenmateriaal. We kunnen dus beter te vee I dan te weinig via de
audio-media opnemen zolang het nog mogelijk is en vervolgens gevoelig
geacht materiaal desnoods tot nader order opslaan in een archief; tegen deze
suggestie van de Tilburgse hoogleraar H .F.l .M. van den Eerenbeemt rees
geen oppositie. Ook over een ander aspect bleek de meerderheid der aanwezige
vakgenoten het eens. Het spanningsveld tussen opdracht en wetenschappelijk
onderzoek verdwijnt niet door meer dan een auteur aan een bedrijfshistorisch
onderzoek te laten werken. Integendeel. Alhoewel het draagvlak voor "stoute" beweringen wellicht wat groter lOU worden (Blasing), zou de acceptatie
van een auteurscollectief, bijvoorbeeld bij Philips, erg moeilijk hebben gelegen (Van der Heyden). Immers, wie is dan waarvoor verantwoordelijk? Terecht merkte Thijs op dat een collectief waarschijnlijk ook nog eens spanningen tussen auteurs zou doen ontstaan, om nog te zwijgen van mogelijke budgetaire implicaties. Drie auteurs zullen in de regel meer kosten dan een.

*
Wat zijn nu de conclusies die uit dit Symposium getrokken kunnen worden?
Tot welke aanbevelingen moeten de conclusies leiden? De moderne bedrijfsgeschiedenis (in Nederland) is - inderdaad een yak apart - een jonge discipline
met een aparte probleemstructuur die min of meer rechtstreeks uit het spanningsveld tussen opdracht en wetenschappelijk onderzoek voortkomt en
waarvoor voorlopig geen sluitende oplossing behoeft te worden verwacht. Dat
is niet lo vreselijk nieuw want dat wisten we al. Het is ook niet erg. Belangrijker namelijk is dat de dingen thans kennelijk in beweging zijn gekomen en volledig open met elkaar en met eventuele opdrachtgevers kunnen worden
besproken. Dat was in de paternalistische sferen van vroeger haast onmogelijk. Op dat pad van verlichting en tevens verplichting zullen we door moeten
gaan . Door bijvoorbeeld symposia en soortgelijke bijeenkomsten te organise-
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ren, waar naar aanleiding van concreet werk tegenover het forum der vakgenoten onder meer over het kernaspect van de moderne bedrijfsgeschiedenis
van gedachten wordt gewisseld, en door in de boeken zelf gedetailleerd verantwoording daarvan af te leggen, het laatste (en een samenvatting van het geheel) bij voorkeur ook in de EngeIse taal gesteld. Dat, in tegenstelling tot de
beide buitenlanders, de twee Nederlandse sprekers op het Tilburgse Symposium beslist niet het achterste van hun tong lieten zien, is wellicht symptomatisch voor de stand der moderne bedrijfsgeschiedenis hier te lande en voor de
richting waarin zich haar ontwikkeling nog geprofileerder zal moeten voltrekken . Namelijk weg uit de brede schemer zone tussen evident duidelijke bedrijfshistorie in dienstbaarheid (naar analogie van Huizinga) enbedrijfshistorisch-wetenschappelijke rozengeur en maneschijn.
Het in volledige afhankelijkheid geschreven gedenkboek zal meer en meer
uitzondering worden, de "carte blanche" als de voor de historicus ideale uitgangspositie zal evenwel eerder uitzondering blijven dan regel worden omdat
daar te grote voor de hand liggende belangen en frustraties van het betalende
bedrijfsleven tegenover staan. Dat is onvermijdelijk en daarom ook best acceptabel. Niet acceptabel en niet onvermijdelijk daarentegen is ontbrekende
helderheid om trent wat met welke eventueIe en/ of bewuste beperkingen links
en rechts van het midden is geconcipieerd. Juist omdat anders mogelijk verantwoorde beperkingen op wetenschappelijk onverantwoorde wijze verborgen blijven. De stelling dat, als historici overgaan tot het schrijven van een gedenkboek, de volgende zaken haast vanzelf spreken - de auteur wordt niet gecensureerd en het werk is wetenschappelijk verantwoord') - lijkt mij van het
kaliber lief-nalef. Bovendien is het ook niet meer zo dat universitaire instellingen niet meer gelnteresseerd zijn in kwesties als financiele consequenties,
tijdsbeslag en - in die volgorde - wetenschappelijke relevantie van bedrijfsgeschiedenissen door historici in hun dienst. Aileen al de uit een opdracht voortkomende derde geldstroom schept verplichtingen en dwingt exacte afspraken
ook betreffende het auteursrecht af. Een ding is overigens zeker: aan een spanningsveld zal het de bedrijfshistoricus met een opdracht nooit ontbreken, ook
al heeft hij dan alles tot in de puntjes weten te regelen en vast te leggen, namelijk aan het spanningsveld tussen hem als auteur en zijn onderzoek. Onze
nestor Joh. de Vries relativeerde, mild geworden, op het Symposium de discussie op de hem eigen treffende wijze: "Meestal is de zwaarste spanning die
van krijg je het werk op tijd af". En voor de jongere vakgenoten had hij nog
een ander spanningsveld in petto: "Naarmate je ouder wordt, lukt het minder" .
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NOTEN BIJ HOOFDSTUK I
*) Deze inleiding heeft betrekking op de vier voordrachten gehouden op het Symposium "Bedrijfsgeschiedenis in het spanningsveld tussen opdracht en wetenschappeJijk
onderzoek" te Tilburg op 27 november 1987. De bijdragen zijn hierna afgedrukt. Het
symposium werd georganiseerd door de toenmalige Vakgroep Economische Geschiedenis van de Katholieke Universiteit Brabant in samenwerking met de LandeJijke Werkgroep voor Bedrijfsgeschiedenis. Ais voorzitter fungeerde Prof. dr. Joh. de Vries, als
dagvoorzitter en discussieleider Dr. J. F. E. Blasing die tevens de redactie van het
Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek bijstond bij de voorbereiding van de publikatie van de desbetreffende bijdragen.
') Vgl. Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek 5 (I 988) 44.

IA
GEEN SPANNINGSVELD, WEL SPANNENDE VERKENNINGEN BIJ
HET ONDERZOEK NAAR DE SLUITING VAN DE STAATSMIJNEN
IN LIMBURG
door
F.A.M. MESSING
De gedachte aan een geschiedschrijving der mijnsluiting leefde binnen de N. V.
DSM al vanaf het tijdstip, dat de laatste Staatsmijnzetel in december 1973
werd gesloten. Met name maakte to en de Voorlichtingsdienst van de onderneming zich ernstige zorgen over de tot DSM gerichte beschuldigingen in verband met de "ten dele bewuste maar ten dele ook onbewuste geschiedvervalsing die zich dreigt te voltrekken met betrekking tot de mijnsluiting in Limburg en in het bijlOnder bij DSM"'). Met ingang van 1 november 1984 kon ik
in opdracht van de Raad van Bestuur van DSM met de vervulling van deze
wens een aanvang maken, onder begeleiding van een voor dit project ingestelde redactieraad, bestaande uit vijf personen, van wie er drie afkomstig zijn uit
het wetenschappelijk onderwijs en twee van de zijde van DSM2).
In zijn studie Op he! spoor van de Korver beschrijft Blasing hoe hij aanvankelijk werd beziggehouden met het ordenen van bedrijfshistorische gegevens .
Veel tijd nam dit niet in beslag:"Hier kwam ik in het hoofdkantoor enkele
oude ordners tegen, daar een kastje met stoffige inhoud of een la met losse bescheiden waarnaar duidelijk al een hele tijd niet meer was gekeken"J). In mijn
onderzoek had ik met deze moeilijkheid althans niet te kampen, eerder met de
bekende "battle of the bulk"'), hoewel ook daarin een zekere ordening aanwezig was.
Van een spanningsveld, enerzijds tussen opdrachtgeefster en onderzoeker,
anderzijds tussen hem en de redactieraad was geen sprake. Aile archiefbescheiden, waarnaar ik vroeg, werden mij getoond. Die openheid heeft mij zeker verrast. Dezelfde ervaring kreeg ik bij het archiefonderzoek, onder meer
bij de ministeries van Economische Zaken en Financien, in het Algemeen
Rijksarchiefte 's-Gravenhage en in het Sociaal-Historisch Centrum voor Limburg te Maastricht '). Zeer boeiend was in het bijzonder de correspondentie
tussen topfunctionarissen van het Staatsmijnbedrijf en ministers respectievelijk hoge ambtenaren van de genoemde departementen, met name van belang
voor de geschiedenis van de politieke besluitvorming aangaande de wijze
waarop en de mate waarin het steenkolenbekken in Limburg lOU worden ingekrompen en gesloten. Ik hield bovendien ongeveer 40 vraaggesprekken met
personeel van de voormalige Staatsmijnzetels en van de particuliere mijnondernemingen - van sieper tot president-directeur - en met ambtenaren en oudministers van de bij de sluiting betrokken departementen . Het ging mij daarbij
primair om de sfeer waarin beleidsbeslissingen genomen werden en, bij de
oud-mijnwerkers aan het kolenfront, om de werkomstandigheden en om de
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veel geroemde camaraderie tussen ondergrondse arbeiders . Ik bezocht zelf gedurende een aantal dagen het ondergrondse mijnbedrijf in Belgie en Duitsland.
Voor de bedrijfsgeschiedenis bevat het aangeduide project tal van boeiende
aspecten, waarvan een hier nader zal worden uitgewerkt. Het betreft een spannende verkenning naar de relaties tussen overheid, onderneming en politiek
met betrekking tot een eventuele exploitatie van Staatsmijn "Beatrix". Eenieder heeft evenwel bij een verkenning behoefte aan markeringen .

De externe beheersvorm van het Staatsmijnbedrijf
De Staatsmijnen in Limburg (nu : N.V. DSM) waren geen staatsbedrijf in de
zin van een door de wet aangewezen onderdeel van een departement, zoals de
PTT, het Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, het Staatsvissershavenbedrijf
en 's-Rijks Munt 6 ). Sedert de oprichting in 1902 konden de Staatsmijnen vanaf 1913 ook aangeduid met de naam Staatsmijnbedrijf - een commercieel
beheer ontwikkelen, aanvankelijk ressorterend onder het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid en later (vanaf 1931) onder het Ministerie van
Economische Zaken . Het Staatsmijnbedrijf moest vanaf de aanvang in concurren tie treden met de particuliere mijnondernemingen in Limburg en met
buitenlandse steenkolenbekkens. Het was bovendien geen staatsbedrijf in de
betekenis die het begrip heeft in landen waar industrieen zijn genationaliseerd;
het bezat geen monopolie en beschikte, naast koolwinningsbedrijven (mijnzetels) en cokesfabrieken, over een chemische sector (1930) die in concurrentie
met andere chemische ondernemingen het hoofd boven water moest zien te
houden. De ministerieIe instructie van 1913 gaf aan het bijzondere karakter
van het Staatsmijnbedrijf relief door aan de directie voor te schrijven het beheer te voeren "zoovee! mogelijk in overeenstemming met de gestie van een
particulier grootbedrijf"7). Op grond hiervan functioneerde het Staatsmijnbedrijf als een commercieel-economische ondernemimg onder controle van
een particuliere accountant. De Bedrijvenwet van 1912, die takken van rijksdienst kon aanwijzen als staatsbedrijf, gold niet voor de Staatsmijnen, omdat
de wet van 1912 betrekking had op die staatsbedrijven die geen commercieel
karakter droegen .
De administratieve zelfstandigheid en de status van afzonderIijke tak van
rijksdienst met een eigen begroting gaven het Staatsmijnbedrijf, in tegenstelling tot andere staatsbedrijven, ruimte voor verdere commercitHe ontplooiing.
Baten en tekorten werden niet gestort in respectievelijk aangevuld door 'sRijks schatkist en de Staatsmijnen mochten zelf financieIe reserves aanleggen
voor eventuele uitbreidingen en vervangingen . Voorts geschiedde de financiering van het Staatsmijnbedrijf niet uitsluitend met rentedragend kapitaal,
maar werd een dee! daarvan rentevrij verstrekt als ware het aandelenkapitaal,
in 1928 bepaald op f 43 miIjoen, in 1956 op f 125 miIjoen en in 1967 - bij de
oprichting van de N. V. Nederiandse Staatsmijnen - op f 300 miIjoenB) .
Ondanks deze relatieve zelfstandigheid bleef de onderneming eigendom van
de Staat, hetgeen tot uiting kwam zowel in de uitsluitende financiering door de
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schatkist als door de jaarlijkse indiening van een afzonderlijke begroting,
waarvan het saldo een onderdeel vormde van de begroting van het Ministerie
van Economische Zaken. De wetgever stelde de begroting vast, beraadslaagde
daarover en moest een eventuele overschrijding ervan autoriseren. De vrijheid
van handelen was voor het Staatsmijnbedrijf bovendien aanzienlijk be knot
doordat gewenste investeringen en/of deelnemingen vooraf de goedkeuring
behoefden of van de Minister van Economische Zaken of van de Minister van
Financien of van beiden. Voorts diende de onderneming deze ministers jaarlijks op de hoogte te houden van de bedrijfsvoering door middel van een
werkplan 9 ).
De hier aangeduide wijze van beheer bepaalde nog omstreeks 1960 de externe structuur van de Staatsmijnen in Limburg. De behoefte aan juridische
zelfstandigheid groeide echter naarmate het Staatsmijnbedrijf zich meer en
meer ontwikkelde tot een industrieel grootbedrijf, waarin de chemische sector
een steeds belangrijkere plaats ging innemen. Juist de chemische activiteiten
van de onderneming vereisten voor hun expansie en internationale orienta tie
een beroep op de geld- en kapitaalmarkt en niet een afhankelijkheid van 'sRijks schatkist. Trouwens, gewenste samenwerkingen met andere ondernemingen in binnen- en buitenland stuitten soms op bezwaren, vanwege de status
een staatsbedrijf te zijn. Potentiele partners haakten af uit beduchtheid dat de
lei ding van de Staatsmijnen onderhevig lOU zijn aan wisselende politieke omstandigheden. Al deze factoren belemmerden ten principale de door de ministeriele instructie van 1913 gegeven opdracht de onderneming te lei den volgens de gestie van een particulier grootbedrijf, te meer daar de Staatsmijnen
preferenties noch protectie genoten en evenmin aanspraak konden maken op
subsidies. Het Staatsmijnbedrijf moest zijn plaats op de nationale en internationale markt veroveren in volstrekte con curren tie met andere ondernemingen 10).
De zo fel begeerde statuswijziging kwam op 1 januari 1967 tot stand door
oprichting van de N.V. Nederlandse Staatsmijnen, waarvan het aandelenkapitaal if 300 miljoen) in handen was van de Staat der Nederlanden"). Een
meer diepgaande analyse van de externe beheersvorm valt buiten het kader
van de onderhavige verkenning. Overigens moet terzake hiervan sedert 1963
onderscheid gemaakt worden in de betrekkingen tussen de overheid en de industriele activiteiten van de Staatsmijnen en in die op het terrein van de aardgasbelangen. Immers, in de produktie en distributie van het aardgas functioneerde het Staatsmijnbedrijf sindsdien als trustee van de Staat in de Maatschap N.V. Nederlandse Aardolie-Maatschappij-Staatsmijnen en in de N.V.
Nederlandse Gasunie 12).
De interne organisatie van het Staatsmijnbedrijj
De lei ding van de Staatsmijnen in Limburg lag in handen van een door de Minister van Economische Zaken aangestelde directie. De directie diende haar
beleid te voeren binnen de ministerieie instructies op grond waarvan de ministers van Economische Zaken en Financien toezicht hielden op de bedrijfs-
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voering van de Staatsmijnen. Tegelijkertijd behie1d de directie echter een bepaalde mate van vrijheid door de vanaf 1913 daterende ministerieJe opdracht
het beheer van de onderneming te voeren zoals dat van een particulier grootbedrijf.
De ontwikkeling van de Staatsmijnen van een zuiver koolwinningsbedrijf
tot een industrieel-chemische onderneming vroeg voortdurend aanpassing van
het interne beheer. In 1958 waren bij het Staatsmijnbedrijf 44.411 werknemers
in dienst, van wie 31.317 (70,5070) bij de mijnzetels, 3.005 (6,8%) bij de cokesfabrieken, 5.542 (12,5%) bij de chemische sector en 4.547 (10,2%) bij de overige algemene bedrijven waarin, behalve de Centrale Diensten, waren begrepen de Algemene Dienst WOIiingen, de Plantkundige Dienst, het Spoorwegen Expeditiebedrijf, de Centrale Werkplaatsen Organisatie en de steenfabrieken").
De Centrale Diensten - aan het hoofd van iedere dienst stond een chef - waren beheersinstellingen, die zowel werkten voor de mijnzetels, cokesfabrieken, chemische sector als voor de reeds genoemde algemene of overige bedrijven. Zij ressorteerden rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de directie. Naarmate de industriele expansie van de Staatsmijnen voortschreed,
werden aan de kwalificaties van de leiding van een mijn- of chemisch bedrijf of
van een Centrale Dienst zwaardere eisen gesteld. Dit leidde tot een herziening
van de tite1atuur van het hoger personeel. Vanaf 1959 kon aan leidinggevende
functionarissen van een bedrijfsonderdeel de titel van directeur worden verleend. Het centrale beheer van het Staatsmijnbedrijf werd sindsdien toevertrouwd aan een hoofddirectie, door de Kroon benoemd (vanaf 1975 Raad van
Bestuur geheten). In de jaren vijftig en zestig waren er vijf hoofddirecteuren,
van wie er een de titel droeg van president-directeur: H.H. Wemmers (van
1953 tot 1959 directeur-voorzitter en van 1959 tot 1962 president-directeur) en
A.C.J. Rottier (1962-1973). Het college van hoofddirecteuren droeg gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het be1eid van de onderneming, terwijl iedere hoofddirecteur in het bijzonder be1ast werd met de hoogste leiding van een
specifiek werkterrein 14).
In deze jaren kenmerkte het Staatsmijnbedrijf zich door een sectorale organisatiestructuur op grond van de aard van het bedrijf. Er waren twee operationele sectoren die de grondslag vormden van de onderneming: de mijn- en chemische bedrijven. Daarnaast werd een centrale organisatie tot stand gebracht
van functionele taken (personeel, research, technische diensten, commercieJe
zaken) in afzonderlijke sectoren en niet per bedrijfsonderdeel. Van zelfstandige divisies onder een algemeen coordinerende leiding was nog geen sprake, al
bestond - naarmate de chemische activiteiten zich ontwikkelden en diversificeerden - daaraan steeds meer behoefte I5 ).

Energiebronnen en verbruik
In het produktie- en verbruikspatroon van de be1angrijkste energiedragers
steenkool, aardolie en aardgas vonden na 1945 intensieve verschuivingen
plaats. De steenkolenwinning kon de behoefte aan energie niet bijhouden,
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waarbij kwam het arbeidsintensieve karakter ervan en de tanende belangstelling voor de mijnarbeid. Het in vergelijking met andere bedrijfstakken hogere
loonniveau in de mijnindustrie en de stijgende kosten voor de exploitatie van
dieper gelegen kolenlagen in vaak moeilijke geologische omstandigheden belemmerden een rendabele produktie. De op grote schaal toegepaste mechanisatie en rationalisatie van de mijnarbeid boden hiervoor nauwelijks compensatie.
Deze factoren legden de grondslag voor de expansieve ontwikkeling van
aardolie als energiedrager. De lagere exploitatiekosten ervan, het overvloedige
aanbod, het goedkope transport en de uitstekende industrieIe toepasbaarheid
leidden tot een verdringing van de steenkool als energie- en warmtebron.
Aardgas, chemisch verwant aan aardolie, werd eveneens vanaf de jaren zestig
van toenemende betekenis in het energiepatroon. Tussen 1950 en 1970 nam in
de landen van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal het energieverbruik toe van 300 tot 848 miljoen ton steenkoolequivalent (SKE)'6). Het rei atieve aandeel van steenkool erin daalde van 70 naar 22070, dat van aardolie
steeg van 12 tot 59% en dat van aardgas van 0 tot 9%.
In het bijzonder na de Suezcrisis (1956) en de kolencrisis (1958/1960) verwierf de energiedrager aardolie een steeds grotere plaats in de energievoorziening. Het belang van steenkolen hierin schrompelde navenant ineen. Tussen
1955 en 1970 daalde de kolenproduktie in het Europa van de Zes van 252,5
miljoen ton naar 170,5 miljoen ton. Positieve rationalisaties - gericht op verbetering van de produktiviteit - en negatieve rationalisaties als sanering, concentratie en sluiting van mijnzetels waren de onvermijdelijke gevolgen van deze ontwikkeling. Het aantal ondergrondse arbeiders in de Europese Gemeenschap verminderde in die jaren van 649.400 tot 233.500, het aantal mijnzetels
van 494 tot 14217). In Nederland nam tussen 1950 en 1970 het verbruik van
energie toe van 21 miljoen tot 69,3 miljoen ton SKE. Relatief verminderde het
verbruik van steenkool hierin van 76,2% tot 10,5%, dat van aardolie nam toe
van 21,3% tot 57,1 % en van aardgas van 0 tot 32,4% 18). De conclusie is duidelijk: de grondverschuiving in het energieverbruik voorspelde weinig goeds
voor de steenkolenmijnbouw in Limburg.

Het bedrii/seconomisch pro/iel
De Staatsmijnen exploiteerden vier mijnzetels: Staatsmijn "Wilhelmina"
(1914) in Terwinselen, Staatsmijn "Emma" in Treebeek (1914), Staatsmijn
"Hendrik" in Brunssum (1918) en Staatsmijn "Maurits" in Geleen (1926).
Staatsmijnen had den bovendien twee cokesfabrieken in bedrijf. De particuliere mijnondernemingen beheerden in totaal acht mijnzetels. Van de twaalf mijnen in Zuid-Limburg bevonden er zich elf in de Oostelijke Mijnstreek; aileen
Staatsmijn "Maurits" en de beide cokesfabrieken lagen in de Westelijke
Mijnstreek. In 1958 waren bij aile mijnen en cokesfabrieken 58.600 werknemers in dienst, van wie 38.900 bij de Staatsmijnen. Indien men bedenkt dat in
de mijnindustrie nagenoeg aileen mannen werkzaam waren, dan verdiende in
1958 bijna twee-derde van de mannen in de Oostelijke Mijnstreek hun brood
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in de mijnindustrie. De totale kolenproduktie bedroeg in dat jaar 11,8 miljoen
ton, waarvan 7,5 miljoen ton bij de Staatsmijnen 19).
In het Limburgse steenkolenbekken werd een grote verscheidenheid aan kolen so orten en -kwaliteiten aangetroffen: antraciet en magere kolen, ess- (halfvet) en rookzwakke kolen (3/4 vetkolen) en vetkolen. Deze varieteiten onderscheidden zich door een verschillend gasgehalte. De gasarme antraciet en magere kolen waren vooral geschikt voor huisbrand. Ess- en rookarme kolen
von den afzet in de industrie en elektrische centrales. De gasrijke vetkolen waren we!iswaar volstrekt onbruikbaar voor huisbrand, maar van grote betekenis voor de fabricage van cokes, een vee! gevraagde brandstof voor de metallurgische industrie (hoogovens en gieterijen) en voor centrale verwarmingsinstallaties. Vetkolen vonden eveneens toepassing als brandstof in de industrie en voor stoomschepen en -locomotieven.
Het bij de cokesbereiding vrijkomende gas werd door de Staatsmijnen gebruikt als energiebron in de eigen bedrijven, als grondstof (waterstofbron)
voor de bereiding van stikstofmeststoffen en andere chemische produkten en
voor de afzet aan derden voor huishoudelijke en industriele doeleinden. De
verkoop en het transport van gas ten behoeve van de open bare gasvoorziening
geschiedden door het Gasdistributiebedrijf van de Staatsmijnen, dat onder
meer geheel Limburg en Noord-Brabant van het gezuiverde cokesovengas
voorzag. In 1963 werd het Gasdistributiebedrijf ingebracht in de Nederlandse
Gasunie en maakte het cokesovengas plaats voor het aardgas 20).
Op basis van het cokesovengas ontwikkelde zich - in 1930 startten de
Staatsmijnen met een stikstofbindingsbedrijf - de chemische tak van de onderneming met toenemende diversificaties: eerst stikstofmeststoffen, vervolgens organische produkten en ten slotte vanaf 1960 tal van chemische
kunststoffen (plastics). Deze activiteiten namen zo in omvang toe dat de beschikbare hoeveelheden grondstof uit eigen bedrijf - steenkool en cokesovengas - niet meer toereikend waren. Van 1961 kwam daar aardolie (nafta) bij en
in 1965 schakelde de chemische sector tevens over op aardgas 21 ).
De winning van gasarme huisbrandkolen was, gezien de Jigging der kolenlagen en de reeds uitgegeven concessies, hoofdzakelijk voorbehouden aan de
particuliere mijnondernemingen. AIleen Staatsmijn "Wilhelmina" produceerde antraciet. Op de totale produktie van 7,5 miljoen ton per jaar de!fde het
Staatsmijnbedrijf in 1958 81 cr;o aan vetkolen. Op de binnenlandse markt werd
dat jaar 26cr;o van de produktie afgezet, 9cr;o ging naar het buitenland, in hoofdzaak naar de lidstaten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal
(EGKS); 650/0 was bestemd voor eigen verbruik, als grondstof voor de cokesfabrieken, briketfabriek en elektrische centrales 22). De zgn. kolencrisis van de
jaren 1958/1960 manifesteerde zich vooral in de verzadiging van de markt
voor vetkolen, zodanig dat met name de Staatsmijnen geconfronteerd werden
met de vraag naar het voortbestaan van hun mijnbedrijven en cokesfabrieken.
De omzet van het Staatsmijnbedrij f bedroeg in 1958! 657 miljoen, waarvan
! 388 miljoen (59%) bij de Sector Vaste Brandstoffen (mijnbedrijven en cokesfabrieken) en! 252 miljoen bij de Sector Chemische Bedrijven (38,4%); de
omzet bij de overige bedrijven en diensten was! 17 miljoen (2,6%)23).
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Exploitatiesaldi der verschillende bedrijjsonderdelen en balans van de Staatsmijnen,
1958
Exploitatiesaldi 1958*),
(miljoenen gulden)

Balans Staatsmijnen ultimo 1958,
(miljoenen gulden)

Koolwinningsbedrijven
Cokesfabrieken

Vaste activa
337
Deelnemingen
20
Materialen/ grondstoffen
47
Voorraden
produkten
50
Debiteuren
58
Liquide middelen
59

11,5
6,6

Sector Vaste
Brandstoffen
Stikstotbindingsbedrijf
Gasdistributiebedrijf

18,1

38,8
0,7

Sector Chemische Bedrijven

39,5

Overige bedrijYen en deelnemingen

-1,7

Totaal

55 ,9

Aandelenkapitaal
Aigemene Reserve

125
30

"Eigen Vermogen" 155
Obligatielening
(bij het Rijk)
50
Reserve Staatsmijn
21
"Beatrix"
Bijzondere reserve
voor afschrijvingen 20
Diverse
voorzieningen
105
Egalisatie
belastingen
125
Crediteuren
82
Dividend
13

571

571

Bron: Staatsmijnen in Limburg, Bedrijjseconomisch Verslag over 1958, 6-16.
*) Het exploitatiesaldo is de winst v66r aftrek van de belastingen.

De grote betekenis van de chemische sector, reeds in 1958, blijkt uit de tabel.
De winst ervan beliep ruim 70070 van het totale exploitatiesaldo. Het eigen vermogen van! 155 miljoen (27070 van het balanstotaal) wijst op een redelijk gelOnde financieIe structuur, mede ontstaan doordat bij mijnbedrijven aile ondergrondse investeringen op nihil werden gesteld .
De energiepolitiek

Onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog maakte de Nederlandse overheid
zich belOrgd over de noodzakelijke energiebevoorrading voor de industrieIe
ontwikkeling. In de eerste Industrialisatienota (1949) van I.R.M. van den
Brink, Minister van Economische Zaken in het eerste kabinet-Drees (19481951), kwam die beduchtheid krachtig tot uiting. Van den Brink wenste daarom een onderzoek "naar de mogelijkheid om de steenkolenbasis van ons land
te verbreden"24) . Ook zijn industrialisatienota' s van 1950 en 1951 wezen op de
mogelijkheid van een afremming van de economische groei, indien de industriele expansie lOU worden belemmerd door een tekort aan brandstoffen 2S ) .
Die vrees bestond in aile westerse economieen. Energie was schaars, de beschikking erover van levensbelang, te meer daar aan de groeiende vraag naar
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energie niet kon worden voldaan door de producenten van kolen. In de gehele
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal werden kolen gelmporteerd uit
derde landen, met name uit de Verenigde Staten. De regeringen van de EGKSlidstaten streefden na, zowel de eigen kolenproduktie uit te breiden als zich te
verzekeren van de import van koelen uit de Verenigde Staten door lange termijncontracten af te sluiten. Immers, gedurende het eerste decennium na de
Tweede Wereldoorlog was er een grote vraag naar Amerikaanse kolen die juist
daarom voortdurend in prijs stegen, waarbij kwamen oplopende vrachtprijzen door een schreeuwend gebrek aan scheepsruimte 26 ).
De vele prognoses betreffende het energieverbruik, in de jaren vijftig gemaakt zowel door de EGKS zelf als door haar lidstaten, waren prognoses van
onderschattingen. Steeds opnieuw bleek in de praktijk het werkelijk energieverbruik omvangrijker dan het geraamde. Een grove misrekening was echter
dat in de gehanteerde voorspellingen de energiedrager kolen centraal stond en
gelijkgesteld werd met energie. Volgens artikel 46 van het EGKS-verdrag
moest de Hoge Autoriteit, het uitvoerend orgaan van de EGKS, scenario's
ontwerpen met betrekking tot de vooruitzichten van produktie, verbruik, inen uitvoer van energie. Zeer bekend in deze waren de prognoses van 1953 en
1957 die een gouden toekomst aan de kolenmijnen voorspelden en de regeringen de lidstaten dan ook aanraadden hun kolenproduktie uit te breiden. In de
voornoemde prognoses werd wei grote nadruk gelegd op de ontwikkeling van
de kernenergie. Curieus was echter, dat in de ramingen nagenoeg geen rekening werd gehouden met de substitutie van steenkolen door aardolie 27). Ook
de door de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking (OEES) in
1956 gepubliceerde stu die Europe's growing needs of energy. How can they be
met? bepleitte een uitbreiding van de kolenproduktie als mid del bij uitstek om
de energieschaarste in Europa te verhelpen en om zich te vrijwaren van een te
grote afhankelijkheid van het buitenland. Voor kolen was er nagenoeg geen alternatief: "We wish to emphasize that coal will be the mainstay of the energy
economy in Western Europe for many years"28).
Zoals reeds vermeld, maakte na 1945 de Nederlandse overheid zich ongerust
over de energievoorziening in het kader van haar industrialisatiepolitiek. Haar
energiebeleid was primair gericht op het voorkomen van schaarste door bezuiniging en op uitbreiding van de kolenproduktie. Deze beleidsoptie werd
gesteund door het parlement. Op 18 februari 1952 besloot het tweede kabinetDrees (1951-1952), op verzoek van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, tot
aanleg van Staatsmijn "Beatrix" in het Vlodropveld (regio Herkenbosch, Melick, Vlodrop). Toen de Minister van Economische Zaken, J. Zijlstra, de Eerste Kamer hiervan op 19 februari op de hoogte stelde, spoor de deze hem aan
tevens een onderzoek te laten instellen naar een eventuele exploitatie van een
of meer mijnen in de Peel; op 19 mei 1952 benoemde Zijlstra hiervoor een
Pee1commissie 29) •
Nationaal-economische motieven waren doorslaggevend voor deze beleidsbeslissingen. De overheid wilde de kolenbasis verbreden, de werkgelegenheid
bevorderen en deviezen op de import van kolen besparen. De vierde Industrialisatienota uit 1953 van Zijlstra, Minister van Economische Zaken in het derde
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kabinet-Drees (1952-1956), stelde klaar dat het de regering ging om "maatregelen zowel tot verhoging van de produktie als tot besparing bij het gebruik
van brandstoffen"30). Zij achtte het derhalve gewenst niet aileen de kolenproduktie te verhogen, maar ook compensatie te zoe ken voor de omstreeks 1970
te verwachten uitputting van Staatsmijn "Wilhelmina" en van de huisbrand
producerende particuliere Domaniale mijn in Kerkrade. Zij wilde daarmee teyens de duurdere importkolen vervangen door de goedkopere produkten van
eigen bodem, waardoor een besparing op de deviezen bereikt kon worden. Immers , het saldo op de lopende rekening van de betalingsbalans waS tot en met
1951 negatief en de omvang van de officiele goud- en deviezenreserves - hoewei verbeterd door de Marshall-hulp - nog steeds gering. Daarenboven kwam
de aanleg van mijnen tegemoet aan het streven van de overheid de werkgelegenheid te bevorderen in het kader van de door de Sociaal-Economische Raad
geformuleerde adviesdoelstellingen, de zgn. magische driehoek. Een volledige
exploitatie van de "Beatrix" schiep 6.800 arbeidsplaatsen 31 ).
Het concept-rapport van de vermelde Peelcommissie lag in augustus 1956
gereed, maar de definitieve versie ervan zou pas in 1962 ter publikatie worden
aangeboden in verband met de na 1956 optredende wijzigingen in de kolenmarkt. In 1956 echter schatte de Peelcommissie het energieverbruik in Nederland voor het jaar 2000 op 54 miljoen ton SKE, waarvan 20 miljoen steenkolen. Zonder Peelmijnen zou de eigen produktie van kolen 10 miljoen ton bedragen. Vanuit dit perspectief drong de Peelcommissie in haar conceptrapport van 1956 er bij de regering op aan met de aanleg van Peelmijnen te beginnen en het concessieveld van Staatsmijn "Beatrix" zelfs te verdubbelen
door aankoop van mijnvelden op Duits territoir 32 ).
De Nederlandse overheid had nog andere beleidsopties. De Nota inzake de
kernenergie van 3 juli 1957 van J . Zijlstra, Minister van Economische Zaken
in het vierde kabinet-Drees (1956-1958), raamde aan de hand van een in deze
nota opgenomen prognose van het Centraal Plan bureau het energieverbruik
in Nederland in 1975 op 42 miljoen SKE - in werkelijkheid zou dit 85 miljoen
ton SKE zijn - en de produktie van kolen op 12 miljoen ton. Deze prognose
kon uiteraard geen rekening houden met het nog te exploreren aardgas en zij
wees dan ook op de volledige afhankelijkheid van de import van aardolie en
kolen. Het produktieniveau van 12 miljoen ton kolen in 1975 was volgens de
nota aileen bereikbaar door een exploitatie van Staatsmijn "Beatrix" en een
of meerdere Peelmijnen. Het schrikbeeld van de importafhankelijkheid van
energie wenste Zijlstra echter te ontlopen door de ontwikke1ing van kernenergie te stimuleren zodanig dat in 1975 reeds de helft van de elektriciteitsproduktie door kernenergiecentrales kon worden opgewekt. Een optimisme dat in de
tijd verzandde door de technische onmogelijkheid kernenergie vooralsnog
rendabel toe te passen, maar vooral omdat ca. 1960 geen gebrek meer bestond
aan alternatieve energiebronnen 33 ).

Staatsmijn "Beatrix"; verwachtingen
De Staatsmijnen voelden niets voor de aanleg van een nieuwe mijn in het Vlo-
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dropveid. Toen in de jaren 1949/1950 haistarrig geIuiden bleven opklinken inzake een verbreding van de nationale kolenbasis, wendde de directie van het
Staatsmijnbedrijf zich tot de regering met louter negatieve verwachtingen omtrent een rendabele exploitatie van een toekomstige mijnzetel in de regio Vlodrop. Op 2en 21 februari 1950deelde zij de Minister van Economische Zaken,
Van den Brink, mede niet van plan te zijn over te gaan tot ontsluiting van een
mijnveId, omdat zij geen mogelijkheden zag voor een winstgevende produktie. Niettemin verplichtte de overheid, zoals beschreven, de Staatsmijnen met
de aanleg van de "Beatrix" een aanvang te maken J4) .
Aanleg en exploitatie van een koolwinningsbedrijf zijn zowel kapitaal- als
arbeidsintensief. Met de bouw van schachten en ondergrondse werken zou 5 a
7 jaar gepaard gaan en voordat een mijn in volle produktie genomen kon worden, moest men rekenen met een termijn van 10 a 15 jaar. Omstreeks
1958/1959 was voor een produktie van 1 miIjoen ton kolen een initiele investering vereist van/2oo miIjoen. De steenkooIIag vaak pas op honderden meters
diepte onder een dik waterhoudend dekterrein van zand, klei en mergel, dat
toenam naarmate de carboonformatie zich uitstrekte van het zuidoosten naar
het noordwesten, zoals bij het mijnveld van de "Beatrix" het geval was. De
steenkool kon slechts gedolven worden door de bouw van een, loodrecht in de
grond gedreven, ronde tunnel. Deze schacht diende voor het vervoer van mensen, kolen en materiaaI, voor de aanieg van elektriciteits- en telefoonvoorzieningen, voor het afzuigen van mijngas en voor aan- en afvoer van verse en gebruikte lucht. Bij de Zuidlimburgse steenkolenmijnen was bij de aanleg van
schachten zowel met de bevries- als met de boormethode gewerkt. De bevriesmethode bevroor de waterhoudende deklaag door een systeem van buizen, zodat men de schacht kon uitgraven . Bij de boormethode - deze werd toegepast bij de aanleg van Staatsmijn "Beatrix" - verhinderde een dikspoeling
afkalving en instorting der schachtwanden, omdat het soortelijk gewicht van
de spoeIing (water met klei) hoger lag dan van het water van de omringende
deklaag J5 ).
De winning van kolen was zeer arbeidsintensief als gevolg van de ondergrondse werkomstandigheden. De produktie per ondergrondse mandienst,
het zgn. netto-effect, werd mede bepaald door de formatie van het carboon,
van de kwaliteit van het dakgesteente, van de dikte en zuiverheid der kolenlagen en van de mate der geologische storingen en wateroverlast. Al deze omstandigheden waren in het Nederlandse steenkolenbekken ongunstiger dan in
het buitenland. Bij de Limburgse kolenwinning was sprake van reIatief dunne,
gasrijke en sterk verontreinigde kolenlagen, vaak op grote diepte gelegen. Het
omringend dakgesteente was poreus met als gevolg een grote wateroverlast.
Dit alles vergde veel arbeidskracht. In 1958 waren bij de mijnzetels van de
Staatsmijnen (exclusief leerlingen) 28.507 werknemers in dienst, van wie
19.805 arbeiders en 1.227 beambten ondergronds. De tot ale loonkosten naast de directe arbeidskosten, ook het aandeel van deze kosten in materialen,
onderhoud, stoom/stroom en perslucht - vormden voor 71 % de kostprijs in
gulden per ton nettoproduktie 36 ).
Reeds in 1952 voorspelden de Staatsmijnen dat de kostprijs van de Beatrix-
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kolen hoger zou komen te liggen dan die van de mijnzetels "Emma" en "Hendrik", hoewel zij uitgingen van overeenkomstige geologische omstandigheden. Het betrof hier immers een nieuwe mijn, waarvan de aanleg geschiedde
op grond van een prijsniveau dat een veelvoud bedroeg van dat van de bestaande mijnen. Bovendien waren extra investeringen noodzakelijk, daar er
schachten moesten worden geboord door een bijzonder dik waterhoudend
dekterrein van 480 meter. Na het bereiken van het carbo on was een afdieping
van de schachten vereist tot circa 720 a 730 meter onder het maaiveld, alvorens
men kon overgaan tot de aanleg van mijnverdiepingen 37 ).
Nadat in de jaren 1953 en 1954 een diepe proefboring van 1200 meter was
gemaakt, ving op 16 mei 1955 het boren van schacht I aan en op 12 augustus
van schacht II. In 1959 zouden de schachten voltooid zijn, waarna begonnen
kon worden met de afdieping ervan, met de aanleg van los- en laadplaatsen en
met het drijven van steengangen en galerijen. Tevens zou dan het bovengronds
bedrijf worden opgebouwd: schachttorens met ophaalinstallaties, losvloeren,
steenkoolzeverijen en -wasserijen. Het Staatsmijnbedrijf zag geen enkel heil in
de bouw van een cokesfabriek annex chemisch bedrijf, daar het Viodropveld
vooral esskolen bevatte, die ongeschikt waren voor de cokesbereiding. Geraamd werd dat omstreeks 1965/66 Staatsmijn "Beatrix" in volledige exploitatie zou zijn met een produktie van 1,8 miljoen ton kolen per jaar en een personeeisbezetting van 6.800 man. Een zorgwekkende omstandigheid daarbij
was de slinkende beiangstelling voor het mijnwerkersberoepJ8).
De agrarisch georienteerde regio, waarin de "Beatrix" gesitueerd was, zou
drastisch moeten veranderen. Aan de aanleg van een waterweg naar de Maas,
voor de afvoer van kolen, van een havenbedrijf en van spoor- en andere transportwegen bestond dringend behoefte. De geschatte personeelsomvang vroeg
voorts bezinning op de uitvoering van tal van projecten op het terrein van huisvesting, toegangswegen, scholen, kerken en ontspanningsmogelijkheden. In
het verleden brachten de Staatsmijnen zelf deze voorzieningen tot stand, maar
de onderneming was nu van mening dat deze door de overheid bekostigd
moesten worden, omdat volgens haar een rendabele exploitatie van de mijnzetel "Beatrix" niet bereikt kon worden. Daar de overheid per se bleef vasthouden aan een ontsluiting van het Vlodropveld, ging zij hiermee akkoord: tot
1965 stond! 36 miljoen ter beschikking voor investeringen ten behoeve van de
economische en socio-culturele ontwikkelingen van de regioJ9).
De Roerstreek zelf reageerde juichend op de aanleg van de nieuwe mijn en
verwachtte er gouden bergen van. De Limburgse, maar ook de vaderlandse
pers, yond de "Beatrix" een goede zaak. De Maas- en Roerbode hield er zich
al jaren mee bezig. Reeds op 22 november 1949 verdiepte dit blad zich in de
heilzame gevolgen voor de streek, wanneer de mijn in volle produktie zou zijn:
"nog is het toekomstmuziek, maar oude en nieuwe mijnstreek zijn er om te bewijzen hoe snel plannen tot verwezenlijking kunnen groeien"40).

Staatsmijn "Reatrix": mogelijkheden
De kolencrisis en het haperende functioneren van de Europese Gemeenschap
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voor Kolen en Staal vroegen om een bezinning op de voortzetting van het Beatrixproject. De kolencrisis bracht een marktsituatie teweeg, waarin het aanbod van vet- en esskolen plotsklaps de vraag overtrof. Er trad een toestand van
verzadiging op in de energievoorziening, doordat andere en goedkopere energiedragers beschikbaar kwamen. De verklaring hiervan lag in incidentele, conjuncturele en structurele factoren die elkaar wederzijds versterkten.
Van incidentele aard waren de zachte winters van 1956/57 en 1957/58. Deze
had den tot gevolg een geringer energieverbruik. Hoewel de markt voor huisbrandkolen vrijwel intact bleef, gaf dit het Staatsmijnbedrijf weinig soelaas;
zijn prod uk tie bestond immers voornamelijk uit vetkolen. De conjuncturele
recessie van 1957/58 beperkte eveneens het energieverbruik. In verschillende
industriele sectoren liep, door mindere bedrijvigheid, het kolenverbruik terug;
tegelijkertijd schakelden deze vaak over op de goedkopere aardolie. De kolenvoorraden bij de mijnen namen hierdoor toe. Bovendien leidde in de eerste
helft der jaren vijftig de grote vraag naar energie tot besparingen op het verbruik ervan en tot verbetering van het rendement. Dit wierp nu vruchten af,
waardoor de vraag naar kolen verder ineenschrompelde. Een hoger energierendement manifesteerde zich bij de elektrische centrales en in de vervoerssector: de spoorwegen schakelden over op de elektrische tractie; stoomboten en
trawlers werden vervangen door motorschepen. Door rendementsverhoging
in het cokesverbruik per ton ruw ijzer verminderde in de metallurgische industrie de vraag naar cokes. Daarbij kwam dat in nagenoeg aile nieuwbouw,
zowel van huizen als van fabrieken, bij inrichting ervan met centrale verwarming, oliestook werd toegepast. Voor de consument woog steeds zwaarder
mee de stofvrijheid, de betere opslagmogelijkheid en regelbaarheid van een
olie-installatie die daardoor een economischer verbruik van energie
bevorderde 4l ) •
De Suezcrisis van 1956 versterkte op korte termijn deze conjuncturele factoren en op lange termijn de structurele tendens met betrekking tot de vervanging van kolen door aardolie. Wat was namelijk het geval? De grote behoefte
aan energie in de eerste helft van de jaren vijftig noopte tot een toenemende
import van kolen uit derde landen, met name uit de Verenigde Staten en Polen. En ofschoon structureel de aardolie reeds vanaf 1950 het energiepatroon
geleidelijk wijzigde, bleef het tekort aan kolen groot. De reeds vermelde prognoses hamerden op de onmisbaarheid van kolen voor de energievoorziening.
Nationale overheden, EGKS en OEES bepleitten de aanleg van nieuwe mijnen
en zij wezen ook op de noodzaak lange termijncontracten af te sluiten met
scheepsbevrachters en mijnondernemingen om zich te verzekeren van import
en vervoer van Amerikaanse kolen, die door de grote vraag ernaar de neiging
had den in prijs te stijgen. De huiver van Europese afnemers zich vast te leggen
op langjarige verbintenissen leek ongegrond, doordat immers door officieJe
instanties werd verkondigd dat er gerekend moest worden op een blijvend tekort aan kolen. De sluiting van het Suezkanaal accentueerde dit op dramatische wijze: de olieaanvoer uit het Midden-Oosten viel weg.
Binnen twee jaar was deze situatie echter drastisch veranderd. Het gebrek
aan energie bewerkstelligde een uitbreiding van de olieproduktie op het weste-
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lijk hal frond en de bouw van supertankers maakte een einde aan het gebrek
aan scheepsruimte. Toen door de heropening van het Suezkanaal ook weer de
aanvoer van olie uit het Midden-Oosten op gang kwam, bleken de kolen uit de
EGKS-bekkens niet meer te kunnen concurreren met de kolen uit derde landen
en met de aardolie. De afgesloten lange termijncontracten werkten nu als een
wurgkoord en door de ontstane overvloed aan scheepsruimte daalden de prijzen van de transatlantische vrachten tot een ongekend laag niveau: tussen september 1957 en maart 1959 met 5000/0. De Amerikaanse kolen, nagenoeg in
dagbouw gewonnen, zorgden voor een moordende concurrentie, niet zozeer
omdat de aanvoer ervan berustte op aangegane overeenkomsten als wei, bij
afloop daarvan, veel goedkoper waren dan de kolen uit de EGKS-Ianden. Bedroeg in 1953 de import van steenkolen in de EGKS 13,8 miljoen ton, in 1957
was deze 44 miljoen ton, waarvan 37,8 miljoen ton uit de Verenigde Staten. Al
vanaf maart 1958 waren de Amerikaanse kolen per ton (j 51 ii! 53) aangevoerd in Rotterdam goedkoper dan de verfijnkolen van de Staatsmijnen (j 61
per ton)42).
De Staatsmijnen waren wei gedwongen tot prijsverlagingen over te gaan,
die echter weinig effect sorteerden. De gemiddelde opbrengst per ton nettoprodukt daalde tussen 1958 en 1962 van! 58,50 naar! 51,96. De krachtig ter
hand genomen mechanisatie en rationalisatie van de ondergrondse werkzaamheden verhoogden weI degelijk de produktie per man per ondergrondse dienst
- dit netto-effect steeg over de jaren 1958-1962 van 1.609 kg tot 2. 127 kgmaar de produktiviteitsverbetering compenseerde de kostprijsstijging nauwelijks; in 1958 bedroeg deze! 56,96 per ton en in 1962! 56,75 per ton. De koolwinningsbedrijven van de Staatsmijnen waren verliesgevend geworden . De
vetkolen hadden hun marktpositie verloren en waren verdrongen door aardolie en goedkopere importkolen. Daarbij smolt de belangstelling voor het mijnwerkersberoep als een waskaars. Tussen 1958 en 1960 daalde het aantalleerlingen van de Ondergrondse Vakscholen (OVS) bij aile mijnen in Limburg van
2.869 naar 1.848, bij het Staatsmijnbedrijf van 1.947 naar 1.011. Wilde de
mijnarbeid voor jonge vaklieden aantrekkelijk blijven, dan moesten de bedrijyen hoge lonen betalen; een loden last op de exploitatie. Een tekort aan mijnwerkers echter bracht de continuering van de produktie aan het kolenfront in
gevaar 43 ).
De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal verzuimde in deze jaren een
energiebeleid tot ontwikkeling te brengen. Het oogmerk van het EGKSverdrag, een vrije gemeenschappelijke markt, faalde door uiteenlopende nationale beJangen. De Hoge Autoriteit werd geheeJ overvleugeJd door de Raad
van Ministers, waarin de nationale regeringen waren vertegenwoordigd. Een
beslissing over energiezaken door meerderheid van stemmen was bijna onmogelijk door de verdragsbepaling dat zich dan bij die meerderheid tenminste een
minister beyond van een staat die 20% van de waarde der kolen- en staalproduktie van de Gemeenschap bevatte. Er waren twee van die 20%-landen,
Frankrijk en Duitsland, die dus in feite over een vetorecht beschikten. Zowel
deze landen als Belgie hechtten grote waarde aan de instandhouding van een
eigen steenkolenvoorziening en zij introduceerden, in strijd met het EGKS-
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verdrag, kostprijsverlagende en afzetbevorderende subsidies aan hun mijnbedrijven. Hieruit groeiden onderling afwijkende interventies ten aanzien van de
financiering van de sociale lasten in de mijnindustrie, invoercontingenten, belastingen op de import van kolen en olie uit derde landen en van overeenkomsten met elektrische centrales voor de levering van steenkool en cokes. Deze protectionistische politiek maakte van de gemeenschappelijke markt een
paskwil, omdat hierdoor tussen de verschillende steenkolenbekkens grote
kunstmatige verschillen ontstonden in kostprijs, opbrengst en/of afzetmogelijkheden. Zo bedroeg in 1962 de overheidssteun per ton kolen in Belgie
j 19,19, in Frankrijkj 16,49, in Duitslandj 12,17 en in NederiandjO,79. Deze distorsies ondermijnden niet aileen de totstandkoming van een gemeenschappelijke markt, maar brachten ook de Nederlandse mijnen in een zeer nadelige positie. De distorsies kwamen hard aan bij de Staatsmijnen, daar de kolencrisis zich primair manifesteerde bij de vet- of industriekolen 44).
De Nederlandse overheid bleef zich vastklampen aan de letter van het
EGKS-verdrag; slechts bij functionering van een gemeenschappelijke markt
kon de stabiliteit van de energievoorziening tegen een zo laag mogelijke prijs
gewaarborgd zijn. Zij hield vast aan een open-marktpolitiek die de continuering van de kolenwinning in Limburg in groot gevaar bracht. Immers, enerzijds werd door het protectionisme van de lidstaten de export van de Nederlandse mijnen verhinderd, anderzijds kon een nagenoeg onbelemmerde invoer
van buitenlandse kolen plaatsvinden die ver beneden de kostprijs van de Nederlandse kolen werden aangeboden.
Iedereen in Limburg liep tegen deze politiek van Den Haag te hoop. De regering weigerde echter subsidies te verstrekken aan de mijnindustrie. Op 18 september 1961 stelde de Minister van Economische Zaken in het kabinet-De
Quay (1959-1963), J.W. de Pous, dat het overvloedige aanbod van energie
geen aanleiding gaf de steenkolenmijnindustrie te ondersteunen. De Nederlandse regering, aldus De Pous, ging uit van een gezonde concurrentie tussen
de verschillende energiedragers en van een stabiliteit in de energievoorziening
tegen een zo gunstig mogelijke prijs. De mijnen in Limburg hadden dus niets
te verwachten 45 ). Zij kwamen in een nog moeilijker concurrentiepositie door
de introductie van het aardgas uit Groningen, zeker naarmate de daar aangetroffen hoeveelheden groter bleken te zijn dan geraamd; de vondst van het
aardgasveld in Siochteren dateerde van 14 augustus 1959. De door De Pous bij
de Tweede Kamer ingediende Nota inzake het aardgas (11 juli 1962) beoogde
een snelle penetratie van het aardgas op de Nederlandse energiemarkt 46 ).
Dit alles maakte een bezinning op de voortzetting van de aanleg van de mijnzetel "Beatrix" dringend gewenst. Bij het Staatsmijnbedrijf groeide althans
snel het inzicht dat zijn mijnzetels in de nabije toekomst aan een moordende
concurrentie zouden blootstaan. Dit was ook bij de Tweede Kamer het geval.
Op 4 maart 1959 hield de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, G.M.
Nederhorst, een interpellatie over de crisis in de kolenmijnbouw. Volgens hem
waren naast conjuncturele weI degelijk ook structurele factoren werkzaam in
de huidige kolencrisis. Hij pleitte voor een energiebeleid, want nu ging ieder
land zijn eigen gang47).

BEDRIJFSGESCHIEDENIS

25

De macro-economische beweegredenen, op grond waarvan de regering
besloot de kolenmijnbouw uit te breiden, hadden inmiddels sterk aan waarde
ingeboet. De importprijzen van kolen uit derde landen waren concurrerend
geworden met die uit aIle EGKS-bekkens. Maar nog zwaarwegender was de
~tructurele verschuiving in de aard van de energievoorziening: de kolen verloren zeer snel terrein aan de goedkopere aardolie. Het argument van de schaarse deviezenvoorraad telde niet meer; tussen 1950 en 1958 groeiden de officiele
goud- en deviezenreserves van de Nederlandsche Bank van f 1,461 miljard
naar f 5,826 miljard 48 ). De volledige wetkgelegenheid leek nagenoeg gerealiseerd; in 1957 stond slechts een procent van de afhankelijke beroepsbevolking
als werkloos geregistreerd. Wei steeg dit percentage door de conjuncturele depressie van 1958 tot 2,2, maar voor de nationale werkgelegenheid was de bouw
van een nieuwe mijn niet meer nodig49). De provincie Limburg kenmerkte zich
bovendien door een overspannen arbeidsmarkt, mede bevorderd door de omvangrijke pen del. Tevens vroegen de Staatsmijnen zich af op welke wijze zij in
de behoefte aan arb eiders moesten voorzien. Immers, de belangstelling voor
het beroep van mijnwerker slonk aanzienlijk. Trouwens, de sombere prognoses over de toekomstige ontginning van deze mijnzetellogen er niet om SO ).
Op 19 april 1958 steIde de directie van het Staatsmijnbedrijf de Minister van
Economische Zaken, Zijlstra, op de hoogte van haar standpunt dat de "Beatrix" niet lonend zou kunnen produceren. Dat had directeur-voorzitter Wemmers al op 25 juni 1957 tegen Zijlstra gezegd to en deze, bij een nog onbewolkte
kolenhemel, een bezoek bracht aan de in aanleg zijnde "Beatrix". Wemmers
vreesde toen reeds dat de verliezen van de "Beatrix" van dien aard zouden
zijn, dat daardoor andere bedrijfsonderdelen van de Staatsmijnen schade gingen lijden; overigens waren de toekomstverwachtingen van de andere mijnzetels evenmin gunstig. Op 22 september 1959 verklaarde Wemmers, bij geIegenheid van een bezoek van de commissaris der Koningin in Limburg aan de mijn
"Beatrix" , dat door de kolencrisis en de onmacht van de EGKS deze te bezweren, de hoofddirectie behoefte had aan meer klaarheid ten aanzien van de
"Beatrix". Mede door deze woorden kwam de Volkskrant op 23 september
met het bericht dat het waarschijnlijk niet zou komen tot een exploitatie van de
"Beatrix". Het blad De Nieuwe Limburger verzuchtte op 25 september: "ongeveer de gehele vaderlandse pers houdt zich bezig met de vraag of de exploitatie van de Staatsmijn Beatrix moet worden voortgezet of niet". In de maanden
oktober en november werden er in de Tweede Kamer herhaaldelijk vragen
gesteld of een voortgang der werkzaamheden aan de "Beatrix" nog wei zinvol
was").
Op 6 oktober 1959 verzond de hoofddirectie een nota inzake Staatsmijn
"Beatrix" naar de Minister van Economische Zaken, De Pous. De al jaren bestaande klachten werden hierin breed uitgemeten: de starre kostprijs van de
Nederlandse mijnbedrijven, de hopeloze concurrentiestrijd met andere steenkolenbekkens in de EGKS, de onbelemmerde import van kolen uit derde landen, de goedkopere aardolie en het ontbreken van een energiebeleid. Ten aanzien van de "Beatrix" vroeg de hoofddirectie zich af, nu de schachten het carboon hadden bereikt, of verder moest worden gegaan met de aanleg van kost-
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bare onder- en bovengrondse werken ten behoeve van een daaropvolgende onmiddellijke exploitatie. Reeds waren! 70 miljoen in het project geinvesteerd,
maar voor een totale ontsluiting van de mijn zouden nog eens! 334 miljoen
nodig zijn. De hoofddirectie voorspelde in deze nota voor 1969 en volgende jaren een verlies bij de "Beatrix" van! 11 a! 14 miljoen per jaar. Ook de vooruitzichten van de mijnzetels "Emma" en "Maurits" waren buitengewoon
somber; beide mijnen lOuden vanaf 1969 jaarlijks een verlies Iijden van! 13 a
! 23 miljoen per jaar. Zelfs indien de Nederlandse regering de distorsies met de
EGKS-steenkolenbekkens verevende en ook anderszins de kolenmijnindustrie
ondersteunde, dan nog kon de "Beatrix" niet lonend zijn. De afzet van de
door deze mijn te lever en kolen zou zich in het binnenland beperken tot de
ijzer- en staalindustrie en tot de elektrische centrales. Van de huisbrandmarkt
viel niet veel te verwachten door de onvoldoende kwaliteit van de Beatrixkolen
en door de opmars van de aardolie. De perspectieven voor de export waren
evenmin hoopgevend; de lidstaten beschermden hun eigen markt en tegen de
importprijzen van kolen uit derde landen viel toch niet te concurreren. Daarom stelde de hoofddirectie voor de exploitatie van de mijnzetel "Beatrix" uit
te stell en en slechts een nadere exploratie van het mijnveld te ondernemen om
daardoor meer inzicht te verwerven in de geologische situatie ondergronds.
Immers, juist de ligging en de kwaliteit der kolenlagen en de te vrezen wateroverlast oefenden een stu wende invloed uit op de kostprijs52) .
Op 23 augustus 1960 besliste minister De Pous. Hij hechtte zijn goedkeuring
aan het voorstel van de hoofddirectie om de aanleg van de Beatrix te temporiseren en een nadere exploratie te beginnen, echter "met dien verstande, dat ik
mij voorbehoud te allen tijde op deze beslissing terug te komen 53 ) .
Een uitvoeriger exploratie geschiedde niet op bedrijfseconomische gronden
maar in de hoop op een mogelijke wijziging van omstandigheden op korte termijn met betrekking tot de energievoorziening en energiepolitiek . Deze tijdsruimte kon nu worden gebruikt voor een nauwkeuriger verkenning van de geologische situatie ondergronds, om daardoor de geraamde kostprijsberekeningen exacter te kunnen funderen. De omstandigheden werden echter voortdurend slechter. De druk op de kolenmarkt in West-Europa nam toe, de verdringing van steenkolen door aardolie schreed voort evenals de import van kolen uit derde landen. In aile steenkolenbekkens van de EGKS waren sanering
en sluiting van mijnzeteIs schering en inslag . Een energiepolitiek, lOwel op nationaal als op Europees niveau, kwam niet tot stand en de distorsies tussen de
Iidstaten werden steeds groter. Maar bovenal werd het motief voor een exploratie, laat staan voor een exploitatie, weggevaagd door de aardgasvondsten .
Reeds in juni 1962 was de aantoonbare aardgasreserve in Groningen gelijk aan
150 miljoen ton SKE. Bij een volledige inbedrijfstelling van de "Beatrix" in
1970 - vooropgesteld dan dat de te lijden verliezen gedekt lOuden worden bedroeg de te ontginnen kolenvoorraad ca. 125 miljoen ton SKE. Het was dus
zonneklaar dat deze mijn haar waarde had verloren: "de recente aardgasvondsten in Groningen hebben ... lOwel wat hun omvang betreft als wat de
hier te verwachten winningskosten aangaat de functie van Staatsmijn Beatrix
in dit opzicht overbodig gemaakt"S4).
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Op 25 juni 1962 verzocht de hoofddirectie Minister De Pous toestemming
de exploratiewerkzaamheden aan de "Beatrix" te beeindigen. De schachten
hadden inmiddels hun voorlopige einddiepte bereikt; de zeer kapitaalintensieve horizontale ontsluiting moest nu ter hand worden genomen. De aan De
Pous aangereikte prognose over een eventuele exploitatie van de zetel sloeg
bovendien iedere toekomstverwachting de bod em in. Bij een produktie vanaf
1970 van 1,8 miljoen ton kolen per jaar zou de kostprijs ca./ 53 per ton bedragen en de opbrengstj 46 per ton. Dit betekende een verlies van bijnaj 13 miljoen per jaar 55).
De Pous sanctioneerde op 6 augustus 1962 het voorstel van de hoofddirectie. Noch in de ministerraad noch in de Staten-Generaal was het onderwerp
van discussie. Tegenover de directie adstrueerde de bewindsman zijn beslissing met het argument dat het aardgas bij een mogelijke schaarstesituatie kon
voorzien in de behoefte aan energie. Beide schachten van de "Beatrix"
moesten wei worden geconserveerd, lOdat "hierdoor een eventueel in de verdere toekomst ter hand nemen van de exploitatie v~n het veld belangrijk zal
kunnen worden vergemakkelijkt en bespoedigd"S6).
Het besluit de "Beatrix" op te geven bracht grote verslagenheid teweeg in de
Roerstreek. De regionale pers vooral benadrukte de navrante gevolgen voor
de ontwikkeling van de regio. De burgemeester van Vlodrop, Melick en Herkenbosch, F.M. Fey, eiste nu van de regering dat de streek verklaard lOU worden tot kerngebied van industrievestiging. De gehele Roerstreek dreigde achter het net te vissen. De gemeenten hadden immers vanaf 1952 de economische
ontsluiting van het gebied verbeid en voorbereid en zij waren om die reden niet
meer wervend opgetreden met betrekking tot stimulering van vestiging van andere industrieen 57 ).

*
In de geschiedenis van de Staatsmijnen, zeker voor de jaren circa 1950-1975, is
vee I aanwezig voor een studie - zoals Joh. de Vries in verschillende publikaties
heeft voorgesteld, over de wisselwerking tussen overheid, politiek en bedrijfsleven, hier dan onderneming. Het gaat dan met name om "de spanningsvelden van economisch denken en handelen, exploitatievorm en bureaucratisering, mentaliteit en machtsuitoefening"58). Ik hoop met deze kleine studie
daaraan een bijdrage geleverd te hebben.
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BEDRIJFSGESCHIEDENIS IN BELGIE: PEl LING NAAR DE
ONTWIKKELING VAN MENT ALE ACHTERGRONDEN
door
A.K.L. THIJS
Verstaat men onder "bedrijfsgeschiedenis" niet enkel de historiek van aflOnderlijke bedrijven, maar ook die van bedrijfstakken en zelfs van het bedrijfsleyen als geheel'), dan kan Belgie een vrij behoorlijk palmares voorleggen. Heel
wat minder fraai wordt het wanneer men "bedrijfsgeschiedenis" interpreteert
als de geschiedenis van individuele bedrijven.
Reeds in de negentiende eeuw, lang vooraleer men in de wetenschappelijke
wereld over "bedrijfsgeschiedenis" begon te praten, verschenen in Belgie geschiedenissen over ganse bedrijfstakken. Een vroeg voorbeeId van zulk een
sectoriele benadering levert ons de in 1862 te Brussel en Parijs verschenen
Histoire des vingt-cinq premieres annees des chemins defer belges van de hand
van de publicist Aug. De Laveleye, directeur van de gezaghebbende periodiek
Moniteur des interets materiels. Het boek is een feitenrelaas over het ontstaan,
de financiering, de werking en de exploitatieresultaten van de verschillende
spoorlijnen, zowel die van de BeIgische staat als die van de talrijke privespoorwegmaatschappijen. Aan de hand van cijfermateriaal kwam De Laveleye onder meer tot de conclusie dat investeringen in spoorwegmaatschappijen behoorlijk winstgevend waren en dat ook nog wei lOuden blijven in de toekomst.
Die boodschap kenbaar maken aan potentiele investeerders was ongetwijfeld
de voornaamste bedoeling van dit als een historische stu die aangeboden rapport. Dit alles belet ondertussen niet dat het zeer degelijke boek van De Laveleye nog steeds een waardevolle bron blijft voor de vroegste ontwikkelingsgeschiedenis van de spoorwegen in Belgie, in die mate zelfs dat het in 1985 nog
anastatisch herdrukt werd.
Louis Bertrand, volksvertegenwoordiger en voorzitter van de "Federatie
van de socialistische cooperatieven van Belgie" had, zoals De Laveleye, andere dan wetenschappelijke doelstellingen voor ogen toen hij, in 1902-1903, zijn
Histoire de la cooperation en Belgique (Brussel) publiceerde. De moeizame
maar uiteindelijk zegerijke groei van de cooperatie werd, met uitgesproken
propagandistische bedoelingen, beschreven om aan vriend en vijand duidelijk
te maken hoe de verspreiding van deze bedrijfsvorm een belangrijke etappe
vormde in de strijd voor het socialisme en tegen de kapitalistische economische orde.
Het was overigens hoogst nodig dat Bertrand het biazoen van de cooperatieyen enigszins trachtte op te poetsen, daar het binnen de beweging tijdens de
voorgaande jaren tot scherpe tegenstellingen was gekomen. Deze moeilijkheden hadden zelfs het ontstaan gegeven aan een van de oudste ons bekende
voorbeelden in BeIgie van een Nederlandstalige historiek van een aflOnderlij-
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ke onderneming, in casu de cooperatieve onderneming "Vooruit". Inderdaad, in 1898 publiceerde Paul de Witte te Gent De geschiedenis van Vooruit
en de Gentsche werkersbeweging sedert 1870. De auteur was zelf zeer nauw bij
de hele geschiedenis betrokken geweest. De Witte beweert weIiswaar "dat al
wat wij verhalen eene nauwkeurige photographie is van de gebeurtenissen,
zooals wij dezeIfde hebben medegemaakt, of door vertrouwbare ooggetuigen
hebben vernomen", maar in werkelijkheid werd het een 572 bladzijden tellende aanklacht tegen zijn gewezen medestander Edward Anseele, die de macht
gegrepen had in de Gentse cooperatieve onderneming "Vooruit".
Pirenne en zijn leeriingen
Omstreeks dezelfde tijd, rond de eeuwwisseling, begon echter de wetenschappelijke beoefening van de sociaal-economische geschiedenis door te breken in
Belgie. Zulks geschiedde vooral onder impuls van de mediaevist Henri Pirenne
(1862-1935) die aan de Rijksuniversiteit te Gent de hechte basis legde voor een
ganse "school" economisch-historici. Dat dit ook de bedrijfsgeschiedenis-inruime-zin bevorderd heeft, zal wei geen verwondering wekken. Zelf zoon van
een Vervierse lakenfabrikant begon Pirenne in 1906, in samenwerking met Georges Espinas, een bronnenpublikatie over de Vlaamse lakenindustrie tijdens
de middeleeuwen, Recueil de documentes relatifs iJ I'histoire de I'industrie
drapiere en Flandre (Brussel 1906-1924). Een synthese over de geschiedenis
van de Vlaamse draperie heeft Pirenne nooit geschreven, maar wei heeft hij
van de verzamelde bronnen gedeeltelijk gebruik gemaakt voor zijn Histoire de
Belgique (1900 e.v.).
Steeds zoekend naar globale inzichten in de geschiedenis op basis van recurrente, collectieve verschijnselen, is Pirenne nooit blijven stilstaan bij de geschiedenis van afzonderlijke ondernemingen. Met zijn voorkeur voor de middeIeeuwse geschiedenis was het overigens moeilijk denkbaar dat hij zich zou
hebben toegelegd op de bedrijfsgeschiedenis-in-beperkte-zin, gezien het bijna
geheel ontbreken van bedrijfsarchief betreffende die vroege periode.
Ook Pirenne's leerlingen en de leerlingen van zijn leerlingen kozen lange tijd
uitsluitend voor een sectoriele benadering. Een goed voorbeeld daarvan is De
Belgische vlasnijverheid van de latere algemeen rijksarchivaris Etienne Sabbe.
Het eerste deel van dit werk, dat in 1943 verscheen 2), werd door de auteur overigens opgedragen "aan de nagedachtenis van onzen hooggewaardeerden leermeester H. Pirenne". Een ander, bijzonder geslaagd, voorbeeld levert ons Jan
Craeybeckx, leer ling van Charles Verlinden die zelf gevormd was door Pirenne. Met zijn boek, Un grand commerce d'importation: les vins de France aux
anciens Pays-Bas (Parijs 1958), speelt Craeybeckx in op een problematiek die
door Pirenne 25 jaar eerder in de Annales aangesneden was.
Pirenne had, naar de getuigenis van Verlinden 1 ), vooral aandacht in de economische geschiedenis voor "de sociale weerklank en ... de sociale beinvloeding der economische verschijnselen". Dit bracht hem onder meer tot de studie van de maatschappelijke betekenis van het middeleeuwse ambachtswezen.
Die belangstelling droeg hij eveneens over aan zijn leerlingen. In 1904 publi-
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ceerde de Pirenne-discipel Guillaume Des Marez te Brussel al een zeer waardevol boek over deze materie, L 'organisation du travail II Bruxelles au XVe siec1e. Een andere leeriing, Hans van Werveke, heeft ook op het thema "ambachtswezen" gewerkt, waarbij hij zich, liberaal van opinie zoals zijn leermeester, kritische vragen stelde omtrent de onvrijheid die met het functioneren van het corporatisme gepaard ging4).
Tijdens het Interbellum betoonde aan de Katholieke Universiteit te Leuven
Emile Lousse eveneens interesse voor de geschiedenis van het ambachtswezen S ). Deze belangstelling bij Lousse en zijn leerlingen moet gedeeltelijk gezien worden in het raam van het streven van de katholieke burgerij in die periode naar de omvorming van de samenleving in corporatistische zin. De katholieke werkgevers, bevreesd voor het sterk opkomende arbeiderssyndicalisme,
streefden to en naar de invoering van een publiekrechterlijke bedrijfsorganisatie. Hierbij beriep het patronaat zich op het voorbeeld van het middeleeuwse ambachtswezen dat, naar zij meenden, borg had gestaan voor sociale vrede. Onrechtstreeks heeft Lousse een belangrijke bijdrage geleverd tot
de geschiedenis van het bedrijfsleven door de institutionele aspecten van de
ambachtelijke organisatie in de kijker te plaatsen.
In die jaren bestond te Leuven weinig belangstelling voor economische geschiedenis, een tak van het historisch onderzoek die er als al te "materialistisch" werd afgedaan. Daarin kwam pas op het einde der jaren dertig verandering met de benoeming van Jan A. van Houtte, die al vlug naam maakte met
onder meer zijn theorie over de neergang van Brugge en de opkomst van Antwerpen als internationaal handelscentrum 6). Deze thematiek werd overigens
later verder uitgewerkt door een leeriing van Van Houtte, Herman van der
Wee, in The growth oj the Antwerp market and the European economy
(fourteenth-sixteenth centuries) ('s-Gravenhage 1963).
Hoe gering de aandacht bij de Katholieke Universiteit aanvankelijk ook was
voor de economische geschiedenis, toch verdedigde aldaar al in 1925 Jan Albert Goris, als leer ling van Leon van der Essen, een doctoraat over de Zuideuropese kooplieden te Antwerpen tijdens de zestiende eeuw, Etude sur les colonies marchandes meridionales (Portugais, Espagnols, Italiens) II Anvers de
1488 II 1567; Contribution II I'histoire des debuts du capitalisme moderne
(Leuven 1925). Dit baanbrekende werk bevat een schat aan gegevens over de
werking van de Zuideuropese handelshuizen te Antwerpen, maar besteedt tevens ruime aandacht aan de "immateriele" aspecten, zoals de mentaliteit, de
moraal, de geloofsovertuiging etc. van de betrokken kooplieden. Goris kon
bij de sam ens telling van zijn stu die geen gebruik maken van bedrijfsarchief en
betreurde zulks hartsgrondig. Goris stond immers in bewondering voor Das
Zeitalter der Fugger; Geldkapital und Creditverkehr im 16. lahrhundert van
Richard Ehrenberg (Jena 1896), grotendeels gebaseerd op het Fuggerarchief.
Nog voor Ehrenberg had de conservator van het Antwerpse Museum
Plantijn-Moretus, de cultuurhistoricus Max Rooses, aan de hand van zijn lijvige in folio-uitgave Christophe Plantin, imprimeur anversois (Antwerpen
1882) bewezen wat een rijke informatie inzake de meest uiteenlopende aspecten van de geschiedenis geput kon worden uit een bedrij fsarchief. Max Rooses
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heeft als eerste in Antwerpen, en wellicht zelfs in Belgie, een wetenschappelijk
verantwoorde geschiedenis van een ondernemer en zijn ondernerning geschreyen . Nochtans beoogde Rooses met zijn publikatie zeker niet in de eerste
plaats een bijdrage te leveren tot de geschiedenis van het bedrijfsleven, al bevatte zijn boek talrijke gegevens van bedrijfshistorische aard. Plantijn boeide
de cultuurflamingant Max Rooses vooral als een van de "groten" uit de geschiedenis van Vlaanderen, ook al was Plantijn een Frans immigrant. Rooses
zag in Plantijn ook een illustratie van zijn liberale opvatting, namelijk dat het
individu, zich van zijn capaciteiten bedienend, bij machte is de grootste moeilijkheden en tegenslagen te overwinnen 7). Belangrijk voor Rooses' stadsgenoten was tevens dat hij met zijn boek bijdroeg tot de toen door de Antwerpse
bourgeoisie sterk nagestreefde "kunstroem" van de Scheldestad. Niet als een
"ondernemer" maar als een cultuurdrager werd Plantijn herdacht en gehuldigd. Meteen lever de Rooses via zijn boek het geruststellende bewijs dat de
1.200.000 goudfrank die de overheid voor de overname van de Plantijnse
werkstede (dit industrieel-archeologisch relict avant la lettre) betaald had, een
volkomen verantwoorde investering vormde.
Niet enkel Rooses ook Michel Huisman had al vroeg gebruik gemaakt van
te Antwerpen berustend bedrijfsarchief, namelijk dat van de "Generale Indische Compagnie" (de zgn. "Oostendse Compagnie"), bewaard op het Stadsarchief. Huisman wendde dit privearchief - naast overheidsarchief - aan voor
zijn in 1902 aan de Universite Libre de Bruxelles voortgebracht doctoraat La
Belgique commerciale sous l'empereur Charles VI, La Compagnie d'Ostende.
Huismans boek bezat een rijke inhoud. Zoals de ondertitel het aanduidde:
"Etude historique de politique commerciale et coloniale", betrof het geen
"company history" in de beperkte betekenis. Huisman plaatste de geschiedenis van de achttiende-eeuwse Oostendse Compagnie, op een voor zijn tijd
voorbeeldige wijze, in een ruim sociaal-economisch en politiek kader.

De schalten der " Insolvente Boedelskamer"
J .A . Goris betreurde in de inleiding van zijn Etude sur les colonies marchandes uitdrukkelijk dat hij voor zijn studie niet over een prive-handelsarchief
had kunnen beschikken. Sommige problem en van de handelsgeschiedenis leken hem, bij gebrek aan bedrijfsarchief, onoplosbaar: "el. moins que les archives ne nous reservent des surprises". En inderdaad, Goris beleefde wellicht de
verrassing van zijn leven, toen hij, op het ogenblik dat zijn boek al bijna helemaal gezet was, vernam dat het Antwerpse Stadsarchief, waar hij de meeste
van zijn opzoekingen verricht had, wei degelijk een rijke collectie bedrijfsarchieven bezat in de zgn . "Insolvente Boedelskamer". Dit zich to en in een chaotische toestand bevindende archieffonds bevat de handelspapieren van tal
van gefailleerde ondernemingen uit de zestiende en vooral zeventiende en
achttiende eeuw. Na die -laattijdige - ontdekking is J .A. Goris dan maar romanschrijver geworden, onder de schuilnaam Marnix Gijsen.
In 1925, het jaar waarin Goris zijn doctoraatsverhandeling publiceerde,
werd Jan Denuce (voor de Eerste Wereldoorlog ooit een protege van H. Piren-
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ne) tot stadsarchivaris van Antwerpen benoemd. Denuce begon vrijwel onmiddellijk met het ordenen en inventariseren van de honderden en honderden
bundels en registers van de "Insolvente Boedelskamer" , zodat hij vanaf 1927
kon starten met de publikatie van de inventaris ervan 8 ).
Zodra aldus bekend werd welke schatten de "Insolvente Boedelskamer"
herbergde, kwamen verscheidene monografieen van beperkte omvang tot
stand over afzonderlijke bedrijven uit het Ancien Regime. Leo Michielsen
zorgde voor een meer globaliserende aanpak. Op basis van tal van archieffondsen uit de "Insolvente Boedelskamer", aangevuld met het Plantijns
achief en de bescheiden van de Oostendse Compagnie stelde hij een opmerkelijke doctoraatsverhandeling samen over Het kapitalisme te Antwerpen in de
XVIIe en XVIIIe eeuwen, waarvan echter enkel een sam en vatting gepubliceerd werd in de Nederlandsche Historiebladen 9 ). Ook voor de technischhistorische studie Evolutie van de handelsorganisatie in Belgie sedert het begin
der J8eeeuw (Turnhout 1938) van de economist Albert Michielsen werd ruimschoots gebruik gemaakt van het bedrijfsarchief uit de "Insolvente Boedelskamer".
Jan Denuce zelf van zijn kant begon vanaf 1931 met de uitgave van handelsdocumenten (briefwisseling, rekeningen e.d.) inzake de kunsthandel en de
kunstproduktie in de reeks Bronnen voor de geschiedenis der Vlaamsche
kunst"). Deze documenten waren uiteraard hoofdzakelijk herkomstig uit de
" Insolvente Boedelskamer" . In 1934 startte Denuce, met de financiele steun
van de Kamer van Koophandel, een reeks Documenten voor de geschiedenis
van de handel, waarin onder meer de inventaris gepuhliceerd werd van het Italiaanse bankiershuis Affaitadi te Antwerpen van 1568"). Aan het grote publiek maakte Denuce de informatieve waarde van de oude handelsdocumenten kenbaar door het organiseren, in 1930 ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling, van een druk bezochte economisch-historische tentoonstelling,
de eerste van die aard in Belgie' 2 ). Het Antwerpse Stadsarchief ontving, dank
zij de actie van Denuce, daarna nog van particulieren oude handelsbescheiden
ten geschenke. Ook het Gentse Stadsarchief verwierf nu bedrijfsarchief, met
name in verband met de katoenindustrie 13).
Oud bedrijfsarchief begon nu stilaan erkend te worden als een waardevolle
bron voor historisch onderzoek. Toch duurde het nog tot na de Tweede Wereldoorlog vooraleer de geschiedenis van individuele bedrijven burgerrecht
verwierf aan de Belgische universiteiten. In 1948 verscheen te Luik van de
hand van P. Lebrun L 'industrie de la laine i1 Verviers pendant Ie XVIIIe et Ie
debut du XIXe siec/e; Contribution i1 !'etude des origines de la Revolution Industriel/e. Het betrof weerom een sectoriele benadering, maar waarbij ruimschoots gebruik wetd gemaakt van bescheiden uit het bedrijfsarchief van de
onderscheidene Vervierse ondernemers, wat het Lebrun mogelijk maakte indringende dingen te schrijven over de rol van de ondernemersactiviteit in de
economische ontwikkeling.
In 1959 verscheen van de hand van Wilfrid Brulez de doctoraatsverhandeling De/irma della Faille en de internationale handel van Vlaamse/irma's in
de J6e eeuw. Als leerling van de Pirenne-discipel Charles Verlinden was ook
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hij op zoek naar glob ale inzichten in de economische ontwikkeling, zodat hij
zich niet kon tevreden stellen met het nauwkeurig reconstrueren van de handel
en wandel van een firma. Brulez heeft deze problematiek duidelijk verwoord:
"Bij het bestuderen van handelsfirma's kunnen twee methodes gevolgd worden ... ofwei concentreert men zich op een firma, en tracht die zo grondig mogelijk te leren kennen, ofwei onderzoekt men een aantal verschillende zaken
minder grondig . Het voordeel van de eerste methode is, dat men een uitputtende kennis van de zaak kan verwerven en de hande1leert kennen van binnen uit,
in zijn concrete realiteit en actie. Daar staat tegenover, dat de conclusies voor
een firma, al zijn ze dan ook steeds gel dig voor meerdere ondernemingen,
moeilijk kunnen gewaardeerd worden wat hun algemene draagwijdte betreft;
men kan zelden met zekerheid weten, in hoeverre de bestudeerde zaak representatief is. Indien mogelijk, dienen beide methodes gecombineerd te worden"14).
Naar het inspirerende voorbeeld van Brulez zijn vervolgens aan de Vlaamse
universiteiten nog een aantal thesissen gemaakt over handelsondernemingen
uit de zeventiende en achttiende eeuw 15). Maar ook voor de bedrijven uit de
negentiende en twintigste eeuw begon na de Tweede Wereldoorlog bij historici
wat meer belangstelling te groeien.
Het al geciteerde werk van Lebrun over de Vervierse lakenindustrie zat
reeds "te paard" op de achttiende en negentiende eeuw. Toch kon G. Jacquemyns terecht schrijven in 1960: "L'histoire economique et financiere de la Belgique contemporaine reste a ecrire" 16). Deze achterstand was op dat ogenblik
eigenlijk niet zo erg verwonderlijk. V66r de Tweede Wereldoorlog bestond er
in Belgie voor de nieuwste geschiedenis nagenoeg geen belangstelling aan de
universiteiten. Er bestond geen belangstelling voor de hedendaagse economische geschiedenis, maar ook niet voor de hedendaagse sociale, culturele of politieke geschiedenis. Daarin kwam pas in de jaren vijftig definitief verandering, vooral dank zij de oprichting van het "Interuniversitair Centrum voor
Hedendaagse Geschiedenis", met Jan Dhondt (Rijksuniversiteit Gent) als de
onvermoeibare, altijd nieuwe initiatieven nemende secretaris en met, als een
van de led en van het directiecomite, G. Jacquemyns. Een zevental nummers
van de "Bijdragen" van het Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis werden gewijd aan inventarissen en bronnenuitgaven in verband
met Be1gische ondernemingen.
Ze1f heeft Jacquemyns een ernstige bijdrage geleverd tot de bedrijfsgeschiedenis, in 1960-1965, door de publikatie van zijn vijf forse delen over
Langrand-Dumonceau, promoteur d'une puissance financiere catholique.
Jacquemyns, directeur van het "Centre d'histoire economique et sociale" van
de "Universite Libre de Bruxelles" , onderzocht in dit werk de opkomst en de
neergang van een "financier" die erin slaagde het negentiende-eeuwse
aristocratisch-clericale milieu in Be1gie op sleeptouw te nemen - met catastrofale gevolgen voor de betrokkenen - door het te laten gel oven dat hij bij machte was de hegemonie van de liberale bourgeoisie in de financiele wereld af te
breken.
Het voorbeeld van Jacquemyns heeft, net zoals dat van Brulez (maar dan
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voor een andere periode) bevruchtend gewerkt. Al is de oogst van de jongste
25 jaar inzake contemporaine bedrijfsgeschiedenis aan de Belgische universiteiten nu niet bepaald "rijk" te noemen, toch kan geconstateerd worden dat
op dit terrein heel wat gepresteerd is, vooral aan de Franstalige Brusselse
universiteit 17). De Nederiandstalige Vrije Universiteit te Brussel ("Centrum
voor Hedendaagse Sociale Geschiedenis") onderzoekt de negentiende- en
twintigste-eeuwse bedrijven vooral vanuit sociaal-historisch standpunt; men
zoekt daar vooral naar loon- en prijsgegevens met het oog op de stu die van de
levensstandaard 18).
De tegenwoordige situatie
Jacquemyns weet in 1960 de achterstand van de economische en financiele geschiedenis van de hedendaagse periode aan het niet voorhanden of toegankelijk zijn van voldoende bedrijfsarchief uit bedoeld tijdvak. Aan dit probleem
is sedertdien al behooriijk gesleuteld, vooral onder impuis van Etienne Sabbe.
Dr. Hilde Coppejans-Desmedt, die zich sterk ingezet heeft om zoveel mogelijk
bedrijfsarchief van vernietiging te redden en onder te brengen in het Rijksarchief, kon in 1986 melden dat nu "ruim 1.000 archieven van grotere en kleinere omvang ter beschikking (staan) van belangstellenden m.b.t. diverse bedrijfstakken". Alleszins genoeg om nog vele generaties studenten en navorsers nuttig bezig te houden. Coppejans-Desmedt merkt evenwel terecht op:
"Maar dat aantal is nog uiterst gering, wanneer men bedenkt dat Belgie het
eerste land op het continent was, waar de industrieIe omwenteling zich heeft
voorgedaan en nu nog steeds plaats neemt onder de meest gelndustrialiseerde
landen ter wereld'>19). Onder bedoelde, geredde archieven komt onder meer
het oude bedrijfsarchief van de "Societe Generale" en van de "Nationale
Bank" voor, naast ook tal van archieven van de door bedrijfssluitingen zwaar
getroffen Waalse mijnbouw en zware industrie.
Het beschikbaar komen van meer dan 1.000 bedrijfsarchieven heeft de beoefening van de bedrijfsgeschiedenis niet op spectaculaire wijze doen toenemen in de universitaire wereld. Het is dus evident dat er ook andere elementen
dan de zeldzaamheid van toegankelijk bedrijfsarchief een rol spelen. Over een
gebrek aan belangstelJing van jongeren voor de nieuwste geschiedenis in het algemeen kan niet geklaagd worden. Waar tijdens het Interbellum nog hoofdzakelijk mediaevisten aan de universiteiten gevormd werden, bestaat het gros
van de geschiedenis-studenten nu uit contemporanisten. Anderzijds bewijst
het succes van industrieel-archeologische verenigingen met honderden leden
en een vaak grote daadkracht inzake redden van materiele relicten en archiefstukken, dat er ook in Belgie een groeiende belangstelJing bestaat voor de
geschiedenis van bedrijf en techniek20). Tot dezelfde conclusie komt men overigens ook bij het doornemen van de talloze lokale historische tijdschriften.
Wat is dan de reden voor de blijvende zeldzaamheid van wetenschappelijk
verantwoorde bedrijfsgeschiedenissen? In de eerste plaats wellicht schrikt de
enorme omvang van veel bedrijfsarchief talrijke vorsers en studenten af. Van
deze mens en wordt immers veelal geeist dat zij op betrekkelijk korte tijd tot
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niet-alIedaagse resultaten komen. Een bijkomend probleem: de onvoldoende
economisch-technische vorming van de meeste historici, terwijl economisten
zich veelalliever met meer "actuele" zaken inlaten. Ook gaan van de Belgische universiteiten weinig impulsen uit om de thesisstudenten te enthousiasmeren voor de bedrijfsgeschiedenis.
En van de bedrijven ... , zal u vragen, stimuleren die de wetenschappeIijke
beoefening van de bedrijfsgeschiedenis dan niet? Bestaat er in Begie dan niet
de gewoonte een historiek uit te geven, wanneer een bedrijf een respectabel
aantal jaren bestaat? Ja, die gewoonte bestaat. Al in 1863 publiceerde Jules
Malou, directeur van de "Societe Generale" , te Brussel een korte bedrijfsgeschiedenis van de eerste Belgische holding, Notice historique sur la Societe Generale pour favoriser l'industrie nationale, etablie a Bruxelles (1823-1862).
Vooral tijdens de twintigste eeuw is het aantal in opdracht van de onderneming zelf geschreven bedrijfsgeschiedenissen steeds groter geworden, dit naar
mate de behoefte aan publiciteit en aan goede public relations toeneemt. Over
het algemeen gaan enkel de grote ondernemingen tot deze al bij al dure publiciteitscampagne over. Dit soort publikaties kenmerkt zich meestal door een
voortreffelijke typografische vormgeving en een rijkdom aan illustraties.
Vaak wordt zulk een boek niet eens in de handel gebracht. Het wordt immers
als een exclusief relatiegeschenk uitgedeeld aan met name aandeelhouders, invloedrijke personen uit het openbare leven, voorname hande!srelaties, de
eigen kaderleden en gunstig te stemmen journalisten.
Hoge wetenschappelijke eisen stellen de opdrachtgevers inzake deze firmageschiedenissen meestal niet. Het moeten vooral lees bare boeken zijn, aantrekkelijk van uitzicht, waarin de deugden van het bedrijf en zijn leiders duidelijk aan bod komen en waarin de vervelende kwesties zovee! mogelijk uit de
weg worden gegaan. Enkele gelukkige uitzonderingen niet te na gesproken,
ontbreekt doorgaans in de uiteenzetting de ruimere sociaal-economische context waarin de onderneming zich ontwikkelde. Voor kritiek hoeven de opdrachtgevers zich niet al te erg te bekommeren. Gezien het beperkte circuit
waarin de boeken verspreid worden, komen zij slechts zelden in de handen van
kritische historici. Bovendien hebben de historici van hun kant weinig aandacht voor dit soort publikaties. En tenslotte maken de ondernemingen zich
ook weinig zorgen over wat historici den ken over de gevoerde publiciteitscampagne.
De auteurs van deze "huldeboeken" zijn in vele gevallen personen die nauw
met het bedrijf verbonden zijn, zoals public relations-mensen, kaderleden of
gepensioneerde managers. Soms worden beroepshistorici met het schrijven
van de geschiedenis van het bedrijf belast. Dit heeft al geleid tot zeer waardevolle bedrijfsgeschiedenissen, doch zij zijn zeldzaam"). Slechts zelden blijkbaar komt het tot een geest van wederzijds vertrouwen tussen het bedrijf dat
de opdracht geeft enerzijds en de historicus anderzijds. Voor een historicus is
het vaak niet gemakkelijk om zich tot een bedrijfsgeschiedenis te lenen. Daarvoor wegen bij het bedrijf vaak de niet-wetenschappelijke nevenbedoelingen
te sterk door, nevenbedoelingen die wei eens helemaal niet met wetenschap te
verzoenen zijn.
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Er bestaat geen traditie bij de ondernemingen in Belgie om automatisch,
wanneer men een bedrijfsgeschiedenis wil bekomen, zich tot een geschoold
historicus te wenden. Dit is historisch verklaarbaar. Toen, vanaf het begin van
de twintigste eeuw, bij grote ondernemingen de beIangstelling groeide voor het
laten redigeren van hun geschiedenis, konden zij eenvoudigweg daarvoor bij
de wetenschappelijk gevormde beoefenaren van de geschiedschrijving niet terecht, zelfs niet bij de economisch-historici. Zulk een recente geschiedenis
kon deze wetenschappers, mediaevisten of modernisten zijnde, niet boeien.
De bedrijven moesten dus wei een beroep doen op eigen, vlot schrijvende personeelsleden of op amateur-historici allerhande, wanneer zij de roemrijke daden van hun onderneming wilden laten beschrijven. En de bedrijven waren bovendien ook tevreden over de prestaties van hun auteurs, want zij kregen, zonder problemen, wat zij wilden: mooie vlekkeloze jubelboeken.
Toen historici, na de Tweede Wereldoorlog, uiteindelijk de nieuwste geschiedenis ontdekten, bleken zij bij de bedrijven eigenlijk te laat te komen. De
bedrijven hadden zich ondertussen immers al een bepaald, vrij stereotiep
beeld gevormd van wat een goede bedrijfsgeschiedenis voor hen moest zijn.
De historicus kon hieraan meestal niet vee I veranderen. Hij moest zich voegen
naar de wens en van de opdrachtgever, ofwei de plaats laten voor een meer
"geschikt" iemand.
Tenzij in uitzonderlijke gevallen, komen de historicus en de bedrijfsleider
elk uit een heel aparte wereld, zowel in sociaal als in mentaal opzicht. De bedrijfsleider weet dus niet met zekerheid of de historicus, aan wie hij inzage verleent van onder meer zijn boekhouding, briefwisseling en verslagen van de
raad van bestuur, een goed dienaar zal zijn van zijn belangen en van die van
zijn onderneming. Vaak zal hij daarom niet het risico nemen een als bij definitie (door de vorming) kritisch ingestelde historicus aan te spreken. Liever zal
hij zich wenden tot een vertrouweling van het bedrijr.
Het wantrouwen ten aanzien van "buitenstaanders" is bij de bedrijfswereld
in Belgie zeer groot, groter dan - naar ik meen - in Nederland. De Belgische
ondernemers nemen snel een sterk defensieve houding aan. Zij zijn enorm
zelfbewust, maar voeIen zich anderzijds langs aile zijden belaagd, door de
"bureaucratische" staat, door de linkse politici, door de vakbonden, eigenlijk
door nagenoeg de hele samenleving. Zij stellen het niet op prijs dat men enig
inzicht zou krijgen in hun werkelijke machtspositie, in de wijze waarop zij hun
macht uitoefenen, in hun gedachtenwereld en hun strategieen. Vandaar hun
hang naar geheimhouding inzake al wat hun bedrijf aangaat.
Ook dit alles is historisch gegroeid. Waar in Nederland al van in de zeventiende eeuw de bedrijfswereId, via de "regenten", niet aileen een grote economische maar ook politieke macht bezat, moesten de ondernemers in Belgie,
hoofdzakelijk vertegenwoordigd door de Iiberale politieke stroming, nog een
hele poos tijdens de negentiende eeuw een verbeten strijd voeren tegen de katholieke conservatieven om eveneens macht en aanzien te verwerven. De
aristocratische katholieke leiders verdedigden hun vooral agrarische belangen
en hadden een traditioneel misprijzen voor industrie en handel en voor het volgens hen bovenmatige winststreven van de "homines novi" waaruit de onder-
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nemende burgerij bestond. Tegenover de staat, inner van belastingen en toch
altijd in zekere mate beknotter van de ondernemersvrijheid, bleven zij altijd
min of meer vijandig staan; ook omdat zij er nooit volledig in slaagden de
macht in deze staat te veroveren.
Al vroeg, nog voor het midden van de negentiende eeuw, kreeg de Belgische
ondernemerswereld af te rekenen met een arbeidersbeweging, die ijverend
voor cooperatieven en een socialistische samenleving, zich uitgesproken antikapitalistisch en anti-patronaal manifesteerde 22 ). Zelfs de ChristeJijke (nochtans klassenverzoenende) arbeidersbeweging bracht kritiek uit op de "slechte" patroons en best reed de "onverzadigbare goudhonger" van de grote kapitalistische ondernemingen 23 ).
Ook nu nog, ondanks het functioneren van een overiegeconomie, koesteren
de meeste ondernemers een sterke afkeer voor de openbaarheid van hun daden
uit het verleden, zowel als van uit het heden. Zij beschouwen de onderneming
en al wat daarmee samenhangt als een dee I van hun prive-terrein: hun privacy
die niet mag geschonden worden. Terwijl zij zichzelf zien en propageren als de
redders in de nood, als degenen die de economische crisis zullen oplossen, voelen zij zich nog steeds miskend en belaagd.
Dit trauma wordt welIicht nog versterkt doordat de jongste tijd geregeld
goed in de markt liggende boeken worden uitgegeven die, gebruik makend van
bedrijfshistorische gegevens, peilen naar de achtergronden van de macht der
ondernemers, naar de bindingen tussen ondernemers en bepaalde politi eke en
syndicale leiders 24 ) . Er verschijnen ook boeken die handelen over de economische collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog 25 ), over de interne strijd
binnen de bourgeoisie, over het verzet van de Belgische holding bourgeoisie tegen de multinationals 26 ). In Belgie behoren bedrijfshistorische informatiebronnen hierdoor meer en meer tot het arsenaal van degenen die strijden voor
een omvorming of bijstellen van de kapitalistische samenleving.
De vraag stell end naar de toestand van de bedrijfsgeschiedenis in Belgie,
kunnen wij concluderen dat er al heel wat waardevols op dat gebied verricht is,
nameJijk op sectorieel gebied en zelfs op het gebied van afzonderlijke bedrijyen (maar dan wei hoofdzakelijk in verb and met verdwenen bedrijven). Ook
van nog bestaande bedrijven zijn zeer behoorlijke geschiedenissen geschreven,
maar zij zijn zeldzaam. Opdat op dit stuk een kentering ten goede zich definitief zou kunnen doorzetten, dienen eerst een paar voorwaarden vervuld te
zijn:
(I) de universiteiten dienen de nodige voorzieningen te treffen opdat de studenten zich desgewenst beter zouden kunnen voorbereiden op de taak van wetenschappelijk werkend bedrijfshistoricus;
(2) de ondernemers moeten inzien dat enkel de waarheid over hun bedrijven,
in aile sereniteit en "sine ira et studio" onderzocht en gepubliceerd, op langere
termijn de juiste betekenis van het ondernemerschap voor de samenleving zal
duidelijk maken.
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UNTERNEHMENSGESCHICHTE 1M SPANNUNGSFELD ZWISCHEN
AUFTRAGSFORSCHUNG UND WISSENSCHAFT IN
DEUTSCHLAND AM BEISPIEL EINER VEROFFENTLICHUNG ZUR
GESCHICHTE DER DAIMLER-BENZ A.G. 1M DRITTEN REICH
von
B. BRONINGHAUS
In Deutschland sind die meisten Firmengeschichten von Unternehmen in Auftrag gegeben worden, und zwar urn ein lubilaum oder die Einweihung eines
neuen Gebaudes zu feiern . Deutschland war das erste Land, in dem derartige
Ver6ffentlichungen entstanden ' ). Die erste Firmenfestschrift wurde bereits
1825 in Dresden unter dem Titel Geschichte und Feyer des ersten Jahrhunderts
des Eisenwerkes Lauchhammer von einem Direktor des Unternehmens
verfaBt ' ). Die fruhesten Auftragsarbeiten der Unternehmensgeschichte galten
Unternehmen in Sachsen, das eine der altesten und damit traditionsreichsten
Industrieregionen Europas ist. Seit den achtziger lahren des neunzehnten
lahrhunderts wurde es in Deutschland ublich, daB Firmen anlaBlich eines lubilaums eine Festschrift verfassen lieBen. Die ersten Auftraggeber waren Banken und VerlageJ ).
Der geistesgeschichtliche Hintergrund fUr dieses verstarkte historische BewuBtsein lag zum einen in der Lehre von Karl Marx, fUr den historische Prozesse durch die Wirtschaft bestimmt wurden. Auch wenn gerade Marx jeden
pers6nlichen Verdienst der Unternehmer ableugnete, trug er doch dazu bei,
daB sich die Forschung verstarkt den Unternehmern zuwandte 4 ). Der zweite
wichtige geistesgeschichtliche Hintergrund fUr die in Deutschland im Vergleich zu anderen Landern so friihzeitige Beschaftigung mit der Unternehmensgeschichte war die historische Schule der deutschen National6konomie.
Die Ende des neunzehnten lahrhunderts entstandenen unternehmensgeschichtlichen Auftragsarbeiten hatten keine besonders hohe Qualitat, aber sie
dokumentieren immerhin ein lebhaftes Interesse der Firmen an ihrer Geschichte. Erst Anfang des zwanzigsten lahrhunderts setzte mit Richard Ehrenberg die wissenschaftliche Unternehmensgeschichtsschreibung ein5). Es
wurde sogar erwogen, einen Verein fUr wissenschaftliche Firmengeschichtsschreibung zu griinden 6 ).
Nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten 1933 beg ann eine
Phase in der Firmengeschichtsschreibung, die durch politische Einflusse auf
Publikationen gekennzeichnet ist. Dazu ein Beispiel: In der Festschrift der
Harpener Bergbau A.G. zum 80-jahrigen Bestehen 1936 wurden jiidische
Aufsichtsratsmitglieder erwahnt, obwohl die N.S.D.A.P. dagegen Einspruch
erhoben hatte. SchlieBlich wurde die Festschrift von der Unternehmensleitung
zuriickgezogen, da man die von dem nationalsozialistischen Betriebsobmann
verlangte "Arisierung" der Festschrift nicht durchzufUhren gewillt war 7 ). Al-
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lerdings ist das ein riihmlicher Ausnahmefall. Die Mehrzahl der Festschriften
orientierte sich in dieser Zeit durchaus an der nationalsozialistischen Ideologie.
Bis Anfang der dreiBiger Jahre kann die deutsche Unternehmensgeschichtsschreibung als in der Welt fUhrend angesehen werden. Dann wurde sie von der
amerikanischen und spater der englischen business history abgelost 8 ). In den
fUnfziger und sechziger lahren wurde in der Bundesrepublik Deutschland unternehmensgeschichtIiche Auftragsforschung nur noch vereinzelt auf wissenschaftliche Weise betrieben. Sie war vor aHem das Werk von Wilhelm Treue,
Historiker und Hochschullehrer in Hannover und Gottingen, der als Nestor
der bundesdeutschen Unternehmensgeschichtsschreibung gilt. 1979 konnte er
bereits auf 24 verOffentlichte Firmenfestschriften verweisen 9 ). Er war Herausgeber der ersten wissenschaftlichen Zeitschrift auf dem Gebiet der Unternehmensgeschichte, der Tradition. Zeitschrijt fiir Firmengeschichte und Unternehmerbiographie.
Als der Fortbestand dieser Zeitschrift hauptsachlich aus finanziellen Griinden in Frage gestellt war, wurde zu ihrer WeiterfUhrung als Zeitschrijt fiir Unternehmensgeschichte und zur Konzentration der unternehmensgeschichtlichen Forschung 1976 in Koln die Gesellschaft fUr Unternehmensgeschichte
(G. U .G.) gegriindet 10). Diese Gesellschaft, deren GeschaftsfUhrerin die Verfasserin seit 1983 ist, wird in der Rechtsform eines privat eingetragenen Vereins gefUhrt und hauptsachlich von der Wirtschaft iiber Mitgliedsbeitrage finanziert. Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirates ist der Bonner Hochschullehrer fUr Verfassungs-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Hans Pohl.
Die G.U.G. hat neben der Zeitschriftfiir Unternehmensgeschichte iiber 50
Monographien publiziert, die zum Teil Wirtschafts- und Sozialgeschichte im
allgemeinen, zum Teil Unternehmensgeschichte behandeln. Fiir das engIischsprachige Ausland wird seit 1981 das German Yearbook on Business History veroffentlicht, das in nunmehr sechs Banden die jeweils wichtigsten unternehmensgeschichtlichen Aufsatze sowie Tagungsberichte aus der Bundesrepublik Deutschland wahrend eines lahres in englischer Ubersetzung
vereint").
Obwohl die Gesellschaft fUr Unternehmensgeschichte hauptsachlich von
der Wirtschaft finanziert wird, hat sie kaum Auftragsforschung betrieben.
Von den bisher 50 erschienenen Beiheften zur Tradition und zur Zeitschrijt
fiir Unternehmensgeschichte waren nur sieben reine Auftragsarbeiten 2), das
heiBt, ein Unternehmen oder Verband initiierte und finanzierte eine VerOffentlichung zu seiner Geschichte.
Weitere Manuskripte wurden nach der Fertigstellung den Unternehmen mit
der Bitte urn einen DruckkostenzuschuB vorgelegt, so vor allem die bisher erschienenen 19 Tagungsbande. Die iibrigen Publikationen sind groBtenteils aus
Dissertationen oder Habilitationsschriften hervorgegangen. Die Autoren finanzierten die Forschungen und deren Veroffentlichung entweder selbst oder
wurden durch Institutionen oder Stiftungen unterstiitzt.
Die Frage der Finanzierung macht die Unternehmensgeschichtsschreibung
zu einem brisanten Bereich der Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Denn die
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Geschichte von Unternehmungen ist "im allgemeinen in sozialistischen wie in
kapitalistischen Uindern nicht nur Gelegenheits-, sondern auch Auftragsgeschichtsschreibung und befindet sich damit haufig in der Situation der Hofhistoriographie oder politisch gefarbten oder gezielten Literatur"13). Das
Hauptproblem der wissenschaftlich betriebenen Unternehmensgeschichte ist
also: Lassen sich die in der Regel divergierenden Interessen des die Untersuchung finanzierenden und auf die publizistische Wirkung bedachten Auftraggebers und die des Wissenschaftlers vereinbaren?
Ausdruck dieses Interessenkonflikts ist die Vielzahl unverOffentlichter Manuskripte, von denen auch angesehene Autoren eine Menge verfaBt haben.
Unveroffentlichte Firmenfestschriften miissen jedoch keineswegs ein Makel
fiir den Verfasser sein. Sie sind vielfach AusfluB eines ungelosten Konfliktes
zwischen Auftraggeber - dem Unternehmen - und Auftragnehmer - dem Autor. Sie sind aber auch ein Zeichen fiir die nur bis zu einer vertretbaren Grenze
gehende Bereitschaft eines Wissenschaftlers, die yom Unternehmen formulierten Vorgaben zu erfUlIen und yom Paradigma der "objektiven" Geschichtsschreibung abzuweichen.
Natiirlich ist es schwierig, Schatzungen iiber die Zahl der nicht gedruckten
Manuskripte fUr Firmenfestschriften abzugeben, doch ist es sicherlich nicht
iibertrieben, jeder zweiten publizierten Festschrift ein nicht veroffentlichtes
Manuskript gegeniiber zu stellen. Dies ist nur eine mangels offizieller Daten
subjektive Schatzung aus dem Bereich der personlichen, nunmehr iiber zehn
Jahre dauernden Erfahrung der Verfasserin im Umgang mit der Firmengeschich tsschrei bung.
Andererseits gibt es natiirlich auch die Moglichkeit, daB das Manuskript
wegen mangelnder Qualitat oder firmeninterner Querelen nicht publiziert
wird. Doch ist dieser Grund wohl eher zweitrangig.
Das Verfassen einer Firmengeschichte einem wissenschaftlich ausgebildeten Historiker anzuvertrauen, bedeutet stets, Mut zur eigenen Geschichte zu
beweisen. Seine Aufgabe ist die moglichst objektive, auf Quellen basierende,
kritisch-wissenschaftliche Beschreibung der Geschichte eines Unternehmens
mit iibergreifenden Fragestellungen und die Einordnung in einen groBeren
wirtschafts-, sozial- und rechtshistorischen Zusammenhang. Ein Wissenschaftler wird eher auf Objektivitat bedacht sein, als etwa ein PR-Vertreter,
der stets die mogliche negative Wirkung einer kritischen Schrift auf die Offentliche Meinung im Auge haben muB. Keineswegs darf der Unternehmenshistoriker jedoch seinen Auftrag als Aufforderung zur Hofberichterstattung oder
gar zur WeiBwascherei verstehen 14).
Leider erscheinen zu Firmen-JubiJaen immer noch zu viele aufwendig gestaltete, aber inhaltlich unzulangliche Hochglanzbroschiiren als Ergebnis eines falsch verstandenen Traditionsbewu13tseins. Hans Pohl urteilte 1977:
"Die Masse geniigt weder den an eine exakte, sachliche Unternehmensgeschichtsschreibung zu stellenden Anspriichen noch stellt sie die Rolle von Unternehmen und Unternehmern in Wissenschaft und Gesellschaft richtig
dar""). Klara van Eyll beklagt: "Der wissenschaftlich wiinschenswerte Mindestgehalt fehlt sicherlich bei mehr als 801170 aller Schriften"16). Interesse an
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der Geschichte des eigenen Unternehmens darf niimlich nicht mit einem glorifizierenden Blick zuruck zu einer Wunschvergangenheit verwechselt werden.
Denn wissenschaftlich betriebene Unternehmensgeschichte muB, auch wenn
sie als Auftragsarbeit entsteht, aufrichtig und unabhiingig sein17).
Die Unternehmenshistoriker benutzen "vielfach nolens volens das Firmenjubiliium zum AniaB fUr ihre Arbeit, da es Zugang zum Archiv, Erleichterung
ihrer Tiitigkeit und Publikation ihrer Forschungsergebnisse ermoglicht oder
sichert" 18). Dabei spieit sicher auch der Aspekt eine Rolle, daB es sich hier urn
eine vollstiindig finanzierte Forschungstiitigkeit handelt. Es gibt Bandbreiten
von der reinen Erstattung der Reiseauslagen uber die Vergutung der Arbeitsleistung des Historikers mit rund 25 bis 80 DM pro Stunde bis zu einem Honorar, mit dem in erster Linie der Name des Wissenschaftlers bezahlt wird. Dieses kann durchaus funfstellige Betriige umfassen.
Daimler-Benz
Die Auftragsarbeit der Gesellschaft fur Unternehmensgeschichte, die in der
Offentlichkeit am meisten Beachtung fand, war das - mittlerweile als einziges
der Beiheftreihe der Zeitschrift fUr Unternehmensgeschichte in zweiter Auflage erschienene - Buch Die Daimler-Benz A.G. in den lahren 1933 bis 1945 '9 ) .
Uber 100 Zeitungen des In- und Auslandes haben daruber berichtet, darunter
auch die niederliindische Zeitschrift ElsevierO).
AniaB fUr diese Veroffentlichung war das l00-jiihrige Automobiljubiliium,
das Daimler-Benz im Jahre 1986 feierte. 1983 hatte der Leiter der Abteilung
Offentlichkeitsarbeit von Daimler-Benz die Gesellschaft fUr Unternehmensgeschichte gebeten, die Geschichte von Daimler-Benz wiihrend des Dritten
Reiches aufzuarbeiten. Man wollte sich im Jubiliiumsjahr nicht dem Vorwurf
aussetzen, dieses Kapitel der l00-jiihrigen Geschichte auszusparen .
Eine VerOffentlichung der Forschungen zur Geschichte der Daimler-Benz
A .G. als Beiheft der Zeitschrift fur Unternehmensgeschichte war von Anfang
an geplant, obwohl das Ergebnis der Recherchen keineswegs von vornherein
feststand . Fur die Publizierung der fur Auftraggeber Daimler-Benz zum Teil
auch unangenehmen Ergebnisse gibt es ubrigens in der bun des deutsch en unternehmensgeschichtlichen Auftragsforschung kein Vorbild . Daimler-Benz
ist das erste Unternehmen, das von sich aus eine Dokumentation seiner Geschichte im Dritten Reich initiiert, finanziert und veroffentlicht hat. Ob damit
ein Durchbruch in der Unternehmensgeschichtsschreibung erreicht wurde, indem die Zeit des Dritten Reiches nicht mehr als Tabu gilt, sondern offen geschildert wird, bleibt abzuwarten.
Die Volkswagen A.G. ist diesem Beispiel mittlerweile gefolgt und hat ein
Forscherteam beauftragt, eine iihnliche Dokumentation zu erstellen. Leiter
des Projektes, das auf Anregung der Arbeitnehmervertreter im V.W.Aufsichtsrat initiiert wurde, ist der Bochumer Historiker Hans Mommsen,
dem nachgesagt wird, den Gewerkschaften und der SPD nahezustehen .
Mommsen untersucht mit acht Mitarbeitern die Lage der Zwangsarbeiter bei
V.W. wiihrend des Zweiten Weltkrieges.
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Zu einer iihnlichen Fragestellung - Entschiidigung von Zwangsarbeitern fertigte die Hamburger Stiftung zur Sozialgeschichte des zwanzigsten Jahrhunderts im Auftrag der Grtinen Fraktion im Bundestag eine Studie an21). Ein
wei teres Beispiel fUr eine - wie es der Autor selbst formuliert - bewuBt im gewerkschaftlichen Sinne parteiliche unternehmensgeschichtliche Auftragsarbe it ist die von Volkmar Leohold verfaBte Darstellung iiber das Arbeitsleben
auf der Bremer Woll-Kiimmerei>2). Diese Arbeit entstand im Rahmen einer
ArbeitsbeschaffungsmaBnahme im Auftrag des sozialdemokratischen
Wissenschafts- und Kultursenators von Bremen. An diesem Beispiel wird
iibrigens deutlich, daB die Auftragnehmer von unternehmensgeschichtlicher
Forschungsarbeit zunehmend nicht mehr nur noch in unternehmensnahen
oder -Ioyalen Kreisen zu suchen sind.
Um eine objektive, faktenorientierte Darstellung bemiiht ist die im Auftrag
des Rates der Stadt Wolfsburg entstandene Dokumentation des Stadtarchivars Klaus-Jorg Siegfried iiber Zwangsarbeit beim Volkswagenwerk 2J ).
Gab es nun fiir die G.U.G.-Autoren einen Konflikt zwischen Auftrag und
wissenschaftlichem Anspruch? Diese Frage muB im Grundsatz verneint werden. Die Autoren sind vollig unvoreingenommen und ohne Riicksicht auf
mogliche Firmeninteressen an die Akten gegangen, die groBtenteils noch nicht
einmal verzeichnet waren und weitestgehendst erstmals gesichtet wurden.
Zweck war einzig und allein, die Geschichte von Daimler-Benz wiihrend des
Nationalsozialismus wissenschaftlich aufzuarbeiten. Weder das Unternehmen noch die Autoren wu13ten, was die Nachforschungen zutage fordern wiirden. Kurz zusammengefa13t ergab sich ein vielschichtiges Bild tiber die Rolle
der Daimler-Benz A.G. im Nationalsozialismus: Daimler-Benz gehorte keineswegs zu den gro13ten Riistungsproduzenten des Dritten Reiches, wenngleich das Unternehmen aufgrund der expandierenden Riistungsproduktion
seine Produktion ausdehnen und den Umsatz steigern konnte. Neben iiberzeugten Nationalsozialisten gab es im Vorstand auch solche, die Hitler indifferent oder auch kritisch gegeniiber standen. Bei Daimler-Benz wurde zwar bereitwillig die Chance genutzt, die der wirtschaftliche Aufschwung bot, man
versuchte aber dennoch, den Einflu13 der Nationalsozialisten auf die Unternehmensfiihrung gering zu halten. Daimler-Benz hat wie fast aile gro13en deutschen Unternehmen zwar in gro13em Umfang Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene und auch KZ-Hiiftlinge beschiiftigt, lag jedoch im Vergleich zu anderen
Unternehmen der Kfz- und Flugmotorenindustrie bei weitem nicht an fiihrender Stelle. Diese insgesamt differenzierte und relativierende Beurteilung der
Geschichte von Daimler-Benz hat beim Unternehmen und nicht zuletzt auch
bei den Autoren sicherlich den Entschlu13 fiir die VerOffentlichung erleichtert.
Die VerOffentlichung der Geschichte von Daimler-Benz im Dritten Reich ist
ganz bewu13t eine Dokumentation, je zur Hiilfte bestehend aus Darstellung
und dem erstmaligen Abdruck von Dokumenten. Die Interpretation ist verhiiltnismiiBig sparsam gehaiten. Die gleichzeitige VerOffentlichung der wichtigsten Aktenstiicke erlaubt, auch zu abweichenden Auslegungen zu kommen.
Wenngleich sich die Autoren dariiber klar waren, daB das Thema "Drittes
Reich" in der Bundesrepublik Deutschland immer noch und - gerade nach
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dem sogenannten "Historikerstreit" - wohl auch noch einige Jahre mit vielfaltigen Emotionen behaftet ist, wird weder moralisierend der Stab iiber
Daimler-Benz gebrochen, noch wird Daimler-Benz von jeglicher Schuld freigesprochen . Die Dokumentation erlaubt es dem historisch vorgebildeten Leser, selbst ein Urteil zu fallen, was ein wichtiges Anliegen war. Die knappe, nur
wenig wertende Form der Dokumentation erschien der beste wissenschaftlich
vertretbare Kompromill zwischen Auftragsarbeit und wissenschaftlicher Untersuchung zu sein. Hinzu kam ein erheblicher Zeitdruck, da die VerOffentlichung noch im Jubilaumsjahr 1986 vorgelegt werden sollte.
Ein Wort noch zur Resonanz auf diese Dokumentation, die Ende November 1986 erschien: In der Presse wurde vor allem die Tatsache gewiirdigt, daB
erstmals ein Unternehmen von sich aus seine keineswegs nur riihmliche Geschichte wah rend des Dritten Reiches aufarbeiten liell. Auch in wissenschaftlichen Rezensionen wurde diese Arbeit iiber Daimler~Benz als "detaillierteste
und umfangreichste Studie, die bisher zu einem bedeutenden Unternehmen im
Nationalsozialismus verfiigbar ist""), gewiirdigt 25 ) .
Knapp ein halbes Jahr nach dem Buch erschien eine Veroffentlichung der
neu gegriindeten Hamburger Stiftung fiir Sozialgeschichte des zwanzigsten
lahrhunderts zu demselben Thema 26 ). Dieses Buch wurde mit groBem Aufwand der Offentlichkeit vorgestellt und formulierte gegen die Arbeit der Autoren der Gesellschaft fUr Unternehmensgeschichte den griffigen Vorwurf,
die Unternehmensgeschichte im Auftrag von Daimler-Benz bewullt gefalscht
und "weiBgewaschen" zu haben27) .
Die Offentlichkeitsabteilung von Daimler-Benz reagierte darauf sehr defensiv. Man iiberlieB die Diskussion den Wissenschaftlern und vermied eine Auseinandersetzung iiber die Rolle von Daimler-Benz im Dritten Reich in der breiten Offentlichkeit. Auch die Gesellschaft fUr Unternehmensgeschichte bezog
nur insofern Stellung, als die wissenschaftliche Qualitat der Arbeit unmittelbar angegriffen wurde.
Einer der Vorwiirfe an die G.U.G.-Dokumentation lautete, die Frage der
Fremd- und Zwangsarbeiter bei Daimler-Benz nicht hinreichend beriicksichtigt zu haben28). Die Autoren meinen jedoch, daB dieser Vorwurf nicht zutrifft, denn im Rahmen einer Gesamtdarstellung der Unternehmensgeschichte
von Daimler-Benz im Dritten Reich ist dieser Problematik mit 10070 des Textteils ausreichend Raum gewidmet.
Zudem wurde dieses Thema in der politischen Diskussion der Bundesrepublik Deutschland und iibrigens auch in den Niederlanden erst im lanuar 1986
aktuell durch die auf Veranlassung der Deutschen Bank erfolgte iiberraschende Zahlung von 5 Millionen DM an die ehemaligen jiidischen KZ-Haftlinge
bei Dynamit Nobel. Zu diesem Zeitpunkt war das Manuskript der G.U.G. im
wesentlichen bereits abgeschlossen. Unter dem Eindruck dieser Diskussion
bat Daimler-Benz die Gesellschaft fUr Unternehmensgeschichte, in einer Anschlulluntersuchung ausschlief31ich das Schicksal der Fremd- und Zwangarbeiter bei Daimler-Benz zu untersuchen . An diesem Auftrag arbeiten mehrere
Historiker der G. U . G. mit Hilfestellung auslandischer Wissenschaftler aus Israel, den U .S.A . und Polen nun bereits seit Juli 1986.
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Es ist vorgesehen, die Ergebnisse dieser Recherchen zu verOffentlichen. 1m
Zuge der Untersuchungen wurden inzwischen ca. 160 Interviews mit ehemaligen Fremd- und Zwangsarbeitern, darunter vor allem Polen, Franzosen, Niederlander und Belgier, durchgefUhrt. Daimler-Benz wird die Frage, ob die
noch Ie ben den Fremd- end Zwangsarbeiter eine Kompensationszahlung fUr
ihre wah rend des Krieges fUr Daimler-Benz verrichtete Arbeit erhaiten werden, unter anderem vor dem Hintergrund dieser Forschungen fallen. Zweifellos werden bei dieser Entscheidung aber auch noch andere, vor allem politische Argumente eine Rolle spieien . Hier mul3 also der Historiker angesichts
der Auswirkungen seiner Forschungen eine ganz besonders sorgfiiitige und
moglichst abwagende wissenschaftliche Untersuchung vorlegen.

*
Zusammenfassend lal3t sich sagen: Entgegen mancher in der Bundesrepublik
Deutschland vor aHem in kritischen Kreisen verbreiteten Ansichten durfte
dargelegt worden sein, daB Auftragsforschung in der Unternehmensgeschichte nicht per se verwerflich sein muB. Wissenschaftlich serios betriebene Auftragsforschung kann durchaus zu Ergebnissen kommen, die nicht zum Vorteil
des Auftraggebers gereichen.
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ID
HET ONDERNEMEN VAN BEDRIJFSGESCHIEDENIS: DE MODALE
INVALSHOEK
door
W.G. PH. VAN DER HEYDEN
Toen de Vakgroep Economische Geschiedenis aan de Katholieke Universiteit
Brabant mij uitnodigde om op haar symposium een voordracht te houden,heb
ik bedenktijd gevraagd. Daarbij speelde een rol dat mijn agenda voor het 10pen de jaar reeds zwaarder was be last dan gepland, maar meer nog een aarzeling ten aanzien van de vraag of ik als "amateur" in de Franse zin des woords
een re1evante bijdrage zou kunnen leveren. Terugdenkend aan de goede ontvangst die mij als toehoorder steeds ten deel viel in de bijeenkomsten van de
Werkgroep Bedrijfsgeschiedenis en van andere gezelschappen op het vakgebied, heb ik - mede in over leg met de voorzitter van de werkgroep, de Amsterdams/ Tilburgse historicus Joh. de Vries - de uitnodiging aangenomen. Sporen van mijn aarzeling vindt men terug in de titel van mijn "late scriptie",
waar sprake is van, ,de modale invalshoek" . En d<it vraagt om een toelichting.
Rond acht jaar geleden bereikte ik de pensioengerechtigde leeftijd en droeg
al doende bij aan het maatschappelijk proces dat de ietwat dubbelzinnige
naam draagt van, ,natuurlijk verloop". Tot dat moment behoorden archief en
historie weliswaar tot mijn ressort binnen de Philips-organisatie maar niet tot
mijn dage1ijks werkterrein en vakgebied. Bij mijn pensionering volgde een
verzoek om mijn bedrijfservaring ten dienste van het Philips-geschiedschrijvingsproject') te willen blijven stell en waarop ik inging. Het geeft aanspraak
op ervaring met bedrijfshistorie maar niet op meer dan een modaal inzicht in
het yak. Zie ik nu terug op een lange periode van betrokkenheid bij het project
dan geloof ik dat men, althans in het geval van zeer grote en complexe bedrijyen, inderdaag mag spreken van "Het ondernemen van bedrijfsgeschiedenis": Quod probandum est.Voor de goede orde: Het modale van zoeven sloeg
niet op Philips en - ter verdere verduidelijking zo al nodig - ik spreek hier op
strikt persoonlijke tite!.
Mij is gevraagd met name aandacht te schenken aan de motieven die een rol
spelen bij de totstandkoming van een ondernemingsbesluit gericht op bedrijfsgeschiedschrijving. Het heeft mij ertoe gebracht mij te verdiepen in de antecedenten van Philips' opdracht en de uitwerking van het project. Vervolgens
hoop ik u deelgenoot te maken van enige vragen van praktische aard, die zich
voordeden bij de uitvoering alsmede van de gedachten waartoe dit mij achteraf aanleiding geeft.
De antecedenten
Van meet af aan begaf Philips zich op een van de gebieden waar technische
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evoluties aan de orde van de dag waren. Gebruikt men vandaag het woord
"High Tech" dan mag men dit begrip wellicht transponeren op de gloeilampenfabricage en de andere takken van industrie die zich rond de eeuwwisseling
konden ontwikkelen dank zij de snel voortschrijdende ontsluiting van de energiebron electriciteit. Beweegt men zich op een gebied van dien aard dan heeft
dat voor de ondernemer ook repercussies in ander opzicht. Oude disciplines
moeten worden aangepast, nieuwe ontstaan. In deel twee van de Philipshistorie zijn daar de nodige indicaties van te vinden waarbij ik mij beperk tot
het volgende voorbeeld 2 ). In 1914 gaf Gerard Philips aan commissarissen een
toelichting op een extra afschrijving op act iva met onder meer de woorden:
"Omdat het nooit zeker is dat weer nieuwe vindingen worden gedaan op het
gebied als het onze, waardoor oude inrichtingen waardeloos worden en nieuwe zouden moeten worden aangeschaft". Boekhouding en administratieve
normen dienden te worden aangepast. De ontwikkelingsgang - van boekhouder tot administrateur die de bedrijfsleiding adequate "tools for management" aanreikt - lijkt zich aan te kondigen.
Het is daarom begrijpelijk dat, zo er al belangstelling bestond voor de dag
van gisteren of een intentie tot het bewaren van "achterhaalde geschriften",
men daarbij niet kon stilstaan. Ik denk niet dat Philips in dit opzicht uniek is.
Daargelaten een gedenkboek bij het 25-jarig bestaan van de onderneming in
19163 ), heb ik tot het midden van de jaren dertig geen signalen kunnen vinden
die duidelijk wijzen in de richting van belangstelling voor eigen historie en ontwikkeling. Het zoeven genoemde jubilieumboek is niet aileen als beeld van de
tijd interessant maar ook als bron en trots bericht van overleving. Ik kan mij
er niet van weerhouden om hierna enkele regels uit de inleiding van dit boek te
citeren.
"Bij gelegenheid van het Vijf-en-Twintig jarig bestaan onzer onderneming
meenen wij niet beter te kunnen doen, dan onzen Medewerkers, Afnemers en
Vrienden, kortom, allen, van wie wij veronderstellen mogen, dat zij belang
stellen in het Zilveren Jubileum onzer firma, als feestgeschenk de Geschiedenis aan te bieden onzer heden jubileerende vennootschap. Hierbij bieden wij u
dit album aan - voor ons samengesteld door eenige onzer vrienden, den letterkundige Jhr. Jan Feith en den sierkunstenaar T. Nieuwenhuis - bevattende eene algemeene schets over de afgeloopen kwart-eeuw, in verband daarmede een
bevattelijk resume gevende van den rusteloozen vooruitgang van ons bedrijf" .
De motieven bij het geven van deze opdracht lijken mij duidelijk. En inderdaad, van rust was weinig sprake geweest. Rond 1934 nam de ingenieur en latere hoogleraar N.A. Halbertsma - in dienst getreden bij Philips in 1921 als
adviseur voor lichttechnische vraagstukken - een initiatief tot het vormen van
een collectie van historisch materiaal. Hij begreep daaronder foto's, recIamemateriaal en andere objecten evenzeer als belangrijke archivalia. Een bescheiden Philips-museum stond hem voor ogen en dat kwam er. Helaas werd het bij
een bombardement in 1942 zodanig beschadigd, dat aan reconstructie niet
meer te den ken viel. Het initiatief geeft blijk van een groeiende belangstelling
voor het conserveren van het verleden; begrijpelijk, want een volgende genera-
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tie trad in de plaats van de pioniers. In de bezettingsperiode bracht het Halbertsma ook tot het schrijven van een kort overzicht van de ontwikkeling der
onderneming die in die peri ode een halve eeuw bestond 4 ).
In de jaren vijftig deed J .R. Schaafsma - toen hoofd van het Secretariaat
der onderneming en later lid van haar Raad van Bestuur - een pleidooi voor
het instellen van een centraal archief waarbij gedachten aan geschiedschrijving op de achtergrond speelden . De lijn liep door: al in 1954 had hij contact
genomen met Halbertsma, die ook na zijn pensionering in 1949 in de ban van
Philips' hi storie bleef. Het besluit tot instelling van een Bureau Archiefzaken
- na te lezen in vermeld deel I van de geschiedschrijving 5 ) - dateert van 1960.
Ik kom daar zo dadelijk nog op terug. Ruim tien jaar later kwamen de
gesprekken over geschiedschrijving op gang, die in 1973 zouden lei den tot het
geven van de opdracht.
De belangrijkste motieven die ten tijde van de opdracht een rol speelden,
zijn opgesomd in een notitie van Schaafsma aan de toenmalige president van
de onderneming Jhr. H.A .C. van Riemsdijk . Daarin wordt achtereenvolgens
aangevoerd :
(1) dat Philips, ,schraal" afstak tegen een aantal andere Nederlandse ondernemingen van internationale allure, zoals de " Koninklijke", Unilever en Hoogovens die reeds eerder hun geschiedenis te boek zagen gesteld. In ditzelfde kader werd gewezen op een uitspraak van de historicus I.J . Brugmans in zijn
Paardenkracht en Mensenmacht: "Geen historicus heeft nog de gelegenheid
gehad , den ontwikkelingsgang van de N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken te
Eindhoven te boekstaven "6) .
(2) dat de geschiedenis van Philips niet aileen in economisch opzicht, maar ook
uit technisch-wetenschappelijk en sociaal oogpunt verweven is met de algemene geschiedenis van ons land . Een studie over Philips' hi storie zou derhalve
66k een bijdrage zijn t6t die algemene geschiedenis.
(3) dat - en hier wordt de geest van de tijd waarneembaar - de geringe appreciatie voor de vrije onderneming en het daarop berustende economisch systeem,
wellicht ook te maken heeft met het gebrekkige inzicht bij velen in de samenleving in hetgeen binnen de onderneming gebeurt; door haar zwijgen zou de onderneming daaraan mede schuld dragen . Grotere kennis in de maatschappij
aangaande de onderneming en de functie van de ondernemer zou kunnen bijdragen tot een andere beeidvorming.
Kennis nemende van deze motieven, zou men wat onbekommerd kunnen
concluderen dat het project geschiedschrijving bij Philips haar ontstaan ontleende aan overwegingen van prestigieuze en ten dele utilitaire aard . Nu is het
niet geheel uitgesloten dat op zulke gronden belangrijke dingen tot stand kunnen komen . Maar, voor het beoogde project, zou deze basis te onbestendig
zijn om op den duur aan de noodzakelijke voorwaarden te blijven voldoen. De
zojuist genoemde motieven moet men dan ook kritisch interpreter en als actueIe - voor die tijd - en pragmatische formuleringen voortgekomen uit een dieper liggend motief dat schuil gaat in het historisch bewustzijn van niet aileen
de auteur der notitie. Ook voor de rationele ondernemer geidt immers dat hij
er zich van bewust is dat hij meestal de leiding over een "zaak" van anderen
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overneemt, met de plicht om die tezijnertijd aan zijn opvolgers in goede staat
door te geven .
Later toen de bedrijfshistoricus een eind op weg was en het eerste deel van
de Philips-geschiedenis vorm aannam, veranderde iets aan de oorspronkeiijke
motivering. Zo werd er in 1979 voor het eerst op gewezen dat het beschikbaar
komen van een referentiekader uit historisch-wetenschappelijk onderzoek,
66k voor interne doeleinden waarde kan hebben. In deze peri ode begint - niet
aileen bij Philips - een hernieuwde bezinning op het economisch "nut" van
activiteiten. Deze verdere argumentatie wijst in de richting van wat men in de
Verenigde Staten is gaan noemen de "diagnostic value of history".

Uitwerking en uitvoering
Vast stond de inhoud van de te geven opdracht: Geschiedschrijving gebaseerd
op wetenschappelijk onderzoek en in een breed kader ab initio. Geen werk in
de sfeer van public relations en propaganda of ter herdenking van het honderdjarig bestaan van de gloeilamp in 1979 dan wei van de onderneming in
1991 - al kruipt het bloed soms waar het niet gaan kan - maar een zelfstandige,
van de dagelijkse gang gedistantieerde, studie.
Tegen deze achtergrond werd advies gevraagd aan enkele deskundigen op
het gebied van de bedrijfsgeschiedenis voor de keuze van een historicus en de
verder aan het plan te geven vorm. Het resultaat hiervan is bekend: de leerling
van I.J. Brugmans en latere hoogleraar economische geschiedenis te Tilburg,
Joh. de Vries, werd bereid gevonden als extern adviseur het project te begeieiden. A. Heerding aanvaardde de opdracht. Initiatiefnemer Schaafsma en anderen namen op zich om intern ondersteuning te verlenen, een beperkte (mee)iezerskring werd gevormd en vanzelfsprekend stond het Bureau Archiefzaken
ter beschikking. De bedrijfshistoricus werd buurman van het Archief maar organisatorisch en dus ook budgettair, opteerde men voor een zelfstandige
opstelling van de bedrijfsgeschiedenis.
Einde 1973 kon Heerding zijn werk aanvangen op basis van een vooriopig
plan: een eerste deellopende vanaf de oprichting tot het begin der twin tiger jaren, een tweede tot de vijftiger en een afsluitend deei reikend tot ongeveer
1970. Dit toch wat ambitieuze plan, sloot een voornemen tot publikatie in,
ook van een wereldeditie in de Engelse taal. Het woord publikatie gebruik ik
hier in een bepaalde betekenis. Bedoeld werd niet een Philips-uitgave, te bestemmen voor bedrijf, werknemers en relaties, maar een handelseditie door
een uitgever in wiens fonds het werk zou passen. Toegankelijkheid van het
boek voor ieder vormde daarbij het motief.
Aanvaardt men een functie in een bestaande organisatie dan is een inwerkperiode daaraan onverbrekelijk verbonden. De duur is afhankelijk van aard
en omvang der organisatie, van de nieuweling zeif en van zijn functie. Betreft
het een onderneming van een omvang als Philips7) dan kan het om lange aanloopperioden gaan. Het is niet verwonderlijk dat wij in mijn tijd reeds rekenden met een inwerkperiode van gemiddeld twee jaar voor bedrijfsjuristen. Ik
teken daarbij aan dat het beroep van bedrijfsjurist al in 1919 burgerrecht bij
Philips verwierf.
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De bedrijfshistoricus moest echter niet aIleen kennis verwerven van de organisatie van de grootonderneming en haar wijze van functioneren - de bedrijfscultuur - maar ook acceptatie verkrijgen voor een nieuw yak; een yak, waarvan inhoud en waarde voor de onderneming niet voor iedereen duidelijk was
en dat naar zijn aard geen resultaten op korte termijn kan tonen. De gekozen
opzet: belangstelling bij en toegang tot de topleiding van het bedrijf - overigens niet ongebruikelijk bij het initieren van nieuwe activiteiten -, nevenschikking aan het archief en een directe rapportage-Iijn naar de jurist met zijn vele
dwarsverbindingen in de organisatie, leek goed. Terugblikkend heb ik niettemin de overtuiging dat dit aIles niet toereikend geweest zou zijn indien de eerste historicus bij Philips niet over een langjarige bedrijfservaring beschikt had
- opgedaan bij de K.P .M. en vervolgens bij Hoogovens - en, tenslotte, over
een grote mate van doorzettingsvermogen. Met wijsheid schonk hij in zijn
aanloopperiode aandacht aan onderzoek van bronnen buiten het bedrijf om,
zoals hij dat placht te zeggen, "geleideIijk aan op Philips af te komen". Kenschetsend hiervoor is de titeI van het eerste hoofdstuk van deel I der geschiedschrijving, luidend: "Een internationale verkenning" .
De verwachting van de historicus ten aanzien van het eigen Philips-archief
waren na vroege contacten met het Bureau niet al te hoog gespannen. Niettemin rekende hij op de beschikbaarheid van althans een aantal collecties gericht
op hoofdthema's. De realiteit was anders en leidde tot een grote desillusie; 66k
tot een impasse tussen de historicus en de toenmalige archivaris. Wat was het
geval?
Het Bureau was ontstaan uit een afsplitsing van een afdeling geheten "Kantoorzaken" en droeg nog steeds de sporen van zijn herkomst. Zo was bijvoorbeeld een tamelijk omvangrijke adviespraktijk voor het inrichten van
afdelings- en persoonlijke archieven meegekomen; het was de tijd waarin
"Iandschapskantoren" ingang vonden. Niet geheel ten onrechte gaf de archivaris de nodige aandacht aan die praktijk. Later - zo dacht hij - zouden reeds
in kaart gebrachte en geordende archieven beschikbaar komen . Daarnaast
hoopte hij op deze wijze de hand te kunnen leggen op 6uder materiaal. Maar
ook z6nder dat, vulden zich de kelders van het nieuwe centraal archief-depot
in hoog tempo. Helaas niet met oud-archief materiaal, want dat was ruim 70
jaar na oprichting der firma bijzonder schaars en fragmentarisch . Pas met de
instelling van een ondernemingssecretariaat in 1919 ontstond een eerste doorlopend afdelingsarchief waarin bepaalde beleidsaspecten besloten lagen. Wat
de bedrijfshistoricus zocht was er niet en voor zover er oud archiefmateriaal
restte waren ordening en ontsluiting naar zijn maatstaven ontoereikend.
Kortom, men had - niet onbegrijpelijk - prioriteit gegeven aan: ten eerste,
een "van nu af aan" en ten tweede, aan de beheersing van een gigantische
stroom van massa-archiefstukken. Aan ontsluiting was men nauwelijks toegekomen. EnkeIe citaten uit het laatste verslag van de leider van het Bureau over
1975 - het jaar daarop bereikte hij de pensioengerechtigde leeftijd -: "Na
grondige bestudering van de bewerkingsmethode werd besloten de werkwijze
van het Concern Archief en de Bedrijfshistorie zoveel mogelijk te uniformeren . Belangrijkste activiteit was het grof-inventariseren van aile in het Con-
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cern Archief aanwezige archiefdelen". En verderop: "De invloed van het
werk van de heer Heerding is bij de acquisitie en de informatieverstrekking
zeer duidelijk merkbaar".
Wat niet tot uitdrukking kwam was de motivatie die vele medewerkers van
het archief ontleenden aan de historicus en zijn arbeid, en daar lag de sleutei
voor de oplossing van de impasse 8 ). In 1976 nam C.F.M. Jansen, een geschoold archivaris, de lei ding van het Bureau over. Een herbezinning op de
taak van het Bureau volgde en met vereen de krachten werd de lange weg van
bedrijfs- naar historisch archief afgelegd.

Aanpassing van he! plan. Spanningsvelden
Het zal duidelijk zijn dat het oorspronkelijke plan aanpassing behoefde; niet
aileen op grond van de zojuist gesignaleerde problemen maar evenzeer omdat
de gekozen brede benadering waarvoor de historicus opteerde, een vee I omvangrijker studie vereiste dan bij de start te voorzien. Dientengevolge werd in
1979 besloten om de eerste te beschrijven periode - lopend tot 1922 - te splitsen in twee delen en het totaal te beschrijven tijdperk te begrenzen tot ongeveer
1950 in plaats van 1970.
Op geheel andere gronden was ik bijzonder gelukkig met deze wending; het
leek en lijkt mij namelijk dat het bewaren van een afstand van rond veertig
jaar - tussen het schrijven van bedrijfshistorie "in den brede" en de te behandelen peri ode - aanbeveling verdient. Lange carrieres bij een onderneming
zijn in Nederland niet uitzonderlijk en zeker bij Philips niet. Ik heb er het jaarlijks verschijnend jubi!arissen-boekje van de onderneming eens op nageslagen. Het jaar 1986 leverde een oogst van 310 nieuwe ,,40"- en 2074 "25jarigen". Dit heeft aileen betrekking op werknemers in Nederland, ca. 70.000
in getal. Dat leidinggevende functionarissen tot de veertigjarigen behoren Of
zelfs reeds buiten het boekje geraken is geen ongewoon verschijnsel.
Wi! men potentiele spanningsvelden tussen opdracht en wetenschappelijk
onderzoek vermijden, dan past een ruime afstand. Bekend zijn de tegenwerpingen door tijdgenoten, in de regel geen vakgenoten: "dat is onjuist, ik was
er toch zelf bij" en "U vergeet het belangrijkste".
Een tweede overweging daarbij is dat publikaties op bedrijfshistorisch gebied eerder in conflict kunnen komen met het actuele belang van de ondernemingo Daarvan zijn ook andere voorbeelden te vinden dan de kwetsbaarheid
van concurrentieverhoudingen en personen, waar nogal eens naar verwezen
wordt. Een boeiend thema dat verleidt tot verdere beschouwingen die echter
het kader van deze inleiding te buiten zouden gaan.
Spanningen tussen opdrachtgever en schrijver hebben zich bij de delen I en
II der geschiedenis niet voorgedaan. Wei is er bij lezing van het manuscript van
dee I II een duidelijke vraag gesteld zijdens de opdrachtgever. In hoofdstuk vijf
staat de schrijver uitvoerig stil bij wat ik ben gaan noemen: het moeilijke inpassingsproces van het vreemde Philips-lichaam in de gesloten en nietgeseculariseerde Eindhovense gemeenschap. Alhoewel de daaruit voortgevloeide conflict en zich afspelen aan het begin van deze eeuw, vroeg de op-
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drachtgever zich af of personen dan wei instituties zich gekwetst zouden kunnen voelen door het geschrevene. Op ad vies van Joh. de Vries werd aan diens
collega J .A. Bornewasser, hoogleraar in de kerkgeschiedenis, gevraagd om
hierover zijn mening te geven. De consultatie heeft niet tot substantieIe wijzigingen aanleiding gegeven; er was sprake van waardering voor de zorgvuldigheid en het respect waarvan het manuscript getuigde. Ik denk dat zulk een procedure aile aandacht verdient daar waar zich spanningsvelden ontwikkelen.
Besluit

Bij het noemen van een te overwegen afstand van veertig jaar gebruikte ik uitdrukkelijk de term "geschiedschrijving in den brede" die op Heerdings werk
van toepassing is. Voor andere vormen van bedrijfsgeschiedenis ligt deze begrenzing wellicht minder kritisch. In algemene zin denk ik daarbij aan monografieen gericht op verdieping van in grondslagen reeds behandelde thema's of
studies die naar de aard van het onderwerp zulk een Kader niet behoeven. Zo
leidde - in het geval van Philips - de publikatie van de eerste twee delen der geschiedschrijving in toenemende mate tot vragen van externe onderzoekers om
ondersteuning bij hun studies·). Hoe daarop te reageren is in eerste instantie
een zaak van de archivaris. Het vereist overigens wei een goede afstemming
met de bedrijfshistoricus, zoals die dan ook bij Philips bestaat.
In het kader van deelstudies kan zich bij Philips nog een andere vraag voordoen: Welke houding in te nemen indien belangrijke bedrijfsonderdelen een
gechiedschrijving zouden entameren, beperkt tot hun gebied of functie? Naar
mijn mening zouden dergelijke initiatieven aileen op verantwoorde wijze ontwikkeld kunnen worden in coordinatie met en onder begeleiding van de bedrijfshistoricus. Die zal daar echter maar in zeer beperkte mate aandacht aan
kunnen geven, wil hij zijn hoofdopgave niet in het gedrang zien komen. Het
zou kunnen lei den tot een spanningsveld binnen de onderneming. Ook zonder
dit probleem is er soms sprake van een noodzaak tot het be waren van evenwicht tussen enerzijds het belang van het project en anderzijds het voldoen aan
verzoeken om bijstand die de bedrijfshistoricus vanuit de onderneming bereiken. Zijn werk - en dat moet wei duidelijk geworden zijn - ontwikkelt zich op
zekere afstand van het dagelijks gebeuren. Toch zal hij zich niet geheel kunnen
afsluiten in een ivoren toren wil hij de acceptatie behouden die nodig is om zijn
opdracht te kunnen vervullen 10). Het vereist een steunpunt binnen de onderneming niet primair op het vakgebied gericht maar wei voldoende georienteerd
en voorzien van mogelijkheden om de balans in evenwicht te helpen houden .
Dit was een terugblik op het project; ondernemen is het weI. Zoals bekend
overleed Heerding enkele maanden na het verschijnen in november 1986 van
dee I II van zijn geschiedschrijving. In de tussenliggende peri ode vonden de
eerste gesprekken plaats over de opzet van deel drie en werden afspraken gemaakt aangaande bepaalde aanpassingen van deel II met het oog op de Engelse editie die in 1988 het licht zal zien - wederom bij de Cambridge University
Press.
Ik heb getracht in mijn voordracht iets te laten doorschemeren van het diepe
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respect dat allen die bij het werk van Heerding betrokken waren, voor zijn persoon en kunde gevoelen. De vraag ligt voor de hand of en zo ja hoe het werk
doorgaat. Nu de gesprekken dienaangaande nog niet voUedig afgerond zijn
ben ik niet vrij hierover in detail te treden. Ik heb thans echter het volste vertrouwen dat het werk voortgezet wordt.

NOTEN BIJ HOOFDSTUK I 0
I) Waarvan het eerste deel in 1980 verscheen als: A. Heerding, Geschiedenis van de
N. V. Philips' gloeilampenjabrieken; Het ontstaan van de Nederlandse gloeilampenindustrie (,s-Gravenhage 1980).
2) A. Heerding, Geschiedenis van de N. V. Philips' gloeilampenjabrieken; Een onderneming van vele markten thuis (Leiden 1986) 376.
3) 1. Feith, N. V. Philips' Gloeilampenjabrieken Eindhoven 1891-1916 (Haarlem
1916).
4) N .A. Halbertsma, Met wind in de zeilen; Korte geschiedenis van het Philipsbedrijj
(Eindhoven 1942).
') Heerding, Geschiedenis (1980),5.
6) 1.1. Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht; Sociaal-economische geschiedenis van Nederland 1795-1940 (,s-Gravenhage 1961) 335.
') Het jaarverslag over 1986 vermeldt een omzet van ruim 55 miljard gulden waarvan
slechts 70/0 in Nederland werd gerealiseerd, de rest via eigen vestigingen - soms subcon-

cerns - in zestig landen.
8) 1.J. Blanken, Alewijnse Electrotechniek tot 1980; Terugblik op vooruitgang (Nijmegen 1980); C.F.M. Jansen, 60 jaar Philips-de-Jongh Ontspanningsjonds (Eindhoven
1981); A. Otten, Volkshuisvesting in Eindhoven (Eindhoven 1986).
' ) F. Gerzon, Nederland; Een volk van struikrovers?; De herinvoering van de Nederlandse octrooiwet 1869-1912 (,s-Gravenhage 1986).
10) Bijvoorbeeld vragen vanuit ondernemingsleiding of afdelingen als Onderwijs en
Interne opleidingen of Externe Betrekkingen en Persbureau.

II

DE BEHEERSING VAN HET BINNENWATER.
GEVOLGEN VOOR HET GRONDGEBRUIK IN WESTELIJK WESTFRIESLAND, 1250-1650*)
door
1.1.I.M. BEENAKKER

Ten tijde van de grafelijke regering (1289-1581) maakte West-Friesland deel
uit van het Hollandse Noorderkwartier (Fig. 1). Behalve West-Friesland rekende De Vries Az. ook Waterland, Zeevang, een stuk van Kennemerland en
enige eilanden tot dit gebied ' ). Over de begrenzing van West-Friesland wordt
verschillend gedacht'). Wij bedoelen hier met West-Friesland de landstreek
die in de door ons onderzochte periode de ambachten Drechterland, de
Schager- en Niedorperkoggen, het Geestmerambacht, de Vier Noorderkoggen
(het Hoogwouderambacht) en de daarbij behorende buitenlanden omvatte.
Deze vier ambachten werden door de Westfriese Omringdijk tegen het water
van de Noordzee en Zuiderzee beschermd. Voor het ontstaan en het beloop
van deze dijkkring verwijzen we naar ons onderzoek over de waterstaatsgeschiedenis van westelijk West-Friesland 3 ).
Archiefonderzoek heeft uitgewezen dat West-Friesland in het verleden aanhoudend met wateroverlast te kampen heeft gehad. Om dit probleem beter te
kunnen verstaan, besteden we eerst aandacht aan de voormalige landschappelijke gesteldheid van dit dee I van Noord-Holland. Hierna gaan we in op het
grondgebruik. Het grondgebruik is in belangrijke mate bepaald door de wijze
waarop de mens in staat is geweest het binnenwater te kunnen beheersen. We
willen de relatie onderzoeken tussen de agrarische bedrijfsvoering en de binnenwaterproblematiek in de peri ode 1250-1650 in het Geestmerambacht en de
Schager- en Niedorperkoggen (westelijk West-Friesland) (Fig. 2).
De landschappelijke gesteldheid van West-Friesland

West-Friesland heeft tegenwoordig een betrekkelijk lage ligging. Aan de oppervlakte liggen voornamelijk mariene kleien die in het algemeen matig zandig
zijn. Dit dee I van Noord-Holland is niet altijd een kleigebied geweest. Eertijds
waren de kleiafzettingen hier overdekt met een gesloten veenpakket4 ).
Historisch-geografisch onderzoek heeft aangetoond dat in oostelijk WestFriesland ca. 1350 het maaiveld op sommige plaatsen meer dan 3 V2 m hoger
heeft gelegen dan nu het geval is. Voor westelijk West-Friesland is onlangs uitgerekend dat de hoogste delen van het actuele landschap in het eerste kwart
van de veertiende eeuw met minimaall V2 m veen waren bedektS).
Aangenomen mag worden dat al ver v66r de tiende eeuw een begin is gemaakt met de systematische ontginning van de veengebieden die zich in de
vlakte langs de Noordzee tot ver in de huidige Waddenzee uitstrekten. Voor
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FIGUUR 1 Overzichtskaart van Noord-Holland benoorden het IJ
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wat betreft Noord-Holland benoorden het IJ noemen we bijvoorbeeld de
Texelse veenontginningen. Deze dateren uit de periode 500-8006 ). Kennemerland wordt vermeld in een oorkonde, gedateerd tussen 719 en 739, waarin Karel Martel een vrome schenking doet aan Willibrord 7 ) . In de Niedorperkogge
hadden (kort) na 922 graaf Dirk II en zijn gemalin Geva negen mansi (hoeven)
geschonken aan de kerk van Egmond 8 ). In 985 bezat graaf Dirk II landerijen
in de wijde omgeving van Medemblik 9 ). Omstreeks dezelfde tijd verwierf de
abdij Egmond zes hoeven in de omtrek van Schagen door een schenking van de
genoemde graaf en zijn vrouw Hiidegard lO).
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FIGUUR 2 Overzichtskaart van de Schager- en Niedorperkoggen
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Hoewel er over de ouderdom en het verloop van de middeleeuwse ontginningen in Noord-Holland boven het IJ nog weinig met zekerheid vaststaat,
mogen we vaststellen dat er al in de Karolingisehe tijd op het veen in deze
streek werd gewoond . Waarsehijnlijk zijn de kolonisten het veengebied vanaf
de hogere gronden binnengetrokken in de tijd dat de veenwildernis vanwege de
nabijheid van de zee reeds op natuurlijke wijze enigszins was ontwaterd. Door
het graven van sloten en greppels kon het water uit het veen wegstromen,
waardoor de toegankelijkheid van het veengebied werd vergroot. Als gevolg
van de verbeterde ontwatering verdroogde de bovenzijde van het veen en werd
het gesehikt als akkerland.
Het in eultuur brengen van het veengebied ging eehter onvermijdelijk gepaard met een proees van maaivelddaling. Door de kunstmatige verlaging van
het grondwaterpeil nam het volume van het veen af en klonk het in. De snelheid waarmee het maaiveld daalde, werd verhoogd door het gelijktijdig
plaatsvindende proees van oxydatie. Na ontwatering kan zuurstof heel gemakkelijk tot de bovenste veenlaag toetreden waarbij de niet-vergane plantenresten geleidelijk worden omgezet in kooldioxide en water. Als gevolg hiervan
kan een veenoppervlak onder daarvoor gunstige omstandigheden met ca. 2 em
per jaar dalen"). In de loop van eeuwen zijn op deze wijze omvangrijke pakketten veen verdwenen, waardoor veel voormalige veengebieden momenteel
een lage ligging hebben, vaak tot onder NAP .
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Deze grootschalige maaivelddaling heeft het landschap ingrijpend veranderd. Door de lagere ligging werd het landschap regelmatig getroffen door
overstromingen. Sporen daarvan zijn nog in Noord-Holland te herkennen.
Een serie grote stormvloeden in de twaalfde en dertiende eeuw deed daar brede
zeegaten zoals de Zijpe, het Heersdiep en het Marsdiep ontstaan en onbeduidende veenstroompjes veranderden uiteindelijk in uitgestrekte meren. De
Schermer, de Beemster en de Heerhugowaard zijn in deze tijd gevormd. Door
een complex systeem van dijken en kaden te bouwen, hebben de bewoners van
het gecultiveerde veengebied zich te weer gesteld tegen de oprukkende zee en
de oeverafslag van de meren 12).
Maar hiermee deed zich een nieuwe moeilijkheid in de strijd tegen het water
voor. Ten gevolge van de maaivelddaling werd het steeds lastiger het kwelwater en het neerslagoverschot op zee of op de meren uit te slaan. Om van een
goede oogst verzekerd te zijn, was een voortdurende verbetering van de waterhuishouding noodzakelijk ten einde nieuwe wateroverlast te voorkomen. Het
onoplosbare probleem was echter, dat een verbetering van de ontwatering
zichzelf na verloop van tijd goeddeels of zelfs weer geheel te niet gedaan moet
hebben door de zakking van het maaiveld als gevolg van inklinking en oxydatie van het veen.
De noodzakelijke verbetering van de waterhuishouding heeft de boeren natuurlijk veel geld gekost. Na een grondwaterpeilverlaging kon het land gedurende een aantal jaren intensief worden gebruikt. In zo'n tijd waren de lasten
waarschijnlijk wei te dragen. Wanneer de aanhoudende daling van het maaiveld noopte tot extensivering van de bedrijfsvoering, kwamen de boeren echter in financiele nood. De regelmatig terugkerende period en van economische
bloei in een veengebied kunnen mogelijk worden verklaard, wanneer wordt
aangenomen dat de mens er in een bepaalde tijd in is geslaagd de grondwaterstand ten behoeve van de gewassen op de akkers opnieuw te verlagen.
Archiefonderzoek heeft laten zien dat de voortdurende wateroverlast in
westelijk West-Friesland zeker niet in de eerste plaats is veroorzaakt door de
werking van het buitenwater. Afgezien van incidentele ruzie en calamiteiten
waren de Westfriezen in staat hun dijken naar behoren te onderhouden en zich
zo te beschermen tegen het water van de Noordzee en de Zuiderzee. Het bovenstaande in aanmerking genomen is het duidelijk dat de inrichting van
Laag-Nederland in beIangrijke mate bepaald is geweest door de wijze waarop
de mens het binnenwater heeft kunnen beheersen. Ais gevolg van nieuwe situaties in de waterhuishouding was de plaatselijke bevolking gedwongen de
agrarische bedrijfsvoering aan de veranderde omstandigheden aan te passen.
Halverwege de dertiende eeuw was het Noordhollandse veengebied geheel
in cultuur gebracht. In de volgende paragraaf zullen we aantonen dat in die
tijd in westelijk West-Friesland de akkerbouw de boventoon voerde. AI spoedig daarna kregen de boeren met de door ons geschetste binnenwaterproblematiek te maken.
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Tot het midden van de veertiende eeuw moet in westelijk West-Friesland het
accent op de akkerbouw hebben gelegen. De spaarzame gegevens die uit die
tijd bekend zijn, wijzen op de aanwezigheid van bouwboeren. Daarentegen
ontbreken vermeldingen van enige vorm van veehouderij vrijwel geheel. We
willen hieronder volstaan met te wijzen op de meest opvalJende archiefbronnen die op de akkerbouw in deze streek betrekking hebben.
In westelijk West-Friesland lagen, zoals we in de vorige paragraaf hebben
gezien, bezittingen van de abdij Egmond. De blaffert van de inkomsten van de
abdij ten tijde van het abbatiaat van Adallard (1112-1120) laat zien dat deze
goederen sedert de tiende eeuw in aantal waren toegenomen 13). Halverwege de
dertiende eeuw bezat de abdij talrijke landerijen in de wijde omgeving van
Schagen. Dat deze voornameJijk als akkerland werden gebruikt, bJijkt uit het
volgende.
In de twaalfde en de eerste helft van de dertiende eeuw is westeJijk WestFriesland een aantal malen ernstig door stormvloeden geteisterd. Met name in
1248 hebben twee grote overstromingen grote schade aan de Egmondse bezittingen toegebracht '4 ). Onder lei ding van de abdij zijn omstreeks 1250 de dijken verhoogd en verbreed om dergelijke rampen in de toekomst te vermijden .
TegeJijkertijd met de werkzaamheden aan de dijken werd het geinundeerde
land opnieuw tot bouwland ontgonnen. Bovendien zou er zelfs een nieuw stuk
land worden ingepolderd. De eerste oogst van de nieuwe polder zou geheel ten
goede komen aan de hoevenaars. Daarna waren de boeren verplicht van de
oogst de vierde schoof (quartum maniplum) aan de abdij af te staan 15).
Een tweede aanwijzing dat de akkerbouw voorheen een belangrijk
bestaansmiddel in West-Friesland is geweest, vinden we in 1289. Toen de
Westfriezen zich in dat jaar aan de graaf van Holland hadden overgegeven,
werden er in de handvesten voor de onderscheiden ambachten bepalingen opgenomen voor het binnenhalen van de graanoogst. Wij volstaan hier met te
wijzen op het handvest van graaf Floris V aan de inwoners van de Niedorperkogge. Hierin werd onder meer een regeling voor de inning van de korentiende
getroffen 16).
Uit een archiefbron, die door Van Mieris als opschrift heeft meegekregen:
"Uitspraak van den bischop van Zuden en van andere Raaden des Graaven,
over verscheidene zaaken en verschillen in Westvriesland", blijkt dat er in het
begin van de veertiende eeuw in West-Friesland nog steeds op grote schaal akkerbouw werd bedrevenl7). De boeren klaagden erover dat zij "om hoerlenten
wille vele te doene hebben" en "qualike van haren lenten moghen". Vanwege
de drukte die dat met zich meebracht, had den zij geen gelegenheid, aldus de
"Uitspraak", naar het onderhoud van de dijken om te zien . "Lente" werd in
de Middeleeuwen gebruikt in de betekenis van zaaitijd. "Sine lente doen" wi!
zeggen het land in het voorjaar bewerken. Van enkele jaren later dateert de
vermelding dat op het Nieuweland van Valkkoog gerst werd verbouwd '8 ). Tot
slot mer ken we op dat in de eerste decennia van de veertiende eeuw Schagen,
Niedorp en Winkel molens bezaten 19). Dit waren wind- of rosmolens die wer-
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den gebruikt om lokaal verbouwde akkerbouwprodukten te verwerken, hoewei niet moet worden uitgesloten dat ook van elders aangevoerd graan hier
werd gemalen.
Een aanwijzing van geheel andere aard hebben we verkregen via de palynologie, de wetenschap die zich bezighoudt met de bestudering van pollen (stuifmeelkorrels) en sporen. Pollenanalyse en onderzoek van zaden hebben aangetoond dat het oudste dee! van de Omringdijk bij Enkhuizen was opgeworpen
op land waar rogge werd verbouwd 20).
We mogen veronderstellen dat er tot in de veertiende eeuw blijkbaar nog
voldoende goed ontwaterd veenland aanwezig was om te beakkeren. Het land
lag nog hoog genoeg om van een natuurlijke afwatering verzekerd te zijn.
Vanaf het eerste kwart van de veertiende eeuw gaan zich echter veranderingen
voordoen in het grondgebruik. Deze veranderingen houden direct verband
met de problemen die er met de waterhuishouding waren ontstaan. Eerder
hebben we al erop gewezen dat de maaivelddaling iedere keer weer tot nieuwe
inspanningen noopte. Door extra sloten te graven of bestaande sloten verder
uit te diepen en te verbreden, was men tijdelijk in staat de grondwaterstand te
FIGUUR 3 De maaivelddaling in een veengebied na de ontginning en de daarmee sa-
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verlagen. Wanneer het de boeren na verloop van tijd niet meer lukte de waterstand verder te verIagen, waren zij vanwege het hoge grondwaterpeil gedwongen hun akkers op te geven. Deze werden dan als weiland in gebruik genomen. Ten einde nieuwe akkers aan te leggen, trokken de boeren vervolgens
dieper het veen in naar plaatsen waar het land nog niet lo ver was gedaald.
Vaak volgde de bewoning het bouwland. In vele nederzettingen zijn de boerderijen dan ook meermalen verplaatst (Fig . 3).
In verband met de problem en met de waterhuishouding was in het midden
van de vijftiende eeuw akkeren in westelijk West-Friesland op grote schaal
niet meer doenlijk. Slechts hier en daar lagen percelen akkerIand waarop
graan, raapzaad, mosterdzaad werden verbouwd. In de langgerekte stroken
land namen de percelen grasland een steeds grotere oppervlakte in. Het weidebedrijf vraagt immers een minder diepe ontwatering dan de akkerbouw.
De percelen waarop niet meer werd geakkerd, werden aanvankelijk gebruikt voor de intensieve, op de zuivelbereiding gerichte veeteelt 21 ). In 1395
verkregen Schagen en Niedorp het recht zuivelprodukten te verkopen22). Vit
de Enqueste 23 ) blijkt dat sedert het einde van de veertiende eeuw de zuivelveeteelt in westelijk West-Friesland een snelle ontwikkeling had doorgemaakt. In
de Enqueste staat vermeld dat in 1477 in Oude en Nieuwe Niedorp en in Winkel een "groote menichte van koeyen en beesten" aanwezig was. De boeren in
de Schagerkogge hielden zich bezig met de produktie van "bueter, caes ende
suvel" . Deze produkten waren niet aileen bestemd voor de lokale markt, maar
werden ook uitgevoerd, bijvoorbeeld naar Deventer.
Maar ook in deze vorm van agrarische bedrijfsvoering is een verandering
opgetreden. Na verIoop van tijd ondervond men in de weidegebieden eveneens
de nadelige gevolgen van de maaivelddaling. Dit had een teruggang van de
kwaliteit van de graslanden tot gevolg . De weilanden werden te nat, lOdat de
tijd waarin de koeien buiten konden zijn, korter werd. Een ander nadeel was
dat de drassige weidegronden weinig geschikt waren voor een goede hooiopbrengst. En dit laatste was een voorwaarde om het vee te kunnen laten overwinteren . In een tijd dat in het onderhavige gebied de molenbemaling nog niet
bestond, waren de boeren gedwongen op den duur van de zuivelveeteelt over
te schake len naar de vetweiderij . Omdat niet overal in gelijke mate de maaivelddaling plaatsvond, zullen in werkelijkheid beide vormen van veeteeIt lange tijd naast elkaar hebben bestaan.
Aan het einde van de vijftiende eeuw verkeerden de boeren in miserabele
omstandigheden. In de Schager- en Niedorperkoggen was vergeleken met de
jaren 1470/ 80 het grootste deel van de vee stapel gestorven. De handel in boter
en kaas stortte in elkaar. De vetweiderij kwam in grote problemente verkeren .
Veel boeren waren genoodzaakt hun land op te geven en trokken uit WestFriesland weg. Het is natuurIijk vreemd te bemerken dat in betrekkelijk korte
tijd de bestaansmogelijkheden in deze streek sterk achteruit zijn gegaan . Ais
mogelijke oorzaak lOuden we kunnen denken aan politi eke omstandigheden.
In het laatste kwart van de vijftiende eeuw laaide de burgeroorlog tussen de
Hoeken en Kabeljauwen weer hoog op. In 1491 en 1492 veroorzaakte als reactie op de Bourgondische belastingen de opstand van het "Kaas- en Brood-
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volk" de nodige onrust in het Noorderkwartier 24 ). Naar onze mening was het
echter vooral de verslechtering van het natuurlijk milieu die de boeren de
grootste rampspoed heeft gebracht. In de laatste decennia van de vijftiende
eeuw werd het onderhavige gebied geteisterd door een reeks van natte jaren 2S )
en tweemaal door een stormvloedramp 26). Bovendien stagneerde als gevolg
van de maaivelddaling de natuurlijke afwatering meer en meer. De boeren liepen de kans de strijd tegen het water voorgoed te verliezen . Pas met de invoering van de windbemaling kregen zij weer de mogelijkheid de aanhoudende
wateroverlast te bestrijden. In de volgende paragraaf gaan we na welke uitwerking de oprichting van windwatermolens heeft gehad op de beheersing van het
binnenwater en op het agrarisch bedrijf.

De oprichting van de windwatermolens
Over het begin van de windbemaling in het Noorderkwartier is niet zoveel bekend. Waarschijnlijk is de eerste windwatermolen in de omgeving van Alkmaar gebouwd in het jaar 1408"). In 1438 is een dergelijke molen in Schoorl
neergezet>8) . Bekend is dat twee windwatermolens in 1452 bij Enkhuizen waren geplaatst. In ons onderzoeksgebied werd de eerste molen gebouwd in de
polder Burghorn omstreeks 1467 . Een eeuw later lag ons gehele onderzoekgebied goeddeels in polders en werd door windwatermolens bemalen.
De eerste molens waren nog niet in staat vee I water uit te werpen. Hun vermogen was echter toereikend, omdat vanwege het geringe hoogteverschil tussen het binnen- en buitenwater de opvoerhoogte niet zo groot behoefde te zijn.
Naarmate het polderpeil als gevolg van de ontwatering lager kwam te liggen,
werd de opvoerhoogte van het uit te malen water groter. Ten einde het water
hoger te kunnen opvoeren, werden vanaf het begin van de zestiende eeuw de
achtkante windwatermolens met een draaibare houten kap gebouwd. De grote
schepraderen van deze zware molens waren in staat het water een tot maximaal
twee meter op te malen 29 ).
De bouw van de achtkante poldermolens betekende een belangrijke vooruitgang in de wateropvoertechniek. Een nadeel was echter dat bij een hoge
buitenwaterstand de molens in veel gevallen een tijdlang niet in staat waren om
water op zee uit te slaan. Dit probleem werd ondervangen door bij een molen
een molenkolk aan te leggen waarin het water gedurende enige tijd kon worden opgeslagen. Deze oplossing was echter niet afdoende. Wanneer de voorboezem vanwege de hoge stand van het buitenwater niet tijdig genoeg door een
sluis kon worden afgetapt, was men gedwongen de bemaling te staken. Om die
reden zijn in een aantal gevallen molens in molengangen geplaatst. Hierin
werd het water trapsgewijs omhoog gebracht. Bij een getrapte bemaling staat
een aantal samenwerkende molens op verschillende hoogte en malen het water
naar elkaar toe . Hiermee werd een grotere opvoerhoogte bereikt.
Het gebruik van de vijzel, de schroef van Archimedes, voor de polderbemaling is waarschijnlijk een uitvinding van Symon Hulsebos uit LeidenJO) . Vanaf
de jaren dertig van de zeventiende eeuw zijn vele schepradmolens vervijzeld.
Het schepradgemaal is echter lange tijd nog in gebruik gebleven, omdat deze
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vergeleken met de vijzelmolen een geringere investering vereiste, een groter
vermogen bezat en bovendien minder ruimte in beslag nam 31 ). Het voordeel
van een vijzelmolen daarentegen is dat deze in staat is het water ongeveer tweemaal hoger op te voeren dan een schepradmolen. In de negentiende eeuw is de
gewenste capaciteit van de polderbemaling door het gebruik van stoomgemalen en later electrische gemalen zeer verruimd.
De eerste berichten over windwatermolens in de Niedorperkogge dateren uit
1514. We hebben al opgemerkt dat in de Schagerkogge in de polder Burghorn
reeds een molen aanwezig was. Op grond van archiefonderzoek hebben we
kunnen vaststellen dat na 1514 het aantal molens in ons onderzoeksgebied in
betrekkelijk korte tijd sterk is uitgebreid (Tabel 1)32). Het plaatsen van de
windwatermolens heeft waarschijnlijk samengehangen met het economisch
herstel dat ca. 1500 op de agrarische depressie volgde. De prijzen voor agrarische prod uk ten trokken weer aan en ook de grondprijzen in ons onderzoeksgebied vertoonden een sterke stijging33 ). De economische omstandigheden
waren ernaar om in de bouw van molens te investeren. Door de hiermee bereikte verbeterde ontwatering zouden de weidegronden belangrijk aan waarde
winnen. Het is niet duidelijk van wie in westelijk West-Friesland het initiatief
is uitgegaan om molens op te richten. Het ligt niet voor de hand dat de verarmde boeren in deze streek zulke grote investeringen hebben kunnen doen . Eerder den ken we dat rijke landeigenaren die in de voorafgaande jaren spagestoken gronden hadden opgekocht als geldschieters zijn opgetreden. Vanwege
hun grote belangen in het te bemalen gebied waren zij bereid financiele risico's
te lopen.
Ten gevolge van de molenbemaling was het voor de boer en weer mogelijk
hun bedrijf te intensiveren. De verbeterde ontwatering leidde ertoe dat de boeren zich weer konden gaan specialiseren in de zuivelveeteelt. Aileen op de
natste gedeeJten kwam de vetweiderij voor.
TABEL I
Het aantal windwatermolens in de Schager- en Niedorperkoggen gedurende de zestiende
eeuw

1514

1525

1544

1570

1584

Schagerkogge
Niedorperkogge

I
4

5
4

5
9

5
9

9

Totaal

5

9

14

14

17

8

Na aanvankelijk een gunstige periode waarin het binnenwater goed beheersbaar was, Heten na verloop van tijd de problemen met de waterhuishouding
zich weer in volle omvang zien. De verbeterde ontwatering leidde al snel tot
een nieuwe maaivelddaling. Er moesten dus opnieuw maatregelen worden getroffen om een goede grondwaterstand te verkrijgen. Dat deed men door nieuwe molens te bouwen of bestaande molens op een geschiktere plaats neer te
zetten. Bovendien werden er gaandeweg de zestiende eeuw tal van maatregelen
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uitgevaardigd ten aanzien van het onderhoud van poldersloten, molenkaden
en -gangen. Gewoonlijk lag de zorg voor het onderhoud van de waterstaatkundige werken bij de ingelanden van de polders zelf. Na verloop van jaren
bleek echter dat het onderhoud schromelijk werd verwaarloosd. Er werden
pogingen in het werk gesteld het toezicht op de polderkaden en molentochten
en het operation eel houden van de molens uit hand en van de individuele ingelanden te nemen en deze over te dragen aan onafhankelijke molenmeesters. De
molenmeesters beschikten in het begin niet over een schouw- en keurbevoegdheid . Verschillende keren hebben zij daarom het Hof van Holland verzocht
gemachtigd te worden de kaden en watertochten te mogen schouwen en
keuren 34 ) .
Maar al deze maatregelen konden niet verhinderen dat de Schager- en Niedorperkoggen waterstaatkundig op den duur in een uitzichtloze situatie kwamen te verkeren. In het midden van de zeventiende eeuw stond een uitgestrekt
areaal grasland een groot deel van het jaar onder water. In de laagst gelegen
landen was de toestand volgens de tijdgenoten nog erger. De huizen stonden
hier in de herfst en winter blank zodat "men met schuyten in haere huysen onder de dyck staande gevaren heeft ... dat mede sijluyden hare kinderen met hoge leersen swemmend door 't water op de bedden vandaan hebben moeten halen". Een extra probleem bij al deze wateroverlast als gevolg van zakking van
het maaiveld was, dat de boezem waarop het polderwater van de Schager- en
Niedorperkoggen werd uitgeslagen inmiddels als gevolg van omkadingen van
grote stukken land behoorlijk was verkleind.
Waterstaatkundig verkeerde westelijk West-Friesland omstreeks 1650 in gelijksoortige omstandigheden als rond 1500. In 1500 was een natuurlijke afwatering niet meer mogelijk. Pas met de invoering van de molenbemaling kreeg
het agrarisch bedrijf weer een nieuwe impuls. Na het in gebruik nemen van de
poldermolens is de afvoer van het waterbezwaar bijna nooit zonder problemen verlopen. Als gevolg van de maaivelddaling en de verkleining van de boezem waren halverwege de zeventiende eeuw in weste1ijk West-Friesland de mogelijkheden om de waterhuishouding te reguleren uitgeput. Ook nu was evenals omstreeks 1500 een structure Ie verandering in de waterhuishouding noodzakelijk om de toekomst van de boeren veilig te stellen. Dat gebeurde door het
oprichten van strijkmolens. Strijkmolens werden gebruikt om een boezem op
een hoger gelegen kolk op te malen . Daarna kon het boezemwater direct op zee
worden geloosd . Het voordeel van strijkmolens was, dat ook gedurende de
tijd dat het buitenwater hoog stond, doorgegaan kon worden met het bemalen
van de boezem. Voorwaarde hiervoor was wei dat de bovenkolk voldoende
groot was.
In 1651 richtte de Niedorperkogge een verzoek aan de Staten van Holland
en West-Friesland zoveel strijkmolens te mogen plaatsen als "tot droochmaeckinge van haer land en oorbaer is''35) . Op 15 september 1653 verleenden
de Staten van Holland en West-Friesland octrooi tot het oprichten van vijf
strijkmolens en het maken van een nieuwe uitwateringssluis in de zeedijk ten
zuiden van Kolkhorn bij LutjewinkeP6) . Het zou nog bijna een eeuw duren alvorens werd besloten ook in de Schagerkogge strijkmolens te plaatsen. Op 9
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januari 1738 werden drie strijkmolens ten noordwesten van Kolhorn
gebouwd37).
Conclusie
In het voorgaande hebben we in grote lijnen willen aangeven op welke wijze
het grondgebruik en de binnenwaterproblematiek met elkaar hebben samengehangen. Duidelijk is geworden dat de geografische gesteldheid van ons onderzoeksgebied geen vaststaand gegeven is. Als gevolg van verbeteringen in de
waterhuishouding wijzigde de hoogteligging van het maaiveld telkens weer.
Aanvankelijk werd op het hooggelegen veen voornamelijk geakkerd. In de
veertiende eeuw is aan deze tak van het agrarisch bedrijf vrijwel een einde gekomen in verband met de verslechtering van de ontwatering. We willen hier
nogmaals benadrukken dat de omschakeling van akkerbouw op veeteelt niet
in een keer heeft plaatsgevonden. Het was een geleidelijk proces, atbankelijk
van de mate van maaivelddaling ter plaatse. We hebben vastgesteld dat omstreeks 1500 het maaiveld ongeveer gelijk lag aan NAP. Hierdoor was een natuurlijke afwatering niet meer mogelijk. De ontstane wateroverlast kon aileen
maar bestreden worden door de invoering van de windbemaling. De adoptie
van deze innovatie gaf de boeren een tijdlang nieuwe mogelijkheden hun bedrijf voort te zetten. Naarmate de polders door de maaivelddaling lager ten
opzichte van het buitenwater kwamen te liggen, werden de afwateringsproblemen groter. Met de inzet van de zware strijkmolens is het uiteindelijk gelukt
goeddeels een einde te maken aan de aanhoudende binnenwaterproblematiek
in westelijk West-Friesland.
Ten tijde van de oprichting van de strijkmolens was er nog plaatselijk veen
in de Schager- en Niedorperkoggen aanwezig. In die tijd kwam akkerbouw
nog maar nauwelijks voor. Aileen ten behoeve van het eigen gebruik lagen hier
en daar "verhoochde cooltuynen". Vrijwel het gehele gebied lag nu in gras .
De zeer lage en natte delen' werden gebruikt voor het houden van schapen. Na
de bouw van de strijkmolens maakten de vetweiderij en de zuivelveeteelt weer
een tijd van hers tel door.
We hebben de waterstaatsgeschiedenis van de Schager- en Niedorperkoggen
onderzocht tot 1653. In een volgende studie willen we stilstaan bij de waterhuishouding in de achttiende en negentiende eeuw. Onderzocht zou moeten
worden waarom de Schagerkogge veellater dan hun buren in de Niedorperkogge tot het plaatsen van strijkmolens overgingen, terwijl het voordeel van
deze molens toch overduidelijk was. Bovendien is nog nooit goed aangetoond
op welke wijze de aanleg van het kanaal Schagen-Kolhorn de waterlozing van
deze streek heeft beinvloed. Tevens vragen we ons af wanneer de laatste
restanten van het veendek uiteindelijk verdwenen zijn. Deze en andere onderzoeksvragen kunnen mede een aanzet geven inzicht te verkrijgen in de
achttiende- en negentiende-eeuwse ontwikkeling van de landbouw in dit deel
van Noord-Holland.

70

BEHEERSING VAN HET BINNENWATER

NOTEN BU HOOFDSTUK II
*) De tekst is voor een groot deel gebaseerd op passages uit mijn proefschrift:
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INCOME AND WEALTH INEQUALITY IN AMSTERDAM, 1585-1805
by
L. SOLTOW

There is no doubt that the Amsterdam experience in the seventeenth and eighteenth centuries qualifies as one of the great phenomena in economic history.
Fernand Braudel has presented the rise in leadership among European cities in
historical sequence: Venice, Antwerp, Genoa, Amsterdam, and London. He
placed Amsterdam "at the centre of the world" by the beginning of the seventeenth century, and as being the primary thrust in bringing about a peak in
society's attainment about 1650, preceded by a global peak in 1350 and
followed by another in 1817 1 ) .
The student of the distribution of income among people must remain unfulfilled when reading Braudel's analysis of the Amsterdam experience. He
left unanswered certain critical questions such as: Who won in the race to
supremacy by, say, 1650 followed by a subsequent decline or alleged decline?
Was it the rich or the poor? It is perhaps impossible to formulate definitive
answers to these questions. Nevertheless, researchers must continue to add to
the literature on the subject, and an overall analysis should be made of the
various partial distributions that have come into existence since the sixteenth
century. Frequency tables are available or may be constructed from the
various published and/ or manuscript sources for the affluent group in the
years 1585, 1631, 1674, 1742, and later. In this paper I shall examine these
materials from the standpoint of the changing shares of income or wealth of
upper groups. For recent years, distributions exist for all persons in Amsterdam, and these provide a benchmark for and hints of what patterns may have
been below median incomes in the past. An additional source of data for
earlier times is the annual distribution constructed from tax records for all persons who married or died, classified into five economic classes (the rich, three
categories of the somewhat rich, and a Pro Deo group without wealth or
means) . The manuscripts prepared by Simon Hart provide class frequencies
for all five groups for each year from 1695 to 1800 or later, a most remarkable
tally. These partial distributions and annual tallies result in a panoramic view
of economic classes in Amsterdam's past. In addition, projections from data
plotted on a lognormal probability scale present hints concerning total income
of all persons in a year 2 ) .

CONCEPTS AND HYPOTHESES
For purposes of analysis, it is convenient to consider a society partitioned into
a series of income classes in any given year. A city population consisting of
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1,000 adult males or families would include the destitute, the poor, the
somewhat rich, and the rich, in various proportions. A census count of
families in these four groups for Stockholm in 1805 showed proportions of,
respectively, 0.20, 0.60, 0.27, and 0.03 in the gamut from destitute (in need of
financial support) to the rich (with income above Kr. 1,(00)3). At the end of
the seventeenth century in Norway, Bergen was partitioned into ten or more
classes in tallies constructed by tax authorities who often used occupation as a
classification guide. The newly-married of Amsterdam in 1742 were classified
by income or wealth , whichever yielded the higher rating (Table 1). The top
class consisted of 3070 to 4% of indiviuals, as was the case in Sweden in 1805,
but census enumerators estimated the number of rich in the city of Stockholm
to be twice as large (7%) . In Amsterdam there were neither nobility nor
governmental officials, as contrasted to Stockholm. In order to extend our
understanding, we will need to explore the occupational mixtures and the extent of merchant domination among top income and wealth groups in Amsterdam at various times. The arrangement in Table 1 is deficient in the sense that
it gives no counts for the destitute, as distinguished from the poor').
TABLE 1
The number 0/ married couples and deceased in Amsterdam in 1742
Class

Lower limit of class
Wealth
Income

I
2
3
4
5

/800
400
200

/12,000
6,000
2,000

?

?

Pro Deo

Number of
married

Number of
deceased

68 (0.03)
46 (0.02)
75 (0.03)
174 (0.08)
1,842 (0.84)

236 (0.04)
91 (0.02)
209 (0.03)
399 (0.06)
5,432 (0.85)

2,205 (1.00)

6,367 (1.00)

Sources : Gemeente-Archief Amsterdam IGAA): Work archive 126 of Dr. S. Hart;
Algemeen Rijks-Archief, The Hague lARA): Nr. 3.01.28; "Rekenkamer ter Audititie".
Data are for April I, 1742 to March 31 , 1743. "Ordonnantie van het middel op het
Trouwen en de Begraven", 26/ 10 1695 (The Hague 1695). See: S. Hart, Geschri/t en
getal; Onderzoek naar de samenstelling van de bevolking van Amsterdam in de 17e en
18e eeuw op grond van gegevens over migratie, huwelijk, beroep en aifabetisme (Dordrecht 1976) 189.

Did relative frequencies of the various income and wealth groups change
appreciably between 1585 and 1813? Perhaps not, if proper adjustment is
made for changes in price levels and population size. The rich always would be
considered to be the top 1%-4%. The proportion of those with wealth - those
holding real and personal estate - might remain constant over time. The proportion needing assistance also could remain unaltered from the standpoint of
long-run trends . If the destitute should decrease in the short run, the encouraging news could be a signal to those persons without employment, not
only from surrounding rural areas, but also from other countries. Three rich
men instead of one might dictate a labor force of middle and low income per-
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sons three times as large, particularly if the rich were merchants employing
laborers in storage, trading, and shipping.
The phenomenal increase in the city's population , from 30,000 in 1565/75
to 200,000 in 1660/70, and its relative constancy thereafter certainly can be interpreted as a signal that the proportion needing assistance was not constant,
but rather experiencing a long cycle of decrease and then of at least some
increase'). The burst in economic activity leads to a hypothesis that the proportion with wealth would plot as a long cycle, followed by little lag, with an
inverse cycle for the destitute proportion. Whether the very rich would fare
better than the somewhat rich is also a matter of conjecture. Tocqueville's
view of inequality was very definite on this point. It was a hypothesis of rising
equality, at least in the expansion phase of the cycle·). The merchant class was
rising relative to the noble class, relative to those whose income arose from
landed property. Whether Amsterdam's experience reflected this aspect of inTABLE 2
The income distribution oj persons in Amsterdam and South Holland in 1742
Number of persons above income, Y
South Holland
Income, Y
(guilders)
40,000
20,000
10,000
5,000
2,000
1,000
600
Mean
Inequality, G*)

Amsterdam

Urban

8
53
229
830
3,330
7,136
12,655
1,764
0.476

All adult males (and lognormal projections)
Number
50,000
Implied mean
624
Implied median
220
Implied, G*)
0.69

Rural

All

9
100
389
1,451
5,627
11,055
22,074

1
3
172
301
1,427

9
100
390
1,454
5,799
11,356
23,501

1,754
0.490

941
0.296

1,705
0.487

125,000
485
167
0.70

50,000
250
60
0.60

175,000
385
124
0.71

*) G = Gini coefficient of relative inequality.
Sources: W.F.H. Oldewelt, Kohier van de personeele Quotisatie te Amsterdam, 1742
(Amsterdam 1945) I, 14 (frequency table), 13 (list and aggregate assessment for cities
and villages and 12 tax areas of South Holland) . North Holland, with an assessment of
but 10070 of that of all Holland, is not included in my table. The distributions for the II
tax areas (excluding Amsterdam) have been compiled from records in: ARA: Nr.
3.01.28-301.41, "Rekenkamer ter auditie" . Population totals are 25% of those given
for all persons in: J. de Vries, The Dutch rural economy in the Golden Age, 1500-1700
(New Haven 1974) 90. The implied parameters were obtained from logarithmic probability chart fittings, illustrated in the case of Amsterdam in 1742 in Figure I.
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creased democratization may be questioned . Yet one can argue that the city's
population in 1585 or earlier was more greatly influenced by rural factors than
was true later, when that urbanized area dominated the whole of Holland.
I will test the data by means of two hypotheses :
(1) Ho: a constancy in relative inequality in the two centuries;
(2) HI: a long swing of increasing equality, followed by one of decreasing
equality.
The latter case would demonstrate a class of rich rentiers and, at a somewhat
lower level, a declining merchant class. A unique feature of the Amsterdam archives is the availability of distribution data for the seventeenth century, the
period of putative decline. To a certain extent we can test the presumed decline
in equality.

II

INEQUALITY IN 1742 AND 1585

I must begin with a description of a distribution in a given year, and this is best
achieved by choosing the year with the most complete data, 1742. That year's
frequency table also provides a foundation for understanding the annual marriage tax data for the eighteenth century.
A special city assessment in 1742 yields income estimates for 12,655 persons, approximately 250/0 of the adult male population. An analysis of the
available data suggests that Amsterdam's frquency distribution was a dominant force in all of South Holland in both urban and rural areas (Table 2). It
may seem surprising that Amsterdam's average income and inequality,
measured with the Gini coefficient (G), above f 600 was typical for all cities.
Yet the composite included the distribution for The Hague whose larger mean
and G almost counterbalanced the parameters for Rotterdam, Delft, and
Leiden. Nevertheless, Amsterdam still dominated the picture for high income
groups in 1742:
Income above f 600

Amsterdam
The Hague
Rotterdam
Delft
Leiden
Dordrecht

Number

Mean

Inequality (G)

12,655
2,008
2,606
829
1,896
869

1,764
2,209
1,588
1,569
1,284
1,244

0.476
0.560
0.446
0.440
0.409
0.409

What were the occupations of the upper income groups in 1742, and what consumption levels did this selective group of persons enjoy? We can answer these
questions with some accuracy since each individual declared this kind of information (Table 3). Widow Andries Pels, with an income of f 70,000, was
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classified as a rentenier, a rentier, or possibly as the widow of a retired
tradesman. The second person was listed as D. Trip, "burgemeester,
groothaven en stroommeester", a burgomaster and master of large harbors
and rivers. The third and fourth on the list also were burgomasters, with additional titles of postmaster and director or manager. The fifth was a rentenier,
and the sixth is the first example of a "koopman", a merchant. The fourth
and sixteenth carried the title of baron. The fifteenth was a director of the
Dutch East India Company.
The top of the list was dominated by two titles, "rentenier" and "koopman", although there were many other groups, such as bakers. Surprisingly,
merchants accounted for more of aggregate income than did renteniers (19070
as compared to 16%) even though the rentenier group was much larger in
number. The 1,043 merchants dominated the life of the city in terms of their
resources. They represented only 2% of the adult male labor force but may
have had as much as 10-15% of the city's income. Some of the literature on the
subject leads one to believe that Amsterdam after 1700, and possibly as early
as 1660, was increasingly shifting from an upper class of merchants to one of
money lenders. "In the eighteenth century, Amsterdam abandoned some of
her commercial advantages ... the city's social oligarchy became inwardlooking withdrawing, as in Venice and Genoa, from active trade, and tending
to turn into a society of rentier investors on the lookout for anything that
would guarantee a quiet and privileged life"7). The data certainly do not indicate this to be the case, at least in 1742 (Table 2). The most frequently-stated
specific title was baker, and this classification is offered in the table as an example of occupations at lower levels, just above j 600. Some occupational
groups are barely represented in the select group. There were only 187 tailors
above j 600, while there were 881 listed among guild brothers in 1688. There
were 21 glass and pottery workers abovej 600, and 604 in the 1688 name listS).
How did the affluent in 1742 live? Some notions can be obtained from the
data presented in Table 3. The great wealth of Amsterdam meant that the rich
had large numbers of servants, yachts, carriages, and horses, and, for the very
rich, country estates . Yet the level of ostentation is best measured by the rental
value of urban dwellings. The dispersion in income was not reflected in the
dispersion in values of urban consumption. Table 3 says that those with 100
times as much income as others had homes worth only 10 times as much.
However, a sorting by rental value reveals another perspective, with the
elasticity of income with respect to rent being 0.95 9 ). In general, the dispersion
of rents was smaller (G = 0.34) than for income (G = 0.48); yet these data are
obtained for persons with an income above j 600. Perhaps the inequality in
rents and income would not have differed much for the total set of all people.
This could be true particularly if the country estates of the very rich were included.
The data of Table 3 really do not substantiate the hypothesis that affluent
residents of Amsterdam were relatively frugal. The top individuals did have
carriages with four horses, long boats, and covered sailing yachts. In the
Willet-Holthuysen house in Amsterdam, now a museum, there is a marvelous
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TABLE 3
Occupations and selected consumption of the affluent in Amsterdam in 1742
Proportion in income class with title
Income class
(in guilders)

Number of "Rentenier"
persons

20,000 and up
10,000 - 19,999
5,000 - 9,999
2,000 - 4,999
1,000 - 1,999
600999

53
172
601
2,470
3,836
5,519

Number of persons
Mean income
Inequality (G)

12,655
1,764
0.48

"Koopman"

"Bakker" "Kapitalist"

0.22
0.18
0.20
0.15
0. 14
0.10

0.28
0.41
0.40
0.19
0.05
0.01

0.00
0.00
0.00
0.004
0.038
0.052

1,633
2,167
0.51

1,043
4,173
0.41

Average

0.89
0.84
0.89
0.69
0.28
0.00

444

883
0.18
Proportion with

Income class

Rent

Servants

Horses

Carriage, Country
yacht
estates

50,000 and up
20,000 - 49,999
10,000 - 19,999
5,000 - 9,999
2,000 - 4,999
1,000 - 1,999
600999

f2,141
1,708
1,486
968
617
396
244

6.75
5.32
4.73
2.33
1.65
0.87
0.32

4.00
3.42
3.04
0.78
0.12
0.04
0.00

1.00
1.00
1.00
0.44
0.12
0.04
0.00

1.00
0.86
0.79
0.11
0.11
0.00
0.00

Source: W .F.H. Oldewelt, Kohier, I, "Tabellarisch overzicht" and a sample of size 451
from Vol. II, including all persons abovef 10,000.

collection of glass, pottery, jewelry, and paintings, an excellent illustration of
the elegant life style in eighteenth-century Amsterdam.
The lognormal curve
The distribution above! 600 in 1742 gives every appearance of being part of a
larger set which was lognormal in shape. The 12,655 individual incomes in
Amsterdam reported in Table 2 may be considered as representing a little over
one-quarter of the 50,000 adult males at the time (Ny ~ 600 = 0.253)'°). The
cumulative frequencies plot essentially as a straight line on lognormal probability paper (Figure 1). The equation for the straight line fitted to the data is:
log income = 5.39440 + 1.44334 Z (R2 = 0.998, N = 34)
(0.02990) (0.01144)
(standard errors in parentheses; Z = the normal standard deviate).
It is important to note that the points do not taper off radically as the
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FIGURE I
Income distribution in Amsterdam, 1585-1974
(Lognormal scale)
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cumulation approaches the income! 600. The pattern continues as a straight
line, as contrasted to the scatter for 1674 (Figure 1). The 1742 distribution considers all income, neither only property income nor only real property or personal property.
The possibility exists that the income distribution below! 600 is also lognormal and that it can be approximated by projecting the straight line equation
stated above to lower levels. (A lognormal curve is one plotting as a straight
line; it is a configuration where the logarithms of income form the familiar
normal curve.) I will make this bold extrapolation without any real evidence
that it is at all reasonable. We do know that Amsterdam's distribution today
is essentially lognormal, as illustrated in the chart with the plot for Amsterdam
in 1974, a pattern covering a wide range for Ny. For this period, the only full
accountings of incomes of which I am aware are a few for cities in Norway.
There, reported incomes were estimated for all groups, presumably including
all artisans, day-laborers, journeymen, longshoremen, and the poor. The
distribution for Bergen in 1712 is lognormal, with a slope similar to that for
Amsterdam in 1742").
My extrapolation of the Amsterdam equation for 1742 for all adult males is
stated in the lower panel of Table 1. The inequality coefficient was large,
relative to today's standard, possibly twice as large (0 = 0.69, as compared to
0= 0.37-0.43). Yet it was similar to that in Bergen in 1712 (0 = 0.67). The implied mean and median for Amsterdam in 1742 seem low relative to some
reported rates; perhaps assessed income above! 600 was appreciably below
actual incomes. Nevertheless, the relative distribution may be reasonable 12). It
is possible that many persons had very little indeed. In an extensive study of
the poor, 1. de Bosch Kemper reports 81,100 parish paupers in Amsterdam's
1798 population of 199,737, and 108,324 parish paupers in its population of
217,737 in 1805. Totals for alms, orphans, and beggars in these later years appear to have been two or three times the totals in 1742 13).
The data on 1742 indicate that the top of 25.3070 of the population accounted for 70% of income. The overall mean was just above the! 600 limit,
was almost three times median income. Persons below the median accounted
for less than 10% of income in the extrapolation, which means that the poor
and destitute had but a very small proportion of total income. The amount of
income that was available to the poor may have been insufficient to attract
further population movement to the city even though there were large
numbers of poor in rural regions at the time").
Amsterdam in 1585

Somewhat miraculously, there is a tax distribution available for Amsterdam
from more than a century-and-a-half before 1742, a time when the city was
just beginning its ascendancy as the leading economic centre in the world, a
year when its population was not 200,000, as in 1742, but 30,000. The tax
distribution for 1585 accounts for 2,947, or about 39% of the adult male
population of roughly 7,500. A tax was assessed for each person on a basis
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which is not known at present, but presumed to be based on general earningpower"). Included are at least part of the artisans and some few who were considered to be poor. Some entries have notes in the margin explicitly using the
term "pauper". The distribution runs deep enough to invade the list of individuals who were re1ative1ypoor, persons near the median income.
TABLE 4
Taxpayers in Amsterdam in 1585
"Koopman"

"Bakker"

Tax class
(in guilders)

Number of
persons

Number

Proportion

Number

Proportion

(I)

(2)

(3)

(4)=
(3)/ (2)

(5)

(6) =
(5)/ (2)

100 and up
50 - 99
20 - 49
10 - 19
5- 9
2- 4
1 - 1.9

7
58
247
294
378
1,033
930

3
18
68
61
52
26
3

0.43
0 .26
0.28
0 .21
0.14
0.03
0.00

0
0
0
0
3
31
9

0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.03
0.01

Number of persons
Mean tax
Inequality (G)

2,947
7.3
0.649

231
20.2
0.502

0.08

43
2.5
0 .267

0.01

All adult males (and lognormal projections)
Number
7,500
Implied mean
3.63
Implied G
0.74
Source: J .G. van Dillen, Amsterdam in 1585, het kohier der capitate impositie van 1585
(Amsterdam 1941). Entries listing "koopman" or "bakker" not furthur qualified or
specified, are listed above.

Data for the 1585 distribution are presented in the form of classes in Table
4 and in Figure I as a cumulative curve on lognormal probability paper. The
chart configuration demonstrates linearity which suggests that it was more
than a tax on wealth . The fact that it is nearly a straight line, and that it does
not taper off as did the wealth curves for 1631 and 1674, signifies that the tax
was on income as well as on returns from real and personal estate. I can not
deny, however, that a full accounting of incomes just above the lower limit of
the lowest tax class might have produced a line with less slope, one showing at
least somewhat less inequality. The possible measurement error exists also in
the case of the 1742 data set.
The inequality demonstrated in 1585 is very substantial. Persons with a very
large tax simply paid a great deal more than did those at the lowest level,
perhaps 100 times as much. Yet this large range conceivably was less than it
had been a century earlier. Data for apparently all adult males in Basle in 1429,
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1446, and 1454, plotted on lognormal probability paper, demonstrate straight
lines with steeper r slopes!"). In the environment of a European city in the fifteenth and sixteenth centuries, inequality attributable to wealth income and
labor income could be extreme.
By 1585, Amsterdam very well may have been experiencing the strong thrust
of its commercial revolution. Its population had tripled since 1514, just as it
again tripled in the next two generations 17 ). Merchants dominated upperincome groups (Table 4). They accounted for 8070 of taxpayers and 22% of
receipts. The 231 enumerated persons holding the title "koopman" may have
accounted for 17% of total income when computed by use of a lognormal projection. To include others with titles such as purchasers of wine or hides would
expand these percentages appreciably.
Considering their date, the figures in the table are quite significant in terms
of economic and cultural development. The seven northern provinces, including Holland, formed a union in 1579, and formally severed their
allegiance with Spain in 1581. It was the beginning of the Golden Age of Dutch
art, a cultural development probably tied to economic conditions. Rich merchants and burghers, but even those who were less affluent, were purchasing
paintings depicting scenes from their daily lives. What does the relative
distribution offer by way of explanation? Certainly the straight line of Figure
1 shows that society was not dominated by the wealth of a very limited group
of royalty, nobility, and high church officials. There is no evidence of an upward curvature that would show extreme wealth among the very few. There
was no excessive concentration where a few dozen people controlled inordinate shares, as in the case of Denmark and Copenhagen, with its royalty, in
the eighteenth century!S) . Nevertheless, a few hundred persons, if not a dozen,
did dominate Amsterdam's economic arena. The top 178 individuals paid
40% of the income tax and controlled possibly 30% of aggregate income.
More comparative studies are needed before an adquate judgment can be
made concerning the degree of inequality in 1585. The Gini coefficient for
Amsterdam's income was appreciably higher than it was for the whole of
England in 1688, as judged from Gregory King'sdata!9).1t would be more germane to restrict the comparison to London. In any case, the data of Table 4 do
not reveal a relative distribution for a time prior to 1585. Was the configuration two generations earlier also a straight line, with a similar slope? The table
also tells nothing about absolute income levels and whether they had risen
significantly prior to 1585.

*
Do we expect the two data sets to demonstrate a shift in inequality in Amsterdam? Surely the time span of a century-and-a-half encompassed some quite
momentous changes: the development of shipping, international trade, banking and credit facilities, and a septupling of the city's population by 1670. The
Dutch East India Company was formed in 1602 and the Bank of Amsterdam
in 1609; the impressive Stock Exchange building dates from 1631, but the New
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Exchange dates from 1608, and the old from 15302 °) .
I must frame answers to the inequality question in quite restrictive terms. It
is true that I have no income distributions available for intermediate years
such as 1640 or 1670, and the two sets that are available are only for upper
groups. Nevertheless, the data do capture a significant part of aggregate income, and activities of merchants and shippers were strong not only in 1585,
but also in 1742. The incomes of officials in the Dutch East India Company
and the Dutch West Indies Company are part of th 1742 data set. As late as
1786 the Dutch were still "the shippers for the rest of Europe"21).
Did rewards shift to the advantage of merchants and shippers after 1585?
Did persons at the very top gain relative to those just below them? Braudel
would have us believe that the few derived tremendous profits from longdistance trading. We are led to believe that their position was somewhat
monopolistic, being protected at least in part by Governmental charter, naval
power, inside information used in connection with the bourse, and by
knowledge of banking and credit facilities 22 ).
Persons who today feel that these few had an undue advantage may tend to
believe the situation worsened after 1585, that the rich grew richer relative to
the poor, and that inequality increased. Others see the selected merchants as
great risk takers, individuals who made the economy dynamic and stimulated
economic growth. Those who believe that inequality was not an important
matter might emphasize that merchants often lost entire fortunes, and that
economies might have suffered from increased competition. Braudel himself
points to business failures as well as to the transfer of business activities from
Venice, to Amsterdam, to London . In one section of his Civilization and
capitalism, he proposes the model of a parabola, a pattern increasing and then
decreasing, as applied either to nations or to individuals 2l ).
A fruitful approach can be formulated from the concepts of inequality
which Tinbergen applied to the nineteenth and twentieth centuries. Progress
stimulates a greater need for individuals with higher education relative to
those with less; such a demand strengthens inequality by raising the incomes of
those at the top. By contrast, education, particularly higher education supplied through the school system, makes the higher group relatively more
prevalent and, in effect, reduces inequality. Tinbergen felt that reduced inequality was the stronger factor and that inequality in labor income would
decrease 24 ) •
The merchants of the seventeenth century commanded knowledge of
markets and credit and, in this sense, possessed education of a higher order.
What was their counterpart to schooling? At the least, merchants trained their
sons and close relatives in the procedures of trade. Seamen, too, learned just
by accompanying traders in both domestic and foreign markets. The number
of ships docking in Amsterdam in the eighteenth century was most impressive,
and it seems unlikely that monopoly barriers could have been restrictive.
Perhaps illiteracy deterred the rise of some individuals. Yet the majority of
males were capable of writing their names (Table 1)25).
We should also note the tremendous increases in the city's population. If the
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select few increased six times and the groups below them increased at the same
rate, the relative distribution could have remained the same. The creation of a
larger merchant group in itself could have stimulated a demand for staffing
the labor force at lower levels in the same proportions.
Did those in the top 1070 of the distribution fare better over the long run than
those, say, at the 25th percentile? This we can determine by examining the
slopes of the lines in Figure I:
log income (1585)

= 4.62803 + 1.59216 Z (R' = 0.969, N = 41)
(0.09298) (0.04469)

log income (1742)

= 5.39441 + 1.44334 Z (R' = 0.998, N = 34)
(0.02990) (0.01144)

The slope in the latter year is less, and the difference in slopes is well over three
times the standard error of the difference in the slopes. A close inspection of
Figure 1 shows some little drop-off for N y>0.25 in 1585. Eliminating these
cases (in order to obtain the same Ny range in 1585 and 1742) decreases the
1585 slope a little and cuts the difference in slopes for the two years in half.
This difference is still statistically significant.
The difference in slopes should not be highlighted unduly. It would not be
possible to show the actual magnitude in the drop in equality that occurred
between 1742 and 1976. But from a practical standpoint, one might easily
argue that the slopes were parallel. The drop in inequality over the last 232
years is most impressive, and dwarfs the earlier experience.

III

INEQUALITY IN THE SEVENTEENTH CENTURY

Some hints about changes within our 150-year-period may be obtained from
wealth distributions available for 1631 and 1674 (Figure 1). These naturally
tend to be parabolic in the framework presented, with configurations dropping dramatically for the few with very little wealth. An alternative procedure
is to plot these data just for wealthholders. In this case, we find curves which
are essentially straight lines or lognormal curves throughout the full gamut of
wealthholders:
log wealth (1631)

= 3.65494 + 1.14537 Z (R' = 0.943, N = 20)
(0.10383) (0.06434)

log wealth (1674)

= 3.38079 + 1.28002 Z (R' = 0.940, N = 25)
(0.11480) (0.06586)

This provides an indication that inequality was decreasing further from 1631
to 1674 since the difference is significant at the 5% level. Considering possible
measurement error, we probably should say that the two distributions remain-
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ed essentially the same. The 4,982 reporting ownership of property in 1631
represented 19.0070 of the population of adult males. The counterpart, 11,780
in 1674, accounted for 23.6070 of cases. These results are, in some ways, consistent with marriage tax data to be reported later.
Was Amsterdam's wealth inequality in the seventeenth century
unreasonable? I am not able to resist making one very speculative comparison
involving a great leap both in time and in space, simply because the data are
available. Robert P. Swierenga has recently published the total estate values of
Dutch-born persons recorded in the United States Census of 1870. From his
three volumes I drew a stratified sample of 440 males aged 20 and older, including half of those with wealth of $10,000 or more, with the following
results:
Dutch in United States (1870)
All
Urban
Rural

Amsterdam
(1674)

Wealth holders

Number
Mean
Inequality (G)
Slope (lognormal)

11,740
$ 2,390

0.59
1.12

5,950
2,540
0.67
1.34

5,790
2,230
0.49
0.94

11,780

f

6,170

0.715
1.28

All adult males

Proportion with wealth
Inequality (G)
Sample size

0.62
0.74
440

0.50
0.83
296

0.49
0.57
144

0.24
0.92
11,780

To compare results of data sets from two continents and differing two centuries in time is heroic, to say the least. Measurement error, particularly that
arising from an imprecise distinction between real and personal estate, may be
quite substantial. Nevertheless, consider first the data just for estate holders.
The levels of inequality and the slope demonstrate the startling fact that
Amsterdam's inequality was similar to that among the Dutch in urban
America two centuries later. Even average wealth might be compared.
Wholesale prices in Amsterdam rose about 30070 after 1670; the British pound
($ 4) was worth 47 guilders in 1670. We might argue that average wealth among
wealthholders in Amsterdam in 1674 was one-fourth ofthe average for Dutch
wealthholders in the United States two centuries later.
The telling difference in the two distributions is the fact that one-fourth of
adult males in Amsterdam in 1674 had wealth, while twice that proportion had
wealth at the later date in the United States 26 ).

IV

INEQUALITY IN THE EIGHTEENTH CENTURY

Oldewelt presents a paper dealing with income distributions for four cities in
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1715; the records preserved are for Delft, Gouda, Haarlem, and Leiden, but
evidently not for Amsterdam or Rotterdam. Everyone with "family income",
including income of merchants, was liable to taxation if the income was
greater thanl 500. The basis for taxation was the "stand" of living listed in
minute detail in the registers. I have tested these four frequency tables, and
they appear as straight lines similar to the 1742 line of Figure 1. For the four
cities, consider the combined distribution above 1500, assuming they accounted for one-sixth of all potential taxpayers, which leads to this formulation:
log income (1715, 4 cities) = 4.39818 + 1.40026 Z (R' = 0.96, N = 39)
(0.04981)
The slope is very similar to that given in for Amsterdam in 1742 and that for
urban cities in South Holland (Table 1). This evidence points to the fact that
any cyclical surge in the three decades prior to 1742 did not disturb the longterm stability in inequality").

*
Each person being married in Amsterdam was subject to a contribution, or
tax, based on the schedule of five income-wealth classes. The 1742 distribution
indicates that only a minority of persons in the first four classes actually did
pay the tax, the taxpaying proportion being 16070 for marriages. The fifth
group, the Pro Deo classification, paid no tax. A similar system yields the
number of persons in each of the five classes who died as well as the tax aggregate for the top four classes of deceased.
It is fortunate that there are Amsterdam counts for each year throughout
the eighteenth century; their plotting captures a picture of the various swings
in Amsterdam's economic activities (Figure 2). Let us begin with the time
series for the marriages and burials, plotted as centered seven-year movingaverages using a ratio scale. The series for marriages reached a peak about
1730 and again in 1782. Similar movements were found in the case of the
deceased, with peak levels begin about one-third higher than preceding
troughs. Both series were influenced by general movements of population into
and out of the city. Prosperous economic times presumably would stimulate
migration to the city, enhance marriage rates, and perhaps even lessen death
rates. The only periods in which there is evidence of an inverse relationship in
the two series were in the years 1747-1756 and 1789-1796.
More sensitive to economic conditions was the tax-receipt time series, the
aggregate value of assessments derived from the top four classes in the marriage and burial series. The configuration shows that Amsterdam receipts
climbed spectacularly in the first quarter of the eighteenth century, with a
resurgence in the 1760s. The rise up to 1730 certainly may be labelled as a second golden age, if we assume that the first occurred before 1650. The entire
pattern coincides in a thrilling fashion with the time series of the accounts of
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FIGURE 2

Numbers of burials and marriages in Amsterdam and the aggregate value of receipts
from the burial and marriage tax in Amsterdam and South Holland, 1695-1802
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1790

Sources : GAA: Manuscript data of Dr. S. Hart; ARA : Nr. 3.01.28, "Rekenkamer ter
auditie" .

the Dutch East India Company2S). The value of precious metals shipped from
Holland to Asia and the value of commodities shipped back show peaks and
troughs very similar to those in my Amsterdam chart. There was a broad
general sweep upward from 1680 to the decade 1720-30, a drop during the next
two decades, and a new peak (lower than that in 1730) from 1750-1760. This
is followed by a drop in the 1770s, a slight upturn in precious metals shipped
in the 1780s, and a precipitous drop from 1790 to 1795; this description also
applies to the Amsterdam receipts shown in Figure 2. Amsterdam's general
economic conditions, and particularly of its upper income and wealth groups,
were definitely tied in a dramatic fashion with its foreign trade. Could we expect any other result?
Finally, we note the economic condition of Amsterdam vis-a-vis South
Holland as a whole. The city's climb was more spectacular and its fall more
dramatic than was true for Holland as a whole. The ratio of Amsterdam to
South Holland receipts in the eighteenth century strikingly plots as a parabola,
with the peak in 1760. This is yet another verification of the rise and fall of a
city-state. It presents a most explicit verification of the parabolic pattern
stressed by Braude!.
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Projected average income

The proportion of marriages liable to taxation, the top four classes, PI-4, is
stated for the year 1742 in Table 1 for the 105 years, and in summary form in
Table 5. The series remained quite stable from 1700 to 1760, and then tended
to increase. At the bounds of the series are two extreme values which probably
should be discounted; the first occurred when the tax was first being applied,
a time when Pro Deo cases probably were not being properly accounted for.
The last point also may have been part of a relaxation in procedures in the final
days of the tax . In spite of inconsistencies, the ups and downs in the series can
reveal something about the incomes of people. Therefore, we should develop
an income series, even though there is the possibility of substantial measurement error.

*
For the Oldewelt data for 1742 (Table I), the projected mean income was! 624
for all adult males. The equation employed in developing this estimate from
lognormal probability paper was: log income = a + b logit Z, where Z is the
standard normal deviate and the parameter b designates the level of relative inequality in the income distribution for that year. An income distribution of
this form has a mean = exp (a + O.Sb'); we can explore how this mean
changes if inequality (b) remains constant and the line shifts, say, to the
right>9). If the proportion P 1-4 increases from 0.15 to 0.20, we have a new a*
= a + b logit (1-0.20 -b logit (1-0.15) . This is the type of calculation I have
made in going from column (2) to (3), in Table 3, after first setting the average
for 1740/ 44 at f 620. Thus, the income average of Table 3 is based on the
assumptions that inequality did not change, that technically the distribution
was lognormal in shape, and that the proportion of couples paying the marriage tax was an adequate index in estimating income.
The projected income average for the eighteenth century is plotted in Figure
3. The rise beginning in 1745 is somewhat artificial because prices began to rise
at the same time. Adjustment for prices in columns (3) and (4), plotted as the
bottom two lines in Figure 3, present a more accurate portrayal. During the
century, the long-run trend was down, with real income decreasing a quarter
of a percent each year. There were cycles, with lows in 1705, and 1735-1740,
and a general downturn after 1775.
I have made similar estimates for the rural sector and, in a sense, the urban
sector of South Holland. The 1742 studies of each sector appear in Table 1. In
addition, I drew a sample of 1,178 marriages from 13 of the approximately 130
village files of marriages in the eighteenth century, housed in the National Archives in The Hague . These lead to estimates of average rural income (adjusted for prices) in five-year intervals. The trend for 19 points is:
In (average rural income)

=

5.5 - 0.0064 Year (R'
(0.0030)

=

0.21)
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FIGURE 3
Projected average income, commodity prices, and projected real income jor Amsterdam, 1695-1804
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The deterioration in the rural average was at a rate of 0.64070 a year. This was
two to three times as great as the urban deterioration, as judged by Amsterdam standards.

*
In the income averages and trends estimated above, there was no assumption
of alteration in equality. Alternatively, I shall now study the possibility of

TABLE 5
Projected average annual income in Amsterdam, 1695-1804
Proportion
assessed
couples
(PI -4)

(I)

(2)

1695199
1700/ 04
1705109
1710/ 14
1715/19
1720/24
1725/29
1730/34
1735 / 39
1740/ 44
1745149
1750154
1755159
1760/ 64
1765169
1770/74
1775/79
1780/ 84
1785/ 89
1790/ 94
1795/ 99
1800/ 04

.234
.203
. 181
.192
.200
.200
. 195
.188
.179
.174
.183
.200
.204
.215
.222
.236
.216
.216
.232
.226
.240
.282

Average annual
growth rate

Projected
income*)

(3)

j850
730
650
690
710
700
700
670
640
620
660
710
730
770
800
850
780
780
840
810
870
1,050
+0.0024

Commodity
prices
(1695/1704
= 100)

Real income

Ratio
top/ top
four
classes
(PI / PI-4)

(4)

(5)= (3)
(4)

(6)

105
95
90
97
93
80
90
84
84
98
98
93
96

92
97
105
108
120
130
130
160
189

j810
760
710
700
770
880
780
800
760
640
670
770
760
840
830
810
720
650
650
630
550
550

.15
.19
.17
. 15
. 12
.13
. 15
. 17
.21
.20
.24
.25
.25
.24
.24
.22
.21
.20
.20
.23
.21
.21

-0.0023

Sources: GAA: Work archive 126 of Dr. S. Hart; ARA: Nr. 3.01.28, "Rekenkamerter
Audititie"; N .W . Posthumus, Inquiry into the history oj prices in Holland (Leiden
1964) ll, xciii-xciv .
*) Column (3) comes from In (3) = 5.20811 + 1.44334 Z, where Z = probit (I-PI-4),
as determined from the relationship of these two variables in 1742 from the Oldewelt
data adapted to marriage data.
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changes. The marriage (and burial) data yield frequency counts for five
income-wealth classes for almost every year in the case of Amsterdam.
Theoretically, I can fit a linear probit model to each year's five points and
study trends in inequality, tr~nds in the "parameter b" . One major difficulty
effectively eliminates this possibility. The lower class limit of each tax class
was stipulated as an income figure or wealth figure, the tax being imposed on
that figure yielding the highest tax assessment. I tried many possibilities, particularly with the idea that persons in higher classes paid on the basis of
wealth, and that persons in the lower classes qualified, and paid, on the basis
of income. Different results arose with different assumptions, and I have
abandoned this procedure.
One simple technique remains, and its measurement results are shown in the
last column of Table 530). The ratio of those in the top class to those in the top
four classes expresses the importance of the very top group. This ratio dropped to a low between 1715 and 1724, rose to a peak between 1750 and 1759,
dropped somewhat, and remained relatively constant until the beginning of
the nineteenth century. It must be borne in mind that this measure, in effect,
reveals only those changes that occurred for the very top group, not for the
middle or low income groups. Yet some statements can be made. The surge in
income in the first part of the century in Amsterdam was accompanied by a
decreasing share among the rich or, more precisely, a decreasing proportion of
very rich persons. The surge during the 20 to 30 years after 1745 was accompanied by an increasing importance of the very rich . It appears that no easy
generalization can be made about inequality change in Amsterdam in the eighteenth century, at least as garnered from tax data for marriages or burials. The
rather unsatisfactory evidence to be derived by correlating columns (5) and (6)
of Table 5 shows little relationship between income and inequality"). From
the evidence in column (6), we can say that the number of very rich relative to
those in the top quintile range rose until the middle of the century and then
dropped.
Marriage and burial classes

A more forceful statement of the importance of economic activity of upper income groups in Amsterdam (one obviating a discussion of general income of
all groups) stems from a direct analysis of the proportion of marriage couples
in the top four classes, as stated in column (2) of Table 5. Clearly, this series is
influenced by price changes and therefore should be adjusted for inflation.
Therefore column (2) was first adjusted to P'.4 = P 1-4 - 0.0000812 Price, as
obtained from:
PI-4

= 0.124 +

0.0000812 Price (R2
(0.0000119)

I then fitted the linear trend

= 0.70,

N

= 22)
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PI-4

0.070 + 0.000031 year (R2
(0.000096)

=

=

0.005, N

=

22).

This time series is plotted in Figure 4 as P*1.4. One can see that there is no
real evidence of overall change in the proportion of people paying the tax
in Amsterdam in the eighteenth century.
FIGURE 4
The proportion oj marriages in the top jour classes, the jirst or top class and thosejor
burials adjusted jor price changes, Amsterdam 1695-1800
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One should not read changes in inequality into Figure 4 without comparing
the two classes. For this, we can return to the last column of Table 5, the ratio
of proportions of the two classes, as analyzed previously. Alternatively, we
can examine long-run implications by considering simple linear trends:

Variable correlated with year

Slope (standard error)

R'

N

PT., m
PI"m
Plr,b
PI"b

+0.000031 (0.000096)
+ 0 .000120 (0.000048)
+ 0.000209 (0.000124)
+ 0.000223 (0.000049)

0.05
0.23
0.14
0.54

22
22
20
20

Again, these slopes and correlations are quite minimal. There was little change
in inequality displayed by relating the parameters. Coupled with the findings
for 1585 and 1742 presented earlier in the paper, this evidence seems to lead to
the overall conclusion that relative inequality in Amsterdam changed little
from 1585 to 1800.
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Vries, The Dutch rural economy in the Golden Age, 1500-1700 (New Haven 1974); 1. de
Witte, The true interest and political maxims oj the Republic oj Holland and WestFriesland (London 1702) 55.
') Sources of information are stated in the various tables to follow.
J) L. Soltow, "The rich and the destitute in Sweden, 1805-55: A test of Tocqueville's
inequality hypotheses", Economic History Review (forthcoming).
') 1. de Bosch Kemper, Geschiedkundig onderzoek naar de armoede in ons vaderland
(Haariem 1851); F.L. van Holthoon, "Beggary and social control: Government policy
and beggary, particularly in the province of Groningen between 1823 and 1870,
Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek 43 (1980) 154-193; P .C. 1ansen, "Poverty
in Amsterdam at the close of the eighteenth century", Acta Historiae Neerlandicae 10
(1978) 98-114; S. Schama, The embarrassment oJriches(New York 1987) 573, 574, 670.
') 1.1 .A. van Houtte, An economic history oj the Low Countries, 800-1800 (London
1977) 231-232; De Vries, Dutch rural economy, 91.
6) Soltow, "The rich"; L. Soltow, "Tocqueville's view of the Northwest Territory in
1835: Ohio a generation after settlement", in: D.C. Klingaman & R.K. Vedder, eds,
Essays on the economy oj the old Northwest (Athens, Ohio 1987) 131-154.
') Braudel, Civilization and capitalism, llI, 226-267.
8) W.F.H. Oldewelt, Kohier van de personeele quotisatie te Amsterdam, 1742
(Amsterdam 1945), I, 12.
9) Log income = 1.576 + 0.9467 log rent (R' = 0.59, N = 12,440) derived from a
stratified sample of 451. Elasticity with the variables reversed is only 0.62.
'0) 1. de Vries states that Amsterdam's population was 200,000 at the time; De Vries,
Dutch rural economy, 90. I have used one-fourth of this total as the number of adult
males, say, 21 and older.
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") L.D.S. Genealogical Library, Salt Lake City: Microfilm 664733. The 1712 Bergen
equation is:
log income = 1.50 + 1.37180 Z (R 2 = 0.97, N = 28)
(0.04959)
12) See C.P.A. Bartels & A.M. Bertens, "The size distribution of income in Dutch
municipalities and regions; Some Critical Remarks", De Economist 123 (1975) 134-142;
J. Tinbergen, Income distribution: Analysis and policies (Amsterdam/Oxford 1975)
17-18; J. de Vries, "An inquiry into the behaviour of wages in the Dutch Republic and
the Southern Netherlands, 1580-1800", Acta Historiae Neerlandicae 10 (1978) 51-55,
suggests that charity was a most important aspect of supplementary incomes of poverty
groups. Cf. Aymard, Dutch capitalism, 17-18; Boxer, The Dutch seaborne Empire,
300-303. Riley suggests that Dutch per capita income wasf 75 in 1695 andf 302 in 1860;
Riley, "The Dutch economy", 543 . Evidence of poverty at the time is given in P . Bonenfant, Le probleme du pauperisme en Belgique a lafin de I'ancien regime (Brussels 1934)
25; Van Holthoon, "Beggary and social control", 51-76.
13) De Bosch Kemper, Geschiedkundig onderzoek, x, xi-e, xi-f, xi-g.
14) Bonenfant, Le probleme, 25, for rural poverty in Brabant in 1755.
IS) J.G. van Dillen, Amsterdam in 1585, het kohier der capitale impositie van 1585
(Amsterdam 1941) xxxiii. He describes the tax in the following terms: "It is not known
what criterion was used to tax people, so there can be no certainty about the actual
amounts of fortune or incomes .... The register has not only left out the servants,
domestic servants and labourers with the exception of corn porters, etc., but also a large
part of the independent artisans".
16) G. Schonberg, Finanzverhaltnisse der Stadt Basel im XIV. und XV. Jahrhundert
(Tiibingen 1879) 180-181, 252, 382, 394.
") De Vries, Dutch rural economy, 90-91.
18) L. Soltow, "Wealth distribution in Denmark in 1789", Scandinavian Economic
History Review 27 (1979) II, 1-18.
19) L. Soltow, "Long-run changes in British income inequality", Economic History
Review 21 (1968) 17-29, in particular 29.
20) Braudel, Civilization and capitalism, II, 99; III, 184; Boxer, The Dutch seaborne
Empire, 295.
21) Braudel, Civilization and capitalism, III, 238.
22) Ibidem, 11,509.
23) Ibidem, 11,346-348,418; III, 78 .
24) Tinbergen, Income distribution 18,97-105; R.H . Haveman, "Jan Tinbergen's income distribution analysis and policies", De Economist 125 (1977) 161-162.
2') A study of signatures and the tax class for 2,771 persons, as recorded in the marriage and burial records from 1696 to 1805 for the two villages of Zegwaard and
Molenaarsgraaf, show the illiteracy proportion to be decidedly related, in inverse
fashion, to wealth and income:
Class

Number

Illiteracy proportion

Top
Second
Third
Fourth
Pro Deo

54
77
258
673
1,709

0.000
0.052
0.043
0.104
0.411

26) R.P . Swieringa, Dutch households in U.S. population censuses 1850,1860,1870
(Wilmington, Delaware 1987); I sampled half of those with wealth over $10,000 and
every 40th page from every second 200 pages. See also: L. Soltow, Men and wealth in the
United States, 1850-1870 (New Haven 1975); N.W. Posthumus, Inquiry into the history
of prices in Holland (Leiden 1946), ci; J. McCusker, Money and exchange in Europe
and America, 1600-1775 (Chapel Hill, North Carolina 1978) 52. The distribution of real
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estate, as distinguished from total estate, was limited to 53070, of adult Dutch-born
males if we confine ourselves to the urban (nonfarmer, nonfarm-laborer) population.
For this group, the average value was $1.600, and the Gini coefficient was 0.53 among
these urban real-estate holders. It would be of great interest if wealth inequality in
seventeenth-century Amsterdam could be compared with inequalities for Venice,
Florence, or Genoa in some preceding century. The taxable estate (patrimoni impomnibiil) in Venice in 1379 has been presented by Gino Luzzatto for 2,128 persons
distributed among eight value classes whose lower limits range from 300 to 50,000 lire a
grossi . These persons conceivably account for about the same proportion of adult males
as did Amsterdam ' s wealth-holders in 1674. Their lognormal slope was 1.2 and G =
0.64, showing inequality a little less than the 1674 figures. There were 1,21 I nobles who
accounted for 70070 of the group's wealth . See G . Luzzatto, Storia economica de
Venezia dall'XI al XVI secolo (Venice 1961) 130; B.R. Mitchell, European historical
statistics (New York 1975) 88. Braudel says the total population was 100,000 in the fifteenth century; Braudel, Civilization and capitalism, III , 132. It is just possible that inequality in Amsterdam in 1674 was not dissimilar from that in London or urban England
a century later. The proportion of properties which were owner-occupied in urban
England and Wales in 1798 was 0.162. The Gini coefficient of urban property values
(uncollated by owner) was 0.67, the same level as that given above for urban Dutch in
1870 and a little less than stated for Amsterdam in 1674; L. Soltow, "Wealth distribution in England and Wales in 1798", Economic History Review 34 (1981) 60-70, in particular 64, 70. We are able to make an intercontinental comparison between Amsterdam
in 1631-1670 and New Amsterdam (New York) in 1655 . A "contribution and tax list"
was compiled for the young city to defray the debt incurred in building its city wall. The
list for New Amsterdam yields the following distribution :
Class limits
(guilders)
~ 150
100-149
30-99
20-29
10-19
4-9
0

Frequency
4
17
40
58
72
24
14
230

Mean (guilders)
Inequality (G)

28
0.50

The cumulative distribution appears essentially as a straight line on lognormal probability paper. Relative inequality for this rather complete accounting of all adult males
was substantially less than that for Amsterdam's adult males (using the projected income distribution of Table 2), and substantially less than for Amsterdam's wealth
distribution. Surely we should have suspected that inequality in a very young settlement
would not be as large as in a great, established city. Some might feel it quite remarkable
that there was as much dispersion as the figures indicate. A 1657 list for New Amsterdam displays 20 burghers or persons of "great citizenship" and 205 persons of "small
citizenship." See: 1. Paulding, Affairs and men of New Amsterdam in the time of

Governor Peter Stuyvesant; Compiled from Dutch manuscript records of the period
(New York 1843) 87-113. U .S. Bureau of the Census, A century of population growth
(Washington 1909) 11.
27) W.F.H . Oldewelt, "De beroepsstructuur van de bevolking der Hollandse
stemhebbende steden volgens de kohieren van de familiegelden van 1674, 1715 en
1742", Economisch-Historisch Jaarboek 24 (1950) 80-161,25 (1952) 167-248.

INCOME AND WEALTH INEQUALITY

95

28) Braudel, Civilization and capitalism, III, 226; I. SchOffer & F.S. Gaastra, "The
import of bullion and coin into Asia by the Dutch East India Company in the seventeenth and eighteenth centuries", in: Aymard, Dutch capitalism, 215-234, in particular
224-226. I have made no adjustment for price increases, particularly after 1755. See
Posthumus, Inquiry, cviii, ci, for grains of silver per guilder and prices respectively. I
will correct a later series for price changes using Amsterdam commodity prices. Riley
shows prices at 109.5 in 1775-1779, and 122.8 in 1780-1784; Riley, "The Dutch
economy", 541; De Witt, The true interest, 79, states the ramifications of building a
ship of 200 lasts as it affects carpenters, smiths, ropemakers, sail makers and seamen.
29) J. Aitchison & J .A.C. Brown, The lognormal distribution (Cambridge 1969) 8.
30) A spectral analysis of the variable P2-4 revealed no cyclical pattern for the
105-year-period.
JI) The scatter diagram of the 22 points in columns (5) and (6) of Table 3 shows a weak
negative correlation (R 2 = 0.047). The correlation is partly specious since column (5) is,
in part, based on the assumption that PI-4 did not change.

IV
ST ADSFINANCIEN EN STEDELIJKE ECONOMIE
INVLOED VAN DE CONJUNCTUUR OP DE LEIDSE
ST ADSFINANCIEN
1620-1720
door
P. NAGTEGAAL
Dit artikel bevat de resultaten van een onderzoek naar de Leidse stadsfinancien in de zeventiende eeuw (1620-1720). Eerst komt een schets van de Leidse
economie aan de orde met bijzondere aandacht voor het conjunctuurverloop.
Daarna voigt de beschrijving en analyse van de stedelijke financien (paragrafen II en III). In de laatste paragraaf zullen verloop van conjunctuur en stedelijke financien in samenhang met elkaar worden bekeken ten einde de invloed
van de economie op de stadsfinancien nader te bepalen en te kwantificeren. In
afwijking van R. van Uytven, die in zijn klassiek geworden studie over Leuven
van de twaalfde tot de zestiende eeuw beide deelonderwerpen verbindt door de
stedelijke rekeningen als bron te gebruiken voor het economisch leven '), zal ik
de conjunctuurgevoeligheid toetsen aan een indicator van buiten de stadsrekening. Ter afsluiting volgen enige bespiegelingen over de ontwikkeling van de
levensstandaard te Leiden.
Ter begripsbepaling het volgende. Onder "stadsfinancien" worden uitsluitend bedoeld de inkomsten en uitgaven die door de belangrijkste stedelijke rekeninghouder, de tresorier ordinaris, in zijn rekening ter verantwoording werden geboekt. De fondsen die apart werden geadministreerd door afzonderlijke
rekenplichtigen vallen niet daaronder.
Onder "conjunctuur" versta ik de jaarlijkse schommelingen in de totale
stedelijke produktie en consumptie zonder mij verder bezig te houden met de
discussie omtrent het al dan niet bestaan van endogene economische cycli gedurende de pre-industriele periode.
De afbakening in de tijd heeft vooral te maken met het feit dat de grootste
bloei van de textielindustrie in de jaren zestig van de zeventiende eeuw viel,
d. w .z. in het midden van onze periode. Hierdoor zijn twee verschillende fasen
van economische ontwikkeling van ongeveer gelijke tijdsduur te onderscheiden: een periode van vooruitgang en een periode van achteruitgang. Het
economisch-geografische kader beperkt zich vooral tot Leiden en vindt rechtvaardiging in het feit dat de Hollandse steden ten tijde van de Republiek een
sterke autonomie bezaten.
Als we overigens nagaan wat er zoal op het gebied van de stadsfinancien is
gepubliceerd dan betreft dit in hoofdzaak de middeleeuwse periode. Zo is van
de Leidse stadsrekeningen in de middeleeuwen reeds in de jaren 1913114 een
bronnenpublikatie verschenen 2 ) en werd in 1985 de dissertatie van 1. W. Marsilje over de Leidse stadsfinancien in de veertiende eeuw verdedigd J ).
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De stadsfinancien ten tijde van de Republiek vormen daarentegen een weinig ontgonnen terrein, een constatering die P.J . Blok reeds aan het begin van
deze eeuw maakte 4 ) . Sindsdien lijkt er weinig te zijn veranderd. Dit wekt verbazing gezien het rijke bronnenmateriaal dat voorhanden is: de jaarlijkse
stadsrekeningen van Leiden zijn aIle bewaard gebleven . De geringe toegankeIijkheid van een zodanig omvangrijk archief heeft hierbij ongetwijfeld een rol
gespeeld. Aan dit bezwaar is thans tegemoetgekomen, enerzijds doordat het
Leids Gemeentearchief de rekeningen van inhoudsopgaven heeft voorzien,
anderzijds doordat de mogelijkheden tot analyse zijn vergroot door inschakeling van de computerS). Voor mijn onderzoek heb ik gebruik gemaakt van het
kwantitatieve programmapakket SAS (Statistical Analysis System). Hoezeer
het gebruik van de computer juist met betrekking tot cijfermatig historisch onderzoek de mogeIijkheden heeft vergroot en richting aan verder onderzoek
kan geven, hoop ik mede met dit artikel aan te tonen .

DE LEIDSE ECONOMIE
Belangrijk doel van deze paragraaf is tracering van het verIoop van de Leidse
conjunctuur. Hiervoor wil ik vier indicatoren gebruiken, twee algemene en
twee specifieke. De door Posthumus verzamelde gegevens betreffende textielprijzen en -produktie zijn specifieke graadmeters . De eveneens van hem afkomstige index van de kosten van levensonderhoud en de door J. de Vries bijeengebrachte jaarIijkse aantaIIen trekschuitreizigers verschaffen ons daarentegen economische informatie van meer algemene aard . Ten einde de indicatoren op waarde te schatten is het evenwel vooreerst van belang ons een beeld te
vormen van de Leidse economie en te constateren hoezeer de textielindustrie
het economisch leven domineerde . Hiervoor moet ik me voornamelijk baseren
op gegevens uit 17496 ). Daarbij wordt aangenomen dat de achteruitgang van
de stad in de achttiende eeuw de economische structuur niet fundamenteel veranderde.
In 1581 bedroeg het aandeel van de industriesector in de stedelijke economie
41 !1Jo. Hierin Yond, bij een totaal aantal inwoners van ongeveer 12.000, 15!1Jo
van de beroepsbevolking emplooi'). Daarna voIgt een periode van zeer sterke
groei. In 1622 is genoemd inwonertal reeds bijna verviervoudigd en gestegen
totzo'n 45 .000. Uiteindelijk werd met het aanbreken van de bloeiperiode in de
textielproduktie omstreeks het midden van de zeventiende eeuw een maximale
bevolkingsomvang bereikt van ongeveer 72.000. Op Amsterdam na werd Leiden hiermee de grootste stad van de RepubIiek 8 ) .
Dat deze ontwikkeling kan worden toegeschreven aan de textielindustrie is
onmiskenbaar als we bed en ken dat to en meer dan de helft van de tot ale Leidse
bevolking in deze sector werkzaam moet zijn geweest 9 ). Dit laatste is niet helemaal zeker, maar zelfs in 1749 to en de textielproduktie reeds lang op haar retour was, verdiende nog steeds ruim 47!1Jo van de beroepsbevolking haar brood
in de textiel. Illustratief in dit verband is dat het juist de textielondernemers
waren, die in 1644 die overheden verzochten de stad uit te brei den om de
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toestromende "arbeijtsluijden" onderdak te bieden'O).
Met de textielindustrie als stu wende sector werd aldus een naar preindustriele maatstaven ongekend hoge industrialisatiegraad bereikt (71070 nog
in 1749); Leiden werd na het Franse Lyon de tweede industriestad van Europa.
De stad kan daarom, zeker gezien het uitstralingseffect naar plattelandsgebieden, met recht beschouwd worden als centrum van proto-industrialisatie").
Merkwaardig genoeg was in vergelijking tot andere steden de betekenis van
handel en verkeer gering (15% in 1749). Deze sector bestond hoofdzakelijk uit
middenstanders. Dit is opvaIlend omdat de textielnijverheid nauw met de handel was verbonden. Zo werden om aan de groeiende vraag naar goederentransport te voldoen steeds meer (geregelde) beurtdiensten ingesteld met als resultaat dat Leiden in 1660 in afzonderlijke diensten met niet minder dan twintig verschillende plaatsen was verbonden 12).
De textielhandel was nagenoeg geheel in handen van Amsterdamse kooplieden. Deze hadden, doordat ze beschikten over grote vermogens en uitgebreide
handelskennis, gemakkelijk toegang tot de voor de textielnijverheid van vitaal
belang zijnde wereldmarkt, waarvan Amsterdam als stapelmarkt het centrum
was. Daar werden de voor de Leidse textielproduktie benodigde grondstoffen
in aIleriei soorten en kwaliteiten uit alle delen van de wereld aangevoerd - met
name verfstoffen uit Indie en Zuid-Amerika en wol uit Spanje - terwijl ook de
export van eindprodukten voor een belangrijk deel via de Amsterdamse beurs
of markt verliep. Hier werden ook de textielprijzen vastgesteld.
De Amsterdamse kooplieden namen derhalve in vele opzichten een monopoliepositie in. Te Leiden ontbrak niet aIleen de voor de handel benodigde
"knowhow", maar de textielondernemers beschikten aanvankelijk ook niet
over voldoende kapitaal. Niet lOnder reden verkochten de drapiers hun produkten it contant. Ze waren eenvoudigweg niet in staat vermogen in de handel
te beleggen' 3 ). Dit zou overigens veranderen met de opkomst van een nieuwe
groep ondernemers, de reders; daarover straks meer.
Vatten we het bovenstaande samen, dan kan gesteld worden dat de economische structuur van Leiden een zeer eenzijdig karakter had. Nog versterkt
door het multiplier-effect, was de stad voor haar inkomen in extreme mate op
de textielproduktie aangewezen. De textielindustrie was in feite de enige stuwende sector. Voor het overige had de stad als centrum en marktplaats van
Rijnland vooral een verzorgende functie, uit hoofde waarvan geen economische impulsen konden worden verwacht. Hoe kwetsbaar de stedelijke economie was geworden, bleek in de tweede helft van de zeventiende eeuw toen de
stad het slachtoffer werd van de in de pre-industriele context uiterst ver doorgevoerde (regionale) specialisatie.

Indicatoren van de Leidse conjunctuur
Gezien de cruciale betekenis van de textielindustrie voor de Leidse economie
kunnen de aan deze nijverheid ontleende gegevens (prijzen en produktiecijfers) voor ons onderzoek van groot belang zijn. In het onderstaande zal tevens
een en ander worden uiteengezet over structuur en organisatie van de textielin-
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dustrie, alsmede over de specifieke marktsituatie waarin deze zich beyond.
Om te beginnen wil ik voor aile duidelijkheid vaststellen dat idealiter door
vermenigvuldiging van produktiecijfers en prijzen de totale geproduceerde
waarde berekend zou moeten worden (per definitie gelijk aan het tot ale in de
textielindustrie verdiende inkomen). De beschikbare gegevens zijn echter te
schaars om dit te kunnen uitvoeren '4 ) . Wij zullen ons derhalve tevreden moeten stellen met de partii:ie gegevens.
Daarbij komt nog dat de textielnijverheid uit een zevental bedrijfstakken
bestond. Deze produceerden tientallen so orten textiel die qua produktieomyang, prijs en kwaliteit sterk uiteen liepen. Bovendien verschilden per soort de
afmetingen per eenheid textiel. Tevens kon per bedrij fstak de conjuncturele situatie sterk verschillen; bloei in de ene kon samengaan met diepe crisis in de
andere"). Dit neemt niet weg dat de totale textielproduktie belangrijke aanwijzingen moet kunnen verschaffen over de stedelijke conjuncturele situatie.
Posthumus is er niet in geslaagd van de totale jaarlijkse produktieomvang
een volledige tijdreeks te reconstrueren '6 ). Van de peri ode 1672-1699 ontbreken afwisselend de produktiecijfers van twee belangrijke textielprodukten
(saaien en greinen) zodat de tijdreeks hier een lacune bevat van meer dan 25
jaar! Slechts van twee tussenliggende jaren zijn de waarden bekend (1678 en
1691). Verder is de reeks op de jaren 1704 en 1705 na compleet.
De prijzen van de verschillende soorten textiel heeft Posthumus ontleend
aan de wekelijkse prijsnoteringen van Leids textiel op de Amsterdamse
beursl7). Dat het niveau van de Amsterdamse prijzen door tussenkomst van de
handel hoger lag dan in Leiden, is overigens geen belemmering om het prijsverloop te bepalen. Het percentage van de prijs dat de (Amsterdamse) handelaren opstreken was immers min of meer constant. Bovendien fungeerden de
Amsterdamse prijzen als kompas voor de Leidse 'S ).
Van de overgeleverde prijzen strekt slechts een tiental zich uit over de door
ons te bestuderen periode. Ze geven bovendien een verre van volledig beeld.
Vele tussenliggende waarden ontbreken, terwijl de langst aaneengesloten
reeks slechts negen jaar duurt (1630-1638) . Bovendien zijn de prijzen van de
beroemde lakenstoffen, doordat ze niet via de beurs werden verhandeld,
slechts fragmentarisch uit enkele koopmansboeken bekend '9 ).
Ondanks deze beperkingen wil ik de textielprijzen in ons onderzoek trachten te betrekken en wei door de gemiddelde prijzen van een vijftal produkten,
zgn . "heerensaaien", te berekenen'O). Het betreft prijzen van relatief dure
stoffen, omdat aileen deze duidelijk fluctueren. De goedkopere stoffen daarentegen vertonen veel minder prijsvariatie. Dit is een aanwijzing dat deze laatste kunnen worden beschouwd als inferieure goederen, gekenmerkt door een
weinig conjunctuurgevoelige vraag. Bij toenemend inkomen steeg de vraag
niet of nauwelijks. Overigens, los van het feit dat de textielprijzen te specifiek
zijn om een gewogen gerniddelde te berekenen, is dit ook niet nodig gezien het
min of meer identieke verloop").
Zoals gezegd was de Leidse textielindustrie via de uitvoer nauw verbonden
met de wereldmarkt. Dit betekent dat prijsniveau en produktieomvang door
de internationale conjuncturele situatie werden bepaald. Ze weerspiegelen dus
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behalve de stedelijke tevens de internationale conjunctuur. Voorwaarde hierbij is echter dat we mogen uitgaan van een goed functionerend marktmechanisme. Dit impliceert dat er moet worden voldaan aan de veronderstellingen
die ten grondslag liggen aan het model van de volkomen concurrentie. We
moeten derhalve nagaan in hoeverre dit model van toepassing is op de Leidse
textielmarkt.
Ondanks dat de (stedelijke) textielproduktie in belangrijke mate in gildeverband geschiedde en de Leidse overheid sterk regulerend optrad, was sprake
van vrij ondernemerschap in die zin dat formeel elke poorter tot de textielmarkt kon toetreden en drapier worden"). Voor de naar maximale winst strevende drapiers fungeerden de prijzen als signaal om de produktie uit te brei den
of in te krimpen 2J ), terwijl de afstemming van het aanbod op de vraag snel
plaatsvond aangezien echte knelpunten in het produktieproces ontbraken.
Bovendien was het mogelijk de verschillende neringen - weven, wollen, verven
- alternatief aan te wenden door arbeid en kapitaal bij verminderde vraag naar
bepaalde stoffen ten dienste van een andere bedrijfstak te gebruiken 24 ). Het
functioneren van de textielmarkt berustte op de economische principes die op
theoretisch niveau zijn uitgewerkt in het model van de volkomen concurrentie.
Tussen prijzen en produktiecijfers verwachten we een positief verband.
Na het midden van de zeventiende eeuw kwam in de marktsituatie enige verandering; nu Iijkt veeleer het model van de monopolistische concurrentie van
toepassing. Immers, op een sterk ingekrompen markt - o.m. als gevolg van
verlies van afzetgebieden door Frans protectionisme en belemmering van de
export naar het gebied van de Middellandse Zee - opereert dan met name een
kleine groep van nieuwe ondernemers, de reders. Deze kapitaalkrachtige Iieden kregen grote invloed op de prijsvorming en wisten door een beperkt aanbod weerstand te bieden aan de voortdurende druk op de textielprijzen. Dit
kwam tot uitdrukking in een steeds zwakker fluctuerend prijsniveau dat zich
in de achttiende eeuw tenslotte stabiliseerde 2S ). Hierdoor veri oren de textielprijzen hun signaalfunctie; ze waren niet meer een juiste afspiegeling van de
vraag- en aanbodverhoudingen.
Ais gevolg hiervan zijn textielprijzen en -produktie na 1650 niet langer als
betrouwbare graadmeters, althans voor de internationale conjunctuur, te beschouwen. In hoeverre hetzelfde gezegd moet worden ten aanzien van de Leidse conjuncturele situatie valt nog te bezien. Overigens zou het feit dat verlies
van afzetmarkten optreedt een aanwijzing kunnen zijn dat de door J. de Vries
gesignaleerde des integra tie van de Hollandse economie in de achttiende
eeuw 26 ) een internationaal verschijnsel was, dat al in de zeventiende eeuw was
begonnen.
De van Posthumus afkomstige algemene prijsindexcijfers27) - een van onze
algemene indicatoren - zijn gebaseerd op prijzen vermeld in rekeningen van
Leidse charitatieve instellingen. Dat deze voor consumptiegoederen misschien
minder hoefden te betalen dan de Leidse burgerbevolking vormt voor de
bestudering van jluctuaties in het prijsniveau geen bezwaar. Wei dienen we
ons te realiseren dat de index ongewogen is waardoor de eerste levensbehoeften zoals tarwe en rogge relatief weinig gewicht in de schaallegden. Bovendien
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va It niet na te gaan hoe Posthumus gemiddelde prijzen berekende waardoor
interpolatie niet mogelijk is. Het betreft hier een tamelijk grove aanduiding
van de werkelijke kosten van levensonderhoud. Maar daar staat tegenover dat
de tijdreeks onafgebroken onze gehele peri ode bestrijkt.
Ik had de algemene prijsindex overigens liever geconfronteerd met een algemene loonindex ten einde een index van het reele loon af te leiden. Uitgaande
van de gedachte dat inkomen uit arbeid de beste maatstaf is om de levenstandaard te meten, zouden we in dat geval uitermate betrouwbare aanwijzingen
verkrijgen. We zijn echter aileen goed gei"nformeerd over lonen van vakarbeiders werkzaam in de overheidssector. Bedenken we dat het percentage van de
Leidse beroepsbevolking dat in overheidsdienst werkte slechts 3,5OJo
bedroeg 28 ) en dat de betreffende lonen wegens hun relatieve stabiliteit niet representatief zijn voor de loonontwikkeling in de (conjunctuurgevoelige) particuliere sector" ), dan wordt al snel duidelijk waarom de geopperde exercitie
niet kan worden uitgevoerd .
Van de lonen van de textielarbeid(st)ers zijn aileen enige structurele ontwikkelingen bekend. Er zijn sterke aanwijzingen dat de nominale lonen tussen
1620 en 1649 met ongeveer 20OJo stegen. Rond 1650, toen de textielindustrie
haar bloeiperiode begon , maakte deze stijging plaats voor een loondaling die
in een tijdsbestek van nog geen tien jaar (1652-1661) ongeveer 30OJo bedroeg!,O)
Behalve loonmutaties zouden ook substitutie-effecten een vertekening kunnen veroorzaken. Immers, door bij prijsstijging van bepaalde produkten
daarvoor relatief goedkopere in de plaats te stellen, wordt het reele inkomen
minder aangetast dan de index doet vermoeden.
Ondanks deze kanttekeningen blijven we van mening dat het algemeen
prijsniveau een belangrijke maatstaf vormt voor de schaarsteverhoudingen.
Aldus worden hoge prijzen beschouwd als een indica tie van lage (reele) inkomens (en omgekeerd). In het geval van de textielprijzen is dit echter precies andersom; hoge textielprijzen hebben een positieve invloed op het Leidse inkomen.
Een tweede algemene economische indicator die ik in mijn onderzoek wi!
betrekken betreft de vraag naar passagierstransport, uitgedrukt in aantallen
trekschuitreizigers Jl ). Leiden immers was een belangrijk knooppunt in het uitsluitend op het (intercity)-vervoer van personengerichte trekvaartnetwerk.
Hiervan getuigen o.m. een twintigtal herbergen met mogelijkheid tot overnachting bij aankomst- en vertrekplaatsen aan de rand van de stad 32 ) .
Als gevolg van het gelntegreerde karakter van het netwerk, met name op de
veruit belangrijkste route (Den Haag/ Delft-Leiden-Haariem-Amsterdam), is
in hoge mate sprake van een overeenkomstig verioop. Dit betekent dat er geen
reden is om niet de reizigersaantallen van de Amsterdam-Haarlem trekvaart
als graadmeter van de Leidse economie te gebruiken. Het grote voordeel hiervan is dat aldus gewerkt kan worden met de langste tijdreeks . Het betreft namelijk het eerste, en eveneens meest bereisde, traject dat werd aangelegd en al
vanaf het eerste jaar dat de trekschuiten voeren (1632), zijn gegevens voorhanden .
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Hierboven werd duidelijk dat er niet noodzakelijkerwijs een eenduidig verband bestaat tussen het verloop van de (nominale) kosten van levensonderhoud en de ontwikkeling van de levensstandaard. Nu kan hetzelfde worden gezegd ten aanzien van de aantallen trekschuitreizigers. Desalniettemin zijn
door J. de Vries argumenten aangevoerd die een samenhang met de conjunctuur plausibel maken 33 ).
Allereerst dient daartoe het algemene karakter van deze indicator te worden
benadrukt. Met de komst van de trekschuiten werd voorzien in een algemene
behoefte aan betrouwbaar en relatief goedkoop openbaar vervoer; aile concurrerende transportmiddelen (zeilschip, rijtuig) werden voor wat betreft het
passagiersvervoer uitgeschakeld. De monopoliepositie is van belang omdat
daardoor schommelingen in de reizigersaantallen niet kunnen worden verklaard uit veranderingen in de preferentieschema's van de reizigers . Bovendien werden de tarieven nooit gewijzigd. De mobiliteit was groot en onder de
reizigers bevonden zich mensen uit aile rangen en standen.
Nu zou het grootschalige gebruik van de trekschuiten kunnen impliceren
dat de vraag naar passagierstransport betrekkelijk ongevoelig was voor inkomensveranderingen, ware het niet dat men, bij gebrek aan alternatief, altijd
nog te voet kon gaan. Dat dit ook daadwerkelijk gebeurde, is door J. de Vries
op overtuigende wijze aangetoond 34 ) en vormt een aanwijzing dat de vraag wei
degelijk conjunctuurgevoelig was.
Overigens was trekschuitvervoer niet aileen consumptiegoed maar tevens
produktiemiddel. Lage reiskosten en betrouwbare tijdschema's droegen bij
tot een stijging van de rentabiliteit (verminderde bedrijfskosten). Onder de reizigers moet zich menig zakenman hebben bevonden. Dit gold natuurlijk met
name voor bedrijven in de handelssfeer die grote behoefte hadden aan (regelmatige) persoonlijke ontmoetingen op afstand . Wat dat betreft zou de Leidse
textieiindustrie met haar talrijke (Amsterdamse) handelsconnecties hiervan
een schoolvoorbeeld moeten zijn.
Op grond van wat hierboven is besproken, kan worden verwacht dat met
name de textielproduktie weergeeft hoe de Leidse economie er voor stond. Een
probleem vormt echter de lacune die deze reeks bevat. Van de textielprijzen
verwachten we veel minder, vooral omdat deze betrekking hebben op zeer specifieke gegevens. Voor wat betreft de algemene prijsindex lopen we het risico
dat er geen eenduidig verb and met de economische situatie bestond. De passagiersaantallen daarentegen lijken een betrouwbare graadmeter van de (regionale) conjunctuur.

lndicatoren en trendmatige ontwikkelingen
Ik wil nu verder gaan met aan de hand van de indicatoren enige trendmatige
ontwikkelingen vast te stellen.
De stijgende trend van de algemene prijsindex weerspiegeit de inflatie die
voortduurde tot het midden van de zeventiende eeuw. Daarna is sprake van
een licht dalende trend. Wat opvalt is dat de textielprijzen al ruim tien jaar eerder (vanaf 1641) begonnen te dalen en dat sneller dan het algemeen prijsni-
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veau. Technologische en organisatorische vernieuwingen in de textielnijverheid in de eerste helft van de zeventiende eeuw houden hier wellicht verband
mee 35 ).
De dalende trend in de textielproduktie werd omstreeks 1655 doorbroken,
waarna de bloeiperiode een aanvang nam. Na aldus een hoogtepunt te hebben
bereikt, raakte in het laatste kwart van de zeventiende eeuw de textielindustrie
in vervaP6). Dit betekent dat bij gebrek aan gegevens na 1672 een dalende
trend kan worden verondersteld. De oorzaken van deze achteruitgang waren
van uiteenlopende aard. Verlies van markten is reeds ter sprake gekomen.
Daarnaast speelden stilstand in de technologische ontwikkeling en de toenemende concurrentie een rop7). Wat betreft de oorzaak van de dalende trend
voorafgaand aan de bloeiperiode, lijkt een verb and met het Europese oorlogstoneel aannemelijk. Zo yond na de vrede van 1648 een snelle stijging van
de greinproduktie plaats 38 ).
Tot 1661 is een stijgende trend in het passagiersvervoer onmiskenbaar. Na
dat jaar, waarin het reizigersaanbod een absoluut hoogtepunt bereikt, zette
een daling in die echter gezien het verloop aangaande de Leiden-Den
Haag/Delft en Haarlem-Leiden trekvaarten pas na 1673 definitief wordt. Dit
betekent trouwens dat zowel produktie- als passagierscijfers een oms lag van
de conjunctuur in deze jaren situeren.
Hiervoor hebben we gezien dat de economische ontwikkeling van de stad
gepaard ging met een sterke bevolkingstoename. Verder heeft J. de Vries aangetoond dat een belangrijk gedeelte van de verminderde vraag naar trekvaarttransport in de periode van economische achteruitgang na 1660 kan worden
toegeschreven aan een daling van de bevolking in de regi 0 39). Het is daarom
van belang om tevens het bevolkingsverloop, zoals door Posthumus op grond
van geboorte- en sterftecijfers gereconstrueerd, in onze beschouwing te betrekken. Verder demografisch onderzoek heeft niet geleid tot fundamentele
kritiek op zijn werkwijze. We kunnen er nog steeds van uitgaan dat de door
hem berekende cijfers een aanvaardbare reconstructie zijn40). Posthumus
geeft de bevolkingsontwikkeling in de vorm van vijfjaarlijkse gemiddelden 41 ).
Confronteren we de tussen 1620 en 1650 verdubbelde bevolkingsomvang
met de dalende trend van de textielproduktie gedurende deze jaren, dan wordt
een forse daling van het inkomen per hoofd gesuggereerd. Dit is echter in strijd
met de (nominale) Ioonontwikkeling in de textielnijverheid, die voor deze jaren een behoorlijke stijging te zien geeft (20070). Het trendverioop van de passagiersgegevens daarentegen is weI in overeenstemming met de economische
en demografische ontwikkeling van de stad.
Selec/ie van indica/oren

Thans willen we de tijdreeksen in hun onderlinge verb and analyseren ten einde
door toetsing op onderlinge consistentie te komen tot een selectie van indicatoren van de conjunctuur. Om onderlinge vergelijking mogelijk te maken, hebben we indexcijfers berekend met als basisjaar 1669 (gekozen omdat dit het
enige jaar is waarvoor voor elke indicator gegevens beschikbaar zijn en geen
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der varia belen een extreme waarde aanneemt). Het jaar 1669ligt precies in het
midden van de door ons bestudeerde periode.
Beginnen we met de specifieke indicatoren, de textielproduktie en de textielprijzen. Op grond van wat reeds is gezegd over het functioneren van de textielmarkt verwachten we dat aantrekkende textielprijzen zullen lei den tot toename van de produktie (en omgekeerd). Dit wordt evenwel niet bevestigd door de
correlatie. Oorzaak hiervan kan zijn dat we specifieke prijzen in verband brengen met gegevens die de totale produktie betreffen. Weerlegd wordt een eventuele samenhang - de gegevens zijn schaars - voor de jaren 1701-1703 . Bij redelijk stabiele prijzen vertoont de produktie een scherpe daling. Deze constatering stemt overeen met eerdere uitiatingen aangaande een verslechterende
marktwerking na het midden van de zeventiende eeuw.
Werden we bij de zojuist besproken analyse gehinderd door gebrek aan gegevens, confrontatie van de geproduceerde hoeveelheden textiel met de algemene prijsindex levert in ieder geval voldoende waarnemingen op. Er is sprake
van consistentie met betrekking tot de ontwikkeling van de levenstandaard;
een stijging van de produktieomvang gaat samen met een daling van de kosten
van levensonderhoud (en omgekeerd). Dit is het geval voor ongeveer de helft
van de waarnemingen. Gelet op de verdeling van de waarnemingen blijkt ongeveer de helft van de geconstateerde inconsistenties te zijn geconcentreerd in
de vijftien jaar durende bloeiperiode van de textielindustrie (1655-1670). Dit
doet vermoeden dat structurele factoren een en ander zouden kunnen verklareno
Voordat we hierop nader ingaan willen we eerst een duidelijk onderscheid
aanbrengen tussen enerzijds structurele ontwikkelingen van algemene aard,
zoals we die in heel West-Europa aantreffen, en anderzijds structurele veranderingen van specifieke aard, die verband houden met de Leidse textielindustrie. Het zal duidelijk zijn dat dit onderscheid nauw aansluit bij de overeenkomstig onderscheiden indicatoren. Dit betekent dat er twee mogelijke
verklaringen zijn. Een van algemene aard die het prijsverloop als onbetrouwbaar voorstelt en een van specifieke aard, die twijfel doet rijzen omtrent de
waarde van de produktieomvang als graadmeter van de Leidse levensstandaard.
Laten we beginnen met de oorzaak te zoeken in algemene structurele veranderingen die zich rond 1650 voltrokken. Sinds het einde van de vijftiende eeuw
maakte West-Europa een nieuwe fase van demografische (en economische)
expansie door. De economische ontwikkeling hield echter geen gelijke tred
met de groei van de bevolking met als gevolg structurele schaarste en stijgende
prijzen; dit is de belangrijkste verklaring van de prijsinfiatie die tot omstreeks
1650 de Westeuropese economie kenmerkte. Toen kwam aan deze Malthusiaanse situatie een einde. De bevolkingsgroei stagneerde en een structureel
evenwichtiger situatie ontstond. De prijs hiervoor was een algemene economische achteruitgang.
Deze ontwikkeling is weerspiegeld in de gelndexeerde gegevens. V66r 1655
lag het algemeen prijspeil duidelijk boven het produktieniveau; daarna bewogen prijzen en produktie zich op ongeveer gelijke voet. Het vermoeden lijkt ge-
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rechtvaardigd dat ten gevolge van de economische malaise de prijzen de
schaarsteverhoudingen niet langer weerspiegelden en dat derhalve aan de betrouwbaarheid van de prijzen als graadmeter van de levensstandaard voor de
periode na 1650 kan worden getwijfeld .
Het vermoeden dat , be halve de prijsgegevens ook de produktiecijfers in deze peri ode aan waarde moeten inboeten, wordt gewekt door de loonontwikkeling in de textiel. Omstreeks het midden van de zeventiende eeuw is een versnelling in het proces van trendmatige loondaling te constateren, die leidde tot
verpaupering, met name onder de weyers . Daalde het reele loon tussen 1620 en
1649 met 13070 - de nominale stijging van 20% werd overtroffen door een stijging van de prijsindex met 33% -, in de vee I kortere peri ode van 1652-1661
toen de Leidse textielnijverheid haar vlucht nam met een produktiestijging van
bijna 60%, was echter sprake van een reele inkomensachteruitgang met een
percentage dat ruim twee keer zo hoog lag - de nominale loonsdaling van ongeveer 30% werd slechts zeer ten dele gecompenseerd door een (geringe) daling
van de kosten van levensonderhoud . Kortom, ten tijde van en or me produktieuitbreiding en industriele bloei raakte de Leidse arbeid(st)ersmassa in steeds
grotere armoede verzeild . Hoe valt deze paradoxale situatie te verklaren? De
oplossing kan worden gevonden in de toenemende buitenlandse concurrentie
en de opkomst van een groep kapitaalkrachtige Leidse ondernemers, de eerder
genoemde reders. Deze lieden doorbraken het Amsterdamse handelsmonopolie. Hierdoor werden in toenemende mate Leidse gelden in de handel geinvesteerd of elders belegd 42 ).
Tegenover stijging van de inkomsten uit kapitaal staat daling van de inkomsten uit arbeid . Uitsluitend door de Ion en te veriagen, kon volgens de textielondernemers aan de buitenlandse concurrentie het hoofd worden geboden.
Loonsveriagingen werden verder in de hand gewerkt door een groeiend aanbod van arbeid, mede onder invloed van de technologische ontwikkeling. Deze leidde namelijk tot proletarisering, met name onder de weyers, en maakte
de exploitatie van kinderarbeid mogelijk. Tegelijkertijd liepen de bestaansmogelijkheden op het platteland terug en vormde spinarbeid een welkome aanvulling op het in de agrarische sector verdiende inkomen. Dit alles betekent dat
in toenemende mate goedkope arbeidskrachten van buiten Leiden in het produktieproces werden ingeschakeld 43 ).
Zetten we deze zaken op een rij : een trendmatige loondaling bij stijgende
produktie, de aanwending van meer niet-Leidse arbeid en het optreden van
drainage-effecten. Het behoeft geen betoog dat aan het conjuncturele beeld,
dat de produktiegegevens ons vanaf omstreeks 1655 verschaffen, kan worden
getwijfeld en dat derhalve in jaren waarin de textielproduktie toenam, de economische stand van zaken in Leiden mogelijkerwijs verslechterde.
Het ontbreken van correlatie tussen de algemene prijsontwikke1ing en het
verioop van de door mij berekende textielpfijzen, hoeft geen verbazing te wekken. Immers, zoals reeds benadrukt, zijn de textielprijzen specifiek van aard
terwijl ze in de prijsindex van Posthumus nauwelijks enig gewicht in de schaal
leggen. Ik heb al gewezen op de gevolgen voor de textielprijzen van innovatie
in het textielbedrijf. De relatieve prijsdaling wordt door de geindexeerde gege-
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yens bevestigd. Duidelijk valt te constateren hoe de textielprijzen zich langzaam maar zeker onder het algemeen prijsniveau bewegen.
Wat de passagiersaantallen aangaat beperken we ons tot een vergelijking
met de produktiecijfers. Gezien het feit dat de textielproduktie na 1650 als een
onbetrouwbare indicator is voorgesteld, zouden we verwachten dat correlatie
met de passagierscijfers - er zijn geen concrete aanwijzingen dat deze niet voldoen - juist voor die periode geen resultaat oplevert. Het tegendeel blijkt echter het geval. Terwijl tot 1650 enige samenhang ontbreekt, bedraagt de
correlatie-coefficient in de peri ode daarna niet minder dan 0,86 (N = 43) en
vanaf 1661 zelfs 0,91 (N = 33). Deze consistentie wijst op een zekere betrouwbaarheid van beide indicatoren hetgeen in tegenspraak is met wat zojuist werd
betoogd. Overigens zijn we nu in staat de ontbrekende produktiegegevens aan
de hand van een regressievergelijking te reconstrueren.
Naar voren is gekomen dat de prijzen als gevolg van een verminderde
marktwerking na het midden van de zeventiende eeuw de vraag- en aanbodverhoudingen niet langer weerspiegelen. Van de textielprijzen weten we dit,
maar we menen dit te kunnen generaliseren met een verwijzing naar de algemene economische achteruitgang, die overigens in Leiden niet eerder dan in het
begin van de jaren zestig inzette. Op grond hiervan verwerp ik de prijzen als
betrouwbare indicatoren.
Ook is betoogd dat na 1650 de produktieomvang niet langer betrouwbaar
zou zijn als graadmeter van de Leidse conjunctuur. Door het verband dat ik
tussen deze indicator en de aantallen passagiers juist voor deze periode heb gevonden, werd deze gedachte ondergraven.
Ten einde nu een definitieve keuze te maken, meen ik op grond van een veronderstelde samenhang tussen demografische en economische ontwikkelingen, het bevolkingsverloop als toetsteen te kunnen hanteren. Zetten we de twee
resterende indicatoren daar tegenaf, dan komen de passagiersgegevens als beste indicator uit de bus. De dalende trend van de produktiegegevens in een tijd
van demografische (en economische) expansie roept andermaal twijfel op omtrent de waarde van deze indicator. Dit geeft de doorslag .

11

DE ST ADSREKENINGEN

De bestuursstructuur en de administratieve organisatie van de Leidse overheid
is door R.C.J. van Maanen uiteengezet in de inleiding op de door hem gemaakte nieuwe inventaris van het stadsarchief44 ) . Het onderstaande is dan ook
daaraan ontleend. Met name verhelderend is het onderscheid dat wordt gemaakt tussen het centrale gezag en de overige stedelijke functionarissen. We
hebben te maken met de volgende tot de centrale stedelijke overheid behorende organen en personen:
(I) De vroedschap of Veertigraad, d.w.z. het algemeen bestuur van de stad.
(2) Het Gerecht, bestaande uit burgemeesters en schepenen, voorgezeten
door de schout, van oorsprong de hoogste stedelijke gezagsdrager. Dit
college hield zich behalve met algemeen-bestuurlijke zaken ook bezig met
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het dageJijks bestuur van de stad. Volledig in de geest van het ancien ft!gime concentreerden zich in dit publieke lichaam lOwel rechterlijke, uitvoerende als wetgevende bevoegdheden. Deze werden ontleend aan de
vroedschap uit wier midden burgemeesters en schepenen afkomstig waren. Jaarlijks kozen op 10 november, de avond voor Sint-Maarten, de
veertig vroedschapsleden vier burgemeesters uit hun midden die werden
belast met de zorg voor de stedelijke verdediging, de economie, en let wei
de stadsfinancien. Anders gezegd, ze kregen de verantwoordelijkheid
over "het ordinaris beleijt, ende gebiet in aile politycke saecken, soowel
de administratie van stadtsgoederen en de innecomen, als den welstandt
ende bewaringe der steden".
(3) Twee tresoriers, be last met het beheer van de stadsgelden. Zij werden
eveneens op 10 november door en uit de vroedschap gekozen, name1ijk
de tresorier ordinaris en de tresorier extraordinaris. De tresorier ordinaris "sal ontfangh hebben van aile stadtspenningen ende innecomen geen
uytgesondert" en kan derhalve het beste worden omschreven als de stedelijke ontvanger. Laatstgenoemde, de tresorier extraordinaris, daarentegen had een meer specifieke taak door lOrg te dragen voor en het financieel beheren van de "stadsgetimmerten", de stedelijke open bare werken. Beide tresoriers mochten overigens slechts uitgaven verrichten volgens instructie in de vorm van een getekende ordonnantie van een van de
burgemeesters, die immers, zoals we net zagen, uiteindelijk verantwoordelijk waren. In 1638 werd de tresorier extraordinaris als gekozen regent
vervangen door een vakman aangeduid als "fabryck". Maar vanaf 1655
werd als voren jaarlijks een tresorier extraordinaris gekozen, nu echter
niet langer onbeperkt herkiesbaar maar voor een peri ode van maximaal
twee jaar, dezelfde termijn die gold voor de tresorier ordinaris.
(4) De stedelijke rekenkamer, bestaande uit zes regenten genaamd royeermeesters. De tresoriers legden aan hen de jaarlijkse rekeningen ter controle voor. Nadat de rekening door de royeermeesters was "afgehoord" ,
werd de betreffende rekenplichtige functionaris van zijn verantwoordelijkheid ontheven en kon de rekening worden gesloten.
(5) De vierschaar, bestaande uit acht schepenen, die fungeerde als stedelijke
rechtbank.
(6) De gedeputeerden ter dagvaart, die werden afgevaardigd naar de Staten
van Holland om Leiden te vertegenwoordigen.
Aan deze bestuurlijke top stond een administratief-ambtelijk apparaat ter beschikking in de personen van:
- de pensionaris of stadsjurist, die onder meer de gedeputeerden ter dagvaart
bijstond;
- de secretaris als chef van de secretarie;
- de ondersecretaris als hoofd van de rekenkamer;
- de griffier als eerste man van de griffie (de administratieve afdeling ten
dienste van schout en schepenen).
Deze stadsdienaren hadden gezamenlijk ongeveer tien klerken in persoonlijke
dienst (uitgezonderd de klerk ten dienste van de tresorier ordinaris die even-
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eens door de stad werd betaald).
Naast het centrale gezag stonden op lager bestuurlijk niveau de vele door het
Gerecht benoemde functionarissen en gecommitteerden, zoals op het gebied
van hand having van de orde en defensie de kapiteins van de schutterij en de artilleriemeesters. In verschillende van deze functies kwam de overheidsbemoeienis met allerlei terreinen van het maatschappelijk !even tot uiting. Voorbeelden zijn op het gebied van de sociale zorg de regenten en regentessen aan het
hoofd van de gasthuizen en de huiszittenmeesters (verantwoordelijk voor
bijstand van de thuis verblijvende armen, ter onderscheiding van randfiguren
als zwervers en bedelaars) en op economisch gebied de gouverneurs en de
hoofdmannen van de textielneringen en de penningmeesters van de trekvaarten.
Dergelijke functionarissen voerden een afzonderlijke administratie en beschikten over eigen financiele middelen. Hun rekeningen dienden echter eveneens aan de controle van de royeermeesters te worden onderworpen. We zouden in dit verb and kunnen spreken van een lager financieel niveau dat, zoals
we nog zullen zien, de centrale stadsfinancien slechts gedeeltelijk overlapte.
De rekeningen
De tresorier ordinaris was niet de enige rekenplichtige functionaris; om een
volledig beeld van de stadsfinancien te krijgen moeten we ook de rekeningen
van de andere comptabelen in ons onderzoek betrekken. Ondanks dat vee I van
deze rekeningen bewaard zijn gebleven - in tegenstelling tot wat P.l. Blok
beweert 45 ) bevinden zich in het stadsarchief ook rekeningen van de tresorier
extraordinaris 4 6 ) - , zullen we vooralsnog daartoe geen poging ondernemen.
We zullen ons beperken tot bestudering van de rekeningen van de tresorier ordinaris. Als bron zal ik gebruiken de stadsexemplaren uit het archief van de
royeermeesters 47 ).
Deze aanpak heeft, ondanks haar beperkingen, twee grote voordelen. We
beschikken zonder uitzondering over aile jaarlijkse rekeningen. Bovendien
was de tresorier ordinaris veruit de belangrijkste rekenplichtige functionaris .
De centrale positie die hij innam blijkt vooral uit verrekeningen met andere
comptabelen. Zo werden bijna aile uitgaven van de tresorier extraordinaris gefinancierd met gelden van de tresorier ordinaris (in 1645 bijvoorbeeld voor
970/0). Bovendien stond hij in een financiele verhouding tot het gewest ("Hollandt ende Westvriesland"). Dit betekent dat de inkomsten van de stedelijke
ontvangers die werden aangesteld voor de inning van gewestelijke belastingen
(verponding, gewestelijke vermogensbelastingen tegen de 100e e.d. penningen) aan hem moesten worden afgedragen. Reden genoeg dus om ons verder
uitsluitend bezig te houden met de stadsrekeningen.
We hebben reeds geconstateerd dat de tresorier ordinaris jaarlijks op 10 november werd gekozen. Het boekjaar van zijn rekening vie! met deze ambtstermijn samen en ving dus niet aan per 1 januari maar begon (en eindigde) een
kleine twee maanden eerder.
De uitgaven van de tresorier ordinaris kregen hun eerste schriftelijke

STADSFINANCIEN EN STEDELIJKE ECONOMIE

109

neerslag in de vorm van kwitanties, terwijl de ink oms ten als inningsmandaten
werden vastgelegd (beide aan te treffen in de bijlagen van de rekeningen 48
Daarna werden de bedragen ehronologiseh opgetekend in kasboeken om vervolgens in zogeheten manualen of blaffaards 49) systematiseh, d. w .z. onder
hoofden van rekening, te worden ingedeeld. Uit deze "kladrekeningen" werd
tens lotte de rekening ter verantwoording, de stadsrekening, opgemaakt.
De financiele administratie stelde boekhoudkundig overigens weinig voor.
Volgens het gehanteerde eameralistisehe systeem werden kapitaa-ltransaeties
niet onderseheiden van lopende inkomsten en uitgaven. Dit betekent dat rentebetalingen en afiossingen door elkaar heen lopen, waardoor geen duidelijk
inzicht is te krijgen in de sehuldpositie van de stad. Daar staat tegenover dat de
ehronologisehe volgorde van de transaeties goeddeels bewaard is gebleven. Zo
werden de betalingen van lijfrenten nauwgezet van maand tot maand geboekt.
Amsterdam is overigens de enige stad waarvan tijdens de Republiek de financiele administratie zo omvangrijk was geworden dat introduetie van de dubbeIe boekhouding noodzakelijk werd geaeht 50).
De opbouw van de rekeningen is gedurende de gehele peri ode uitermate stabiel. Posten die jaar na jaar geen enkele penning boeken, werden desondanks
gehandhaafd, terwijl nieuwe posten vaak niet meer behelsden dan nadere speeifieaties. Zo moeten we tot 1641 de verponding onder "andere tresoriers"
zoeken. De weinige posten die sleehts tijdelijk voorkwamen, hebben vooral te
maken met stadsuitbreidingen, bijvoorbeeld uitgaven in verband met aankoop van gronden en aanleg van nieuwe wallen.
De "Onderreehtinge" , die aanvankelijk aan de eigenlijke rekening voorafgaat, bevat de instrueties voor de tresorier ordinaris. De opsomming van aile
taken en verantwoordelijkheden wordt afgesloten met de eed die hij bij de
aanvaarding van de funetie moest afieggen. De tresorier ordinaris diende te
beloven "dat hij aile penningen van sijnen ontfangh sal verstreeken ten oirbaer ende proffit deser stede sonder eenige van stadts penningen te mogen gebruyeken ofte besigen in zijn selfs profit ofte gelijeke saeeken. Soo waerliek
most hem Godt almaehtieh helpen".
Het zal duidelijk zijn dat de betrouwbaarheid van de rekeningen niet aileen
afhangt van het morele gewieht van deze eed, maar ook van de mate waarin de
aetiviteiten van de tresorier ordinaris werden geeontroleerd. Dit was de taak
van de royeermeesters. Deze laatsten dienden offieieel de rekening binnen een
maand na het verstrijken van het boekjaar te hebben "afgehoord" en afgesloten. In de praktijk gebeurde dit eehter pas na een of meerdere jaren. Zo kon
het gebeuren dat de rekening van 1679 pas in 1685, dus zes jaar later, werd afgesloten. Dit betekent dat er in de tussentijd, voordat de tellingen werden verrieht, nog bedragen konden worden bijgesehreven.
Voor wat betreft finaneieJe transaeties tussen de tresoriers ordinaris onderling was dit inderdaad het geval. In de rekening van 1680 wordt bijvoorbeeld
vermeld (onder de post "Andere Tresoriers") dat de tresorier ordinaris van
dat jaar, Daniel van Alphen, in 1681 (!) een bedrag vanl 59.894 ontving van
10han van der Marek. En in datzelfde jaar dat in 1682 en 1685 (!) aan hem werden betaald bedragen van respeetievelij kI 37.080 enl 19.600. Ondanks dat ik
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verder niet ben gestuit op het asynchroon lopen van het boekjaar met het jaar
waarin de feitelijke transactie plaatsvond, draagt dit geenszins bij tot de doorzichtigheid van de rekeningen.
De vroedschap was tamelijk ongeinteresseerd in de stedelijke financieIe politiek. Dit is op zich niet verwonderlijk als we bedenken dat aan de stadsrekening, zoals we nog zullen zien, niets van wat we een begroting kunnen noemen
ten grondslag lag. Doordat betalingen ad hoc werden verricht, kon van een
soort recht van budget van de vroedschap geen sprake zijn. Zelfs van de bevindingen van de royeermeesters nam ze geen enkele notie. Aileen als het ging om
ingrijpende beleidsmaatregelen zoals het verhogen of verlagen van de accijnzen of het uitschrijven van belangrijke leningen, diende in de vroedschap een
resolutie daartoe strekkende te worden aangenomen 5l ). Voor het overige werd
het financitHe beleid, voorzover iiberhaupt daarvan sprake was, door de burgemeesters en het Gerecht bepaald.
Doordat aileen burgemeesters en tresoriers ordinaris een goed inzicht kregen in de financiele gang van zaken, werden veelal zij die deze ambten hadden
bekleed tot royeermeester gekozen. Van een strikte scheiding van functies kan
daarom allerminst worden gesproken. Verder waren de betreffende regent en
persoonlijk aansprakelijk . Dit blijkt niet aileen uit transacties met de burgemeesters en tussen de tresoriers ordinaris onder ling, maar ook uit de schuldverhouding van laatstgenoemden tot de stad. Hiervan werd na afsluiting van
de rekening de balans opgemaakt. De vereffening van de schuld kon overigens
jaren op zich laten wachten en werd, blijkende uit de boekingen, niet zelden
door de erfgenamen verricht. Kortom, het oligarchische politieke systeem
sloot controle in de democratische betekenis van het woord uit. Het is echter
niet ondenkbaar dat onderlinge sociale controle enige mate van betrouwbaarheid garandeerde.

*
Thans is aan de orde de structuur van de rekeningen . am een enigszins representatieve dwarsdoorsnede te maken, heb ik een steekproef genomen door
vanaf 1625 om de tien jaar een rekening helemaal door te spitten. De be langrijkste inkomsten en uitgaven die dit opleverde (posten die minstens een keer
50/0 van het totaal uitmaken) zijn weergegeven in Bijlage I en II. In de rekeningen zijn de posten slechts in beperkte mate systematisch gerangschikt. Hierdoor heeft het geheel een nogal onoverzichtelijk karakter. am de structuur zo
duidelijk mogelijk uit te laten komen, heb ik de posten zoveel mogelijk gegroepeerd en de bedragen vervolgens omgerekend in percentages (Bijlage III).
Ons beginjaar, 1625, wijkt sterk af van de andere jaren. Dit komt door het
extreem hoge percentage dat de categorie "Diversen" opeist. Kennelij k speelden hier bijzondere omstandigheden een ro!. Ik kom hier dadelijk op terug.
Het maakt in elk geval duidelijk dat we deze categorie inkomsten en uitgaven
niet mogen beschouwen als restanten. Ze bevat, naast (minder belangrijke)
posten die zich niet elders laten indelen, posten met een sterk wisselende betekenis.
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Inkomsten
Onmiskenbaar nemen de belastingen in de inkomensstructuur de belangrijkste plaats in. Terwijl in het begin van de periode de totale inkomsten voor al
ongeveer tweederde uit belastingen bestaan, is dit aandeel aan het eind van de
peri ode zelfs gestegen tot meer dan 80070. Deze stijging is toe te schrijven aan
de toenemende betekenis van de verponding en de overige belastingen (gabellen, klapper- en lantaarngeld).
Over de gehele peri ode bezien waren de accijnzen de belangrijkste stedelijke
bron van inkomsten. De inning werd meestal uit handen gegeven door ze voor
een bepaalde termijn (vaak een jaar) te verpachten. Zo vinden we, om maar
een voorbeeld te nemen, in de rekening van 1645 van de bieraccijns dat "opten
12e novembris 1644 de voorwaerden van deser steede bierexcijs openbaerlik in
deser steede vierschaere sijn opgeveylt. .. voor den tijdt van een jaer, innegegaen smaendachs naer Ste. Maerten ende te eijndigen ten selven daege an no
1645 beijde met het rijsen van de son". In plaats van de werkelijke opbrengsten vinden we dus in de rekeningen de bedragen die door de pachters
werden voldaan. In dit geval een bed rag van! 62.333.
Bier behoorde samen met wijn en later ook brandewijn tot de accijnzen die
het meest opbrachten. Behalve op bier werden accijnzen geheven op allerlei
consumptiegoederen die nodig waren om in het dagelijks levensonderhoud te
voorzien - bier behoorde, mede gezien de slechte kwaliteit van het drinkwater,
eveneens tot de eerste levensbehoeften. Hiermee wijkt de betekenis van, ,excysen" reeds af van wat wij er onder verstaan, namelijk een verbruiksbelasting
op speciale produkten. Een tweede verschil met de moderne betekenis is dat
niet aileen de consumptie maar ook de voortbrenging van verschillende produkten werd belast. Zo werden brouwaccijns en molengeld geheven, terwijl
ook de textielproducenten niet aan de stedelijke fiscus ontsnapten door de accijns op de manufacturen. Bovendien werden in de stadsrekeningen onder de
accijnzen de meest uiteenlopende inkomsten begrepen zoals stalgelden, inkomsten van de waag en de kraan, pacht van viswateren en zelfs de inkomsten
van de baljuwen van de textielneringen die boetes uitdeelden wanneer fraude
werd ontdekt. Kortom, "excysen" had een veel ruimere betekenis dan de moderne tegenhanger doordat er tevens een aantal retributies onder werden begrepen. Het ook wei gebezigde beg rip "impost" is daarom eigenlijk beter.
Voor de opbrengsten van de afzonderlijke accijnzen verwijzen we naar
Posthumus"). Overigens wijken onze onderzoeksresultaten enigszins af van
zijn gegevens. Zo zijn bij Posthumus van de eigenlijk niet als zodanig aan te
duiden accijnzen aileen de inkomsten van de kraan terug te vinden. Zelfs de afzonderlijke bedragen zijn niet geheel met elkaar in overeenstemming. Dit
komt waarschijnlijk doordat in de bronnen van Posthumus (in hoofdzaak de
accijnsregisters) de bedragen zijn weergegeven waarvoor ze zijn verpacht, terwijl in de stadsrekeningen de werkelijk binnengekomen bedragen staan opgetekend.
Een geheel andere belasting was de verponding. Dit was een gewestelijke belasting die werd "omgeslagen tot laste van de huyssen binnen dese stad en de
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vrijdommen van dien". Het was een belasting op onroerend goed en weI met
de huurwaarde als grondslag. Voor de inning was een speciale ontvanger aangesteld die de gelden op gezette tijden naar de tresorier bracht om vandaar te
worden doorgesluisd naar het gewest. Aanvankelijk werd aileen de hele of gewone verponding geheven. Vanaf 1653 komt daar nog regelmatig de halve of
buitengewone verponding bovenop , waarvoor een aparte ontvanger werd
aangesteld .
Wat de "Overige Belastingen" betreft moet de tegen uiteenlopende tarieven
geheven personele vermogensbelasting (200e e.d. penning) duidelijk worden
onderscheiden van de verponding. Deze laatste werd gerekend tot de (gewestelijke) gewone middelen terwijl de personele vermogensbelasting behoorde bij
de buitengewone middelen, die uitsluitend met speciale bedoelingen werden
geheven en aileen na toestemming van de Staten van Holland. De tegen gelijke
tarieven geheven verponding kan worden beschouwd als een voorheffing die
later werd verrekend. Een ander verschil is dat de vermogensheffingen heel
Rijnland omvatten, terwijl de verponding aileen op de stad Leiden betrekking
had. Bij de vermogensheffingen moeten we rekening houden met een belangrijke plattelandscomponent S3 ).
Terwijl de inkomsten uit de onregelmatig geheven personele vermogensbelasting nogal konden varieren, vertoonden de gab ellen (de belasting die door
de trekschuitreizigers moest worden betaald) en de overige belastingen op het
verkeer stabielere opbrengsten. Het verloop van de opbrengsten zoals we ze in
de rekeningen vinden, biedt echter geen nauwkeurige afspiegeling van de ontwikkeling van het goederen- en passagierstransport omdat een en ander afhankelijk was van hoe de inning werd geregeid. Zo werden tot 1656 aileen de inkomsten van de trekvaart naar Haarlem genoteerd en bleven de inkomsten van
de trekvaart naar Den Haag en Delft buiten de stadsrekening.
Het klapper- en lantaarngeid, aangewend om de veiligheid bij nacht te vergroten, werd pas aan het einde van onze periode van belang. Verder vallen onder de "Overige Belastingen" enkele heffingen van relatief geringe betekenis.
Praktisch te verwaarlozen zijn de opbrengsten van het poortergeld, het
recht van exue en het straatgeld. Van oudsher moest poortergeid worden betaald om het Leidse burgerschap te verwerven, terwijl het recht van exue, dat
tegen de 25e penning (een tarief van 4070) moest worden betaald door vermogende Leidenaren die wegtrokken en daardoor vermogen aan de stad onttrokken, eveneens al in de middeleeuwen werd geheven. Regeiingen tussen de steden onderling zorgden er voor dat de betekenis nihil was. Het straatgeld komen we pas vanaf het midden van de zeventiende eeuw tegen en was bestemd
voor de aanleg en het onderhoud van straten. lets meer gewicht in de schaal
legden de rantsoenen en de importheffing op de nier-Leidse bieren. De rantsoenen moesten worden betaald door de belastingpachters en werden als emolumenten uitgekeerd aan stadsdienaren. Het importtarief van "tien stuyvers
op 't vat van de buytenbieren" tenslotte getuigt van de stedelijke soevereiniteit
en was van de traditioneie heffingen na de accijnzen en de verponding het
meest belangrijk . In de loop van de zeventiende eeuw verloor ze echter voortdurend aan betekenis en stelde uiteindelijk niets meer voor.
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De ontvangsten uit belegde en uitgeleende gelden komen onder de stedelijke
inkomsten op een goede tweede plaats. Ze brachten in 1635 niet minder dan
211170 van het totaal aan inkomsten op. In de tweede helft van de periode daalde
dit percentage echter tot onder de 10%. De rentebetalingen door het gewest
waren veruit het meest belangrijk. Ofschoon van het gewest afkomstig, zijn ze
te beschouwen als zuiver stedelijke middelen omdat de betreffende gelden net
zo goed elders belegd of aan anderen uitgeleend hadden kunnen worden. Verder bevat deze categorie behalve de gewone renteontvangsten ook de door de
stad ontvangen hypotheekrente .
In tegenstelling tot wat een blik in de inhoudsopgave van de stadsrekeningen
doet vermoeden, namen de inkomsten uit bezit en diverse rechten een heel bescheiden positie in. De posten afzonderlijk zijn dan ook in de regel van generlei betekenis. De enige inkomsten die het vermelden waard zijn waren afkomstig van de Bank van Lening, die de stad in 1675 in haar be zit kreeg. Aileen
dank zij deze inkomsten konden sindsdien percentages van 5% en in 1715 zelfs
8% worden gehaald tegenover 3 a 4% voor die tijd.
Zoals gezegd bevat de categorie "Diversen" vooral posten met sterk varierende betekenis. De belangrijkste zullen hier aan de orde worden gesteld . Omdat ze een tegenhanger hebben aan de uitgavezijde zullen we deze hier tegelijk
behandelen.
Obligatieleningen ben ik aileen in de jaren twintig tegengekomen. Toen
drukten ze evenwel een onmiskenbaar stempel op de stadsrekeningen, zoals
uit de rekening van 1625 duidelijk is af te lezen. De obligatieleningen waren
verantwoordelijk voor niet minder dan 40% van de totale inkomsten waardoor de categorie "Diversen" oploopt tot maar liefst 70% van het totaal. Omdat tle langs deze weg binnengekomen gelden ook weer als uitgaven staan genoteerd, zien we aan die kant een overeenkomstig effect. Althans in 1625 werd
het grootste gedeelte van de leningen afgesloten in verband met een stadsuitbreiding, terwijl ongeveer 25% bestemd was voor het gewest en wei "tot
vervallinge van deser stede quote" . Afgezien van de 10% voor de aankoop van
de heerlijkheid Oegstgeest zijn de overige bestemmingen minder duidelijk.
Met "Andere Rekenplichtigen" worden bedoeld tresoriers ordinaris van
andere jaren en de verschillende door het Gerecht ben oem de stedelijke functionarissen ofwei de "andere thesauriers ofte gecommitteerdens van stadtswegen eenich bewint, handelinghe ofte administratie hebbende". De bedragen
resulteren uit de "voldoeninge of verminderinge van tgene deselve bij sloote
van haer laetst voorgaende reeckeninge ten behouve deser stede schuldich gebleven sijn". Hiertoe werden ook gerekend de inkomsten van de verschillende
stedelijke ontvangers . Dit betekent dat ook wei belastingen onder deze post
werden geboekt. Tot 1641 was dit met de verponding het geval, terwijl we aanwijzingen hebben dat ook het klappergeld voor het apart werd genoteerd onder deze post is terug te vinden. Bovendien treffen we hier ontvangsten uit
handen van de burgemeesters aan. Het zijn overigens vooral de financiele
transacties met de tresoriers ordinairs van andere (latere) jaren die de bedragen zowe\ aan de inkomsten- als de uitgavenkant van tijd tot tijd hoog doen
oplopen.
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Ook de door het gewest terugbetaalde gelden konden tot grote hoogte stijgen. In 1625 droegen ze mede bij tot het uitzonderIijk hoge percentage van de
diverse inkomsten (7011,10) door 20% van het totaal v~~r hun rekening te nemen. Kijken we naar de uitgaven, dan is het opvallend dat een overeenkomstig
bedrag aan het gewest werd voorgeschoten (in 1645 en 1665 was dit trouwens
ook het geval) . Dit kunnen dezelfde gelden zijn geweest. Het kan ook zijn dat
de voorschotten fungeerden als voorheffingen die met de werkelijke heffing
(het quotum) werden verrekend. De voorschotten worden in de rekening omschreven als "penningen dewelcken ten behouve vant gemeeneland of elders
verstreckt sijnde en wederom gerepeteerd moeten worden". In hoeverre echter voorschotten aan andere overheden dan het gewest Holland een rol hebben
gespeeld is overigens onduidelijk.
We hebben gezien dat de stad in 1625 voor een enorm bedrag aan obligaties
uitschreef. Gebruikelijker om buitensporige uitgaven te financieren was evenweI de verkoop van los- en lijfrenten. Een belangrijk verschil met obligaties is
dat de koper van deze waardepapieren in principe definitief afstand doet van
de hoofdsom. Daar stond tegenover dat een hoger rentepercentage werd berekend. Lijfrenten waren persoonsgebonden. Bewijzen (om misbruik te voorkomen) dat de betreffende person en nog in leven waren, treffen we aan in de bijlagen van de stadsrekening. Losrenten daarentegen werden eenvoudigweg uitgekeerd aan de bezitter van het vermogensbestanddeel. Verder behield de stad
in geval van losrenten het recht om deze af te kopen en zich op die manier van
haar verplichtingen te ontdoen. Dit is wellicht het geval geweest in 1635 toen
een uitzonderIijk groot bed rag aan losrenten werd betaald if 59.389), waaraan
het opvallend hoge percentage (28%) voor de uitgekeerde renten in dat jaar
dan ook is toe te schrijven. Dit neemt niet weg dat de verkoop van lijfrenten
veel vaker voorkwam.
In tegenstelling tot de verkoop van renten die immers een incidenteel karakter had, keren de renteverplichtingen dienaangaande jaarlijks in de stadsrekening terug en weI tegen zulke bedragen dat ze een afzonderlijke behandeling in
de uitgavenstructuur verdienen. Als we afzien van de uitschieter in 1635 bedroeg het relatieve gewicht van de uitgaven aan los- en lijfrenten gemiddeld
10%.
Uitgaven
Bekijken we de structuur van de uitgaven dan valt meteen op dat deze meer
spreiding vertonen dan de inkomsten. De belangrijkste uitgaven betreffen het
quotum en de stedelijke open bare werken.
Het quotum had betrekking op de volgens een bepaalde verdeelsleutel door
het gewest aan de stad opgelegde aanslag. Via deze post werden ook de opbrengsten van de verponding naar het gewest doorgesluisd. Het quotum
maakt ongeveer 20 a 30% uit van de totale uitgaven met een trendmatige stijging in de richting van de 30%.
De stedelijke openbare werken deden in betekenis voor de uitgavenstructuur niet veel onder voor die van het quotum. In de regellag het percentage in
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de buurt van de 20070 met enkele uitschieters in de eerste helft van de peri ode
(37% en 33% in 1645 en 1665 respectievelijk) die, het meest voor de hand liggend, voortvloeiden uit werkzaamheden in verband met stadsuitbreidingen.
De uitgaven aan stedelijke werken verliepen voor het veruit belangrijkste gedeelte via de tresorier extraordinaris (van 1638-1655 de "fabryck"). Dit betekent dat de bedragen onder "Stadswerken" voor het leeuwedeel uit betalingen
aan deze stedelijke functionaris bestaan. Volgens zijn taakomschrijving verantwoordelijk voor de " stadtsgetimmerten" was aan hem het beheer van de
gelden dienaangaande toevertrouwd.
Voor het overige zijn bij de bedragen evenwel inbegrepen in 1645 een bedrag
vani 9.500 voor de gecommitteerde Cornelis Dirckssen Blok ten behoeve van
de "nieuwe gemaeckte wallen, vestgraft, singel ende singelsloot' , en nog eens
i 4.793 voor de verversing van de stadswateren, een zeventiende-eeuwse milieumaatregel. Bovendien zijn, te beginnen met het jaar 1685, de uitgaven voor
het plaatsen en onderhouden van de lantaarns bij de betalingen aan de tresorier extraordinaris opgeteld (per jaar gemiddeld ruimi 8.(00). Dat deze gelden niet aan de tresorier extraordinaris werden verstrekt wijst op een zekere
starheid van de financieie administratie. Wat niet precies aan de taakomschrijving beantwoordde, daartoe moest kennelijk in het Gerecht bij resolutie een
gecommitteerde worden aangewezen. Overigens komt de vervanging van de
"fabryck" (een ambachtelijk geschoold iemand in de persoon van Ad ' sGravensande) in 1655 door opnieuw een "gewone" ambtenaar duidelijk in de
stadsrekening van dat jaar aan het licht. Beide functionarissen komen in de rekening voor en ontvingen van de tresorier ordinaris respectievelijk! 1.200 en
! 40.515 . Bovendien werd! 28.587 betaald aande dienaar Gerrit de Haes "om
in plaetse van de fabryck te doen de betaelingen aan deser stede arbeitsluyden
ende leveranciers".
Een tamelijk heterogene categorie van uitgaven zijn de wedden . Het betreft
in hoofdzaak wed den die als zodanig in de stadsrekening staan geboekt. Deze
waren voor het grootste gedeelte bestemd voor stadsdienaren, maar omvatten
eveneens de vergoedingen voor de rector en de ondermeesters van de grote
school, voor de portiers en schrijvers in de poorten en voor de (pest-)vroedvrouwen in dienst van de stad (van het totaalbedrag vani 17.606 in 1625 ontvingen laatstgenoemden respectievelijki 3.492,f 1.455 en! 942). Ik heb daaraan nog een aantal posten toegevoegd waarvan mag worden verondersteld dat
ze voor een niet onbelangrijk gedeelte uit wedden bestonden zoals de uitgaven
aan artilleriemeesters, wachtmeesters en schutterij; in 1705 en 1715 zijn ook de
uitbetalingen aan de klapperlieden, die de stad bij nacht bewaakten, in deze
categorie ondergebracht. Langs deze weg komen we tot een aandeel in de totaIe uitgaven van ongeveer 12%. Na 1685 nam de relatieve betekenis iets toe tot
15% .
Van veel minder be lang dan de tot nu toe besproken uitgaven waren deels de
subsidies en overdrachten, deels representatiekosten, presentiegelden en reizen . De subsidies dienden in hoofdzaak ter ondersteuning van het kerkelijk leyen. De alimentaties voor ex-monniken die aanvankelijk nog werden betaald,
herinneren aan de tijd v66r de Reformatie. De opleiding van predikanten werd
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niet aileen gesubsidieerd via het collegium theologiae, maar ook door de uitkering van beurzen. Vanaf het midden van de zeventiende eeuw werden ook gelden uitgetrokken voor de Waalse gemeente en het kapittel van Hogelande. De
Waalse gemeente verzorgde Franstalige diensten, terwijl de rentmeester van
het voormalige kapittel was belast met de betaling van de predikanten. Veruit
de meeste subsidie kwam bij hem terecht (gemiddeld ruimJ 18.000). Met name dank zij deze gelden kreeg deze categorie vanaf het midden van de zeventiende eeuw enige betekenis en steeg het percentage van 2070 in 1645 tot 7% in
1655 .
Ondanks dat de steun aan het kerkelijk lev en indirect de sociale zorg ten
goede kwam, vormen de bedragen geen juiste indicatie voor het niveau van de
voorzieningen die door de stedelijke overheid werden getroffen om het maatschappelijk leven te reguleren. Immers, zoals reeds geconstateerd, grepen pas
op een lager, gedecentraliseerd financieel niveau particulier (kerkelijk) initiatief en overheidsondernemen in elkaar. Illustratief in dit verband is dat de
huiszittenmeesters een college vormden met door de kerk benoemde diakenen.
Ten behoeve van de huiszittenmeesters werd overigens aan het einde van de periode de impost op zeevis geheven. Van subsidiering van de nieuwe draperie
tens lotte blijkt aileen in 1635 iets.
Aan representatiekosten, presentiegeld en rei zen werd gemiddeld ongeveer
5% van de totale uitgaven gespendeerd. Onder de representatiekosten vielen
niet aileen geschenken en verteringen maar ook de "kleding van de geregten en
hunnen ordinaris en extraordinaris dienaaren". Behalve reiskostenvergoeding kregen de ambtenaren bovendien een vergoeding voor het bijwonen van
vergaderingen, het presentiegeld.
Doordat de uitgaven zich moeilijk in samenvattende categorieen laten onderbrengen, eisen de onder "Diversen" bijeengebrachte uitgaven in de regel
een belangrijker aandeel op dan bij de inkomsten. Hierdoor kunnen de posten
die aan sterke schommelingen onderhevig zijn minder van zich doen spreken.
De diverse uitgaven geven dan ook een stabielere indruk. De belangrijkste
(sterk fluctuerende) posten zijn bij de inkomsten reeds ter sprake gekomen. Ik
zal mij hier derhalve beperken tot enkele minder van belang zijnde posten").
Op zich niet onaanzienlijk waren de uitgaven aan brandstoffen ("turff,
hout ende kaerssen"). De aanschaf van "papier, pennen en inckt" alsmede
,,'t binden van boeken en 't drucken" brachten pas vanaf het midden van de
zeventiende eeuw duidelijk kosten met zich mee. Uitgaven aan "stadtscoorn"
(de stedelijke graanvoorraad) waren onderdeel van de levensmiddelenpolitiek
van de stad en werden verricht om ten tijde van schaarste behoeftigen van voldoende voedsel te voorzien. Een incidentele uitgave die het vermelden waard
is, betreft die in 1675 in verband met de aankoop van de Bank van Lening
(f 44.635 ofwei 10% van de totale uitgaven). Van de overige posten die deze
restcategorie bevat, noem ik aileen nog het strijkgeld. Dit betreft een korting
die bij het veilen van de accijnzen aan de hoogste bieder werd gegeven.
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GRAFIEK 1
Inkomensstructuur van de Leidse stadsjinancUln 1620-1720

G
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Gemiddelde procentuele aandelen
A = accijnzen, V = verponding, G = belegde gelden, B = overige belastingen,
0= overige inkomsten.
Bron: Bijlage III.
Structuur
Op basis van de steekproefjaren (be halve 1625) geefik de opbouw van de Leidse stadsrekeningen in de zeventiende eeuw in het kort weer (Grafiek 1 en 2). De
inkomsten worden gedomineerd door de accijnzen en de opbrengsten van de
verponding. Samen namen ze niet minder dan 620/0 van de totale inkomsten
voor hun rekening. Voegen we daarbij de ontvangsten uit be1egde en uitgeleende gelden (voor het veruit grootste gedeelte afkomstig van het gewest), dan
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GRAFIEK2
Uitgavenstructuur van de Leidse stadsjinancien 1620-1720

Q

24

S

22
Gemiddelde procentuele aandelen

S =stadswerken, Q =quotum, W = wedden, L =los- en lijfrenten, 0
uitgaven.

=overige

Bron: Bijlage III.

betekent dit dat ongeveer 70% van de inkomsten te herleiden is tot slechts drie
of hooguit vier posten.
De uitgaven zijn eveneens VOor het merendeel terug te voeren op een drietal
posten. De uitgaven aan het quotum , stadswerken (tresorier extraordinaris) en
los- en lijfrenten waren samen verantwoordeIijk VOor bijna 600/0 van de stede-
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Iijke uitgaven. De wedden zijn in dit verband minder betekenend omdat deze
een uit verschillende posten samengestelde categorie van uitgaven betreffen.
Het resultaat dat we zowel de inkomsten als de uitgaven voor het grootste
gedeeJte tot slechts enkele posten kunnen herleiden is des te opmerkelijker
wanneer we bedenken dat de stadsrekening samengesteld is uit een zeer groot
aantal posten. We moeten echter niet vergeten dat onze percentages voortvloeien uit een steekproef van bescheiden omvang; dit pleit voor enige voorzichtigheid. Bovendien mag de schijn niet worden gewekt dat de opbouw van
de rekeningen een onveranderlijk karakter had. Integendeel, we hebben aanwijzingen dat de opbouw van de stadsrekening van tijd tot tijd heel anders eruit zag door bijzondere omstandigheden en de wisselende betekenis van een
klein aantal posten.
.
Daar ik de bedragen van de belangrijkste posten voor ieder jaar heb genoteerd, zijn we in staat om de hier gepresenteerde steekproef op haar kwaliteit
te toetsen. Hiertoe heb ik de gemiddelde jaarlijkse percentages berekend, zowei voor de gehele periode als voor twee onderscheiden tijdvakken: veer en na
166255 ) .
Vergelijken we eerst de steekproefpercentages met de feitelijke gemiddelden, dan blijken de eerstgenoemde steeds iets hoger uit te vallen. Wat de uitgayen aan stadswerken en de ontvangsten uit belegde gelden betreft, zijn wei iswaar de feitelijke percentages uitsluitend gebaseerd op de uitgaven aan respectievelijk de tresorier extraordinaris en de rente-ontvangsten van het gewest,
maar gezien het overwegende belang van deze posten in de betreffende categorieen kan dit nauwelijks iets uitmaken. Een andere verklaring moet worden gezocht. Daarvoor is het noodzakelijk vooruit te lopen op het hierna volgende
betoog over het verioop van de stedelijke financien. Dit verioop werd gekenmerkt door sterke piekvorming ten gevolge van vooral die posten die sterk varieerden. De piekvorming was minder geprononceerd in de steekproefjaren
waardoor het totaalbedrag lager werd zodat de percentages der belangrijkste
posten hoger werden.
Vergelijken we vervolgens de gemiddelden van de totale inkomsten
if 450.296) en uitgaven if 441.101) met die van de steekproefjaren, dan blijken de laatste ver beneden de werkelijke gemiddelden te liggen - het verschil is
bijnaj loo.000! Dat de percentages volgens de steekproef daardoor iets hoger
uitvallen, maakt voor een globale indruk van de betekenis van de voornaamste
posten weinig uit.
Vergelijken we tenslotte de feitelijke percentages van de periode veer 1662
met die van de periode daarna, dan blijken zowel de accijnzen als de uitgaven
aan stadswerken opvallend stabiel te zijn gebleven. De verponding en het quotum daarentegen zijn duidelijk in betekenis toegenomen, terwijl de inkomsten
uit belegde gelden en de uitgaven aan los- en Iijfrenten ten opzichte van de periode daarvoor iets minder van belang zijn geworden . Aileen het stabiele karakter van de accijnsopbrengsten is in strijd met de indruk die we op grond van
de steekproefjaren verkregen - wanneer we hierbij een onderscheid maken
tussen structureel van belang zijnde posten en die van wisselende betekenis hierop kom ik nog terug -, dan blijkt echter dat de accijnzen binnen de struc-
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turele component in de periode na 1662 wei degelijk minder belangrijk zijn geworden. Door de bank genomen heeft onze steekproef acceptabele resultaten
opgeleverd.

III

DE STEDELlJKE FIN ANCIEN

Terwijl in het voorgaande is onderzocht hoe de rekeningen zijn opgebouwd,
wil ik thans de ontwikkeling van de stedelijke financien nader analyseren. Uitgangspunt daarbij is het verioop van de totale inkomsten en uitgaven (Grafiek
3). Opvallend is dat het verloop van inkomsten en uitgaven in belangrijke mate
overeenkomt en ook dat sprake is van sterke fluctuaties ten opzichte van een
zekere basis. Beginnen we met het nagaan van de herkomst van enige uitgesproken uitschieters .
Meteen aan het begin van onze periode is een verdubbeling van de totale inkomsten en uitgaven te constateren. We hebben gezien dat de stad gedurende

GRAFIEK 3
Totale inkomsten (dunne lijnj en uitgaven van de stad Leiden 1620-1720
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deze jaren grote sommen geld verwierf door obligatieleningen (o.m. ten behoeve van de stadsvergroting), waaraan deze financiele ontwikkeling althans
voor het belangrijkste dee I kan worden toegeschreven. Na 1627 komen obligatieleningen in die hoedanigheid in de rekeningen niet meer voor; we vinden aIleen betalingen in verband met rente en aflossing nog vier jaar terug S6 ).
Behalve als gevolg van obligatieleningen stegen gedurende deze jaren inkomsten en uitgaven tot een niveau ver boven het gemiddelde (voor zowel inkomsten als uitgaven ongeveer f 450.000) door de grote voorschotten die ten
behoeve van het gewest werden afgedragen. De bedragen Iiepen op van nog
geenf 10.000 in 1620 tot een voorschot van niet minder danf201.116 in 1626,
terwijl evenzo grote bedragen door het gewest werden terugbetaald. Verder
mogen ook de extreem hoge bedragen die in 1624 en 1625 onder "allerhande
uitgaven" werden geboekt (respectievelijkf 149.356 enf 99.062) hier niet onvermeld blijven. Het is trouwens niet uitgesloten dat deze post obligatiegelden
herbergt 57 ) •
In de tweede helft van de jaren twintig Iiepen vooral de inkomsten uit "rentebetalingen door het gewest" hoog op. Hieruit kan worden afgeleid dat van
de stad geleende geleden werden afgelost. In 1630 werd uit dien hoofde
f 162.400 aan inkomsten geboekt. Bovendien werd voor f 116.792 aan uitstaande renten afgekocht. De piek in de inkomsten in 1630 is echter vooral het
resultaat van de sterk gestegen ontvangsten van "andere rekenplichtigen"
(f 219.488). In 1631 Iiepen deze zelfs op tot een bedrag van f 371.098, een
enorme uitschieter dienaangaande.
Wat de uitgaven betreft, de piek in 1630 is het gevolg van het opnieuw hoog
oplopen van in dit geval betalingen aan "andere rekenplichtigen" (f 236.844).
De reden van het hoge niveau van de uitgaven in 1631 is de betaling van een totaalbedrag vanf 191.137 aan losrenten. De samenhang met de door het gewest
afgeloste gelden in het jaar daarvoor lijkt onmiskenbaar. Kennelijk werden
deze door de stad aangewend om zich van eigen financiele verplichtingen te
ontdoen. De piek werd overigens mede veroorzaakt door uitgaven aan stadsgraan voor een bedrag vanf97.424.
De geprononceerde uitschieter in 1654 houdt verband met het enorme bedrag dat de stad bijdroeg in de gewestelijke financien (f 444.811). Nooit was in
onze periode het quotum zo hoog. In geen ander jaar ook werden, ter financiering hiervan, op zo grote schaallijfrenten verkocht (f 357.228). De omstandigheid dat dit het laatste jaar was van de Eerste Engelse Ooriog (1652-1654),
maakt een samenhang met de oorlogsinspanningen aannemelijk. Een concrete
aanwijzing hiervoor treffen we aan in de bijlagen van de rekening van 1654.
Het behelst de inwilliging door de Staten van het verzoek van de stad om door
middel van een halve verponding de burgers van Rijnland extra te belasten en
luidt als voigt: "Also de heeren Staten van Hollant en Westvrieslant tot vervallinge vande groote lasten daarmede den Staet gedruckt werd door den onrechtvaerdigen ende onverwachten orioge met de Engelsen geconsenteert hebben,
dat over aile de steden, dorpen ende gehuchten vanden voorsz. lande ... voor
den jare sesthien hondert drie en vijftich ommegeslagen, geheven ende opgebracht sal worden eene halve verponding" .
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De pie ken van 1662 en 1668 zijn het resultaat van door mij bij de gewone
stadsrekening opgetelde restantrekeningen 58 ). In het laatstgenoemde jaar
maar ook in 1671 blijkt de gewestelijke aanslag andermaal grote bedragen te
hebben geeist (respectievelijk/ 205 .278 en/ 206.994). Mogelijk waren dit nog
financiele gevolgen van de Tweede Engelse Ooriog (1665-1667). Zeker is in elk
geval dat in verband met de "Iasten die desen staedt heeft te dragen overmits
de swaren oorloghe tegen de Engelsche natie" in 1666 en 1667 het zgn.
haardstedegeld werd geheven (respectievelijk/ 57.271 en/45.816)59).
De piek van 1672 (het Rampjaar) lijkt minder een gevolg van de Franse inval
te zijn dan we misschien geneigd zijn te vermoeden. Weliswaar werd een belangrijk voorschot aan het gewest gegeven if 145.755), maar daar staat tegenover dat in datzelfde jaar meer dan ooit door het gewest werd terugbetaald
if 160.441). Opvallend is wei dat voor /105.500 aan renten werd verkocht.
In 1674 gingen de betalingen aan "andere rekenplichtigen" opnieuw de normale proporties te buiten if 190.270) en werden wederom renten verkocht
if 226.920). De besteding van de gelden uit de verkoop van renten in 1684
if 254.037) heb ik niet kunnen achterhalen, een aanwijzing dat deze feitelijk
fungeerden als sluitpost zonder specifieke bestemming. Wei werd in dat jaar
voor het eerst een belangrijk bedrag aan "interest" (in feite aflossing) betaald
if 105.791).
Gewestelijke betalingen inzake schuldvereffening met de stad bereikten een
absoluut hoogtepunt in 1688, toen eenmalig een bedrag van maar liefst
/188.679 werd voldaan. Ondanks dat geen onderscheid wordt gemaakt tussen
kapitaalopbrengsten (rente) en kapitaaltransacties (aflossing), kan uit de boekingen van bedragen van omstreeks / 30.000 in voorafgaande jaren worden
afgeleid dat in dat jaar voor minstens/ 150.000 werd afgelost. Daarna bIijken
de jaarIijkse gewesteIijke verplichtingen met ongeveer /6.000 te zijn gedaald.
De opzienbarende piek in 1689 valt in een peri ode waarin als gevolg van de
Negenjarige Ooriog tegen Frankrijk (1688-1697) de uitgaven van de Republiek
snel stegen. Er werd een vergelijkbaar bed rag aan het gewest afgedragen als in
1654. Dit keer echter niet via het quotum maar in de vorm van een voorschot
ten bed rage van/ 382.121; nu niet gefinancierd door de verkoop van Iijf- maar
van losrenten en wei voor een bed rag van/ 382.170. Dit bed rag aan verkochte
renten wordt in geen enkel ander jaar overtroffen. Dat de oorlogssituatie consequenties had voor de stedeIijke financien blijkt overigens stelliger uit de opbrengsten van de verponding die in de meeste ooriogsjaren opvallend hoog
zijn met een absoluut maximum in 1692 van /239.836 (normaal ongeveer
/90.000).
Omstreeks 1690 bereikten tevens de betalingen aan "interest" extreme
waarden (in 1688, 1690 en 1691 respectievelijk /181.549, /164.402 en
/159.984) . Gezien de hoogte van de bedragen moeten dit aflossingen betreffen. In 1692 was deze post reeds minder if 90.500). Voorts werd in 1692 en in
1699 voor respectievelijk/ 84.000 en/ 101.000 aan renten verkocht. In laatstgenoemd jaar staat daar tegenover dat, nadat jaren achtereen geen penning
was geboekt, een excessief bed rag werd besteed ten behoeve van de stedelijke
graanvoorraad if 156.732).
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GRAFIEK4
Structurele inkomsten (dunne lijn) en uitgaven in Leiden 1620-1720
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GRAFIEK5
Stedelijk-structurele inkomsten (dunne lijn) en uitgaven in Leiden 1620-1720
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Opmerkelijk is dat, behalve de verponding en het quotum (gewestelijke
component), juist die posten pie ken veroorzaken, die op grond van hun wisselen de betekenis door mij in de categorie "diversen" zijn geplaatst (incidentele
component)60). Door de incidentele component buiten beschouwing te laten
krijgen we de structurele inkomsten en uitgaven; door tevens de gewestelijke
component weg te laten isoleren we de zgn. stedelijk-structurele inkomsten en
uitgaven. Het verloop van de stedelijk-structurele financien bood een rustige
aanblik (Grafiek 4 en 5). Nu pas komt een zekere trendmatige ontwikkeling
naar voren die tot het begin van de jaren zestig een duidelijke stijging vertoont
terwijl daarna een daling inzet (allijkt na 1680 enige stabilise ring op te treden,
althans nominaal). Voor de fasering hierin heb ik als caesuur het jaar 1662 gekozen. In datjaar immers bereiken op aile onderscheiden niveaus de stedelijke
uitgaven een hoogtepunt.
Overigens wil ik wijzen op het feit dat tijdens de periode waarin de stedelijke
financien zich trendmatig op het hoogste niveau bevinden (1656-1668), het
verloop uitermate grillig is. Dit zou weleens een kwestie van boekhoudkundige
routine kunnen zijn. Juist gedurende deze periode werden de restantrekeningen opgemaakt. Kennelijk manifesteerden zich steeds meer de beperkingen
van de cameralistische boekhouding. Dit heeft echter niet geleid tot de introductie van het dubbel boekhouden.
Gaan we verder met het verloop langs kwantitatieve weg te analyseren.
Hiertoe zal gebruik worden gemaakt van twee varianten van stapsgewijze multiple regressie. Met deze techniek wordt nagegaan welke combinaties van onafhankelijke variabelen zoveel mogelijk van de variatie in de afhankelijke variabele verklaren 61 ). Het is onze bedoeling te achterhalen welke posten het
fluctuerende verloop van de totale inkomsten en uitgaven vooral hebben bepaald.
Voor de periode v66r 1662 (vroege periode) wordt wat de inkomsten aangaat maar liefst 750/0 van de variatie verklaard door de incidentele posten. Van
de variatie in de uitgaven echter was de (systematische) bijdrage van de incidentele component beperkt (37%) . Voor de periode na 1662 (latere periode)
blijkt even wei voor zowel inkomsten als uitgaven 70% van de variatie aan deze
component te kunnen worden toegeschreven. Afgezien van een dissonant is
dit alles in overeenstemming met wat we zojuist hebben gezien.
Door tevens de belangrijkste structurele posten in de analyse op te nemen,
bereiken de verklaarde variaties zeer hoge percentages (voor de beide perioden
95 en 97% aan de inkomstenzijde en 89 en 88% bij de uitgaven) . Bovendien is
het met hooguit drie posten steeds mogelijk minstens zoveel te verklaren als
met de uit vier of vijf posten bestaande incidentele component. Gelet op het
grote aantal posten dat in de rekeningen voorkomt, is het opmerkelijk dat zoveel van de varia tie in de totaalbedragen is toe te schrijven aan zo weinig
posten.
Overigens worden aileen die posten van belang geacht die bij toepassing van
beide varianten van de stapsgewijze multiple regressie op de voorgrond
treden 6». Hantering van dit criterium betekent dat aan de inkomstenkant de
accijnzen, de verkoop van los- en lijfrenten en de ontvangsten van andere re-
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kenplichtigen van zich do en spreken, terwijl aan de uitgavenkant aileen de betalingen aan de tresorier extraordinaris en de andere rekenplichtigen gedurende de gehele periode een belangrijke rol hebben gespeeld. Voor het quotum en
de aan het gewest voorgeschoten ge1den is dit slechts in de vroege respectievelijk latere periode het geval (Bijlage IV).
GRAFIEK6
Saldi op de Leidse stadsrekeningen J620- J720
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Het saldo
De nauwe samenhang tussen het verloop van de totale inkomsten en uitgaven
(Grafiek 3) wordt bevestigd door een hoge corre1atie-coefficient. Over het gehe1e tijdvak bedraagt deze 0,88 terwijl in de latere jaren zelfs een waarde wordt
bereikt van 0,94 (vroege periode: 0,75). Dit hangt samen met het feit dat buitengewone uitgaven vaak in hetzelfde jaar door obligatieleningen of verkoop
van renten werden gedekt. Desondanks is vail tijd tot tijd sprake van aanzienlijke tekorten (Grafiek 6). Deze werden echter gecompenseerd door overschotten, waardoor een gering positief saldo overschoot (gemiddeldf 6.195).

126

STADSFINANCIEN EN STEDELIJKE ECONOMIE

Behalve dat jaren met overschotten en tekorten elkaar goed in even wicht
houden, was nooit sprake van cumulatieve overschotten en tekorten. Vooral
in de periode 1640-1670 is het opvallend hoe jaren met positieve en negatieve
saldi elkaar voortdurend afwisselen. Op grond hiervan is een zekere negatieve
autocorrelatie te verwachten. Berekening levert een autocorrelatie-coefficient
op van -0,72, terwijl deze als we ons beperken tot de jaren 1640-1670 zelfs 0,86 bedraagt.
De systematische afwisseling van tekorten en overschotten motiveert een
poging om met behulp van een techniek voor tijdreeksanalyse modellen te
construeren ter voorspelling van de feitelijke saldi uit de saldi van voorafgaande jaren. Deze techniek, ARIMA (AutoRegressive-Integrated-MovingAverages) stelt ons in staat lOwel op basis van autoregressie als met behulp van
voortschrijdende gemiddelden te lOeken naar systematiek in het
feitenmateriaal 63 ) •
Analyse levert twee duidelijke resultaten op. Ten eerste komt het voorspelde
gemiddelde bij een varierend aantal "Iags" vrijwel overeen met het feitelijke
gemiddelde; zelfs bij IO "Iags" bedraagt de afwijking slechts 20/0 (voorspeld
gemiddelde: f 6.341). Ten tweede laten de modellen analoge symmetrische
spreidingspatronen rondom het gemiddelde zien lOals in feite gebeurde. Bij
nader onderzoek blijken echter in de meeste jaren de feitelijke saldi een veel
sterkere spreiding te vertonen dan de voorspelde, lOdat geen bruikbaar model
resulteert. Dat ook op basis van I "lag" de saldi niet zijn te voorspellen geeft
aan dat ondanks een autocorrelatie-coefficient van -0,72 van een systematisch
verband niet mag worden gesproken.
Een belangrijke aanwijzing voor verder onderzoek ter verklaring van het
toch wei opvallende saldoverloop wordt verkregen door dit te vergelijken met
het saldo van de ontvangsten en betalingen aan andere rekenplichtigen. Van
1640 tot 1655 was sprake van een vrijwel identiek verloop (met een correlatiecoefficient van 0,89), terwijl beide saldi in de tweede periode aanzienlijk minder fluctueren. In dit verband vragen vooral de verrekeningen tussen de tresoriers ordinaris onder ling onze aandacht. Het ging hierbij immers om grote bedragen die in de rekening van een of enkele jaren eerder (!) werden bijgeschreYen. Wellicht dat deze het beeld hebben verstoord. Ik kom hierop terug.

Belangrijkste structurele posten
Onder de voornaamste structurele posten verdienen de accijnsopbrengsten en
de betalingen aan de tresorier extraordinaris de meeste aandacht (Grafiek 7).
Dit zijn de posten die het verloop van de totale (structurele) inkomsten en uitgaven voor het belangrijkste gedeeJte hebben bepaald. Om te beginnen komt
de trendmatige ontwikkeling overeen. Zowel de accijnzen als de uitgaven aan
de tresorier extraordinaris vertoonden een opgaande trend tot rond 1660 en
een dalende daarna. We hebben gezien dat beide posten in de latere periode
nogal wat van de variatie in de totaalbedragen verklaren, terwijl de bijdragen
in de vroege periode gering zijn. Berekenen we echter de correlatiecoefficienten met de structurele component dan blijken beide posten zowel in
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GRAFIEK 7
Accijnsopbrengsten (dunne /ijn) en uitgaven aan de tresorier extraordinaris in
Leiden 1620-1720
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de eerste als de tweede peri ode te correleren met achtereenvolgens coefficienten van 0,72 en 0,79 voor de accijnzen en 0,70 en 0,79 voor de tresorier extraordinaris.
Een overeenkomstig verband vertonen beide posten onderling. In de eerste
peri ode bedraagt de correlatie-coefficient 0,70 en in de tweede 0,78, terwijl ze
met een "lag" van 1 jaar voor de accijnzen zelfs nog iets beter correleren (0,72
en 0,83). Deze toename is echter te gering om hieraan de conclusie te verbinden
dat de accijnsopbrengsten in het ene jaar een aanwijzing vormden voor de te
verrichten uitgaven aan de tresorier extraordinaris in het volgende. Dit lOU
ook in strijd zijn met eerdere uitlatingen dat uitgaven ad hoc werden verricht,
dus lOnder een jaarlijkse begroting. Dit neemt natuurlijk niet weg dat op langere termijn de (normale) uitgaven in overeenstemming met de middelen
moesten worden gebracht. Een aanwijzing voor de mate waarin dit gebeurde,
geven de heIlingscoefficienten van de betreffende regressievergelijkingen. Bedraagt deze parameter 1, dan wil dat zeggen dat trendmatig een toe- of afname
van de middelen een even grote toe- of afname van de uitgaven tot gevolg had.
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Uit een systematisch verb and tussen accijnsopbrengsten en betalingen aan de
tresorier extraordinaris kan hierdoor worden afgeleid in hoeverre de besteding en aan stedelijke open bare werken in overeenstemming werden gebracht
met de belangrijkste middelen van de stad .
Bepalen we de regressievergelijkingen dan blijken de heIlingscoefficienten
voor de beide perioden 1,33 en 0,99 te bedragen, d .w .z. dat in de eerste peri ode
de gestegen uitgaven aan de tresorier extraordinaris de trendmatige groei van
de accijnsopbrengsten ruim overtroffen. In de tweede periode daarentegen,
toen de accijnzen steeds minder geld in het laadje brachten, bestond een voorbeeldig evenwicht en heeft het er aIle schijn van dat de tering naar de nering
werd gezet.
Confronteren we nu de betalingen aan de tresorier extraordinaris met het
saldoverloop, dan blijkt niet aIleen dat het saldo juist in de eerste periode sterke variatie vertoonde, maar tevens dat deze uitermate hevig was in tijden dat
de uitgaven aan de tresorier extraordinaris hoog opliepen (de jaren ca. 16401650 en omstreeks 1660). De uitgaven aan stadswerken moeten hebben geleid
tot periodieke tekorten .
Blijft het probleem dat de tekorten werden afgewisseld met even grote overschotten terwijl op grond van het lOjuist geconstateerde dooriopende tekorten
waren te verwachten. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de merkwaardige
transacties tussen de tresoriers ordinaris onderiing. Gezien het feit dat de ontvangsten van andere (latere) tresoriers werden omschreven als zijnde ontvangen "tot stijvinge van mijn cas", ligt de volgende gedachte vom de hand : tekorten in voorafgaande jaren werden door latere tresoriers gedekt die daarvoor (obligatie-)leningen afsloten lOnder dat deze in de eigen rekening werden
verantwoord. Op die manier kon voor elke tresorier de balans na het verstrijken van de tweejarige ambtstermijn achteraf in even wicht worden gebracht en
kan de negatieve autocorrelatie van het saldo worden verklaard.
Gaan we verder met de structure Ie posten die betrekking hebben op de financiele relatie tot het gewest, de verponding en het quotum (eerder aangeduid
als gewestelijke component). Op grond van het feit dat de verponding via het
quotum bij de Staten van Holland terecht kwam, lOuden we enige correlatie
tussen beide posten verwachten. Dit blijkt echter niet het geval te zijn. Dat
komt onder meer doordat met name het quo tum in normale jaren absoluut
stabiel bleef terwijl correlatie juist varia tie veronderstelt. Dit neemt echter nlet
weg dat qua trendmatige ontwikkeling sprake is van een duidelijke samenhang. Beide posten namen in de vroege peri ode sterk aan betekenis toe om zich
in de latere periode globaal op hetzelfde (nominale) niveau te handhaven.
Kenmerkend is ook de piekvorming die we vooral bij deze structurele posten
hebben gesignaleerd.
In de vroege periode werd in totaalj 2.310.508 via de verponding opgestreken terwijlj 2.933 .673 voor het gewest moest worden opgebracht. In de latere
periode echter bracht de verponding meer op dan aan de Staten werd uitbetaald,j 6.362.205 tegenover j 5.370.154. Dit was na 1680 voortdurend het geval terwijl in de ooriogsjaren van 1689-1697, de jaren dat de verponding bij
uitstek hoge bedragen boekte, het quotum juist dieptepunten vertoonde. Ook

STADSFINANCIEN EN STEDELlJKE ECONOMIE

129

als we rekening houden met de voorschotten die werden verstrekt (over het opzienbarende voorschot in 1689 is reeds gesproken), zou dit betekenen dat de
stad aan de gewestelijke heffing overhield. Dit is helemaal merkwaardig als we
bedenken dat de Negenjarige Ooriog (1688-1697) en later de Spaanse Successieoorlog (1702-1713) de uitgaven van de Republiek dusdanig snel de den stijgen, dat een enorme schuldenlast het gevolg was 6 ") .
Als laatste richten we onze aandacht op de rente-ontvangsten en betalingen. Wat de uitkeringen van los- en lijfrenten betreft, uitschieters in
1631,1635 en 1639 geven aan dat in deze jaren sprake was van afiossingen. Het
hoge niveau van de betalingen vanaf 1655 vloeide voort uit de vaker genoemde
lijfrenten van 1654 ("op den duysensten penningh gelicht") en bedroegen
jaarlijks ongeveer 130.000. Tot 1664 werden de betalingen van lijfrenten
gespecificeerd. In 1660 bijvoorbeeld werd I 29.716 uitgekeerd over laatstgenoemde lijfrenten, 15.013 voor de bouw van de Marekerk, I 3.188 voor de
trekvaart naar Delft6'), I 1.275 voor de trekvaart naar Haarlem, I 1.518 voor
de aankoop van de Burcht, I 599 "spruytende uyt de capitale leeninghe" en
123 "ter saecke van de opgelichte twaelff duysent guldens". Samen met
18.160 over de "oude lijfrenten" werd in totaall 49.492 uitbetaald tegenover
slechts 19.288 aan losrenten.
Vanaf 1664 verminderden de betalingen ineens aanzienlijk en resteren nog
slechts de "oude lijfrenten". Daar staat tegenover dat in de jaren 1666-1670
jaarlijks meer dan I 10.000 interest werd uitbetaald over obligatieleningen
voor de trekvaart naar Haarlem en voor de nieuwe wal en singel, terwijl vanaf
1670 jaariijks uiteenlopende bedragen werden geboekt als "penningen op interest gelicht bij obligatie" (door mij aangeduid als "Interest"). Dat ik de leningen waaruit deze verplichtingen voortkwamen niet heb kunnen terugvinden, zou te rna ken kunnen hebben met de hierboven geopperde financieringswijze met leningen achteraf.
Nadat tussen 1670 en 1690 opvallend veellijfrenten werden verkocht (in totaal voor 11 .293.480), stegen in het midden van de jaren tachtig de betalingen
weer vrij plotseling om daarna geleidelijk te verminderen. Ook de renteontvangsten kwamen aan het einde van de peri ode op een lager (zij het stabiel)
peil terecht. Overigens overtroffen de ontvangsten de betalingen. In de vroegere peri ode werd in totaal aan rente (en afiossing) ontvangen en uitgegeven
respectievelijkl 2. 138.477 tegenover 11.919.106, in de laterel 1. 786.532 tegenover 11.739.507. We mogen niet verge ten dat in de latere periode betalingen aan interest (gezien het onregeimatige verloop vooral afiossingen) een rol
zijn gaan spelen en wei voor een totaalbedrag vanl 1.562.461. Hier stonden
geen ontvangsten tegenover.
Nog een laatste opmerking betreffende de lijfrenten verkocht voor de Leidse trekvaarten naar Delft en Haarlem. Hieruit blijkt dat de aanleg van trekvaarten vaker op deze manier werd gefinancierd dan in het ene door J. de Vries
vermelde geval van de trekvaart tussen Gouda en Amsterdam (1656)66) . Bovendien blijkt uit het bovenstaande dat voor de trekvaart naar Haarlem geiden
langs verschillende wegen werden aangetrokken. Welke mechanismen precies
aan de keuze voor een bepaalde financieringsvorm ten grondslag lagen weten
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we niet. Wei kan worden aangenomen dat deze voor een belangrijk gedeelte
door de rentestand werd bepaald. Er moest een afweging worden gemaakt tussen een relatief lage rente met verplichting tot aflossing enerzijds en een relatief hoge rente lOnder deze verplichting anderzijds . Het verschil in rentevoet
kon aanzienlijk zijn; lo lag bijvoorbeeld het rentepercentage van de lijfrenten
voor de trekvaart van Gouda naar Amsterdam twee keer zo hoog als de gewone rentestand 67 ). De inflatie daarentegen was te gering om op deze keuze veel
invloed te kunnen hebben gehad.

IV
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In deze laatste paragraaf zullen stadsfinancien en conjunctuur in samenhang
met eIkaar worden bezien. Daartoe zullen de passagiersaantallen als de ons inziens meest betrouwbare economische indicator worden geconfronteerd met
het verloop van de stedelijke financien.
Alvorens hiermee aan te vangen, eerst een opmerking over de positie van de
stadsfinancien in de Leidse economie. We vergelijken hiertoe de stedelijke uitgaven met wat in enkele jaren (1630,1642,1654,1665,1679 en 1701) volgens
schattingen van Posthumus aan tot ale waarde in de textielindustrie werd geproduceerd. Daaruit blijkt dat voor deze jaren de totale uitgaven gemiddeld
niet meer dan 8,3% bedroegen van wat er omging in de textielindustrie; de uitgaven aan stadswerken slechts 1,00/0. Dit geeft een indicatie hoe gering de betekenis van de overheidssector was in vergelijking met de particuliere sector.
Strikt gesproken moeten we alvorens de stedelijke financien te indiceren, de
nominale bedragen uitdrukken in reele guldens. Hiervoor lOuden we de prijsindex van Posthumus als deflator kunnen gebruiken. Berekenen we de trendmatige prijsontwikkeling dan blijkt echter dat de waardeveranderingen van de
gulden, althans volgens deze index, gering waren. De inflatoire prijsstijging
(tot 1652) bedroeg minder dan een procentpunt per jaar (0,9) terwijl de trendmatige prijsdaling in de periode daarna helemaal weinig voorstelde (0,2 procentpunt per jaar). Dit betekent dat een zinvolle deflatie op grond van de specifie!< Leidse prijsontwikkeling moeilijk is uit te voeren terwijl alternatieve deflatoren niet beschikbaar zijn. Ik zie daar dan ook noodgedwongen van af.
Vergelijken we de aantallen trekschuitreizigers met het verioop van de structurele inkomsten en uitgaven dan blijkt dat trendmatig sprake is van een overeenkomstige ontwikkeling. Tot het begin van de jaren zestig vertoonden conjunctuur en stedelijke financien een duidelijk opgaande lijn. Daarna volgde
een daling maar deze tendens zette na 1690 niet door. De economische groei
tot het begin van de jaren zestig heeft dus geleid tot een overeenkomstige groei
van de stedelijke financien, terwijl de achteruitgang van de stad voor de stadskas eveneens niet zonder gevolgen is gebleven. Dit is het algemene beeld dat tevoorschijn komt (Grafiek 8)68).
Het verb and tussen stedelijke financien en conjunctuur wordt bevestigd als
we de passagiersaantallen correleren met de accijnsopbrengsten en de uitgaven
aan stadswerken (tresorier extraordinaris).
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GRAFIEK8
Indexcijfers van aantallen trekschuitpassagiers (dikke lijn) en structurele inkornsten van Leiden 1620-1720
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GRAFIEK9
Indexcijfers van aantallen trekschuitpassagiers (dikke lijn) en accijnsopbrengsten te Leiden 1620-1720
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Bezien we eerst de samenhang tussen aantallen reizigers en accijnzen (Grafiek 9). Een zeker verband kan worden verwacht omdat beide gerelateerd zijn
aan de conjunctuur. Een correlatie-coefficient van 0,80 bevestigt dit. Nu werden de accijnzen v~~r een bepaalde termijn verpacht. Posthumus meent daarom te constateren dat ze vertraagd op de conjunctuur reageren 69 ). Ik ben dit
nagegaan door gebruik te rna ken van een autoregressief mode!'O).
Door van de passagiersaantallen (onafhankelijke variabele) tevens die van
het voorafgaande jaar in de regressievergelijking op te nemen, blijkt echter
slechts 130/0 meer van de variatie in de accijnzen (afhankelijke variabele) te
kunnen worden verklaard (77% van de totale variatie tegenover 64%). Het is
denkbaar dat de werkelijk binnengekomen bedragen uit de stadsrekening nauwer aan de conjunctuur zijn gerelateerd dan de bedragen waarvoor ze zijn verpacht en die door Posthumus zijn genoteerd . Bovendien moeten we niet vergeten dat verschillende accijnzen voor een kortere periode dan een jaar werden
verpacht.
Het verband tussen de passagiersgegevens en de uitgaven aan stadswerken is
in de vroege periode (tot 1662) matig (een correlatie-coefficient van 0,72).
Voor de periode daarna is de samenhang echter onmiskenbaar (een coefficient
van 0,83). Beide bevonden zich rond 1662 op hun hoogste niveau. Aldus hebben we door correlatie met de belangrijkste posten uit de stadsrekening de conjunctuurgevoeligheid van de stedelijke financien kunnen aantonen. Overigens
kan uit het feit dat trendmatig de accijnsopbrengsten (en de uitgaven aan de
stadswerken) een sterkere toe- en afname te zien geven dan de passagiersaantallen, worden afgeleid dat Leiden een sterkere groei en vervolgens een grotere
achteruitgang doormaakte dan de omringende steden. Van 1633 tot 1662 zijn
de accijnsopbrengsten met maar liefst 45% gestegen tegenover een toename
van 30% voor de aantallen trekschuitreizigers. Daarna volgde tussen 1662 en
1720 een daling van 54% terwijl de daling van de passagiersaantallen beperkt
bleef tot 38%. Gezien de relatief sterke conjunctuurgevoeligheid van de Leidse economie hoeft dit weinig verbazing te wekken. Maar dit terzijde.
Tot dusver is aan het begrip conjunctuur een ruime betekenis gegeven,
doordat in de analyse de demografische invloed is meegenomen. Door nu onderscheid aan te brengen tussen een demografische en een economise he component van de conjunctuur kunnen we ons inzicht verder verdiepen. Ik wil dan
ook verder gaan met de invloed op de stedelijke financien van deze componenten afzonderlijk te onderzoeken.
Het trendmatige verloop van de bevolkingsomvang komt duidelijk overeen
met dat van de stadsfinancien. In de jaren 1660-1664, to en de stedelijke inkomsten en uitgaven hoogste waarden bereikten, had Leiden een voor die tijd
maximaal aantal inwoners (72.000). Het is opvallend dat in de jaren 1685-1689
de dalende trend werd doorbroken; ook voor deze jaren wordt het aantal inwoners door Posthumus op 72.000 gesteld. Het demografisch hers tel hie1d
verband met de economische opleving in de jaren tachtig.
Correleren we de bevolkingsomvang met de accijnsopbrengsten (Grafiek
10) dan wordt deze samenhang bevestigd. De correlatie-coefficienten voor de
achtereenvolgende perioden (v66r en na 1662) bedragen respectievelijk 0,82
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en 0,80. De samenhang met de uitgaven aan stadswerken komt daarentegen
iets minder duidelijk naar voren - aIleen in de vroege periode is sprake van correlatie (0,70) .
Om de economische component uit de passagiersgegevens te destilleren,
lOuden we deze moeten corrigeren voor de bevolkingsontwikkeling. Doordat
de passagiersaantaIlen in feite een regionale indicator vormen, kunnen we deze echter niet op zinvoIle wijze relateren aan de Leidse bevolkingsontwikkeling. Door wederom de accijnsopbrengsten als economische indicator te gebruiken, kunnen we dit ondervangen. Een veelzeggende aanwijzing dat de accijnzen als specifiek Leidse indicator nu eenmaal betrouwbaarder zijn dan de
passagiersaantaIlen , is het feit dat in overeenstemming met de bevolkingsontwikkeling de accijnsopbrengsten in de jaren tachtig een duidelijke stijging vertonen . Dit kortstondig herstel van de Leidse economie wordt niet weerspiegeld
in de reizigersaantaIlen.
Correleren we nu de voor de bevolkingsontwikkeling gecorrigeerde accijnzen (economische component) met de structurele inkomsten en uitgaven dan

GRAFIEK 10
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blijkt in de eerste peri ode (tot 1662) niets van een samenhang. Pas voor de periode na 1662 kan van enig verband worden gesproken (een correlatiecoefficient met de structurele inkomsten van 0,70).
Om de invloed op de stadsfinancien van beide componenten gezamenlijk
vast te steIIen en om na te gaan welke component in de onderscheiden perioden
het meest bepalend is geweest, heb ik gebruik gemaakt van stapsgewijze multiple regressie. In de vroege peri ode (tot 1662) blijkt het bevolkingsverioop
vooral bepalend te zijn geweest. Zowel van de variatie in de structurele inkomsten als in de uitgaven verklaart de demografische component 4511,10 terwijl
de economische component hieraan nog slechts respectievelijk 7 en 8% kan
toevoegen. In de latere peri ode is dit precies andersom. Na 1662 oefent de economische component de meeste invloed uit. Van het verloop van de structurele
inkomsten en uitgaven kan respectievelijk 49 en 47% aan deze component
worden toegeschreven, waaraan de demografische component niet meer dan
respectieveIijk 10 en 5% kan toevoegen.
Samenvattend: het verioop van de structurele stadsfinancien is voor 50 a
60% bepaald door demografische en economische ontwikkelingen. In de periode tot 1662 is echter het bevolkingsverioop van overwegende betekenis, terwijl in de periode daarna zuiver economische factoren bepalend zijn geweest.
De vraag is nu hoe we dit moeten interpreteren.
Aan het einde van het vorige hoofdstuk hebben we aanwijzingen gekregen
dat juist de uitgaven aan open bare werken van tijd tot tijd grote tekorten hebben veroorzaakt, tekorten die waarschijnlijk pas na het verstrijken van de
tweejarige ambtstermijn van de tresorier ordinaris werden gedekt. Bovendien
is gebleken dat juist in de peri ode tot 1662 sprake was van correlatie tussen bevolkingsontwikkeling en uitgaven aan stadswerken. In het licht hiervan kunnen we ons het volgende voorsteIIen . Gedurende de periode van opkomst
bracht de bevolkingstoename zodanig hoge uitgaven aan stedelijke werken
met zich mee dat van tijd tot tijd de beschikbare middelen (vooral conjunctuurgevoelige accijnzen) aanzienlijk werden overschreden. Een belangrijke
aanwijzing in dit verband is dat de stadsuitbreidingen van 1644 en 1659 de uitgaven aan de tresorier extraordinaris hoog deden oplopen.
Anders gezegd, onder invloed van een sterke bevolkingstoename konden de
uitgaven niet langer worden afgestemd op de (conjunctuurgevoeIige) inkomsten, terwijl boekingen achteraf van leningen in latere jaren afgesloten de
conjunctuurgevoeligheid van de inkomsten camoufleren. Toen echter in de
peri ode van achteruitgang de demografische druk wegvieI, konden de uitgayen weer in overeenstemming met de middelen worden gebracht en werd de
band met de economie hersteld. Dit bIijkt ook uit het rustiger saldoverioop in
deze periode. De expiosieve groei van de stad verbrak de samenhang tussen
stadsfinancien en economie waarvan in "rustiger" tijden sprake was. Zodra
echter de noodzaak tot hogere uitgaven dan waartoe de middelen reikten wegviel, manifesteerde de conjunctuurgevoeligheid zich.
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De levensstandaard
Hierboven zijn de accijnsopbrengsten in plaats van de passagiersaantallen gebruikt als indicator van de Leidse conjunctuur. Door deze te corrigeren voor
de bevolkingsontwikkeling vormen de aldus gedefleerde accijnzen een aanwijzing voor de ontwikkeling van het (reele) inkomen per hoofd van de bevolking. Ik wi! deze beschouwing afsluiten met enige opmerkingen over de ontwikkeling van de levensstandaard in Leiden.
Als maatstaf voor de inkomensontwikkeling per hoofd vertoonden de (gecorrigeerde) accijnsopbrengsten van 1620 tot omstreeks 1640 een behoorlijke
daling (ongeveer 25070). Later in de vroege periode (1640-1662) volgde een stijging die trendmatig uitmondde in een niveau net boven dat van 1620. In de periode na 1662 constateren we een daling tot een niveau dat duidelijk beneden
dat van de vroege peri ode ligt met een zekere stabilisatie vanaf de jaren negentig. Verder is te zien dat het economische herstel in de jaren tachtig door de beGRAFIEK 11
lndexcijfers van de voor de bevolkingsontwikkeling gecorrigeerde accijnsopbrengsten Ie Leiden 1620-1720
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volkingstoename niet heeft geleid tot een stijging van de levensstandaard
(Grafiek 11).
Het hogere inkomen per hoofd in de vroegere peri ode vergeleken met de latere komt overeen met het algemene beeld dat voor de zeventiende eeuw geldt:
economische groei tot ongeveer het midden van de eeuw gevolgd door achteruitgang. Het door ons geschetste beeld aan de hand van gecorrigeerde accijnsopbrengsten is echter slechts een grove aanduiding. Om tot een genuanceerder
oordeel te komen, moeten we immers tevens de inkomensverdeling in onze beschou wing betrekken. Bovendien kunnen tariefswijzigingen van de accijnzen
vertekeningen veroorzaken . Oit betekent dat tevens aandacht dient te worden
geschonken aan de ontwikkeling van de belastingdruk en dat niet aileen wat de
accijnzen aangaat, maar ook in het algemeen.
Beginnen we met de inkomensverdeling. We hebben gezien dat er aanwijzingen zijn dat in de eerste helft van de zeventiende eeuw de nominale loonstijging de stijging van de kosten van levensonderhoud onvoldoende compenseerde zodat de reele loonvoet in de textielindustrie daalde. Oit was trouwens een
algemeen verschijnsel in West-Europa 71 ) . Vervolgens vonden rond het midden
van de zeventiende eeuw (1650-1660) zulke sterke loonsverlagingen plaats dat
verpaupering het gevolg was . Bovendien werd door proletarisering een steeds
groter aandeel van de bevolking voor haar bestaan afhankelijk van inkomen
uit loonarbeid.
De reele loondaling is nog wei te rijmen met de daling van het inkomen per
hoofd die wij voor de jaren 1620-1640 hebben vastgesteld. De stijging echter
van het inkomen per hoofd juist in een tijd dat sterke loonsveriagingen plaatsvonden, impliceert, als we de beloning van de factor arbeid tegenover de inkomsten uit kapitaal plaatsen, dat de armen steeds armer en de rijken (zoals de
kapitaalkrachtige reders) steeds rijker werden. Anders gezegd, de stijging van
het inkomen per hoofd na 1640 ging gepaard met een schever wordende inkomensverdeling, waardoor de algemene levensstandaard werd aangetast.
Wat de tweede helft van de zeventiende eeuw betreft is het globale beeld dat
de nominale lonen gelijk bleven bij dalende prijzen, zodat het reele loon
toenam 72 ). Op grond van het bovenstaande lijkt het mij zeer onwaarschijnlijk
dat de lonen gelijk zijn gebleven. Als in een periode van economische groei de
reele lonen al dalen, is er geen reden aan te nemen dat dit ten tijde van conjuncturele teruggang niet het geval was.
Dit wordt bevestigd door Posthumus' vermelding van een loonsverlaging
van 10070 voor de "greinwevers" in 167973 ). De indruk in de literatuur dat de
nominale lonen gelijk bleven, zou door het beschikbare bronnenmateriaal ingegeven kunnen zijn. Immers, vooral overgeleverd zijn lonen van arbeiders in
stedelij ke dienst. Oat deze lonen zich tot op zekere hoogte wisten te handhaven
mag niet worden veralgemeniseerd. Vit de schaarse gegevens om trent de loonontwikkeling van de Leidse textielarbeid(st)ers kan het tegendeel worden afgeleid.
Er dient trouwens ook rekening mee te worden gehouden dat de werkgelegenheid verminderde. Zo maakten de arbeiders die de duurdere stoffen vervaardigden na 1672 een langdurige periode van werkloosheid door 74 ) . Boven-
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dien nam wellicht het aantal produktieve uren af, zodat ook langs deze weg het
inkomen werd aangetast. Dit alles betekent dat van een minder scheef wordende inkomensverdeling op grond van een vermeende stijging van het reele loon
niet mag worden gesproken.
Alvorens in te gaan op de ontwikkeling van de belastingdruk eerst enkele algemene opmerkingen. De pre-industriele samenleving was onvoldoende ontwikkeld en georganiseerd om via een inkomstenbelasting de lasten eerlijk te
verdelen. Aileen door het verbruik van de belangrijkste levensmiddelen te belasten, kon de massa van de bevolking onder het belastingregime worden gebracht. Gegeven het feit dat de vraag naar primaire goederen betrekkelijk inelas tisch is, betekent dit dat de accijnsheffingen de laagste inkomensgroepen
onevenredig zwaar troffen. Overigens werd ook bij andere belastingen geen
rekening gehouden met de inkomenspositie van de belastingplichtige. Behalve
verbruik en produktie dienden uitsluitend objecten (onroerende goederen,
vermogenbestanddelen) als belastinggrondslag. Allerwegen ging dus van het
belastingstelsel een degressieve werking uit. De nega~ieve gevolgen hiervan
voor de inkomensverdeling werden nog versterkt doordat de accijnstarieven
zich internationaal gezien op een hoog niveau bevonden.
De mate waarin door de accijnsheffingen de inkomensongelijkheid werd
vergroot, is mede afhankelijk van de mogelijkheid om deze via hogere Ion en af
te wentelen . Nu wordt algemeen aangenomen dat de lonen zich op een dusdanig hoog niveau bevonden dat de hoge accijnstarieven meer dan werden gecompenseerd. We vinden dit standpunt al bij Van Dillen en het is recent opnieuw door Faber verdedigd, al voegt de laatste er voorzichtigheidshalve aan
toe dat de informatie te gebrekkig is om definitieve uitspraken te doen 75).
Dat het hoge loonniveau de concurrentiepositie van de Republiek verslechterde hebben we voor de Leidse textielindustrie eerder gezien . De vraag is nu of
de loonsverlagingen zo ver gingen dat hierdoor het afgewentelde gedeeJte werd
opgesoupeerd. Gezien de percentages waarmee de lonen na 1650 werden verlaagd, ben ik geneigd te stellen dat dit inderdaad het geval is geweest. Als dit lo
is dan werd voor lOver de belastingcompensatie werd overschreden de arbeidersbevolking in tweeeriei opzicht getroffen .
Bezien we nu de ontwikkeling van de belastingdruk. Om met de accijnzen te
beginnen, elk accijns onderging in de loop van de periode wei een ofmeerdere
tariefsverhogingen . Elke afzonderlijke tariefsverhoging had in de regel echter
weinig gevolgen voor de totale opbrengst'6). Daardoor kan nauwelijks enige
vertekening optreden in het beeld zoals door de gecorrigeerde accijnzen weergegeven.
Veel duidelij ker stijgt de belastingdruk van de verponding . In de eerste helft
van de zeventiende eeuw (tot 1662) stegen de opbrengsten van de verponding
tot een niveau dat meer dan driemaal (!) zo hoog lag als aan het begin van onze
periode. De bevolkingstoename van 55% bleef hierbij ver ten achter. Na 1662
zien we de lastendruk vooral toenemen doordat de bevolking daalt (25070) en
dat terwijl de opbrengsten van de verponding zelfs nog enigszins stijgen (5%).
De belastingdruk moet verder nog zijn gestegen door de invoering van een
aantal nieuwe belastingen.
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Een in toenemende mate ongelijke inkomensverdeling en een stijgende belastingdruk maken dat het beeld van de levensstandaard, zoals voorgesteld
door voor de bevolkingsontwikkeling gecorrigeerde accijnsopbrengsten, al te
rooskleurig is. Met name de stijging van het inkomen per hoofd vanaf 1640 tot
het begin van de jaren zestig dient op grond daarvan te worden gerelativeerd.
Er was minder vooruitgang dan door de gecorrigeerde accijnzen wordt gesuggereerd.

CONCLUSIE
De textielindustrie nam in de structuur van de zeventiende-eeuwse Leidse economie een overheersende positie in en was de drijvende kracht achter de explosieve groei van de stad in de eerste helft van de eeuw. De jaarlijkse textielproduktie is echter geen goede indicator van het conjunctuurverloop in Leiden.
Door de demografische ontwikkeling aIs toetssteen te gebruiken geef ik de
voorkeur aan de aantallen trekschuitreizigers als conjunctuurindicator.
Onze aandacht is uitgegaan naar de stedelijke fin ancien in deze tijd. De belangrijkste posten in de stadsrekening waren de accijnsopbrengsten en de uitgaven aan stadswerken (via de tresorier extraordinaris). Tussen deze posten
kon ook enige samenhang worden aangetoond; de uitgaven werden afgestemd
op de lopende inkomsten. Desalniettemin zijn er aanwijzingen dat regelmatig
sprake was van grote tekorten en dat deze werden veroorzaakt door de van tijd
tot tijd hoog oplopende uitgaven aan stadswerken. De tekorten werden echter
verhuld doordat ze afwisselden met even grote overschotten. Dit houdt waarschijnlijk verb and met de wijze waarop de tekorten werden gefinancierd; er
zijn aanwijzingen dat ze pas door latere tresoriers ordinaris werden gedekt.
Leningen achteraf zorgden voor een overschot in het laatste jaar van de tweejarige ambtsterrnijn. Voorts is duidelijk geworden hoezeer incidentele transacties en bijzondere omstandigheden (oorlogen) verantwoordelijk waren voor
het sterk fluctuerende verloop van de totale inkomsten en uitgaven. Buitengewone uitgaven werden overigens onmiddelijk gefinancierd door renten te verkopen.
We hebben getracht de invloed van de conjunctuur op de (structurele) stadsfinancien te traceren. Tussen de passagiersaantallen als externe en de accijnsopbrengsten als interne indicator bestond een systematisch verb and dat bevestigt dat het verloop van de stedelijke fin ancien een afspiegeling was van de
economische geschiedenis van de stad. Bovendien wijzen zowel gegevens uit
de stadsrekening als daarbuiten in de richting van een conjuncturele omslag
aan het begin van de jaren zestig.
Nadere analyse bracht aan het licht dat in de peri ode van snelle stedelijke expansie de demografische ontwikkeling van overwegende in vi oed was, terwijl
in de periode van achteruitgang juist de economisch-conjuncturele ontwikkeling bepalend was. Hoog oplopende uitgaven aan stedelijke werken, waartoe
de bevolkingstoename noodzaakte, veroorzaakten van tijd tot tijd aanzienlijke tekorten. Pas toen in de periode van achteruitgang de demografische druk

STADSFINANCIEN EN STEDELlJKE ECONOMIE

139

wegviel, konden de uitgaven weer in overeenstemming met de (conjunctuurgevoelige) middelen worden gebracht en manifesteerde zich de band met de economie waarvan normaliter sprake was.
Door de economisch-conjuncturele ontwikkeling af te lezen aan de voor de
bevolkingsontwikkeling gecorrigeerde accijnsopbrengsten, krijgen we tevens
een indicatie van de inkomensontwikkeling per hoofd van de bevolking. Door
ook de ontwikkeling van de inkomensverdeling en de belastingdruk in onze
beschouwing te betrekken, kwam het beeld naar voren van een voortdurende
aantasting van de levensstandaard van steeds grotere deien van de stedelijke
bevolking. De toenemende inkomensongelijkheid doet het vermoeden rijzen
dat slechts voor een beperkte groep de zeventiende eeuw met recht een "Gouden Eeuw" genoemd kan worden.
Tot slot nog enkele opmerkingen aangaande de stadsfinancien. In de economie van de publieke sector worden drie functies van de open bare financien onderscheiden, namelijk een allocatieve, herverdelende enstabiliserende functie. Aan de behoefte aan collectieve goederen werd vooral voorzien door de
uitgaven aan defensie (indirect via het quotum) en algemeen bestuur (met name via de wedden). Van de herverdeiende functie blijkt weinig uit de stadsrekeningen. We mogen hier echter niet de conclusie aan verbinden dat sociale
zorg uitsluitend een particuliere aangeiegenheid was. Behalve dat de stad een
levensmiddelenpolitiek voerde en als het nodig was graan verstrekte aan de armen, was sprake van een voortdurende bemoeienis met het maatschappelijk
leven. Deze onttrok zich echter grotendeels aan ons gezichtsveld doordat ze op
een lager bestuurlijk niveau plaatsvond. Hier blijkt nog eens hoe het meest in
het oog springende materiaal tot voorbarige conclusies kan leiden, zoals in dit
verband het hardnekkige misverstand dat staatszorg iets van de laatste tijd is.
Ook inmenging in de economische sfeer is geen moderne vinding en yond toen
via lagere kaders plaats. Dat gezien de geringe omvang van de overheidssector
geen stabiliserende invloed kan worden uitgeoefend spreekt echter voor zich.
Ware hiervan wei sprake geweest, dan nog zou de conjunctuurbeweging eerder zij versterkt dan afgezwakt. Immers, de uitgaven aan openbare werken
stegen ten tijde van economische expansie terwijl in de peri ode van neergang
waarin dit volgens de Keynesiaanse theorie juist diende te gebeuren, de bestedingen overeenkomstig de middelen terugliepen.
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BIJLAGEI

Inkomsten op de Leidse stadsrekeningen 1620-1720
1625

1635

1645

1655

1665

1675

1685

1695

1705

1715

Inkomsten
Totale inkomsten w.o.:
(I)

Accijnzen

(2)

Verponding

(3)

113074 115316 166018 161480161909 125038 134012 106930 88944 %786
21286 43600 63000 70881 79245 133564 88958 161545 %539 102%9

Personele vermogensbelasting (200e en 100e penning)

(4)
(5)
(6)

Gobellen e.d.
Klapper- en lantaarngeld

23711

1294 2229
3000 3015
31406 21000 21181 20725
6389 2589 15248

42458 47228 38318 40448 30140 29223 29269 23491

And ere rekenplichtigen

1500
18268
15332

23395

23395

7294

1660

49607

4283

5858
59483

5121
71233

568

1036

141

33951 109123

32835

5193

19608

685

6531

2200

1322
14000

1322
3000

2322

1837

1408 33225

244

Door het gewesl terugbe-

taalde gelden
(10)

Verkoop los- en lijfrenten

(II)

Obligatieleningen
Allerhande inkomsten

(12)

5741

Rent ebetalingen door anderen

(8)
(9)

31871

Rentebetalingen door het

gewest

(7)

9194

142935
5824

2640 20005
25883

1509

4380

6212

16611

-

10231
3360

279775
6605

670

634

5006

695959245198422712421251 407302480566 327095 404900 272399 303077

BlJLAGE II

Uitgaven op de Leidse stadsrekeningen 1620-1720
1625

1635

1645

1655

1665

1675

1685

1695

1705

1715

Uitgaven
Totale ui.tgaven w.o.:

(4)

Stadswerken
Quotum
Wedden stadsdienaren
Los- en lijfrenten

(5)

Kapittel van Hogeiande

(6)

Representatiekosten , pre-

(I)

(2)
(3)

(7)
(8)
(9)

17606 21833
35272 82268

8401

Pacht, huur + rente
Bank van Lening

1309

(II)

Andere rekenplichtigen

13346 70302 118500 112052 77783 58886 45099 53013
62333 61671 73032 123167 82111 82111 82111 82941
25838 35169 31723 26789 30446 29928 27295 26079
34249 65397 26581 25908 48906 38528 29404 22507

-

15200

18321

19124

17124 22124

18124

18124

9015 21170
2097 21771

13285

15740

16586 22978 27229

14171

1319

2668

15069
1447

2400 21268

115

5538

7230

481

61260

1221

-

Uitge1eende ge1den

Interest

(13)
(14)

37669 78025

sentiegelden en rei zen

(10)
(12)

29719 43600

6288
32743

2072
44635

991

1048

1214

15564 67187
4350 6582

5645
19710

4393

3000
5892

6504
3866

Aan het gewest voorge·
schoten gelden

140098

1318

19113

187

15289

4927

Obligatieleningen

255964
99062 21533

8281

13888

6947

9842

Allerhande uitgaven

3000
9966

7996

4650

4568

692171 295360 356019 401097 358845 447412 400789 334496 269741 276252

141

STADSFINANCIEN EN STEDELlJKE ECONOMIE

BIJLAGE III
Samenslelling van de sledelijke inkomslen en uitgaven Ie Leiden /620-1720
1625

1635

1645

1655

1665

1675

1685

1695

1705

1715

16

47
18

39

38
17

40

26
28

41
27

26
40

33

II

19
8

8

10

35
17

32
34
15

62

78

73

85

81

Inkomsten
(I)

Belastingen
(a) accijnzen
(b) verpo nding
(c) Qverig

Totaa1
(2)

20

69

58

66

67

9

21

13

12

16

26

19

13

30

Belegde en uitgeleende gelden

(3)

15
4

4

rechten

(4)

10

Bezittingen en verworven

Diversen

Totaa1

70

17

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

18
15
12

33
20
13

17
30
16

19
30
15

28

19
20
12
12

18
25
14

5

37
t8
10
10

25
28

4

15
26
12

12

II

8

6

8

9

Uitgaven
(I)

Stadswerken

(2)
(3)
(4)

Quotum
Wedden

(5)
(6)
(7)

Los- en Jijfrenten
Subsidies en overdrachten
Representatiekosten, presentiegeld en reizen
Diversen
Totaal

16

10
6

2

79

13

17

28

4
13

22

24

16

12

13

100

100

100

100

100

100

100

101

100

100
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BIJLAGE IV
Stapsgewijze multiple regressie betrejjende de Leidse stadsrekeningen 1620-1720

Totaal verklaarde variatie
(R') *)

Partieel toegevoegde varia tie
(R') *)

Partieel verklaarde variatie
(R') **)

24
55
73

24
31
18

24
21
15

82

9

7

91
93

9
2

0
19

95

2

17

44

10

44
32
25
16

95

3

19

97

2

8

37
48

37
II

37
14

lnkomsten
1620-1662
(I) Verkoop los- en lijfrenten

(2) Andere rekenplichtigen
(3) Accijnzen
(4) Rentebetalingen door het
gewest
(5) Door het gewest terugbetaalde gelden
(6) Verponding
(7) Personele vermogensbelasting (200e en lOOe penning)
1662-1720
Accijnzen
Verkoop los- en lijfrenten
Andere rekenplichtigen
Verponding
Door het gewest terugbetaalde geld en
(6) Rentebetalingen door het
gewest

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

44
72
82
92

28
10

Uitgaven
1620-1662
(I) Quotum
(2) Tresorier extraordinaris
(3) Aan het gewest voorgeschoten gelden
(4) Andere rekenplichtigen
(5) Los- en lijfrenten
(6) Allerhande uitgaven
1662-1720
Allerhande uitgaven
Andere rekenplichtigen
Tresorier extraordinaris
Interest
Aan het gewest voorgeschoten gelden
(6) Allerhande uitga yen verwijderd!
(7) Quotum

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

61
75
85
89

13

0

14

10

10

4

4
0

46
62
70
79

46
16
8
9

46
39
36
6

85

6

23

85
87

0

2

*) Verkregen met de SAS-procedure "STEPWISE".
**) Verkregen met de SAS-procedure "RSQUARE" .
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26) ]. de Vries, Barges and capitalism; Passenger transportation in the Dutch economy (J632-J839) (Utrecht 1981) 319. Deze studie is ook tevinden in: A .A.G. Bijdragen 21
(Wageningen 1978).
") Posthumus, Leidsche lakenindustrie, 1142.
28) Diederiks, "Beroepsstructuur", 48 .
29) Posthumus, Leidsche lakenindustrie, 1013.
30) Ibidem, 1012.
31) Prof. ]. de Vries (University of California, Berkeley) is zo vriendeIijk geweest mij
de gegevens te verstrekken.
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32) H.D. Tjalsma, "Een karakterisering van Leiden in 1749", in: Diederiks, Noordam & Tjalsma, Armoede en socialespanning, 17-44, i.h.b. 29.
33) De Vries, Barges and capitalism, 232-243.
34) Ibidem, 158-159.
") P. W. Klein, "De zeventiende eeuw", in: ] .H. van Stuijvenberg, red., De economische geschiedenis van Nederland (Groningen 1979) 79-118, i.h.b. 97 .
J6) Ibidem.
37) Ibidem.
38) Posthumus, Leidsche lakenindustrie, 627.
39) De Vries, Barges and capitalism, 250-252, 256-268.
'0) Noordam, "Gezins- en huishoudensstructuren" , 87 .
41) Posthumus, Leidsche lakenindustrie, 882 .
42) Ibidem,533.
43) Ibidem,627 e.v.
44) R.C.]. van Maanen, Inventaris van het stadsarchieJvan Leiden 1574-1816 (Lei den
1986) ix-Ixxix.
4S) Blok, "Stadsfinancien", 223.
'6) Stadsarchief Leiden (S.A.): II, nrs. 8443-8634.
47) S.A.: II, nrs. 7446-7748.
'8) S.A.: II, nrs. 7749-8407.
49) S.A.: II, nrs. 9721-10095 .
50) W.F.H. Oldewelt, "De boekhouding van Amsterdam", Jaarboek Amstelodamum 63 (1971) 11-28.
51) Blok",Stadsfinancien", 224.
52) Posthumus, Leidsche lakenindustrie, 1148-1152.
53) Voor de vOlledigheid zij vermeld dat ik in de rekeningen nog een derde gewestelijke
belasting ben tegengekomen, het haardstedegeld. Oit was een belasting op het aantal
stookplaatsen en werd eveneens geheven als de nood hoog was. Voor de jaren 1644,
1666,1667 werd uit dien hoofde respectievelijkJ22.253,f57.271 enJ45.816 gelnd.
Overigens werd in 1638 aileen aan uitgavenkant de voldoening aan het gewest geboekt
en wei voor een bedrag van J 20.468.
54) Voor de jaren 1672 en 1673 trof ik uitgaven aan die ik verder nergens ben tegengekomen. In 1672 betreft ditJ 32.000 uitgegeven aan de staalmeesters (hielden o.m. toezieht op het verven van de lakenstoffen) en wei tot belening van de lakens die door de
drapiers naar de hal werden gebracht om te worden verkocht, terwijl in 1673 in verband
met de oorlogstoestandJ 27.000 werd uitgegeven aan serviesgelden voor militairen, majoor Constapel, drie eompagnieen soldaten en tenslotte tamboers en trompetters.
SS) Vgl. dit overzicht :

Gemiddelde procentuele aandelen in totale inkomsten en uitgaven
1620-1720
1620-1662
1662-1720

Inkomsten
aeeijnzen
verponding
belegde gelden

Uitgaven
stadswerken
quotum
los- en lijfrenten

30
21
9

31
13
II

30
26
7

60

55

63

17
20
9

16
16
10

17
23
7

46

42

47
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56) Gespecificeerd als voigt:

Obligatieleningen
(bedragen in gulden en procentuele aandelen in totaalrekening)
Inkomsten
Uitgaven
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631

132660 (34)
183110 (38)
173775 (30)
181675 (32)
246075 (35)
279775 (40)
419275 (54)
437150 (58)

179162 (45)
139293 (28)
191336 (34)
182464 (32)
190759 (27)
255964 (37)
293764 (37)
440239 (58)
64857 (17)
122868 (22)
233642 (35)
77359 (13)

51) In 1625 werd voor een veel groter bedrag aan obligatieleningen afgesloten dan uit
dien hoofde werd uitbetaald, een restant dat mogelijkerwijs via deze post is geliquideerd . Restanten van andere posten zouden kunnen verklaren waarom "Allerhande"
(zowel inkomsten als uitgaven) van tijd tot tijd (veel) hogere bedragen noteren dan we
van dergelijke posten gewend zijn . Overigens werden hieronder begrepen de accijnzen
die door de stad zelf werden geind. Er was namelijk niet altijd sprake van verpachting.
S8) Restantrekeningen werden opgemaakt voor de jaren 1658, 1662, 1667, 1668 en
1674. In tegenstelling tot wat de termino10gie doet vermoeden, bevatten de "restanten"
van belangrijke posten als het quotum en de verponding bedragen van vergelijkbare omyang a1s in de hoofdrekening. Aan totale inkomsten respectievelijk uitgaven werd geboekt in 1658/ 180.515 en/ 148.656, in 1662/225 .243 en/ 332.56gen in 1668/ 179.756
en /156.838. Doordat de restantrekeningen van de jaren 1667 en 1674 niet bij de inhoudsopgaven zaten, zijn deze aanvankelijk over het hoofd gezien. Pas achteraf werd ik
hiermee geconfronteerd, waardoor deze rekeningen niet zijn meegeteld . Voor het jaar
1667 gaat het echter om relatief geringe bedragen (f28.411 aan inkomsten en/ 43.072
aan uitgaven) terwij1 voor het jaar 1674 de totalen mij bij nadere beschouwing onwaarschijnlijk hoog voorkomen (respectievelijk/ 447 .893 en/ 382 .393). Opvallend daarbij
is onder meer dat de bedragen niet zoals gebruikelijk per post zijn gesommeerd . Ik wil
er trouwens op wijzen dat ook in jaren waarin geen restantrekening werd opgemaakt, de
verponding en het quotum wei vaker bedragen boeken die grofweg twee keer zo hoog
zijn als in voorafgaande jaren. Dit was bijvoorbeeld wat de verponding aangaat het geval in 1689 en 1716 (respectievelijk/ 164.317 en/ 177 .265) terwij1 in het laatstgenoemde
jaar tevens het quotum verdubbelde (f 161 .768) . Zo wordt ook de aanduiding halve verponding als het gaat om de extraordinaris verponding begrijpelijk.
S9 ) Zie noot 53.
60) Omdat de personele vermogensheffing tegen de 200e en 100e penning (de voornaamste tarieven in de stadsrekeningen) pas vanaf 1653, en dat onregelmatig en tegen
wisselende bedragen, in de rekening wordt aangetroffen, heb ik ook deze post tot de incidentele component gerekend. Overigens is de betekenis gering in vergelijking tot de
andere posten waarvan de bedragen sterk varieren (een hoogste notering in 1690 van
/52.300). Die andere posten zijn aan de inkomstenkant verkoop renten, ontvangsten
andere rekenplichtigen, door het gewest betaalde gelden en allerhande inkomsten en aan
de uitgavenkant andere rekenplichtigen, aan het gewest voorgeschoten ge1den, interest
en allerhande uitgaven.
6') De twee varianten van de stapsgewijze multiple regressie zijn genoemd "STEPWISE" en "RSQUARE" naar de procedures in het SAS programmapakket. Het belangrijkste verschil is dat RSQUARE de regressie-vergelijking uitbreidt door per stap van de
opgegeven onafhankelijke variabelen aile mogelijke combinaties met de daarbij behorende R-kwadraten (verklaarde variaties) te geven, terwijl STEPWISE per stap uitslui-
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tend de qua statistische significantie en/ of verklaarde varia tie meest van belang zijnde
variabele in de vergelijking opneemt. STEPWISE geeft gedetaiIIeerde informatie omtrent het "model" (o.m. de parameters van de vergelijking) en hanteert een kritische
waarde ten aanzien van de statistische significantie (niet-significante variabelen worden
uit de vergelijking gelaten). Bovendien worden variabelen als ze blijken achteraf nauwelijks iets aan de totale verklaarde variatie toe te voegen uit de vergelijking verwijderd ten
einde een zo goed mogelijk "model" af te leveren.
0') Dit is ook de reden waarom de verschiIIende R-kwadraten niet simpelweg bij elkaar mogen worden opgeteld of van elkaar afgetrokken. Uit de bijdrage van de incidentele component kan dus niet die van de structurele worden afgeleid . Volgens de methode
van de kleinste kwadraten worden immers voor elke vergelijking nieuwe parameters berekend en wei op zodanige wijze dat zoveel mogelijk wordt verklaard . Anders gezegd,
elke vergelijking beschrijft een afzonderlijk "model" gebaseerd op de specifieke gegeyens die in de analyse worden betrokken . In de tweede periode bijvoorbeeld verklaren de
allerhande uitgaven partieel niet minder dan 46070 van de variatie in de totale uitgaven,
de hoogste partieIe bijdrage die de analyse heeft opgeleverd. In het door STEPWISE geformuleerde " model" van zes variabelen echter blijken deze uitgaven vrijwel niets (minder dan 1"70) aan de verklaarde variatie toe te voegen met als gevolg verwijdering uit de
vergelijking (Bijlage IV).
03) De SAS-procedure "ARIMA" stelt ons niet aileen in staat het model te verbeteren
door het aantallags (voorafgaandejaren) te varieren (het autoregressieve gedeelte) maar
tevens door op basis van verschillende voortschrijdend gemiddelden (periode I-n) het
resterende verschil tussen feitelijke en voorspelde waarde ("error") serieel te correleren.
Met dit laatste wordt getracht zoveel mogelijk systematiek in de fout aan te brengen zodat een minimaal residu (" white noise") overblijft. Vastgesteld wordt dus hoe de vergelijkingen eruit komen te zien (aantal term en) bij een bepaalde vorm van de vergelijking
(factor). De procedure zelf bestaat uit drie stappen: identificatie, schatting en voorspelling. De identificatie behelst de formulering van het model in algemene termen (autocorrelatie-coHficienten). De schatting levert de specifieke parameters van de vergelijkingen op (een vergelijking voor autocorrelatie en een voor de fout -term) . De voorspelling tenslotte verschaft de uit deze vergelijkingen berekende waarden en vergelijkt deze
indien gewenst met de feitelijke waarden (eventueel met behulp van een plot volgens een
toegevoegde procedure) .
04) W. Brulez, "Het gewicht van de oortog in de nieuwe tijden . Enkele aspecten",
Tijdschrift voor Geschiedenis 91 (1978) 386-406, i.h.b. 389.
0') In de betreffende rekening wordt aangegeven dat de lijfrenten voor de trekvaart
naar Delft in 1636 zijn verkocht. De bedragen dienaangaande vinden we echter niet in de
rekening van dat jaar terug maar werden pas in 1637 en 1638 geboekt (respectievelijk
! 34.300 en! 16.(00).
00) De Vries, Barges and capitalism, 100-101 .
07) Het rentepercentage van meer dan 8"70 voor deze lijfrenten komt overeen met dat
voor de lijfrenten van de trekvaart naar Delft. Ik heb berekend dat voor deze trekvaart
de rente in de buurt van de 10"70 gelegen moet hebben .
0.) Het is trouwens aardig te constateren dat ook het aantal stadsklerken met deze ontwikkelingen overeenkomt. Van Maanen heeft vastgesteld dat het aantal in het midden
van de zeventiende eeuw was gestegen tot tien, terwijl er in 1680 nog maar acht nodig
bleken; R.C.1. van Maanen, "Leidse stadhuisklerken tijdens de Republiek", Holland
16 (1984) 84-100, i.h.b. 90.
09) Posthumus, Leidsche lakenindustrie, 1160-1161.
70) Het gaat hier om de SAS-procedure "AUTO REG" . Deze techniek behelst in zekere zin het autoregressieve gedeelte van de reeds besproken procedure "ARIMA" (noot
63) met als belangrijkste verschil dat het geformuleerde model betrekking heeft op een
afhankelijke en een onafhankelijke variabele in plaats van op een en dezelfde variabele.
") J .A Faber, "De Noordelijke Nederlanden van 1480 tot 1780. Structuren in beweging", in : Algemene Geschiedenis der Nederlanden V (Haarlem 1980) 196-251, i.h .b .
197.
") Ibidem, 200.
73) Posthumus, Leidsche lakenindustrie, 1018 .
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74) Ibidem, 1018.
" ) Faber, "De Noordelijke Nederlanden", 201.
76) Posthumus geeft tevens voor tariefswijzigingen gecorrigeerde accijnsopbrengsten;
Posthumus, Lakenindustrie, 1148-1152.
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RIJKDOM IN REVOLUTIETIJD
OUDE EN NIEUWE RIJKEN TE MAASTRICHT, 1795-1814*)
door
N.J.P.M. BOS
De laatste decennia mogen vele soorten van elites zich in een toegenomen belangstelling verheugen. Bovendien zijn er nieuwe onderzoeksmethoden ontwikkeld waarvan met name de prosopografie genoemd dient te worden. Voor
wat betreft het Ancien Regime kent het adeIs- en in het bijzonder het regentenonderzoek een opmerkelijke opbloei: in 1987 is daarenboven veel gepubliceerd over de patriotten 1 ). Ook "jongere" elites zijn bestudeerd, bijvoorbeeld
de nieuw geadelden, de kamerleden, het electoraat, bepaalde ondernemers of
vermogensgroepen zoals de hoogst aangeslagenen in de directe belastingen2).
Ondanks deze hausse in elitestudies is de Bataafse c.q. Franse tijd tot nog
toe in bepaaIde opzichten stiefmoederlijk bedeeId! Zo is er wei veeI aandacht
voor de politieke machthebbers, maar zijn de rijken aIs groep grotendeeIs buiten beschouwing gebleven. Voor de eerstgenoemde groep van machthebbers
betekende de Franse bezetting in 1794/5 aanvankelijk een breuk met het verleden, maar gaandeweg werden de revolutionaire beginselen ten dele uit het oog
verloren en volgde er een gematigder koers. De adel en de hoge burgerij, c.q.
het patriciaat, waren niet uigeschakeId en kregen de touwtjes weer in handen.
Zo merkt Devleeshouwer voor de zuideIijke Nederlanden op dat in de Franse
tijd en in het bijzonder gedurende het Consulaat en het Keizerrijk wederom of nog steeds - de dienst werd uitgemaakt door een kleine groep van aanzienlijken, bestaande uit adel en vooraanstaande burgers met grootgrondbezit.
R.E. de Bruin laat in een recente studie zien hoe veerkrachtig de Utrechtse patriciers waren. Zij vormden reeds in 1803 weer een meerderheid in de Utrechtse
raad; na 1815 kwamen ze nog vaster op het kussen te zitten. Prak en Aalbers
betogen dat na de meest revolutionaire fase de oude elite van adel en patriciaat
weIdra weer overeind krabbelde en Schmidt stelt vast dat de patricische families zich doorgaans goed konden handhaven tot het midden van de negentiende eeuwJ). Hoe verging het echter de rijken? Waren de economische en financiele verhoudingen even taai en moeilijk te veranderen als de politieke structuren? In hoeverre wisten de al dan niet patricische rijken uit het Ancien Regime
stand te houden na 1795 en in hoeverre moesten ze de concurrentie dulden van
nieu wkomers?
In de huidige provincie Limburg, die in 1795 tezamen met de gelijknamige
Belgische provincie aIs departement van de Nedermaas bij het Franse rijk
werd ingelijfd, kwamen er in ieder geval nieuwe rijken bij. In het departement
van de Nedermaas had de Franse tijd ongekende mogelijkheden geboden en
sommige burgers hadden daar handig gebruik van gemaakt. Zo beyond zich
vo!gens Smeets onder de nota belen die in 1815 over de nieuwe grondwet
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moesten stemmen een groot aantal burgers die door de aankoop van domeingoederen fortuin hadden gemaakt 4 ). I.A.C. van Panhuys, in 1815 gouvernementscommissaris van het voormalige departement van de Nedermaas, omschreef deze notabelen toentertijd als: "Les individus les plus distingues ou les
plus marquans dans Ie departement". Vervolgens plaatste hij onder andere de
volgende opmerkingen bij de "homines novi" onder hen: "La revolution
fran~aise flattoit beaucoup la cIasse bourgeoise, qu'elle mettoit de niveau avec
les families les plus anciennes"; "Francise par les circomstances, qui I'ont tire
de la cIasse bourgeoise": "attache au gouvernement fran~ais, moins par sentiment que par vanite" en "Le Sr. W. est, dit on, du nombre des acquereurs qui
ont mis Ie moins de delicatesse dans les moyens qu'ils ont employes pour faire
leur fortune"5). Spiertz, die de eerste jaren van het Franse tijdperk in Maastricht bestudeert, stelt onomwonden: "Onder de nieuwe bestuurders van het
arrondissement, onder de supporters van het nieuwe bewind bevonden zich al
en lOuden spoedig nog meer profiteurs naar voren komen, die van de gelegenheid gebruik maakten om munt te slaan uit de nieuwe orde. De "nouveaux riches" van de negentiende eeuw dienden zich aan' '6). Ubachs, die verhaalt over
de laatste dagen van het Franse bewind in de stad Maastricht, memoreert de
angst waarmee deze profiteurs bijna twintig jaar later het oprukken van de
geallieerde legers en de komende nederlaag van de Fransen tegemoet zagen.
Hun verontrusting werd voornamelijk veroorzaakt door de vrees dat de goederen waarmee ze zich onder de Fransen verrijkt hadden, onder een nieuw bewind wellicht weer afgestaan moesten worden7). De bange voorgevoelens bleken uiteindelijk ongegrond. Zo constateert W.I. Alberts dat ze ook nog na
1814 op hun uitgestrekte bezittingen leefden in de stijl van "grands seigneurs"8).
Het doe I van deze studie is om vast te stellen of de Franse tijd voor de rijke
bovenlaag van Maastricht een periode was van grote en blijvende veranderingen. Indien de periode 1794-1814 voor het rijkste dee I van de samenleving meer
dan een intemezzo vormde, dan verdient verder de vraag aandacht of er in de
beginjaren van het Koninkrijk der Nederlanden een duidelijk verschil bestond
tussen de nieuwe welstands- en de oude politi eke elite. Stonden met andere
woorden tegenover de oude politieke machthebbers, die zeker na 1815 weer de
teugels in handen hadden, "nouveaux riches" lOnder politieke macht? Dit artikel houdt zich bezig met de Maastrichtenaren die tijdens de laatste jaren van
het Franse bewind tot de rijkste inwoners van de stad behoorden: speciale aandacht gaat daarbij uit naar de eventuele "homines novi" onder hen. Eerst zal
worden nagegaan of vee I rijke families als nieuwkomers gezien kunnen worden. Hierbij zal een onderscheid worden gemaakt tussen "nouveaux riches" ,
die uit de Maastrichtse burgerij waren opgeklommen en nieuwkomers van buitenaf, van wie niet altijd aantoonbaar is dat ze hun rijkdom had den vergroot.
Vervolgens moet een antwoord worden gegeven op de vraag van welke omstandigheden ze konden profiteren onder de Fransen. Waren het de revolutionaire ideeen die buitenstaanders kansen boden zich naar de top op te werken,
of waren in dit opzicht veeleer bepaalde economische ontwikkelingen van belang? Verwierven de nieuwkomers ook politieke macht en werden ze door de
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oude rijken en notabelen geaccepteerd, of daarentegen als parvenu's buitengesloten? Mogelijk moet in deze een onderscheid worden gemaakt tussen de
Franse en de daaropvolgende periode van het Koninkrijk der Nederlanden en
speelde bij dit alles ook de wijze waarop de , ,nouveaux riches" fortuin hadden
gemaakt een rol.

I

MAASTRICHT

Grote delen van de huidige provincie Limburg werden reeds in 1795 bij het
Franse rijk ingelijfd. Zodoende heeft Maastricht 15 jaar langer dan de rest van
Nederland een integraal deel uitgemaakt van het Franse imperium: Parijs en
niet Den Haag vormde het bestuurscentrum. De Vroede, Rogier en Spiertz
wijzen er dan ook op dat in Limburg en de zuidelijke Nederlanden de Franse
invloed tastbaarder en waarschijnlijk ook duurzamer is geweest dan in de
noordelijke Nederlanden 9). De stad stond in totaal20 jaar onder Frans gezag
en fungeerde in die tijd als bestuurlijk, gerechtelijk en militair centrum. Ook
in de daaropvolgende periode van het Koninkrijk der Nederlanden nam de
stad in de regio een centrale plaats in. Maastricht was bovendien de grootste
stad van het departement en vervolgens van de provincie(s) Limburg.
De keuze voor Maastricht is ook gedaan op grond van onderzoekstechnische overwegingen. Zo zal duidelijk zijn dat, wil vastgesteld worden wie
nieuwkomers waren, de welstandsverhoudingen van voor, of op zijn minst
aan het begin van de Franse peri ode bekend moeten zijn. Deze fase uit de
Maastrichtse geschiedenis is betrekkelijk goed gedocumenteerd. Er zijn belangrijke belastinglijsten uit 1795 bewaard en voor het laatste kwart van de
achttiende eeuw is er verder de reeds genoemde studie van Spiertz. Daarenboyen zou een studie van bijvoorbeeld heel Limburg de onderzoeker voar complexe problemen stellen. Immers de grenzen van de huidige provincie Limburg
zijn eerst sedert 1815 / 39 vastgelegd. Dit territorium bestond v66r 1794 uit talloze staatjes, stiften en (rijks)heerlijkheden. Rogier becijfert dat er in 1794
over het gebied van de huidige Nederlandse provincie Limburg liefst 18 verschillende souvereinen heersten 'O). Vele van deze gebieden kennen zodoende
een eigen voorgeschiedenis en derhalve ook een andere uitgangssituatie.
De strategisch belangrij ke vestings tad Maastricht werd op 4 november 1794
ingenomen door de Franse legers onder leiding van generaal Kleber. Zij troffen een typische vestingstad aan, een stad met andere woorden waarvan de
handel en nijverheid alsmede de cuItuur in belangrijke mate gebaseerd waren
op, of voortkwamen uit het onderhoud van de vestingwerken en de verzorging
van het garnizoen.
Opmerkelijk was de staatkundige positie van de stad. Tot 1794 had ze vrijwei onafgebroken "twee heren" gediend. Reeds sedert 1632 deelde de StatenGeneraal der Verenigde Nederlanden, als opvolger van de Hertogen van Brabant, de zeggenschap over Maastricht met een medesouverein, namelijk de
Prins-Bisschop van Luik. Hoewel zij de vestingstad gezamenlijk bestuurden,
was er toch sprake van een tweedeling van de stedelijke samenleving. Zo ken de
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de stad officieel twee soorten van burgers, Brabantse en Luikse. De plaats van
herkomst speelde bij het verlenen van burgerrecht een essentiele rol: kwam
men uit Luiks gebied dan werd men Luiks burger, in de overige gevallen werd
men Brabants burger. Verder werd de nativiteit van de moeder gehanteerd bij
het vaststellen van die van de kinderen. Luikse moeders brachten aldus kinderen ter wereld die Luikse burgers werden.
Onder de Luikse burgers van Maastricht domineerde uiteraard het katholieke geloof. De gereformeerde Maastrichtenaren behoorden in hoofdzaak tot
de Brabantse burgers, die overigens in meerderheid ook katholiek waren. Het
grootste gedeelte van de circa 18.000 inwoners die Maastricht telde, was met
andere woorden katholiek. Bij de verdeling van de posten in het stadsbestuur
werd hiermee echter geen rekening gehouden . In Maastricht werden evenals in
vele andere steden in het Ancien Regime de belangrijke posten en functies telkenmale verdeeld binnen een kleine kring van veelal dezelfde families . Was er
in de Hollandse steden in de loop van de achttiende eeuw veelal een situatie
ontstaan waarin twee facties binnen het patriciaat de beschikbare posten onderling verdeelden, in het "Tweeherige" Maastricht bestond er reeds sedert
het verdrag van 1632 een officieie regeling voor de verdeling van de
magistraats- en overige functies. Voor de helft van de zetels, in naam van de
Staten-Generaal, konden aileen protestantse Brabantse burgers in aanmerking komen: evenzo gold dat slechts katholieke Luikse burgers de overige zetels konden bezetten. De Brabantse bestuurders vervulden daarenboven ook
allerlei functies in een groot deel van het omringende platteland, dat als de
Landen van Overmaze onder de jurisdictie van de Staten-Generaal stond").
De vooraanstaande protestantse families, die doorgaans uit het Noorden afkomstig waren, vormden zodoende een zeer invloedrijke groep12).
Naast deze wereldlijke heren was de geestelijkheid een macht van betekenis,
niet in het minst in economisch opzicht. Zo telde Maastricht in 1794 17
kloosters en 2 kapittels, waarvan met name de laatstgenoemde bijzonder rijk
waren. Spiertz citeert een tijdgenoot die opmerkte: "Een burger die zijn zoon
een goede toekomst wil bezorgen, koopt voor hem een prebende. Ais de jongeman dan kanunnik is geworden, loopt hij met opgeheven hoofd door de straten en groet hij niemand; hij weet dat hij iemand is: namelijk ,monsieur Ie
Chanoine'" 13). Zowel in 1783 als in 1784 kwam er in het St. Servaaskapittel
een plaats vrij voor een kanunnik. In beide gevallen moest hiervoor niet minder dan 10.000 gulden worden betaald. Nu was het St. Servaaskapittel ook uitzonderlijk welgesteld. Volgens Tagage bezat deze geestelijke instelling liefst
1800 ha aan grondbezittingen en bedroegen de jaarlijkse geldelijke inkomsten
circa 83.000 gulden. Verder ontving het omvangrijke leveringen in natura 14).
De komst van de Fransen in 1794 betekende op vele terreinen een breuk met
het verleden. Het dagelijkse leven werd direct beinvloed door de introductie
van zaken zoals de burgerlijke stand, de conscriptie, een nieuw belastingstelsel, een gewijzigd stelsel van munten, maten en gewichten en enige tijd zelfs
een nieuwe kalender. De godsdiensten werden gelijkgesteld en er kwamen wetboeken die voor een belangrijk deel nog ten grondslag liggen aan de huidige
wetgeving. De oude machtsverhoudingen wijzigden zich aanvankelijk
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drastisch en wereldlijke noch geestelijke machthebbers werden hierbij ontzien .
Er werd meteen een nieuwe staatsvorm ingevoerd. Maastricht ging dee! uitmaken van een van de vier arrondissementen die ressorteerden onder een centrale administratie te Aken . In oktober 1795 volgde er weer een nieuwe indeling . Een groot dee I van de door de Fransen veroverde gebieden, waaronder
Maastricht, werd in negen departementen "verenigd met het vaderland
Frankrijk" . Bij deze inlijving werd Maastricht de hoofdstad van het departement van de Nedermaas. Deze indeling bleef vervolgens gehandhaafd .
In Maastricht behoorde de eeuwenoude situatie van tweeherigheid plotsklaps tot het verieden. In plaats van de "Indivieze Raad" met Brabantse en
Luikse regenten werd in januari 1796 de zogenaamde "municipaliteit" benoemd, die onder de zeggenschap stond van een municipaal commissaris. In
1800 von den er wederom bestuurshervormingen plaats. De municipaliteit
werd vervangen door een tweeledig bestuur, namelijk een maire, twee adjuncten en een municipale raad . De eerstgenoemden werden rechtstreeks door de
regering benoemd, terwijl de leden van de municipale raad sedert 1802 door de
overheid benoemd werden uit een dubbe! aantal kandidaten, door de
Maastrichtse kiezers gekozen uit de 100 burgers die het hoogst in de belastingen waren aanges1agen .
Daarnaast zetelden in Maastricht in 1794 en later arrondissements- en departementale bestuursinstellingen. De stad vormde nu voor het eerst het administratief centrum van een omvangrijk gebied15). Wegens de scheiding van de
uitvoerende en de rechterlijke macht kwamen er ook nieuwe rechtsprekende
colleges. Een aantal van deze lichamen werd eveneens in Maastricht
gevestigd '6) .
Aanvankelijk werd het voortbestaan van de geestelijke instellingen niet ter
discussie gesteld . Er moest echter wei diep in de soms goed gevulde buidels
worden getast. De bijdragen die de geestelijke instellingen aan de oorlogsschattingen en gedwongen leningen moesten leveren, waren enorm. In de eerste ooriogsbelasting werd de Maastrichtse burgerij vo!gens het repartitieste!sel
omgeslagen voor 80.000 livres, de geestelijke instellingen voor niet minder dan
1.267.000 livres 17 ). De geestelijkheid zag zich zelfs gedwongen over te gaan tot
het omsmelten van het goud- en zilverwerk uit de schatkamers. Het moet echter al spoedig duidelijk zijn geworden dat het daarbij niet zou blijven. Een
veeg teken vormde de wet van 24 januari 1796. Deze beval immers de verkoop
van goederen van geloofsgemeenschappen , zij het nog slechts van die van
Franse origine. Met de wet van 1 september 1796 werd reeds de vo!gende wettelijke stap gezet. Begijnhoven, abdijen, priorijen, reguliere kapittels en
kloosters, voor zover !aatstgenoemde zich niet bezig hie!den met onderwijs of
zielenverzorging, werden opgeheven en hun bezittingen onteigend. De nog
resterende kloosterinstellingen en de seculiere kapittels benevens de lekebroederschappen volgden in 1797 deze!fde weg . Zo kwam er niet aileen een einde
aan de tweeherigheid, maar werd ook de grote invloed en macht van de religieuze organisaties gebroken.
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Voor het gildewezen betekende de Franse tijd ook een eindpunt. De maatregelen die de gilden troffen kwamen evenmin als een donderslag bij een heldere
hemel. In Frankrijk waren de am bach ten al in een vroeg stadium afgeschaft,
namelijk bij een decreet van de Nationale Vergadering op 2 maart 1791. De bezittingen van de gilden werden onteigend en als nationale goederen beschouwd. In het departement van de Nedermaas werd deze regeling op 10 november 1795 van kracht. Aldus werden de steden bevrijd van de soms verlammende gildereglementering en werd eenieder vrij gelaten in zijn keuze van beroep, bedrijf of handel.

II

DE BELASTINGLIJSTEN

Ten behoeve van de verkiezingen voor diverse politieke lichamen stelde de
Franse overheid regelmatig zogenaamde "lijsten van hoogst aangeslagen burgers" samen. Zo ook in 1811, toen in verschillende rijksdelen de lijsten van de
600 hoogst aangeslagenen van een departement het licht zagen. Het ging hierbij om de inwoners van het departement die aan grondbelasting, personele en
mobilaire belasting en patentrecht de hoogste som schuldig waren. De grondbelasting was een rechtstreekse belasting op het inkomen van onroerend goed.
De personele belasting werd geheven over het niet-behoeftige deel van de bevolking en bedroeg de waarde van drie daglonen: dezelfde inwoners werden
ook aangeslagen in de mobilaire belasting; voor deze heffing gold als maatstaf
de huurwaarde van het bewoonde pando De inkomsten uit beroep of bedrijf
werden niet rechtstreeks belast, wei was voor bepaalde beroepen een soort van
vergunning nodig waarvoor jaarlijks een geldsom verschuldigd was, het zogenaamde "patentrecht"18). Stromannen, die niet zelf de eigenaar waren van de
goederen en aangeslagenen wier bezittingen met veel schulden waren bezwaard, werden gewraakt.
In het departement van de Nedermaas woonde meer dan 1/5 deel van de
aangeslagenen in Maastricht, namelijk 124 personen, terwijl er nog geen 70/0
van de gehele bevolking van het departement verbleeP9). Overigens komt deze
oververtegenwoordiging nog sterker tot uitdrukking indien de aandacht zich
richt op de verhoudingen binnen de top van de belastinghierarchie; van de 30
allerhoogst aangeslagenen hadden er liefst negen in Maastricht een vaste
woonplaats gekozen en een tiende, namelijk Hubert Francois Hermans, was
van geboorte Maastrichtenaar en had daar ook tot 1804 gewoond10). De stad
Maastricht nam met andere woorden een belangrijke plaats in, ook in vergelijking met andere departementshoofdsteden . Zo was haar positie beduidend belangrijker dan die van Middelburg in het departement van de "Bouches-deI'Escaut". In de Zeeuwse stad woonde 17,5% van de bevolking, er verbleef
echter nog geen 14% van de 600 hoogst aangeslagenen. Van de allerhoogst
aangeslagenen woonde een kwart in Middelburg; hier lag de verhouding voor
de stad dus aanmerkelijk gunstiger, zij het lang niet zo gunstig als in het geval
van Maastricht").
Voorts bestaan er nog de bekende lijsten van de 100 hoogst aangeslagen ste-
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delingen, ook op basis van de reeds genoemde directe belastingen. Voor de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Middelburg zijn deze tussen 1925
en 1935 gepubliceerd in het Economisch-Historisch Jaarboek22). Deze steden,
die voorheen tot het Koninkrijk Holland behoorden, maakten sedert 9 juli
1810 deel uit van het Franse Rijk. Uiteraard werden toen ook de Franse regelingen, bijvoorbeeld inzake de samenstelling van de "Conseil Municipal",
van kracht. Een van de consequenties was dat er in steden met meer dan 5.000
inwoners lijsten van de 100 hoogst aangeslagenen moesten worden vervaardigd. In de nieuwe departementen zagen de eerste reeksen in 1813 het licht.
Overigens werden deze lijsten niet aileen gebruikt als overzicht van potentieJe
leden voor de municipale raad. Mulder stelt vast dat ze veelvuldig werden geraadpleegd en liefst v66r 19 verschillende doeleinden gebruikt21) .
In de nieuwe departementen werden de bestuursambtenaren en die van de
belastingdiensten voor het eerst geconfronteerd met de taak lijsten van hoogst
aangeslagenen sam en te stellen. In deze overgangstoestand ontvingen de verschillende administraties hun vuurdoop. Van Winter laat voor het departement van de Westereems zien welke improvisaties en miskleunen hier het gevolg van waren. Zo baseerden de Groningse ambtenaren zich op verschillende
belastingstelsels. In eerste instantie grepen ze voor de grondbelasting terug op
de eeuwenoude verponding en voor de overige belastingen op de bedragen die
onder het stelsel van Gogel waren betaald. Later trachtten ze de Franse heffingen te gebruiken bij de samenstelling van de lijsten van hoogst aangeslagenen.
Bij het overzicht van de 100 hoogst aangeslagen Groningers werden nog grotere fouten gemaakt. Onbekend met de bezitsverhoudingen in het departement,
telde de nieuwe belastingsdirecteur bij sommige stedelingen de belastingen
voor huizen en landerijen buiten de stad niet mee, die voor goederen gelegen
buiten het departement bleven in het geheel buiten beschouwing. Van Winter
concludeert dan ook dat uit deze lijst niet kan worden afgelezen wie de meeste
belasting betaalden 14).
In het departement van de Nedermaas, dat reeds in 1795 bij het Franse Rijk
was ingelijfd, werden zulke lijsten allanger vervaardigd. De provinciale en stedelijke ambtenaren hadden er dus meer ervaring mee. Bovendien was de belastingdienst er goed vertrouwd met het Franse belastingstelsel dat in het departement van de Nedermaas reeds sedert 1796/ 8 in werking was . De lijst van
100 belastingbetalers uit Maastricht kent zodoende veel minder gebreken en is
accurater dan die van de Hollandse steden en Groningen. Veranderingen in de
bezitstoestand, overlijden en vertrek veroorzaakten uiteraard telkenmale wijzigingen in de samenstelling. Van de hoogst aangeslagen Maastrichtenaren uit
1812 kwamen er dan ook niet 100, maar 86 voor onder de 124 Maastrichtse
burgers op de lijst van 600 uit 1811. Daarentegen werden slechts 53 stedelingen
uit Den Haag en niet meer dan 44 uit Middelburg vermeld op de stedelijke en
departementale lijsten .
Al betreft het bij de Maastrichtse hoogst aangeslagenen wei de hoogste belastingbetalers, of het ook lOnder meer de rijkste burgers waren blijft de
vraag. Aan de belastingaanslagen als indicatoren van vermogen of inkomsten
mag immers geen absolute waarde worden toegekend. Uiteraard geven ze wei
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een idee van iemands welstand, maar niet in die mate dat de grootte van een inkomen dan wei van een vermogen eruit kan worden afgeleid. De grondslagen
van de belastingen waren bovendien nogal eenzijdig. De opbrengsten van
grond- en huizenbezit wogen namelijk het zwaarst in de belastingen, de inkomsten uit beroep of bedrijf werden niet rechtstreeks belast en die uit effecten bleven in het geheel buiten beschouwing. Een gefortuneerde rentenier of
ambtenaar die zijn vermogen niet in onroerend goed, doch in waardepapieren
of schuldvorderingen had belegd, was relatief weinig belasting schuldig. Hij
kon lOdoende wei tot de rijkste burgers behoren, lOnder echter tot de hoogst
aangeslagen inwoners te worden gerekend .
Een rijke stedeling, die weinig interesse had in onroerend goed als beleggingsobject, zal doorgaans echter wei riant gehuisvest zijn geweest. Een vergelijking van de hoogst aangeslagenen met de bewoners van de grootste en
fraaiste pan den in de stad kan wellicht verduidelijken in hoeverre de hoogst
belaste Maastrichtenaren ook de rijkste burgers waren. In 1814 werden 120
huizen geschat op een huurwaarde van 301 francs en meer : van de bewoners
werd circa 701170 tevens vermeld op de lijsten van hoogst aangeslagenen van 2 a
3 jaar eerder 25 ). Aangezien de overzichten van de hoogst aangeslagen burgers
met een politiek doel werden opgesteld, ontbreken vrouwelijke belastingbetalers. Zij mochten hun plaats overigens wei door een zoon laten innemen. Blijkbaar kon hier in lang niet aile gevallen gebruik van worden gemaakt, want
vrouwen en met name weduwen vormden circa de helft van de niet-hoogst
aangeslagen bewoners van dure panden. De weduwen van inmiddels overleden hoogst aangeslagen mannen zijn hierin trouwens niet verdisconteerd . Onder de mannelijke huizenbewoners die niet op de lijsten voorkomen, bevonden
zich naast enkele winkeliers met name Franse bestuursambtenaren, in feite
personen waarvan het voor de hand ligt dat hun huisvesting niet altijd in overeenstemming was met hun persoonlijke en belastbare vermogen 26). Aldus kan
geconstateerd worden dat de Maastrichtse lijsten van hoogst aangeslagenen
een vrij compleet overzicht geven van de rijkste mannelijke inwoners van de
stad. Het feit dat welgestelde weduwen slechts via een lOon op de lijsten vertegenwoordigd konden zijn, vormt wellicht het grootste gebrek dat de lijsten als
overzicht van de gegoede bevolking aankleven .
Sommige lijsten bevatten een overzicht van de jaarlijkse inkomsten, de ko10m "Fortune personelle evaluees en revenues" . In het gebruik van deze schattingen is de grootste voorzichtigheid geboden. Illustratief is de gang van zaken
in het departement van de Westereems, evenals die in Amsterdam waar het
bestuur niet in staat bleek deze kolom in te vullen27). Een opmerking van een
Maastrichtse ambtenaar, die de lijst mee had help en opstellen , spreekt trouwens ook boekdelen: "La Colonne indiguant la fortune personelle evaluees en
revenues, ne presente rien de reel et n'est basee que d'apres des connaissances
superficielles; il n'y a rien de plus difficile que d'evaluer au juste les revenues
effectifs de chaque particulier attendu que d'eux memes ils sont portes ales diminuer pour eviter les impositons»28) . Inde bijlage is een overzicht opgenomen van de personen die worden vermeld op de "Liste des cent contribuables
les plus imposes de la ville de Maestricht, 1812". In totaal betreft het 121 per-

156

RIJKDOM IN REVOWTlETlJD

sonen, aan de 100 uit 1812 zijn er nog 21 uit 1811 toegevoegd. Er liet zich namelijk ook voor 1811 een reeks samenstellen van de 100 hoogst aangeslagenen
met als bron de "Liste des six cents contribuables les plus imposes du departement, 1811". Van hen kwamen 79 person en tevens voor op de lijst uit 1812; 21
belastingbetalers, om welke redenen dan ook, niet meer 29 ).
TABEL I
Be/aslingaans/agen Ie Maastricht in 1811 en 1812
Gemiddelde aanslag (francs)
Patentr.
Grondbel. Pers/
Mob .Bel.

Totaal

Aantal

370

31

16

417

600

361
403
483

31
28
29

9
45
44

401
476
556

476
124
100

579

100

1811
Hoogst Aangeslagenen van
het departement
H .A. van het dept. exclusief Maastricht
H .A . Maastrichtenaren
100 H.A. Maastrichtenaren
1812
100 H.A. Maastrichtenaren
H.A.

=

Hoogst Aanges1agen

Niet aileen woonden er in Maastricht in vergelijking met de rest van het departement van de Nedermaas veel welgestelden, ze werden door de bank ook hoger aangeslagen en waren mogelijk ook rijker. Hoe rijk en hoe vee I rijker valt
op grond van belastinggegevens niet te zeggen. Rijkdom is bovendien een zeer
relatief begrip. Zo blijkt eens te meer uit een vergelijking van de gemiddelde
belastingaanslag van de Maastrichtenaren met die van de 100 hoogst aangeslagen Amsterdammers uit 1813. De Hollandse stedelingen betaalden gemiddeld
liefst drie maal zo veel, namelijk 1.791 francs. Betaalden de 600 hoogst aangeslagenen uit het departement van de Nedermaas in totaal circa 250.000
francs, de 100 hoogste belastingbetalers van Amsterdam droegen aileen al bijna 180.000 francs af. Pierre Delbeek, de Amsterdammer met de hoogste som,
was aan de fiscus 5.691 francs schuldig; Charles Clement Roemers, die in
Maastricht de belastingkas het meest spekte, betaalde 3.786 francs. Hubert
Fran<;:ois Hermans, de van origine Maastrichtse kasteelheer te Heel en de
hoogst aangeslagen burger van het departement, behoorde overigens met
5.066 francs wei tot dezelfde categorie als Delbeek. De 30 hoogst aangeslagenen uit het departement, van wie 1/3 in Maastricht verbleef, konden zich ook
meten met die van Amsterdam. De Limburgers betaalden dooreengenomen
2400 francs belasting, hun tegenhangers uit Amsterdam 2666 francs 30 ).
Aangezien het Franse belastingsysteem in essentie een zogenaamd "repartitiestelsel" was, lopen de meeste vergelijkingen echter uiteindelijk spaak. Ter
verduidelijking: de opbrengst van bijvoorbeeld de grondbelasting werd voor
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ieder departement per decreet vastgesteld, vervolgens over steeds kleinere eenheden omgeslagen, waarna tenslotte de individue1e grond- of huiseigenaar
werd aangeslagen. Onder dit stelsel kon het gebeuren dat de aanslagen van bijvoorbee1d een landeigenaar in Maastricht aanzienlijk verschilden van die van
een grondbezitter in Amsterdam, hoewel ze vergelijkbare bezittingen hadden.
Zo is ook onduidelijk welke waarde er moet worden gehecht aan het in feite
opmerkelijke gegeven dat de Maastrichtse rijken in vergelijking tot de overige
inwoners van het departement doorgaans laag werden aangeslagen in de persone1e en mobilaire belastingen. Belastingen die toch bij uitstek de uiterlijke
tekenen van welstand, de gevoerde staat, belastten. Het hoogste bedrag dat in
Maastricht aan personele en mobilaire belasting werd betaald, bedroeg trouwens ook slechts 46 francs. Onder de overige hoogst aangeslagenen in het departement bevonden zich niet minder dan 54 personen met een hogere aanslag.
De aanslagen van deze belastingbetalers varieerden van 48 tot 368 francs en
bedroegen dooreengenomen 99 francs . Hieronder bevonden zich leden van de
oude landadel die op hun kastelen verbleven 31 ). Daar. de huurwaarde de voornaamste grondslag vormde voor de individuele aanslag in de mobilaire belasting ligt het voor de hand dat hun woonoorden hoog en zelfs beduidend hoger dan die van de rijkste Maastrichtenaren werden aangeslagen. Echter, hiermee kan slechts de hogere aanslag van een klein deel van de aangeslagenen op
het platteland worden verklaard. Bovendien waren er ook inwoners uit steden
zoals Roermond en Tongeren met een beduidend hogere belastinglast dan 46
francs. Moet dan geconcludeerd worden dat de welgestelde Maastrichtenaren
relatief slecht behuisd waren? Hoe valt dit echter te rijmen met het feit dat ze
wat betreft de hoogte van de overige belastingaanslagen en ook qua aantal
hoogst aangeslagenen juist een dominante plaats innamen? Veeleer speelde
hier de wijze van vasts telling van de aanslagen een rol. Werd voorheen reeds
betoogd dat vergelijkingen tussen departementen problema tisch zijn, inzake
de personele en mobilaire belasting geldt dat zelfs die tussen kantons en gemeenten mank kunnen gaan. Vooraleer de individuele burgers werden belast,
werd het totale per departement op te brengen bedrag namelijk omgeslagen
over de kantons en gemeenten. De aandelen van deze bestuurseenheden werden vastgesteld in verhouding tot de daglonen in samenhang met het inwonertal en met name in verhouding tot het totaal van de patentbelasting32 ). Het patentrecht dat in een stad als Maastricht werd opgebracht week sterk af van dat
in plattelandsstreken, te meer daar de boeren niet patentplichtig waren.
Maastricht telde onder zijn inwoners brouwers, zout- en zeepzieders, papierfabrikanten, looiers, aannemers, bankiers alsmede vele soorten van kooplieden. De nijverheid en de handel in de overige kantons waren minder ontwikkeld . De 124 hoogst aangeslagen Maastrichtenaren brachten in 1811 bijna
60070 op van het totale bedrag aan patentrecht dat door de gehele fiscale elite
van het departement was betaald. Onder de hoogst aangeslagenen bevonden
zich 19 person en die jaarlijks meer dan 100 francs aan patentrecht verschuldigd waren. Van hen woonden er slechts vier niet in Maastricht, van wie in de
eerste plaats dient genoemd te worden de uitzonderlijke lakenfabrikant Charles Theodoor de Clermont te Vaals, en voorts een herbergier-postwagen-
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ondernemer uit Venlo, benevens een negociant uit die plaats en tenslotte een
koopman uit Tongeren.
TABEL2
De hoogstaangeslagenen te Maastricht in 1811/ 12 en 1812
Inkomstencategorieen (francs)
4.000
7.0001.50010.000>4.000 >7.000 >10.000 <20.000

~20.000

301

456

1010

1219

2965

225

391

925

1114

2921

24

32

37

41

44

38

31

7

7

3

306

493

1102

1283

2965

50

32

7

8

3

18Il / 12

Gemiddelde aanslag der 3
belastingen samen
Gemiddelde aanslag in de
grondbelasting
Gemidde1de aanslag in de
personele en mobilaire belasting
N

= 86

1812

Gemiddelde aanslag der 3
belastingen samen
N

= 100

In de inkomstencategorie van 1500 tot 4000 francs maakte de grondbelasting
75ITJo uit van de aan de fiscus betaalde directe belastingen: voor de categorie
van 4000 tot 7000 francs gold dat 86ITJo van de aanslagen voortvloeide uit belast
grond- en huizenbezit. Dit aandeel nam toe tot 92ITJo voor de inkomstengroep
van 7000 tot 20.000 francs en zelfs tot 98.61TJo voor de belastingbetalers met inkomsten van 20.000 francs en meer . Hoe hoger de inkomsten, des te groter het
aandeel van de grondbelasting. De leden van de Maastrichtse fiscale elite belegden blijkbaar hun vermogen bij voorkeur in onroerend goed. Hadden ze
veel te besteden, dan investeerden ze ook veel in huizen en landerijen.
De jaarlijkse inkomsten van de gemiddelde Maastrichtenaar uit de belastinge lite schommelden rond 5000 francs. Er waren echter velen met lagere,
evenzo als er aangeslagenen waren met wei vier keer zo veel inkomsten. Vit Tabel 2 blijkt dat er wei een relatie kan worden gelegd tussen de onderscheidene
belastingaanslagen en de hoogte van de inkomsten 33 ). In individuele gevallen
blijkt dit verb and echter vele uitzonderingen te kennen. De Maastrichtenaren
die zich onderscheidden door een hoge aanslag, hadden bijvoorbeeld lang niet
altijd ook evenredig hoge inkomsten. Ook bij de Amsterdamse hoogst aangeslagenen verschilde de belastingdruk van persoon tot persoon 34). Van Nierop meent dit als voigt te kunnen verklaren. Door verpaupering en sloping
von den er veel verkopingen van onroerende goederen plaats. Personen met
een op zich bescheiden beurs pro beer den zich hieraan met speculatieve aan- en
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verkopen te verrijken. Hadden ze veel gekocht, dan werden ze uiteraard hoog
aangeslagen in de grondbelasting. Hun inkomsten namen evenwel niet altijd
in een gelijk tempo toe, bovendien hadden zij buiten de opbrengsten van hun
grond- en huizenbezit verder slechts bescheiden en veelal met patentrecht belaste beroepsinkomsten. Zij beschikten niet zoals de van oudsher rijke families
over onbelaste inkomsten uit uitstaande schuldvorderingen en een omvangrijk
effectenbezit. Amsterdammers zoals G. Boele en J. Guillot droegen 30 tot
350/0 van hun inkomsten af aan de belastingdienst. De oude rijken en met name de meest welgestelden daaronder zagen echter jaarlijks niet meer dan 1/50
tot 1120 van hun inkomsten in de belastingkas verdwijnen 35 ). Tot.deze puissant rijken behoorden bekende families zoals Borski, Hope en Willink, in totaal28 families . In Maastricht waren er slechts twee hoogst aangeslagenen die
zo'n gering deel van hun inkomsten aan de belastingontvanger moesten afdragen. Bovendien was circa 2/3 van de Amsterdammers nog geen 10% van hun
inkomsten aan de fiscus kwijt, in Maastricht betaalde slechts 1/3 van de aangeslagenen zo'n gering deel van de inkomsten aan belastingen . De belastingen
en in het bijzonder die voor het onroerend bezit drukten in Maastricht dus
zwaarder op de vermogens van de welgestelden. Een situatie die voor de hand
ligt, indien verondersteld wordt dat vermogensbestanddelen die nauwelijks
belast werden, zoals zakelijke belangen en effectentrommels, in de opbouw
van de Maastrichtse fortuinen doorgaans een minder belangrijke plaats innamen. Jansen schetst hoe reeds sedert het midden van de zeventiende eeuw
Maastrichtse stedelingen kapitaal investeerden in de landbouw en optraden als
eigenaren van pachthoevenJ6). De verschillen in belastingdruk tussen Amsterdam en Maastricht zouden ook louter kunnen berusten op een vertekening
veroorzaakt door de werking van het belastingstelsel. Hiermee zijn de verschillen voor wat betreft de Maastrichtse aangeslagenen onderling echter niet
verklaard. Er zal met andere woorden moeten worden nagegaan of er zich onder de Maastrichtse welgestelden ook nieuwkomers zoals Boele, Delbeek,
Guillot of Hoefkens bevonden.
Vergelijking tussen 1795 en 1811112

In 1795 en de daaropvolgende jaren legden de Fransen de bevolking talrijke
schattingen op, die konden varieren van en or me geldsommen tot de levering
van schoeisel. Uit 1795 zijn twee lijsten bewaard waarin het welvarendste deel
van de bevolking was ingedeeld in een soort van belastingcategorieen. Bij die
van februari 1795 werd expliciet vermeld dat de "paymeesters" benevens de
pensionaris en enige welvermogende burgers de lijst hadden samengesteld en
dat ze daarbij conscientieus te werk waren gegaan: "sedert gistermorgen negen uren tot nu zo even in gedurige bezigheid geweest zijn, tot het subdivideren
der contributie van 80.000 Iivres aan de Burgerije dezer stad opgelegd, en
daartoe hebben opgemaakt de hier nevensgaande lijst der contribuabele burgers zulks met de bepaling van ieders quote en voor zo veel doenlijk is geweest
naar evenredigheid van elkaars vermogen"l7). Niet aileen de bezittingen binnen de stad, maar ook die buiten Maastricht, voor zover gelegen binnen de
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grenzen van het arrondissement, waren bij de taxatie van het vermogen en de
bepaling van de quota inbegrepen.
In februari 1795 betrofhet 210 inwoners van de stad die geldsommen uiteenlopend van 4500 tot 150 livres moesten bijdragen. Daarnaast werden voor de
levering van in totaal 441 paar schoenen nog eens 265 stedelingen aangewezen,
namelijk voor een, twee of drie paar. Eindjuni 1795 had de stedelijke overheid
goede hoop dat de contributie tot 25 .600 livres lOU worden verminderd en stelde ze derhalve een nieuwe lijst samen. Van de oorspronkelijke reeks vielen bijna 150 personen af; 334 Maastrichtenaren werden aangeslagen voor geIdsommen van 750 tot en met 15 livres, dan wei voor de levering van schoeisel.
Het ging hierbij in hoofdzaak om familie- en gezinshoofden. Aldus kan het
aandeel van de "best-vermogende" Maastrichtenaren en hun aanhang in de
totale stedelijke bevolking van circa 18.000 zielen worden becijferd op om en
nabij 10070 . Een redelijke omvangrijke groep, die meer omvat dan aIleen een
select groepje van de aIlerrijkste burgers. Daar wijzen de opgelegde sommen
trouwens ook op. Aanslagen van 4500 livres en 150 livres dan wei 1 paar schoenen verschiIIen werelden. Onder de contribuabele bevolking werd met andere
woorden de al dan niet patricische gezeten burgerij tezamen met een fIink dee I
van de hogere middenstand van Maastricht gerangschikt.
De oude welstandselite had in 1794 een forse aderlating ondergaan. AIle
adeIIijke families, Spiertz schat lO'n 20, en een deel van de regentengeslachten
hadden met de nadering van de Franse legers in 1794 elders een veilig heenkomen gelOcht. Na de val van de vesting war~n weIiswaar verscheidene personen
weer teruggekeerd, doch zeker niet alIen 3 . ) . Op de belastinglijsten uit 1795 komen inderdaad vrijwel geen adellijke families voor. De meeste regenten daarentegen verbleven in februari en/of juni 1795 weer te Maastricht 39 ).

*
Hoewel de onderlinge rangorde nog wei eens verschilde, overlap pen de personen uit de hoogste belastingscategorieen van beide lijsten elkaar grotendeels.
Worden de 119 hoogst aangeslagenen (4500 tot en met 240 livres) uit februari
1795 samengevoegd met de 108 hoogste belastingbetalers (750 tot en met 90 livres) uit juni, dan ontstaat een groep van 137 personen, met name mannen
maar ook enkele vrouwen. Deze categorie beIastingbetalers kan gezien worden als de gezeten Maastrichtse burgerij. Onder deze aangeslagenen bevonden
zich behalve deftige renteniers, kanunniken, vrije beroepsbeoefenaren en enkele ondernemers ook vrijwel alle patriciers 40 ). Van de 137 hoogst aangeslagenen behoorden 54 mannen en vrouwen tot 36 families die sedert 1750 functies
in de magistraat vervulden: 9 families waren van de Brabantse en 27 van de
Luikse nativiteit 41 ). De patricische geslachten kwamen lOwel in de hogere als
in de lagerp. regionen van deze fiscale elite voor. Overigens blijkt nu nog eens
duideIijk dat niet aIle rijken automatisch toegang hadden tot het stadsbestuur.
Er waren immers onder de 137 hoogst aangeslagenen nog vele andere families
die zelfs in de gehele voorafgaande eeuw niet voor de belangrijke functies in
aanmerking waren gekomen. Aan de afkomst of relaties kan het niet aItijd ge-
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legen hebben , enkele families waren namelijk nauw verwant met patriciaatsgeslachten. Mogelijk beschikten zij niet over de juiste nativiteit, al dan niet in
combinatie met de juiste religie!
Nu kunnen de 121 hoogst aangeslagenen uit 1811112 vergeleken worden
met hun 137 voorgangers uit 1795. Zo blijkt dat ongeveer 1/ 3 deel van de gezeten families uit 1795 zich gedurende de Franse tijd wist te handhaven; 26 personen werden in 1795 en ook nog in 1811 / 12 tot de hoogst aangeslagenen gerekend en van nog eens 13 belastingbetalers uit 1811112 behoorde voorheen de
- inmiddels overleden - vader dan wei moeder tot de allerrijkste burgers (zie
ook de cursief afgedrukte namen in de bijlage) . Wat betreft de onderlinge financiele verhoudingen bleef voor de meesten alles bij het oude. In het vermogen voor de belastingen van vermogende families zoals Breuls, Beme!mans, de
Brienen, Colen, De Gilissen, Neys, Olislagers, Pillera, Van de Vrecken etc., in
totaal 29 gezinshoofden, vonden na 1795 geen drastische wijzigingen plaats .
Hiertegenover stonden circa 10 personen die een flinke sprong voorwaarts
maakten en zich opwerkten naar de top van de fiscale elite. Coenegracht
(Chr.), Crahay, Lekens, De Massen, Soiron (M.) en Veugen vormen hiervan
prominente voorbeelden.
Kunnen de families die in 1795 nog we!, maar in 1811 / 12 niet meer tot de
rijkste inwoners van Maastricht behoorden, tot een specifieke groep gerekend
worden? Gezien de politieke omwenteling en de sociale woelingen die de Franse Revolutie met zich meebracht , ligt het in zekere zin voor de hand degenen
die afvielen vooral onder de oude regentengeslachten te zoeken. In 1795 was
het patriciaat nog goed vertegenwoordigd in het allerrijkste dee! van de
Maastrichtse samenleving. In de elite van 181 11 12 was het aandeel van het patriciaat aanzienlijk geslonken; van de 36 regentenfamilies uit 1795 waren er
nog maar 19 over. Hieraan kunnen nog de 3 patriciers worden toegevoegd, die
in 1795 niet, maar 17 jaar later wei tot de meest vermogende burgers werden
gerekend. AI met al telde de fiscale elite niet meer dan 25 teigen uit geslachten
die in het Ancien Regime de lakens uitdeelden ; van deze hadden 21 tot het
Luikse en slechts 4 tot het Brabantse deel van de Maastrichtse bevolking behoord. Onder de Fransen veri oren blijkbaar ve!e families de vooraanstaande
plaats die ze vanouds in Maastricht hadden ingenomen en de Brabantse regentengeslachten lijken het zwaarst getroffen. De gouvernementscommissaris
Van Panhuys plaatste in 1814 niet voor niets de volgende opmerking bij een
notabel uit een protestants patriciersgeslacht: "Mr van Slijpe a partage les pertes que la revolution a fait essuyer a la plupart des familles protestantes de
Maestricht"42). Overigens betekent dit niet dat al deze families het slachtoffer
waren van een proces van - op zijn minst - relatieve verarming. Zo blijkt dat
sommige families de stad de rug hadden toegekeerd en elders waren gaan wonen, hetzij als renteniers op het platteland in de nabijheid van Maastricht, hetzij als overheidsfunctionarissen werkzaam in de Bataafse Republiek dan wei
het Koninkrijk Holland4J). Tevens moet erop gewezen worden dat in vergelijking tot de overige rijke families uit het Ancien Regime de regentengeslachten
het er in feite niet zo slecht afbrachten. Immers, van de 39 families die zich van
het begin tot het eind van de Franse tijd handhaafden , behoorden er niet min-
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der dan 22 tot het oude stedelijke patriciaat. Ze doorstonden de stormachtige
ontwikkelingen dus beter dan de meeste gezeten families uit de achttiende
eeuw.
Bij de overige hoogst aangeslagenen in 1811112 betrof het voor een groot
deel Maastrichtenaren die aantoonbaar op de fiscale ladder waren gestegen.
Deze recent gearriveerde families vormden evenmin een homogene groep. Er
bevonden zich onder hen burgers die waren opgeklommen uit de hogere middenstand en nieuwkomers die bij wijze van spreken "uit het niets" kwamen.
Tot de eerste groep kunnen 32 mannen worden gerekend; zij werden ook in
1795 aanges1agen, maar voor bedragen die doorgaans beduidend lager waren
dan de quota waarvoor de Maastrichtenaren uit de gezeten burgerij werden ingedeeld. Tot hetzelfde milieu behoorden de ouders van 15 hoogst aangeslagenen uit 1811112. Van al deze personen verbeterde de financiele positie onder
het Franse bewind, althans volgens de belastingdienst. Enkelen wisten trouwens een optimaal gebruik te maken van de geboden mogelijkheden en stegen
tot imposante hoogte op de fisca1e ladder. Zo kwamen Bleron, Bonhomme,
Van Gu1pen (J.Th.), De Ceuleneer en Gadiot (A.) in 1795 nog niet eens voor
onder de 200 hoogst aangeslagen inwoners van Maastricht, in 1811112 namen
ze een plaats in onder de 15 burgers die de meeste belasting betaalden.
Tenslotte waren er nog 35 aangeslagenen die in 1795 niet tot het gegoede
deel, of beter gezegd schatplichtige deel van de samenleving behoorden. Het
betrof hier burgers die reeds voor de komst van de Fransen in Maastricht verbleven, alsmede stedelingen die zich eerst in het kielzog van het Franse leger en
bestuursapparaat in Maastricht vestigden. Tot de eerste groep bestaande uit
16 aangeslagenen, kunnen bijvoorbeeld Daems, Hustin, Ploem en Nierstrasz,
de latere burgemeester van Maastricht, worden gerekend; tot de laatstgenoemde figuren zoals Boucqueau, Courtat, Van Halen, Van der Houven,
Hennequin, later nog kortstondig burgemeester van Maastricht, en Loisel, in
totaal19 aangeslagenen.
In 1811112 bestond de fiscale elite dus voor niet minder dan 213 deel uit
nieuwkomers: van hen kunnen 63 aangeslagenen, ofwel meer dan 3/ 4, eventueel als "nouveaux riches" worden beschouwd. Van deze burgers is immers
bekend hoe hun financiele omstandigheden aan het begin van de Franse tijd
werden geschat. Zodoende is aantoonbaar dat zij hun vermogen in min of
meerdere mate hebben weten te vergroten gedurende de Franse overheersing.
Overigens is de term "nouveaux riches" niet op allen in gelijke mate van toepassing. Vit de indeling van de quota blijkt bijvoorbeeld dat er in 1795 geen
brede financiele kloof bestond tussen de onderste laag van de fiscale elite en de
daaropvolgende groep aangeslagen burgers. Wordt de laatste categorie uitgebreid tot ongeveer 80 burgers die qua hoogte van aanslag direct volgden op de
fiscale elite, dan blijkt dat zich uit deze "overgangslaag" een tiental personen
verder omhoog werkte.
Van de personen die zich na 1795 in Maastricht vestigden, circa 1/ 4 deel van
de nieuwkomers, is op het eerste gezicht niet duidelijk of ze opgeklommen zijn
of slechts verhuisd. Aileen van een enkeling, zoals Nicolas van Gulpen, kan
zulks bepaald worden. Hij was geboortig van Maastricht, maar woonde in
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1795 te Hasselt. Aangezien Jan Theodoor en Jan Tilman zijn broers waren,
mag aangenomen worden dat Nicolaas in 1795 evenmin als zijn directe familieleden tot de gezeten burgerij behoorde. In een aantal gevallen geeft het beroep van de vader een, zij het niet ondubbelzinnige, indicatie. De ouders van
Hennequin waren landbouwers, de vader van Van Halen was advocaat bij het
Hoog Gerechtshof te Brussel en later burgemeester van Weert, de vader van
Loisel was belastingontvanger. Heinrich Th.E. von Emminghaus - sedert
1773 H.R. Ridderstand - de vader van Frederik, was een Pruisisch hoogwaardigheidsbekleder, die onder andere de post van minister-plenipotentiaris had
bekleed.
Hoe dan ook, vastgesteld kan worden dat er binnen de fiscale toplaag van de
Maastrichtse samenleving in betrekkelijk korte tijd grote veranderingen
plaatsvonden, veranderingen die ook door de tijdgenoten zuHen zijn opgemerkt. Zo kunnen de woonhuizen van de nieuwkomers onder de duurste en
fraaiste pan den van Maastricht gerangschikt worden. Van de hoogst aangeslagenen die in 1814 panden bewoonden uit de huurwaardecategorie van 301
francs en meer, behoorde 2/5 deel tot de oude elite en 3/5 tot de nieuwkomers,
onder wie vele "nouveaux riches". Inwonend dienstpersoneel was eveneens
een belangrijk uiterlijk teken van wee1de. Uit 1816 dateert een lijst waaruit onder meer het huispersoneel van 107 hoogst aangeslagenen kan worden
afgelezen44). De hoogste belastingbetalers onderscheidden zich voor wat betreft het aantal bedienden dat bij hen inwonend was duidelijk van het gros van
de Maastrichtse burgerij. Onder ling bestonden er echter ook grote verschillen.
Zo verschaften de hoogst aangeslagenen uit patricische families aan gemiddeld 2,7 bedienden werk, de overige hoogst aangeslagenen bleven daar met een
gemiddelde van 1,8 bij achter. De Maastrichtse verhoudingen zijn niet uniek.
Ook in Utrecht had in 1813 het oude patriciaat meer personeel in dienst dan de
rijken uit de gezeten burgerij. R.E. de Bruin laat zien hoe deze verschiHen
hoofdzakelijk bepaald werden door de bereidheid om geld te besteden aan statussymbolen. De regenten waren niet rijker, maar hechtten meer aan status").
Mannelijk huispersoneel, het statussymbool bij uitstek, was er niet vee!. Op elke zes vrouwelijke was er slechts een mannelijke bediende. Alleen in de huishoudens van de patriciers J.C. van Panhuys en C. Roemers waren twee mannen werkzaam.
In hoeverre zijn de be1astinglijsten uit 1795 vergelijkbaar met die uit de laatste jaren van het Franse bewind? De belastingaanslagen uit 1811112 waren in
hoofdzaak gebaseerd op het grond- en huizenbezit en in mindere mate op de
gevoerde staat en de zakelijke bezigheden. Over de maatstaven uit 1795 ontbreken exacte gegevens, maar aangenomen mag worden dat het onroerend bezit de hoofdrol speelde. Er werd niet voor niets expliciet vermeld dat ook de
opbrengsten van goederen buiten het stedelijk territoir in de heffingen verrekend waren. De uiterlijke welstand zal in veel gevallen bij gebrek aan beter een
belangrijke maatstaf hebben gevormd voor het vaststellen van de quota; een
belasting als het patentrecht was echter onbekend. In feite moet dus worden
vastgesteld in hoeverre de aanslagen voor het patentrecht de samenstelling van
de fisc ale elite in 1811112 belnvloedden. Zo blijkt voor 27 aangeslagenen die
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patentrecht betaalden, dat ze zonder deze aanslag minder dan de laagste belastingsom van 150 francs verschuldigd waren geweest. Met andere woorden,
telde het patenrecht niet mee, dan werd in het ongunstigste geval de plaats op
de lijst van 27 hoogst aangeslagenen door andere belastingbetalers ingenomen, namelijk door de Maastrichtenaren die toentertijd aileen grond- en personele belasting betaalden en net onder de "grens" van 150 francs bleven 46 ).
Overigens bevonden zich onder de 27 eventuele afvallers vier burgers die al
in 1795 tot de fiscale elite gerekend werden. Van de nieuwkomers in de
welstandselite, in eerste instantie op 82 aangeslagenen geraamd, vallen dus
hoogstens 23 personen af. Kortom, wat betreft de samenstelling van de elite
van hoogst aangeslagenen speelde het patentrecht een belangrijke, maar niet
essentieJe rol, te meer daar het nog maar de vraag is of de "vrijgekomen"
plaatsen niet door andere nieuwkomers zouden zijn ingenomen. Zonder het
patentrecht zou de groep van welgestelde Maastrichtenaren in 1811112 nog
voor bijna 213 uit nieuwkomers hebben bestaan, namelijk 59 van de 94 aangeslagenen. Ook in dat geval zou gelden dat 1/4 van de nieu wkomers zich eerst
na 1795 in Maastricht vestigde. Zodoende blijven minstens 44 aangeslagenen
over die als "nouveaux riches" kunnen worden beschouwd. Rest de vraag hoe
zij zich wisten op te werken onder het Franse bewind. Mogelijk werpt het beroep van de aangeslagenen hier licht op.

III

BEROEPEN EN BESTUURSFUNCTIES

Een vergelijking met de beroepsstructuur van de gegoede stand in de grote
Hollandse steden is niet zinvol. Wei kan die van Den Bosch naast die van
Maastricht worden gelegd. In Den Bosch verdiende 26070 van de hoogst aangeslagenen de kost in de nijverheid, in Maastricht 25%. De maatschappelijke
diensten waren in Maastricht met 29% beter vertegenwoordigd dan in Den
Bosch, waar van elke vijf hoogst aangeslagenen er een werkzaam was in deze
sector. De grootste verschillen bestonden er voor wat betreft de categorieen
(economische) diensten en zonder beroep. Rentenierde in Maastricht 30% van
de hoogst aangeslagenen, in Den Bosch gold dit slechts voor 18%. Hadden in
Maastricht omstreeks 1810 meer burgers hun schaapjes op het droge, of was
het zo triest gesteld met de nijverheid en handel dat niets doen de voorkeur verdiende?
Den Bosch was volgens Van den Eerenbeemt in hoofdzaak gericht op de
handel en had een grote en voorname handelsstand: de hoogst aangeslagen
Bossche burgerij bestond dan ook voor meer dan 113 uit kooplieden, handelaren en winkeliers 47 ). In Maastricht daarentegen had de handel in de achttiende
eeuw een sterke achteruitgang gekend. Zowel de doorvoerhandel als de regionale handel gericht op de verzorging van het omringende platteland waren er
slecht ontwikkeld 48 ). Hoewel er na 1795 vele verbeteringen plaatsvonden in de
handelssituatie van Maastricht, was op het einde van de Franse tijd maar 16%
van de hoog belaste burgers werkzaam in de groot- of kleinhandel.
Onder de families die al in de achttiende eeuw tot de gezeten burgerij be-
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TABEL 3
Beroepsstructuur van de hoogst aangesiagenen te Maastricht, 1811112
Beroepscategorieen
Landbouw
II Nijverheid
III Diensten
IV Maatschappelijke diensten
V Zonder beroep
Aantal
I

Nieuwkomers
Excl.
Totaal
patent

Totaal

Oude elite
Totaal

Excl.
patent

Totaal

Excl.
patent

I

I

5
6

5
3

30
19

15

13

IO
IO

27
16
82

22
16
59

8
20
39

7
20
35

35
36
121

29
36
94

1
25

1

13

hoorden bevonden zich in hoofdzaak renteniers, verder enke!e kooplieden,
bankiers en functionarissen in bestuur en rechtspraak. Onder de nieuwkomers
bevonden zich meer ondernemers en waren de kooplieden en dienstverlenende
beroepen ook goed vertegenwoordigd, in feite beter dan uit de tabel blijkt
want meer dan de helft van de 16 renteniers had nog maar kort het beroep eraan gegeven . Zo was Bleron lange tijd werkzaam geweest als ontvanger van de
dienst der domeinen; Cousturier als "agent du pouvoir executif"; Cavelier als
bibliothecaris/boekhandelaar; Dambermont en Francken als kooplieden; Jan
Tilman van Gulpen als drukker en zijn broer Jan Theodoor van Gulpen als
koopman/kruidenier en vervolgens notaris; Lahaye als kaarsenfabrikant en
Math. Luc. F. Nijpels als leerlooier.
Voor de renteniers uit 1811 I 12 die in 1795 reeds tot de rij kste Maastrichtenaren gerekend werden, gold dit in vee! mindere mate. Patriciaatsfamilies zoals Van Aken, Breuls, De Brienen, Collard, De Brassier, Olislagers, Pillera en
Roosen waren in feite renteniersgeslachten. Andere teIgen uit oude welgestelde families oefenden weI ooit een beroep uit, doch rentenierden gedurende het
grootste gedeelte van de Franse jaren. Van Eyu (voorheen kanunnik), Colen
(koopman), Janssens (advocaat) en De Massen (officier) vormen hiervan enkele voorbeelden.
Relatief veel Maastrichtenaren waren werkzaam in bestuur dan wei
rechtspraak of verdienden de kost a1s notaris of medicus. Van de apothekers
is niet duidelijk of zij slechts tot de hoogst aangeslagenen gerekend kunnen
worden wegens de heffingen voor het patentrecht. Het zijn weI allemaal beroepen die behoren tot het verzorgingspatroon van een middelgrote stad zoals
Maastricht, die bovendien een centrum was van bestuur en rechtsspraak. De
Franse overheid had in het algemeen geen hoge dunk van de Maastrichtse notarissen, advocaten, medici en "gens de lettres" . In 1804 merkte de prefect
Loysel het volgende op over deze klasse van intellectuelen: "Elle ne s'est pas
manifestee par des actions ou des ecrits assez frappans. On peut dire qu'elle est
passivement attachee a l'ordre de choses etabili, mais son grand attachement
ales interets pecuniaires pour objet". Uitzonderingen vormden volgens de
prefect de chirurgijn Mance!, de medicus Bosch en de notarissen Nierstrasz en
Lefebvre. Nierstrasz werd in 1815 ook door Van Panhuys, de gouvernements-
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commissaris, getypeerd als een zeer getalenteerd man die zich had weten op te
werken. Zijn begaafdheden evenzeer als de "omstandigheden" hadden hem
hierbij geholpen, aldus Van Panhuys. Over de advocaten en de pleidooien die
ze hielden, weidde Loysel nog als voIgt uit: "Chacun a cherche a persuader,
moins pour briller par les talens que pour obtenir Ie plus d'avantages pecuniaires' '49).
De komst van de Fransen brak de machtspositie van de regenten. De
hoogste posten in bestuur en rechtspraak werden niet langer aileen bekleed
door teIgen uit patriciaatsfamilies, maar ook door vele nieuwkomers. Deze situatie kwam al in de eerste jaren van het Franse bewind tot stand. Spiertz staat
lang stil bij deze aanvangsjaren. Hij onderkent drie groepen die, soms zeer tegen hun zin, hand- en spandiensten verleenden aan de Fransen. In de eerste
plaats noemt hij personen en families die tot het Maastrichtse patriciaat gerekend kunnen worden. Een deel van de regenten was goed vertrouwd met de
ideeen van de "philosophes" en er zelfs min of meer aanhanger van. De werken van Voltaire, Montesquieu, Rousseau en Locke had den onder de ontwikkelde burgers van Maastricht een gei'nteresseerd lezerspubliek gevonden. De
sterke verfransing van het culturele leven in Maastricht sedert het midden van
de achttiende eeuw, benevens de hechte banden met Luik, een stad waar talloze geestesstromingen vertegenwoordigd waren, hadden hiervoor de weg geopend. Bovendien hadden de vrijmetselaarsloges, waar Maastricht er vijf van
telde, vee I bijgedragen aan de verspreiding van het gedachtengoed van de
"philosophes". De Luikse magistraten vormden onder de verlichte regent en
de meerderheid. Zij stonden in de regel ook niet afwijzend tegenover de vernieuwingen die de Fransen wilden doorvoeren. Onder de Brabantse regenten
waren er enkelen die de Fransen een goed hart toedroegen. Hierbij betrof het
uiteraard in hoofdzaak de patriciers die zich tot het kamp van de "Patriotten"
rekenden. De machtsstructuur in Maastricht week sterk af van die in veel steden van de Republiek, desalniettemin had ook in deze "tweeherige" stad in de
jaren tachtig een conflict tussen "Orangisten" en "Patriotten" plaats gevonden.
Voorts was er een groep van advocaten, notarissen, medici enz., in feite van
ontwikkelde en welgestelde burgers die echter geen deel hadden uitgemaakt
van het patriciaat. Ze misten goede relaties of de afkomst speelde hun parten.
Bij het handelen van deze burgers gingen politieke drijfveren, zoals de prefect
ook in 1804 opmerkte, waarschijnlijk hand in hand met financiele overwegingen, zoals altijd en overal.
De kooplieden en fabrikanten, die de derde groep vormden, waren minder
gelnteresseerd in de politieke vooruitzichten en hoopten op economische veranderingen onder een nieuw regime. Zij verwachtten een periode van bloei bij
opheffing van de vele tolbarrieres, die voor de handel en ijverheid grote belemmeringen opwierpen. Evenzo smachtten fabrikanten naar een versoepeling en
wellicht zelfs afschaffing van de gilderegulering 50 ).
Voor de gehele Franse peri ode is het zinvol een onderscheid te maken tussen
bestuur en rechtspraak. In de bestuursinstellingen van het departement en het
arrondissement waarvan Maastricht het centrum vormde, oefenden tussen
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1791 en 1814 slechts 5 hoogst aangeslagenen uit regentengeslachten een functie
uit, op een na allen van origine Luikse burgers. Hiertegenover stonden 12 leden uit de Maastrichtse burgerij, van wie aileen Chr. Coenegracht en Crahay
in 1795 tot de gezeten burgerij behoorden. Zij werkten zich trouwens nog flink
op binnen de fiscale elite. Het vermogen van de overigen werd in 1795 niet zo
hoog geschat en wellicht met uitzondering van de Fransen Colpin en Hennequin, over wie gegevens uit het begin van de Franse tijd ontbreken, hebben zij
na 1795 hun bezittingen aanzienlijk weten te vergroten. Reintjens, Chr. Coenegracht, M.L.F. Nijpels, De Ceuleneer en Bonhomme kunnen gezien worden
als representanten van handel en nijverheid. Bleron, Crahay, Bosch, PI oem en
J. Th. van Gulpen rekent Spiertz tot de groep van ontwikkelde burgers. Zij waren trouwens overwegend afkomstig uit het Luikse deel van de Maastrichtse
bevolking.
Gezien de wijze van samenstelling van de "municipale raad" ligt het voor de
hand dat de hoogst aangeslagenen goed vertegenwoordigd waren in het plaatse!ijke bestuur 51 ). Op gemeentelijk niveau deelden in de Franse tijd 58 personen de lakens uit: 32 van hen behoorden tot de hoogst aangeslagenen in
1811112. In totaal vervulden een Brabantse en negen Luikse regenten dan wei
nakomelingen daarvan functies in de municipaliteit of municipale raad; zeven
van deze patriciers werden in 1811/12 vermeld op de lijsten van hoogst aangeslagenen. In Utrecht, dat in dezelfde peri ode 114 raadsleden telde, verloren
de regenten vee! minder terrein: 450/0 van de zetels bleef bezet door leden van
het Utrechtse patriciaat52 ). Onder de overige hoogst aangeslagen raadsleden,
25 in totaal, waren apothekers, medici, notarissen en advocaten benevens beroepsbeoefenaren zoals aannemers, brouwers, looiers en chicorei- en meekrapfabrikanten. Slechts vijf van deze plaatselijke bestuurders werden in 1795
reeds tot de meest vermogende burgers van Maastricht gerekend.
Op het gebied van de rechtspraak verloren de oude machthebbers minder
terrein. Na 1795 en met name in de eerste jaren onder het Franse bewind waren
26 regenten betrokken bij de rechtspraak, overigens soms zeer tegen hun zin en
voor korte tijd. Tot de hoogst aangeslagenen behoorden 28 personen die werkzaam waren geweest in een van de colleges die in Maastricht recht spraken. 8ehalve 11 Luikse en drie Brabantse patriciers betrof dit 14 rechters die uit de
Maastrichtse burgerij afkomstig waren of zich eerst na 1795 in de stad hadden
gevestigd. De functionarissen die niet konden bogen op een verleden als regent
bekleedden in hoofdzaak de lagere posten zoals die van vrederechter.
De hoogste functies bij de belastingdiensten zijn tot nog toe buiten be schouwing gebleven. Worden deze meegeteld, dan blijkt dat in totaal meer dan de
helft van de 121 hoogst aangeslagenen tussen 1795 en 1814 betrokken was bij
de uitoefening van taken op het gebied van het overheidsbestuur en/of de
rechtspraak. De machthebbers van oudsher die zich handhaafden en de
nieuwkomers op dit terrein hadden gemeen dat ze voornamelijk van Luikse
origine waren en als vermogend kunnen worden beschouwd. Wat het laatste
kenmerk betreft, bestond er weinig verschil met het Ancien Regime. De Vroede kenschetst de gevolgen van de Franse Revolutie niet voor niets als voigt:
"En toch week, in zaken van de politiek de praktijk sterk af van de leu zen die
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de Franse Revolutie had geproclameerd. De gelijkheid werd snel aangetast en
wat is er van de vrijheid terechtgekomen? Van democratie is de facto al spoedig geen sprake meer geweest. Gegoedheid werd - of bleef - het criterium van
actief politiek burgerschapSJ) . De meeste functies leverden trouwens weinig of
geen loon op en slechts in zeer uitzonderlijke gevallen zo veel dat men er rijk
van kon worden. Ze gaven echter wei macht en invloed en wie zal betwisten dat
dit belangrijke (hulp)middelen kunnen zijn bij het handhaven en verwerven
van rijkdom? Bovendien beleefde zeker in de eerste jaren van het Franse bewind de corruptie een bloeiperiode, aldus Rogier en Spiertz54).

*
De grootste fortuinen worden doorgaans vergaard in de handel en nijverheid.
Onder de hoogst aangeslagenen bevonden zich de belangrijkste Maastrichtse
kooplieden en ondernemers van dat moment en ook van de komende decennia. De Kamer van Koophandel en Fabrieken te Maastricht telde bijvoorbeeld
tussen 1817 en 1852 in totaal27 leden, bij 18 ging het om een hoogst aangeslagen handelaar of fabrikant uit 1811112, dan wei om een zoon daarvan. W.J .
Hennekens, Johan Rouffaer en Jacob Bemelmans waren achtereenvolgens de
voorzitters die de leden uit het midden kozen SS ).
De verzorging van de vesting en het garnizoen bleef ook onder het Franse
bewind de belangrijkste pijler onder de stedelijke economie, meent
Maenen 56 ). Mogelijk kan ook de welstand van een deel van de rijke
Maastrichtse bovenlaag met deze functie in verband worden gebracht. Zo
werd Courtat, de welgestelde - overigens in Parijs geboren - fournisseur van
het Franse leger in de belastinglijst expliciet vermeld als "entrepreneur des fortifications". Morreau noemt in zijn uitvoerig gedocumenteerde studie van de
Maastrichtse vestingwerken herhaaldelijk de families Soiron, Strengnart en
Sanders, waar het de aanbesteding van werkzaamheden betreft S1 ). Leveranties
aan het garnizoen vormden een essentiele bron van inkomsten voor
(graan)kooplieden en ondernemers zoals brouwers, jeneverstokers en Ieerlooiers, beroepen die ook uitgeoefend werden door enkele van de hoogst aangeslagen Maastrichtenaren. De vraag is echter in hoeverre het sectoren betrof
waarin met name in de Franse tijd exceptioneel hoge wins ten werden gemaakt.
Dit moet immers het geval zijn geweest, wil het fenomeen van "nouveaux riches" tegen de achtergrond van beroepsbezigheden verklaard worden.
Welnu, de Fransen stelden veel plannen op voor werkzaamheden aan de
vesting, maar sIechts enkele daarvan werden uitgevoerd 58 ) . De sterkte van het
garnizoen in de peri ode 1795-1815 was met doorgaans 3 a4000 man niet beduidend hoger dan voor de komst van de Franse legers. Kortom, voor de kooplieden en ondernemers die afhankelijk waren van de verzorging van de vesting en
het garnizoen wijzigde zich onder het Franse bewind niet vee!.
De Maastrichtse handel was ook in de Franse tijd niet erg ontwikkeld. Maenen citeert bijvoorbeeld een rapport uit 1810 waarin werd geconstateerd dat:
"Ia commerce de ce Departement est generalement de peu de consequence' '59). Maar de handelaren hadden na 1795 toch minder reden tot klagen dan
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voor de komst van de Fransen, zo toont Jansen in een recent artikel aan. Met
het slechten van de vele territoriale grenzen en tolbarrieres in de onmiddellijke
nabijheid van Maastricht kon de stedelijke handel na 1795 meer invloed gaan
uitoefenen op het omringende platteland. Verbeteringen van de verkeersverbindingen stimuleerden de doorvoerhandel en de Maastrichtse handelaren
kregen bovendien de vrije toegang tot de grote Franse binnenlandse markt"O).
De nijverheid profiteerde uiteraard ook van het grotere afzetgebied. Uit een
nijverheidsenquete blijkt bijvoorbeeld dat de branders niet aileen hun waar
konden slijten op het omringende platteland, maar zelfs exporteerden, onder
andere naar Pruisen. De zeepzieders en zoutraffinadeurs verkochten volgens
dezelfde statistieke opgaven hun produkten ook ten dele in het buitenland 61 ).
De leerlooierij werd met name gedurende de laatste jaren van het Franse bewind gekenmerkt door een opmerkelijke opleving. De meekrapverbouwers en
fabrikanten voeren wei bij het wegvallen van de buitenlandse concurrentie en
fabriceerden de rode verfstof voor textielfabrieken in Frankrijk en in het bijzonder voor die in de nabijheid van Aken. De jeneverstokers, zeepzieders,
zoutraffinadeurs en meekrapfabrikanten ging het dus voor de wind. De tabaken cichoreitelers en -fabrikanten profiteerden uiteraard van de omstandigheid
dat de invoer van tabak en koffie onder de Fransen grotendeels was stilgevallen. In een statistieke beschrijving uit 1814 vatte een ambtenaar het als voigt
samen: "La commerce de Maestricht consiste, aujourd'hui, en fabrique de savon noir, d'eau de vie de grains, d'amidon de garance, de chicon!e et de tabac". Hij voegde er verder aan toe dat de stedelijke welvaart bovendien
berustte op de landbouw en het garnizoen 62 ).
De bieromzet vertoonde geen opgaande lijn. Het garnizoen was niet omvangrijker dan voorheen. Bovendien ondervond het bier als volksdrank sedert
het midden van de achttiende eeuw con curren tie van dranken zoals jenever,
maar ook van koffie en thee. Onder de gegoede burgerij was daarenboven een
voorkeur ontstaan voor wijn. De concurrentie van brouwerijen op het platteland, waarvan er na 1795 vele werden opgericht, betekende een verder verlies
aan afzet voor de Maastrichtse brouwers. Philips schetst van de algemene situatie van de Maastrichtse brouwerijen rond de eeuwwisseling geen florissant
beeld. De contractie ging wei gepaard met een zekere concentratie en zo ontstond er tegelijkertijd een aantal grotere Maastrichtse brouwerijen, waar ook
een nieuwe generatie brouwers de scepter ging voeren. De families Rutten en
Hustinx vormen hiervan de beste voorbeelden: gedurende de gehele negentiende eeuw exploiteerden zij grote brouwerijen 63).
Na de afschaffing van de gilden kon de stedelijke nijverheid zich ook beter
ontplooien. Verder onderzoek zou moeten uitwijzen in hoeverre de ondernemers hiervan terstond gunstige effecten ondervonden.
Over enkele ondernemers zijn nadere gegevens bekend. Het Franse gezag
stelde namelijk in 1810 voor bepaalde takken van nijverheid en handel een
overzicht samen van de belangrijkste firma's"·). Deze licht niet in over
winsten, doch geeft wei een schatting van de omzetten. P.D. Nijst was de
grootste looier met negen werklieden en een jaaromzet van 200.000 francs. De
leerlooierij van Jean D. Nijpels volgde op grote afstand met circa 70.000
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francs en die van Gheysen met 50.000 francs. De Jonge becijfert dat het uitoefenen van het looiersbedrijf een "flink burgermansvermogen" veronderstelde. AIleen welgestelde lieden konden dit beroep uitoefenen 65 ). De fraaie en
dure panden in de looiersbuurt van Maastricht maken dit ook zeer aannemelijk. Hier woonde ook de meekrapfabrikant J.W. Gadiot. Hij behaalde een
jaaromzet van om en nabij 120.000 francs . De Ceuleneer, die het imposante
"Generaalshuis" aan het Vrijhofliet bouwen , verkoehtjaarlijks voor 300.000
francs aan tabak, ciehorei en meekrap. De graankoopman en distillateur
Rouffaer deed daarvoor niet onder. De zoutziederij Den Appel-Cazeaux produceerde voor 400.000 francs. Bij de zakelijke affaires van de bankiers/ handelaren ging het om nog hogere bedragen. Visschers, sedert 1795 in zaken, was
de grootste met 1.200.000 francs; A. Gadiot volgde met 900.000 francs evenals
de gebroeders Tielens die al het langst het bankiersvak combineerden met dat
van handelaar .
In de lijsten werd verder een sehatting vermeid van het vermogen van de desbetreffende persoon en daarenboven getraeht aan te geven hoe dit fortuin tot
stand was gekomen. Zo blijken van de voornoemde personen A. Gadiot en De
Ceuleneer over het grootste fortuin te besehikken, namelijk 300.000 francs.
Zij worden gevolgd door J. Tielens met 250.000 francs en vervolgens Den Appel en J .W. Gadiot met ieder 200.000 francs . Onderaan staat de looier Gheysen met 20.000 francs . Sleehts van aeht aangeslagenen werd ook de oorsprong
van hun vermogen vermeld . Het bezit van Rouffaer, wiens familie in1795 al
tot de rijkste van Maastricht behoorde, werd betiteld als "ancienne" , voorts
verdiende hij goed met de distilleerderij. Vissehers, die eerst na 1795 fortuin
maakte, dankte zijn weIst and aan de aankoop van effecten, letterlijk staat er
"l'aehat d'effets"66). Daarenboven had hij zieh verrijkt met de aan- en verkoop van domeingoederen . Een andere nieuwkomer was J.W. Gadiot, die
reeds sedert 1782 de kost verdiende ais meekrapteler en -fabrikant; met deze
verfstof had hij ook zijn kapitaal gemaakt. Zijn broer A. Gadiot behoorde
eveneens tot de "nouveaux riches". Hij was sinds 1792 een succesvol bankier,
maar had ook fortuin gemaakt met domeingoederen. De Ceuleneer yah in dezelfde categorie en ook hij had zijn rijkdom niet aIleen te danken aan zijn zakelijke aetiviteiten, maar tevens aan de aanschaf van domeingoederen. Den
Appel, eveneens een nieuwkomer, verdiende goed met de zoutziederij en had
zijn vermogen evenals Visschers verder vergroot met de aankoop van "effecten". De broers J. en P. Tielens werden in 1795 al tot de rijkste Maastrichtenaren gerekend. Hun vermogen werd dan ook gezien als "aneienne"; bovendien
legden hun handelsaetiviteiten en het bankieren hun geen windeieren.
Zijn de gevallen van deze acht eliteleden typisch, dan kan gesteid worden
dat zakelijke winsten van belang waren. Tevens blijkt eehter dat deze waarsehijnlijk niet altijd voldoende zullen zijn geweest om zich binnen korte tijd
tot de allerrijksten op te werken. Uitzonderlijke omstandigheden met eenmalige mogelijkheden om snel rijk te worden moesten helpen de kloof met de top
te overbruggen. De handel in staatsfondsen en domeingoederen behoorden
hier bIijkbaar toe.
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STAATSFONDSEN EN DOMEINGOEDEREN

De rentebetaling over de staatsschuld werd voor de overheid steeds meer een
drukkende last, het Franse gezag kon niet aan zijn renteverplichtingen voldoen en greep uiteindelijk naar het "paardemiddel" van een tiercering. Bij de
wet van 30 september 1797 werd slechts 113 van de open bare schuld als werkelijke schuld erkend, waardoor de rentebetaling proportioneei veriaagd kon
worden. Maar nu werd ten minste 113 van de rente gegarandeerd. Over het
resterende gedeelte van het oorspronkelijk in de staatskas gestorte kapitaal
ontvingen de renteniers zogenaamde ,,2/3-bonnen". Deze konden onder andere worden aangewend voor de aanschaf van geveilde nationale goederen.
Hierbij gold trouwens de nominale waarde onafhankelijk van de koers. Onder
invloed van de ooriogshandelingen hadden inmiddels ook veel buitenlandse
mogendheden de uitbetaling van de rente gestaakt. De renteniers werden nu
geconfronteerd met een aanzienlijke daling van hun inkomsten. Bovendien
had den ze het vertrouwen verloren in de overheden die beschuldigd werden
van kwade trouw. De effectenportefeuilles of delen daarvan werden afgestoten, hetgeen grote algemene koersdalingen tot gevolg had. Het aanbod van de
,,2/3-bonnen" was bijvoorbeeld zo groot dat de renteniers die wensten te verkopen, de schuldbrieven voor 2070 van hun nominale waarde van de hand
moesten doen. Ook de erkende staatsschulden, de " 1I3-schuldbrieven" ,
vormden in de ogen van veel renteniers een slechte belegging. AIle vertrouwen
was zoek. De ,,1I3-bons" werden aan de beurs verhandeld voor 20% van hun
nominale waarde. De kopers van de fondsen verwierven hiermee tegen spotprijzen effecten.
Met de handel in papiergeld, de zogenaamde "assignaten" , waren aanvankelijk ook forse winsten gemaakt. Slechts met de grootste tegenzin en aileen
van de Fransen accepteerden handelaren en winkeliers dit vrijwel waardeloos
geld tegen de officieel vastgestelde koers. In het onderlinge geldverkeer was
het zonder waarde en zodoende verkochten zij de assignaten veelal ver onder
de nominale waarde verder. Terwijl de winkeliers verarmden, deden speculanten goede zaken.
De oude welgestelde families leden door de rentetiercering en de algemene
instorting van de koersen gevoelige verliezen. Er waren overigens nog meer
verliesposten; de oorlogsschade aan huizen en landerijen en de hoge ooriogsschattingen die gevolgd werden door vele andere buitengewone heffingen (bijvoorbeeld de "Emprunt Force") vormden aanslagen op het vermogen van de
gezeten families, tegenslagen waarvan de patricische geslachten onder hen
zich ook moeilijker konden herstellen nu ze niet mee automatisch toegang
hadden tot de lucratieve functies.
.
In de aanvangsjaren van het Franse bewind voltrok zich ook op een ander
terrein in een snel tempo een gigantische bezitswisseling. Hierbij werd een van
de belangrijkste klassen van bezitters uit het Ancien Regime uitgeschakeld. De
soms eeuwenoude geestelijke instellingen werden afgeschaft en hun bezittingen verbeurd en tot domeingoederen verklaard, samen met die van de eveneens
opgeheven gilden en ridderorden. Winten, die de verkoop van domeingoede-
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ren uitvoerig heeft onderzocht, schat dat in het departement van de Nedermaas 130 kloosters, abdijen, priorijen en kapittels werden opgeheven 67) . Het
misverstand bestaat dat ook de goederen van de adel en masse onteigend werden. Dit gebeurde slechts met de bezittingen van de edelen die gevlucht waren
en als "emigranten" werden beschouwd. In Frankrijk betrof dit een groot
deel van de adel, in het departement van de huidige provincies Limburg slechts
een zestal belangrijke landheren.
Het revolutionaire bewind verdeelde de genaaste goederen niet onder het
behoeftige yolk, maar verkocht ze om de lege staatskas te spekken bij opbod
aan de hoogste bieders. Vooral huizen, boerderijen en landerijen werden geveild . Zo veranderden bijvoorbeeld 126 woonhuizen en kloostergebouwen in
Maastricht van eigenaar en in het gehele departement werd volgens een ruwe
schatting van Win ten tussen 1797 en 1813 circa 30.000 ha geveild. Slechts een
gering dee I hiervan werd opgekocht door de huurders of pachters. De landbouwende bevolking in het departement van de Nedermaas profiteerde evenals die in Henegouwen of in het arrondissement Namen nauwelijks 68 ). Van de
bezittingen van het St. Servaaskapittel kwam bijvoorbeeld slechts 6,71170 in
handen van landbouwers. De geestelijkheid zelf kocht nog geen 8% terug 69).
Recent heeft Ubachs een overzicht gepubliceerd van de geschiedschrijving
over de verkoop van de nationale goederen. Uit de tot nog toe gepubliceerde
onderzoeksresultaten betreffende de verkochte domeingoederen in Frankrijk
en Belgie blijkt dat de stedelijke burgerij en met name de middenklassen het
meest profiteerden 70). Een relatief kleine groep van kopers verwierf bij de talloze verkopingen het grootste gedeelte van de verbeurd verklaarde bezittingen. Tagage, Spierz en Delatte wijzen zelfs op het bestaan van Parijse en Luikse
compagnieen die waren opgericht met als uitgesproken doel de aankoop van
voormalig kerkelijk bezit71).
Onder de kopers van de domeingoederen in het departement van de Nedermaas traden van het begin af aan Maastrichtse burgers op de voorgrond. Winten constateert dat zij ongeveer 114 van alles wat onder de hamer kwam
verwierven . Zij kochten in totaal 8720 ha, waaronder 69 borderijen met een
gezamelijke oppervlakte van 2.733 ha, 11 molens en 10 kloostergebouwen 72 ).
Mogelijk leefden onder de " verlichte" burgerij van Maastricht de minste politieke, morele en godsdienstige bezwaren tegen de aankoop van goederen die
aan de kerk hadden toebehoord. De Maastrichtse burgerij schroomde niet
zich te compromitteren. Eerst het Concordaat van 1801, dat de kopers van
voormalig kerkelijk goed in hun bezit bevestigde, bevatte namelijk een geruststelling voor de opkopers. Met deze bekrachtiging verloren ook de religieuze en morele overwegingen die tegen de aankoop van geconfisceerde
kerkelijke goederen pleitten aan waarde. Toch zijn de kopers in een slechte
reuk blijven staan en veroordeelde met name de boerenbevolking de nieuwe
grondbezitters. Zo deden er in de negentiende eeuw allerIei verhalen de ronde
over de tragische levensloop van de kopers en werd er gesproken over "zwart
goed" gekocht door "afvalligen". Ubachs sluit niet uit dat het ressentiment
van de boeren jegens de "zwart goedkopers" voortkwam uit de afkeer die
pachters voor hun (nieuwe) pachtheren koesterden 73 ).
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De Maastrichtenaren zaten daarenboven dicht bij het vuur. De verkopingen
vonden namelijk in de departementshoofdstad plaats; hier woonde ook een
gegoede burgerij die het kapitaal bezat voor de aanschaf van zulke omvangrijke bezittingen. Wat maakte nu het kopen van nationale goederen zo aantrekkelijk? De gronden en huizen werden bij opbod verkocht en hadden een
inzetprijs die in een vaste relatie stond tot de jaarlijkse opbrengst of gebaseerd
was op een waardeschatting. De verkoopprijzen lijken doorgaans eerder te
hoog dan te laag, soms wei 20 maal de inzetprijs. N.P. Bonhomme kocht bijvoorbeeld in februari 1798 een huis voor 250.000 livres; het pand was geschat
op 28.000 livres en bij de verkoop ingezet op 21.000 livres. De kopers behoefden echter tot oktober 1798 niet in klinkende munt te betalen, "bons de retraite" en staatsfondsen werden ook als betaalmiddel geaccepteerd. De
staatsfondsen waren te koop voor een fractie van hun nominale waarde en de
"bons" werden voor circa 20% van hun oorspronkelijke waarde verhandeld 74 ). Speculanten koch ten de bons en schuldbrieven op en verwierven hiermee
domeingoederen .
Betaalde
Bonhomme
bijvoorbeeld
met
2/3-schuldbrieven, dan kostte het pand hem in werkelijkheid circa 5000 livres,
in feite nog niet eenvijfde van de geschatte waarde. Vooral in 1797 en 1798 waren de reele prijzen van de verkochte nationale goederen uitermate laag. In
1799 en volgende jaren moest er weliswaar in klinkende munt worden betaald,
maar werden door de in acute geldnood verkerende Franse overheid de inzetprijzen verlaagd. De nationale goederen werden zodoende ook in het begin
van de negentiende eeuw nog onder hun waarde geveild, zij het niet meer voor
soms vee I minder dan de helft. De winsten werden minder groot, maar toch
nog aantrekkelijk genoeg om de verkopingen voortgang te laten vinden . Bovendien kwam er na het concordaat een nieuwe groep van geinteresseerden bij,
toen ook degenen die zich tot dan toe uit morele of religieuze redenen hadden
laten weerhouden, tot aankoop overgingen.
De invloed van de verkoop van domeingoederen op de regionale vermogensverhoudingen kan niet gemakkelijk overschat worden. Vit 1805106 dateert bijvoorbeeld een lijst van de 60 hoogst aangeslagenen van het gehele
departement. In de rubriek "observations" werd over de helft van deze rijkste
Limburgers vermeld dat het een "acquereur" of zelfs een "grand acquereur"
betrof75 ). Vrijwel aile kopers van domeingoederen verleenden ook verdre
hand- en spandiensten aan het Franse bewind, hetzij in hetbestuur, hetzij in de
rechtspraak. Van de 21 hoogst aangesiagenen die in 1805106 in Maastricht
verbleven, werden er 13 als "acquereur" aangemerkt. In de groep van de
hoogste belastingbetalers uit het departement was de Maastrichtse burgerij
dus goed vertegenwoordigd en met name de "zwart-goedkopers" onder hen.
Vijf, zes jaar later kwamen van hen op de lijst van 121 hoogst aangeslagenen
nog 18 person en voor, onder wie 11 kopers van nationale goederen.
Overigens gold voor meer hoogaangeslagen Maastrichtenaren uit 1811112
dat ze zich hadden verrijkt met de handel in of aanschaf van voormaiig kerkeiijk bezit. Spiertz en Winten geven overzichten van de voornaamste
Maastrichtse kopers van domeingoederen'6). Zo biijkt dat 40070 van de rijkste
Maastrichtenaren de geiegenheid te baat had genomen en huizen, boerderijen
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dan wellanderijen uit het voormalig kerkelijk bezit had gekocht. Dit kon varieren van een enkel huis of een paar hectaren tot vele huizen en honderden
hectaren. De grootste aankoop van de brouwer Paulissen betrof de brouwerij
van het St. Servaaskapittel, die hij tot dan toe had gehuurd; verder kocht hij
slechts 6 ha. De belangrijkste koper van nationale goederen was ongetwijfeld
de Maastrichtse wijnhandelaar H.F. Hermans. Hij kocht in totaal738 ha, zeyen huizen in Maastricht en daarbuiten een molen, vijf huizen alsmede de 60
huisjes van het Groot Begijnhof van St. Truiden. Hermans vestigde zich in
1804 als kasteelheer te Heel en behoort derhalve niet tot de onderzochte groep
van hoogst aangeslagenen. Er verbleven te Maastricht velen die op de veilingen honderden hectaren verwierven, bijvoorbeeld de notaris 1.Th. van Gulpen die 633 ha. kocht benevens negen huizen in Maastricht en aandelen in een
watermolen en kloosterrui"ne, en de Agent der Domeinen W. Bleron die 539
ha. kocht en de hoogwaardigheidsbekleders Roemers en Reintjens die ieder
bijna 400 ha. aanschaften. Onder de hoogst aangeslagenen uit 1811/12 bevonden zich 20 stedelingen die ieder meer dan 100 ha. domeingoederen op de veilingen verwierven en daarnaast nog eens zeven Maastrichtenaren met
bescheidener aankopen van 42 tot 82 ha. Deze 27 aangeslagenen konden door
de aanschaf van nationale goederen in korte tijd hun belastbaar bezit buitengewoon vergroten. Zij profiteerden dus in bijzondere mate van de maatregelen van de Franse overheid. Eenmaal gecompromitteerd konden ze niet anders
dan hun steun verlenen aan de Fransen en had den ze ook belang bij de handhaving van het Franse gezag. De tijdgenoten dachten er eender over, de kanttekeningen die Van Panhuys in 1815 bij de voordracht van sommige notabelen
plaatste laten hier geen twijfel over bestaan: "II est acquereur de domaines,
circonstance qui a du necessairement influer sur les sentiments politiques", of
"Acquereur de domaines et comme tel it etoit attache au gouvernement
fran~ais"77).

Hiermede is ook verklaard waarom bijvoorbeeld niet minder dan 21 van de
voornaamste kopers van "zwart goed" in de Franse tijd diverse, doch veelal
onbezoldigde, functies in bestuur en rechtspraak vervulden. De status en
macht die deze functies verschaften zal tegelijkertijd hun kansen en mogelijkheden op het verwerven van nationale goederen hebben vergroot. Het was een
vruchtbare samenwerking, die echter met het oog op de toekomst niet zonder
risico's was.
Breuls, Coenegracht, Crahay, Membrede, Van Panhuys en Veugen behoorden in 1795 reeds tot de rijkste families in Maastricht. Dank zij de aankopen
van geveilde kerkelijke goederen klommen Coenegracht, Crahay en Veugen
tussen 1795 en 1811/12 verder op tot de groep van 25 hoogst aangeslagen burgers van Maastricht, een toplaag binnen de fiscale elite waartoe de overige drie
reeds in 1795 behoorden. Een fraai voorbeeld vormt de koopman/brander
Christiaan Coenegracht die tot de eerste Maastrichtse aanhangers van het
Franse bewind behoorde. Van het begin af aan vervulde hij voor korter of
langere tijd diverse bestuursfuncties, onder andere die van burgemeester van
Maastricht. Bij zijn huwelijk in 1781 bracht hij in: een oliemolen te St. Pieter,
acht ha. grond en een aandeel in een pakhuis in Maastricht. Zijn echtgenote
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Sara Catharina Bemelmans ontving als ouderlijk erfdeel twee huizen in
Maastricht en circa 19 ha. In de Franse tijd kochten zij onder andere de volgende bezittingen: het goed Lichtenberg te St. Pieter, bestaande uit een hoeve,
een oud vervallen kasteel en 114 ha.; de pachthoeve Eyserhof te Witten van
103 ha.; een boerderij te Noorbeek met 18 ha. grond; 54 perce len bouw- en
weiland verspreid over 16 gemeenten en ter grootte van 45 ha. Samen met zijn
zwager Antoon Bemelmans kocht hij diverse goederen. Onverdeeld bleven het
klooster Hoog Cruts te Noorbeek - naast de kloostergebouwen een pachterswoning en 79 ha. - alsmede de pachthoeve Longbroux te Charneux/Neufchateau, groot 22 ha. De twee kinderen uit het huwelijk Coenegracht-Bemelmans
bleven goed verzorgd achter en behoorden tot de allerrijkste burgers van de
stad?S).
Vit de Maastrichtse samenleving waren daarenboven nog eens 17 kopers afkomstig: 17 van hen behoorden in 1795 ook tot de aangeslagenen in de oorlogsschatting, doch niet tot de gezeten burgerij. Het betrof met andere
woorden Maastrichtenaren die reeds voor de komst van de Fransen enig vermogen had den vergaard en dat vervolgens in enkele jaren wisten te verveelvoudigen met de aankoop van domeingoederen. Grote winsten lagen in het
verschiet, maar de potentiele koper moest toch over enig beginkapitaal beschikken, hoe laag de feitelijke aankoopsommen ook waren. J.Th. van Gulpen was wei een van de meest prominente van deze nouveaux riches. In zijn
testament wees hij zijn vrouw op het feit dat hun fortuin geen overgeerfd vermogen betrof: "Plus il prie son epouse de prendre en consideration, que la majeure de leur fortune est l'effet du travail et de l'industrie de son mari"79). Op
welke wijze Maastrichtenaren zoals Daems, Dambermont, Lefebvre en Reintjens de aankopen financierden is niet duidelijk. In 1795 werden zij immers nog
niet eens tot het belastingplichtige deel van de bevolking gerekend. Lefebvre
en Reintjes bekleedden wellangdurig belangrijke bestuursposten. De bezoldiging aileen kan ze niet tot de aankopen in staat hebben gesteld, de machtspositie opende mogelijk wei deuren.
Een viertal vreemdelingen kocht veelvuldig op de veilingen en behoorde tot
de hoogst aangeslagen burgers van Maastricht, namelijk de uit Namen afkomstige koopman Francken, de Parijzenaar Destouvelles, advocaat van beroep en de, eveneens Franse, bestuursfunctionarissen Hennequin en Loisel.
Het oude Maastrichtse patriciaat hield zich grotendeels afzijdig van de
open bare verkopingen. Aileen de Brabantse patriciaatsfamilie Van Panhuys
en de Luikse deftige families Breuls, Membrede en Roemers lieten zich zien op
de veilingen en kochten vee I domeingoederen. Waarschijnlijk hebben echter
meer families geprofiteerd van de verkoop van het onteigende kerkelijke bezit.
Achter de schermen zullen veel goederen bijvoorbeeld nogmaals van eigenaar
zijn gewisseld. Per slot van rekening trachtten speculanten immers uit de aanen verkoop van de goederen winst te behalen. Bovendien moesten zeker de van
huis uit niet zo bemiddelde kopers zich diep in de schulden steken en om deze
af te lossen na enige tijd weer een deel van de verworven goederen met een zoet
winstje van de hand doen. Hoe valt anders te verklaren dat be ken de "zwartgoedkopers" zoals Bleron, Daems, J.Th. van Gulpen en Reintjens zo veel
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minder nalieten dan waarvoor ze als koper te boek staan 80)? P.1. Francken
vormt hiervan misschien wei het beste voorbeeld. Hij vestigde zich eerst na de
komst van de Fransen in Maastricht en bleek een van de actiefste kopers van
domeingoederen met een totaal van 216 ha. In 1828 overleed hij te Vroenhoyen en liet slechts 28 ha. na aan zes nog in leven zijnde kinderen; geen van de
nazaten noch zijn tweede echtgenote lieten op hun beurt een bezit van enige
omvang na. Hun beroepen suggereren ook eerder een bescheiden welstand,
namelijk boer, schoenmaker, pikeur en twee geemployeerden bij de overheid.
Francken had het grootste deel van de domeingoederen die hij op de veilingen
had verworven weer verder verkocht. Zo werd in 1820 een notariele acte gepasseerd waarbij Francken aan de looier Petrus Dominicus Nijst 55 ha.
verkocht 81 ). Mogelijk heeft Nijst zich op deze manier meer voormalige nationale goederen aangeschaft. In 1811112 betaalde hij nog maar 48 francs aan
grondbelasting, bij zijn overlijden liet hij echter behalve 27 huizen in
Maastricht ook nog eens 235 ha. na.
Verder mag niet uitgesloten worden dat families zich bedienden van stromannen en dat sommige van de bekende kopers weliswaar nationale goederen
aanschaften in eigen naam, maar in werkelijkheid optraden voor rekening van
anderen. Zo komen de namen van bijvoorbeeld de bankier Visschers en de belastingcontroleur 1.D. Nijpels niet voor onder die van de belangrijke kopers,
terwijl beiden reeds door het Franse bestuur als "acquereurs" werden bestempeld. Ook na de Franse tijd breidde Visschers zijn bezit uit met goederen die
voorheen deel hadden uitgemaakt van het kerkelijk bezit. In 1821 nam hij bijvoorbeeld van M.H. Veugen-Lousberg het goed Castert over, bestaande uit
een kasteel en circa 120 ha. Zij was de moeder van de "acquereur" E.S. Veugen en had dit bezit in 1798 als domeingoed verworven 82 ). De ene "zwartgoedkoper" kocht aldus van de andere.
Er bestond trouwens in het algemeen een levendige handel tussen de bekende kopers onderling. De grote brokken werden vaak ook door twee of meer
kopers sam en gekocht. Later volgde dan veelal een notariele splitsing, verkoping of ruiling van de gezamenlijke bezittingen. Zodoende kan slechts een uitputtend onderzoek van het notariele archief licht werpen op aile profiteurs van
de verkoop van domeingoederen in de Franse tijd. Hieruit blijkt trouwens ook
dat notarissen, voor lOver ze zelf al niet koch ten, in ieder geval met de verdere
afwikkeling van de verkoop van het geconfisceerde kerkelijke bezit goede zaken moeten hebben gedaan.

V ACCEPTA TIE
In de Franse tijd speelden lOwel de oude als de nieuwe rijken een vooraanstaande rol in het openbare leven van Maastricht. Zij bekleedden niet aileen de belangrijkste posten in het overheidsbestuur en de rechtspraak, maar
waren ook in vele andere lichamen actief. Vit hun midden werden bijvoorbeeld ook de Maastrichtse vertegenwoordigers voor het "College electoral du
Departement" gekozen. Zodoende hadden ze invloed op de kandidaatstelling
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voor het Wetgevende Lichaam en kozen ze zelf de kandidaten voor de Senaat
en de "Conseil General"8'). Ook in de "Societe d' Agriculture du Departement" en in het "Comite Consultatif d' Agriculture, des Arts et de Commerce" namen ze een gewichtige positie in. Kopers van domeingoederen zoals
Bonhomme, Breuls, De Ceuleneer, Colpin, Chr. Coenegracht, 1.W. Gadiot,
Loisel, Membrede, M.L.F. Nijpels, Reintjens, Roemers en Veugen namen aldus hun nieuwe belangen als grootgrondbezitters waar. Nouveaux riches en
teigen uit oude welgestelde (patriciaats)geslachten maakten ook tezamen deel
uit van de kerk- en armenbesturen. Maastricht telde vier katholieke kerkbesturen; de Maastrichtse armen en wezen moesten zich wenden tot het "Bureau
Central de Bienfaissance" en de "Commission de l'Administration des
Hospices Civils". Boucqueau, Visschers, Lefebvre, Van Beethoven, de Lahaye, 1.Th. Van Gulpen, Nierstrasz, G.P. Nijst, Heckelers, Bosch, De Ceuleneer en 1.F. Soiron zaten er aan een tafel met Chr. Coenegracht, Crahay,
H.M. Nijpels, De Limpens, De Massen, Lekens, Kerens en Olislagers. Te verwonderen valt het feit dat zich onder de led en van de katholieke kerkbesturen
bekende kopers van domeingoederen bevonden. In de eeuwenoude en excIusieve Broederschap der Heilige Maagd en Marteiares Barbara, die maximaal
25 confraters telde, werden ze trouwens ook geaccepteerd. Nog na 1797, to en
de verkopen begonnen, werden toegeiaten Van Halen, Bonhomme, De Ceuleneer, Lahaye, Heckelers, Paulissen, Nicolaas Van Gulpen en zelfs de zonder
meer beruchte en gevreesde "zwart-goedkoper" W. Bleron84 ). Tilde de bevolking van Maastricht in tegenstelling tot die van het omringende platteland niet
zo zwaar aan het feit dat iemand zich verrijkt had met voormalig kerkelijk
bezit?
Na de aftocht der Fransen in 1814 bleef aanvankelijk veel bij het oude. De
vertegenwoordigers van het nieuwe maar nog wei voorlopige gezag handhaafden de Franse wetgeving en vervingen slechts in uitzonderlijke gevallen functionarissen. De conseil municipal, omgedoopt in gemeenteraad, en maire
Coenegracht bleven bijvoorbeeeid nog een jaar ongewijzigd in functie.
Ubachs verhaalt zelfs over geestelijken die berispt werden nadat ze gepleit
had den voor teruggave van de onteigende kerkelijke goederen 85 ). De eerste en
tweede vrede van Parijs (1814/15) bepaalden ook dat de verkochte nationale
goederen niet gevorderd konden worden door de vroegere eigenaars: voor de
kerkelijke goederen was dit in feite al gebeurd bij het concordaat van 180l.
Wijzigingen in de personele samenstelIing van de fiscale elite vonden er onder invloed van de machtswisseling nauwelijks plaats. Ph.l. Boucqueau, oud
prefect van het departement van de Rijn en Moezel en in Maastricht directeur
van de gehate belastingdienst der "Droits reunis" , was een van de weinigen die
de ben en nam, echter niet voor de gealIieerde legers. Hij dook onder in april
1814 to en de Franse opperbeveIhebber, generaal graaf Merle, de rijkste
Maastrichtenaren een heffing oplegde. Boucqueau's vaderlandsliefde werd
met een aanslag van 12.000 frs te zeer op de proef gesteld. Zijn verdwijnen
baatte hem echter niet, want zijn bezittingen werden vervolgens geveild 86). De
overige Fransen, namelijk Hennequin, Destouvelles, Loisel en Courtat zagen
geen noodzaak om zich uit de voeten te maken en bleven in Maastricht wonen . •
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De toekomst zou uitwijzen dat ze een juiste keuze hadden gemaakt. Ze speelden bijvoorbeeld ook nog na 1815 in de diverse bestuurslichamen een belangrijke rol.
Medio 1815 werd duidelijk dat de mogendheden de aanspraken van de Prins
van Oranje op Maastricht definitief zouden erkennen. Veranderingen konden
toen niet uitblijven. Al dan niet gevluchte Franse rechters waren reeds vervangen, de belastingdiensten werden gezuiverd en in mei 1815 moesten ook de
oude Maastrichtse raadsleden en burgemeester Coenegracht het veld
ruimen· 7 ).

*
Een van de eerste gelegenheden waarbij de vooraanstaande families acte de
presence moesten geven betrof de notabelenvergaderingen in 1815. M.K.J.
Smeets licht de achtergronden van deze bijeenkomsten in de provincie(s) Limburg uitgebreid toe. Op elke 2000 inwoners zou een notabele worden opgeroepen zich uit te spreken over de nieuwe grondwet. Eer het zover was werd een
vooriopig register van aanbevolen notabelen samengesteld. Dit register lag ter
inzage van de inwoners van het betreffende arrondissement die tegen de vermelding van een bepaaide persoon bezwaar konden aantekenen, waarna de
notabele eventueel van de definitieve Iijst werd afgevoerd. In het arrondissement Hasselt, dat grensde aan dat van Maastricht, bleken grote bezwaren te
bestaan tegen verschillende van de voorgestelde notabelen en Smeets wijst erop dat met name de voordracht van enkele notoire zwart-goedkopers omstreden was··). In het arrondissement Maastricht voelde geen enkele inwoner zich
geroepen bezwaar te maken tegen de vermelde notabelen. De voorlopige lijst
bevatte 44 Maastrichtenaren, van wie er 29 werden aangewezen voor de notabelenvergadering. Bovendien werden drie inwoners van Maastricht toegevoegd die op geen aanbevelingslijst voorkwamen . Aldus kwamen 47
stedelingen in aanmerking voor de status van, ,notabele" .
TABEL4
Aanbevolen en aangewezen Maastrichtenaren voor de Notabelenvergadering in 1815
In 18111 12 hoogst aangeslagenen

In 1811112 niet-hoogst aangeslagenen

Patriciaat
Burge- Totaal Patriciaat
BurLuiks Brab. rij
Luiks Brab . gerij
12

3

16

31

5

4

3
5
1

3

9
1
1

15
6
2

2
1

3

tegen
Afwezig
Aangewezen

9

3

11

23

3

4

Aanbevolen

7

Totaal
aantal
16

47

6
2
I

21
8
3

Stemden:
v~~r

2

9

32
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De patriciaatsfamilies traden weer op de voorgrond. Men name de protestantse Brabantse regentengeslachten beleefden een "revival" en hadden meer invloed dan in de voorafgaande 20 jaar ooit het geval was geweest. De familie
Van Panhuys was ook onder de Fransen betrekkelijk actief geweest, families
zoals Collard, Pillera, Hesselt van Dinther, Hollard, Van Slijpe en Van Santheuvel had den zich daarentegen gedeisd gehouden of waren eerst kortelings
weer naar Maastricht teruggekeerd. Met uitzondering van Hollard behoorden
zij in 1795 tot de gezeten families van Maastricht. Voor de 17 teigen uit Luikse
patriciaatsfamilies gold op twee na dat zij reeds tijdens het Ancien Regime bijzonder welgesteld waren . Rijkdom was dan wei een van de belangrijkste voorwaarden om tot de notabelen gerekend te worden, maar met de
regentengeslachten kwamen met name de oude rijken weer in de belangstelling
te staan. Immers, slechts 23 burgerlijke families kwamen voor op de aanbevelingslijst. Hiervan werden er bovendien zes reeds in 1795 tot de fiscale elite gerekend. Uiteindelijk bleef de inbreng van de families zonder een patricisch
verleden in Maastricht tot 13 stemm en beperkt en aangezien Coenegracht en
De Limpens 20 jaar eerder ook al onder de meest welgestelde inwoners van
Maastricht gerangschikt werden, bevonden zich niet meer dan II nieuwkomers onder de notabelen die hun stem uitbrachten. Baron Von Emminghaus,
Pichot en baron Billehe de Valensart vestigden zich na 1795 in Maastricht; zij
moeten dus wei tot de nieuwkomers worden geteld. Gezien hun afkomst en
nauwe relaties met het Maastrichtse patriciaat kunnen ze echter bezwaarlijk
als nouveaux riches worden beschouwd. Zodoende werden de vele recent gearriveerde families onder de Maastrichtse rijken met slechts acht stemmen vertegenwoordigd in de notabelenvergadering; met uitzondering van de bankier
Visschers gaven ze een positief oordeel over de grondwet. De Brabantse regenten families spraken ook hun vertrouwen uit in de nieuwe grondwet, maar de
Luikse patriciers stemden in meerderheid tegen. De Brabantse families verwachtten uiteraard veel van het nieuwe Nederlandse bewind en de nouveaux
riches moesten een goede indruk maken op het nieuwe gezag. Zij hadden zich
immers met "zwart goed" verrijkt en bovendien vele hand- en spandiensten
aan de Fransen verleend . Dit gold ook voor Roemers, Membrede en Veugen,
de Luikse patriciers die voor stemden. Luikse regenten zoals Kerens, Lekens,
Olislagers, De Crassier en Tielens hadden daarentegen weinig te vrezen. Domeingoederen had den ze niet gekocht, althans niet officieel, en verder hadden
ze hoogstens zitting genomen in enkele rechterlijke colleges. Mogelijk stemden zij tegen, omdat ze niet de beste herinneringen had den aan het Staatse gezag, waaronder hun protestantse Brabantse collega's bijzonder invloedrijk
waren geweest. De politi eke ontwikkelingen in de eerste decennia van het Koninkrijk der Nederlanden hebben de Luikse regenten in het gelijk gesteld. Verbeet laat zien hoe tussen 1815 en 1830 de kleine kliek van voormalige
Brabantse regenten weer overeind kon krabbelen. De overheid veronderstelde
dat de protestantse families het meest regeringsgezind waren. Aan protestanten werden dan ook veel belangrijke functies in het provincie- en stadsbestuur
toegewezen. Ook onder de rechters en de ambtenaren van de belastingdiensten
was het protestantse volksdeel oververtegenwoordigd89).
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Voor een zetel in de Eerste of Tweede Kamer kwamen voor 1830 slechts in
aanmerking rijke geadelde regenten (-zonen) zoals jhr. Van Panhuys, jhr.
Membrede, jhr. Kerens de Wolfrath en als nieuwkomers van buitenaf Hennequin en vader en zoon De Brouckere. Illustratief is ook de verdeling van de
posten in het college van Provinciale Staten . Tussen 1816 en 1830 namen 17
hoogst aangeslagenen uit 1811112 benevens drie zonen daarvan, zitting in dit
provinciale bestuursorgaan. Het Maastrichtse patriciaat was met 12 families
ruim vertegenwoordigd. In totaal stamden 15 provinciebestuurders van families die reeds in het Ancien Regime tot de gezeten families van Maastricht werden gerekend . Colpin, Destouvelles, Von Emminghaus , Hennequin en G.W.
Mockel vormden de nieuwkomers . Bij geen van hen betrof het een nieuwe rijke die uit de Maastrichtse samenleving afkomstig was. De meeste nouveaux riches moesten nog een a twee generaties geduld uitoefenen. Nierstrasz kwam
nog weI zelf voor een zetel in de Provinciale Staten in aanmerking, maar moest
weI tot 1835 wachten en eerst de kleinkinderen van Bonhomme, Hustinx, Lebens, Nijst en Strengnarts viel deze eer ten deel.
In de Maastrichtse gemeenteraad die in 1815 bij K.B. op enkele leden na vervangen werd, waren het eveneens de patriciaatsgeslachten en de oude rijken
die in ieder geval tot 1830 de toon aangaven. De raadszetels werden in deze periode bezet door 49 mannen; negen van hen vestigden zich echter eerst na 1814
in Maastricht en konden zodoende in geen van de belastinglijsten vermeld
zijn. Voor de overigen gold dat vrijwel allen tot families behoorden die in 1795
dan we11811 / 12 bij de hoogst aangeslagenen ingedeeld waren . De bestuurlijke
traditie van voor 1795 werd in Maastricht na 1815 nog in een ander opzicht
voortgezet: van de geslachten die v66r 1795 deel hadden uigemaakt van het
stadsbestuur namen er na 1815 weer 22 zitting in de gemeenteraad. Onder de
121 hoogst aangeslagenen uit 1811112 bevonden zich 27 familiehoofden die
zelf, of wier zonen v66r 1830 zitting in de gemeenteraad zouden nemen. Daarvan kunnen Hennequin, Cools, Destouvelles, Von Emminghaus, G.W . Mockel, Hardy, Hennekens en de zoon van Strengnart als nieuwkomers worden
gezien . Aileen voor de drie laatstgenoemden kan vastgesteld worden dat de
term "nieuwe rijken" van toepassing was.
Evenals tijdens het Ancien Regime was in de eerste decennia van het Koninkrijk der Nederlanden rijkdom een van de algemene kenmerken van de
bestuurders en notabelen. Een opmerkelijk groot dee I van de oude en welgestelde patriciaatsfamilies zat weer op het kussen. De nieuwe rijken, aan wie
in de Franse tijd vele bestuurlijke taken waren toevertrouwd, hadden na 1815
geen toegang meer tot de belangrijkste lichamen. Mogelijk genoten zij en hun
kinderen weinig of geen vertrouwen van het nieuwe gezag. Veelzeggend is de
samenstelling van de schutterij, een lichaam dat niet aileen gezagstrouw diende te zijn, maar waarin ook de elitezonen en de toekomstige notabelen hun
loopbaan vaak begonnen. In de eerste jaren na de machtswisseling kwamen
voor de hoogste officiersfuncties geen zonen van nouveaux riches in aanmerking en slechts een vijftal werd toegelaten tot de rangen van Ie en 2e luitenant.
Voor zover er al nieuwkomers voor de hoogste functies in het bestuur geschikt
werden bevonden, betrof het veelal personen die van buiten Maastricht kwa-
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men. Zij waren bovendien vaak nauw gelieerd aan de oude vooraanstaande
geslachten. Von Emminghaus was gehuwd met een freule uit de patriciaatsfamilie Van Panhuys, Colpin met een dochter van Roemers, Hennequin met een
zuster van Colpin en Van der Houven met de protestantse Emilia Collard,
dochter van een Maastrichtse burgemeester uit het Ancien Regime. Een uitzondering vormt de Parijse advocaat Destouvelles, hij was gelieerd aan de in
Maastricht bepaald niet geliefde familie Bleron die in de Franse tijd rijk geworden was met corruptie en door de aankoop van "zwart goed". Desalniettemin kon Destouvelles zitting nemen in de raad en in de Provinciale Staten .

*
Verbintenissen waarbij teigen uit patriciaatsfamilies huwden met - de kinderen van - Maastrichtenaren die zich in de Franse tijd hadden opgewerkt, waren zeldzaam. Tussen 1800 en 1840 vond slechts twee maal een dergelijk
huwelijk plaats; in 1824 huwde W.M.F.X.Th. baron de Crassier met een
dochter van de bankier Abraham Gadiot en in 1828 huwde de bankier en weduwnaar Willem Visschers met een dochter van de oud-schepen Paul Lambert
Lekens. Visschers was waarschijnlijk in aanzien gestegen nadat zijn enige
dochter in 1819 gehuwd was met jhr. Charles M.l.G . de Brouckere, lid van de
Tweede Kamer en een zoon van de toenmalige commissar is des Konings van
Limburg. Trouwens, in 1857 huwde een kleindochter van Abraham Gadiot uit
het huwelijk De Crassier-Gadiot met mr P.l .A.M. van der Does de Willebois,
die in 1856 tot commissaris des Konings in het Hertogdom Limburg was
benoemd.

TABEL 5
Procentuii/e verde/ing van de huwe/ijken onder de (kinderen van de) hoogst
aanges/agenen te Maastricht, 1800-1840

Ongehuwd
(Olo )

Oude rijken :
Nieuwkomers:
patricia- overigen uit
van
at
Maas- buiten
(Olo)
(Illo)
tricht
(Olo)

Oude rij ken:
patriciaat
overigen

23
26

13

10

14

6

4
IO

Nieuwkomers:
uit Maastricht
van buiten

25
20

1

3

13

2

Rest

Aantal

(Olo)

6
5

44

38

52
63

12

2

11

4

57
50

204
56

Tussen de overige gezeten Maastrichtse families uit 1795 en die van de nieuwkomers kwamen evenmin veel familierelaties tot stand. In totaal huwde luttele
40/0 van de gezinsleden van de nouveaux riches met teigen uit geslachten die
reeds voor de komst van de Fransen tot de rijkste van Maastricht behoorden.
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De hoge percentages in de kolom "rest" zijn in feite nog het meest opmerkelijk. Huwden ze met partners uit minder welgestelde milieu's of vormt de
bestudeerde groep van hoogst aangeslagenen geen goede selectie van de rijkste
Maastrichtenaren? Geen van beide blijkt het geval. Er werd bij voorkeur gehuwd met een partner van buiten Maastricht. Zo ging 35 tot 40070 van de (kinderen van de) oude rijken en van de nieuwkomers van buitenaf een huwelijk
aan met een partner van buiten Maastricht; van de - nakomelingen van de Maastrichtse nouveaux riches huwde zelfs de helft met een man of vrouw die
niet uit Maastricht afkomstig was. Verder onderzoek van met name egodocumenten zou licht kunnen werpen op de redenen achter deze voorkeur
voor vreemdelingen.
De huwelijken aangegaan door de gezinsieden van de kopers van domeingoederen verschillen niet noemenswaardig van die van de overige Maastrichtse
nieuwkomers. De twijfeiachtige status van eerstgenoemden lijkt zodoende
geen verkiaring te vormen voor het uitblijven van huwelijken tussen de oude
en nieuwe elite. Het mag echter niet uitgesloten worden dat er geen fijn onderscheid werd gemaakt en aan het aanzien van aile nieuwkomers uit de Franse tijd een smet kleefde. Hoe dan ook, in de eerste decennia van de negentiende
eeuw kunnen huwelijksbanden nauweiijks hechte banden hebben gesmeed
tussen de oude en de nieuwe rijken.

CONCLUSIE
De komst van de Franse legers markeerde voor de gezeten burgerij van
Maastricht het begin van een bewogen en tumultueuze periode. Oorlogsschade, gedwongen leningen, rentetiercering en een algemene koersval betekenden
gevoelige aansiagen op het vermogen van de rijke burgers. De patriciers onder
hen verioren bovendien de politieke heerschappij en daarmee het alleenrecht
op de functies in bestuur en rechtspraak.
Na de iniijving bij het grote Franse rijk verbeterden gaandeweg wei de economische omstandigheden voor bepaaide beroepsgroepen: kooplieden, zoutraffinadeurs,
zeepzieders,
iooiers,
jeneverstokers
aismede
de
koopiieden/fabrikanten van tabak, cichorei en meek rap voeren wei bij de ontstane tekorten aan bepaaide produkten en profiteerden van het grotere afzetgebied. Een groot deei van de gezeten families uit het Ancien Regime
rentenierde echter en kon zodoende de geleden verliezen niet aanvullen met
handeis- of bedrijfswinsten. Figuren uit de hogere middenstand grepen de
nieuwe mogelijkheden met beide handen aan en werkten zich op tot welgestelde burgers. De openbare verkoop van domeingoederen stelde hen in staat de
winsten te beieggen in grond en huizen, het meest geliefde investeringsobject
van zowei oude ais nieuwe rijken. Doordat het onteigende kerkelijke bezit tegen bespottelijk lage prijzen werd geveild, breidden ze hun bezit uit met soms
wei honderden ha. Hier toonden zich ook verscheidene personen uit de gezeten burgerij actief; deze eenmalige kans om het onroerend bezit te vergroten
liet een aantal deftige families niet onbenut. Ze kochten zelf op de veilingen of
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bedienden zich van stromannen. Sommigen wachtten rustiger tijden af en gingen eerst tot aankoop over toen duidelijk werd dat de kerk haar voormalige
bezit niet terug kon vorderen. De handelaren in domeingoederen verdienden
in korte tijd fortuinen . Trouwens, met de levendige handel in deze goederen
deden advocaten en notarissen ook goede zaken. Voor zover zij niet zelf kochten traden ze op als zaakwaarnemers en stelden zij de contracten op. Daarnaast waren er zeker in de aanvangsjaren van het Franse bewind grote winsten
te behalen met de handel in assignaten en - nadat de renteniers aIle vertrouwen
in waardepapieren had den verI oren - in het bijzonder met die in staatsfondsen. Zo kon in Maastricht na 1795 een klasse van nieuwe rijken, met
(groot)grondbezit ontstaan.
De oude patriciaatsfamilies maakten in de Franse tijd niet meer aIleen de
dienst uit. Ze waren niet van aIle macht en invloed beroofd, maar moesten
toch toezien dat veel nouveaux riches betrokken werden bij het bestuur en de
rechtspraak. Laatstgenoemden hadden in feite ook aIle belang bij continuering van het nieuwe gezag. Van de functionarissen die in het kielzog van het
Franse leger en bestuursapparaat naar de departementshoofdstad kwamen,
kozen enkelen in Maastricht hun vaste woonplaats en vormden daar sam en
met enige ondernemers en vrije beroepsbeoefenaren een groep van welgestelde
nieuwkomers van buitenaf. Hoe indrukwekkend hun ambtelijke carrieres en
die van sommige Maastrichtse burgers ook verliepen, de bezoidiging van de
functies verklaart hun recent verworven rijkdom niet. De macht die de posten
schon ken en de welig tierende corruptie waren in dit opzicht eerder van belang. Mogelijk was een aantal rijke vreemdelingen al welgesteld voor ze zich in
Maastricht vestigden.
Een vergelijking van de fiscale elite uit 1811112 met die uit 1795 laat zien hoe
grondig de verhoudingen in de Franse tijd gewijzigd werden. Van de gezeten
burgerij uit het Ancien Regime wist zich 113 deel te handhaven; dit deel behoorde in 1811112 evenals in 1795 tot de hoogst aangeslagen families van
Maastricht. De regenten brachten het er niet slechter van af dan de rijke
geslachten die in de achttiende eeuw zonder politieke invloed waren geweest.
Bij ongeveer de helft van de hoogst aangeslagenen uit de laatste jaren van het
Franse bewind betrof het Maastrichtenaren die zich na de komst van de Fransen hadden opgewerkt. Onder deze "nouveaux riches" moet een onderscheid
worden gemaakt tussen een kleine groep stijgers die in 1795 de welstand van de
families uit de gezeten burgerij al benaderden, een grote groep burgers, circa
113 deei van aile hoogst aangesiagenen, die voorheen tot de hogere middenstand behoorden en tenslotte een kleine groep van rijken die in 1795 nog
niet eens tot het schatpiichtige deei van de bevolking werden gerekend. Van de
nieuwkomers van buitenaf, 116 deel van de hoogst aangesiagenen, is niet altijd
duidelijk of ze opgeklommen zijn of slechts verhuisd.
De relaties tussen de van oudsher welgestelde families en de recent gearriveerde families waren beperkt. Zo werden er v66r 1840 vrijwel geen huweIijken gesloten tussen de kinderen van de oude rijken en die van de "nouveaux
riches". De nieuwkomers van buitenaf werden eerder geaccepteerd door de
oude vooraanstaande families ais huwelijkspartner, en ook ais medebestuur-
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der. De sociale stijgers uit de eigen samenleving, die onder de Fransen op vele
posities waren ingeschakeld bij het bestuur en de rechtspraak, werden na 1815
buitengesloten uit de belangrijke open bare functies. In het Koninkrijk der Nederlanden trad de oude elite weer op de voorgrond, aangevuld met carrieremakers van buiten.
De rust was echter van korte duur. Het politieke monopolie van het patriciaat was aangetast. De machtsbasis van met name de protestantse regentenfamilies was wankel nu ze niet meer per definitie de helft van het stadsbestuur
uitmaakten. Weliswaar nam de invloed van de protestanten in de eerste decennia van het Koninkrijk der Nederlanden nog toe, maar hun macht wekte veel
wrevel en werd meer en meer aangevochten. De stad Maastricht en hun verblijf daar verloor allengs aan betekenis voor de patricische families; ze vestigden zich op hun buitenverblijven of verhuisden naar het Noorden. De
Be1gische Opstand veroorzaakte behalve een territoriale ook een verdere
scheiding der geesten. Vele vooraanstaande katholieke families keerden het
"Hollandse" Maastricht de rug toe en vestigden zich in Belgie. Hun grond- en
huizenbezit was daar ook vaak geconcenteerd. De industrialisatie die in
Maastricht in de jaren dertig een aanvang nam, creeerde nieuwe categorieen
rijken. Bovendien vielen geslachten weg uit de welgestelde bovenlaag doordat
ze in mannelijke lijn uitstierven en wellicht speelde bij sommigen verarming
ook een rol.
Uiteraard brachten deze ontwikkelingen veranderingen teweeg in de samenstelling van de welgestelde bovenlaag. Toch bleken vee I families uit
1811112 een lange financiele adem te hebben. Onder de hoogst aangeslagenen
van Maastricht en directe omgeving beyond zich in 1850 nog ongeveer de helft
van de families die 40 jaar eerder ook al als rijk werden beschouwd 90). In vier
decennia hadden zich dus wederom grote veranderingen voltrokken, echter
niet zo ingrijpend als in de twee decennia onder Frans bewind.
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BIJLAGE
De 121 hoogst aangeslagenen te Maastricht, 1811/ 12
Naam

Geboorteplaats en -jaar

(I)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Aken, Leon, O. van

Maastricht
Weesp

(9)

Bonhomme, Nic. Paul
Bosch, 1. Henry
Boucqueau, Ph.1.M.
Breuls. J.Fr.Xav .

(10)

Appel, Max van
Beethoven. J. F. van
Behr, Fred. Lod.
Behr, J .L.A. de
Berne/mans, l .l.S.
Bemelmans, Chretien
Bleron, Walther

Huidig beroep

Oud beroep

1750
1759
176 1
1770
1753
1781
1727
1742

renteoier
zoutraffinadeur

schepen
predikant

paardenpostrneester

Parijs
Rotterdam
Maastricht

1757
1766
1773
1743
1741
1748
1742
1743

Antwerpen

Arolsen
Luik
Maastricht
Rijckholt
Maastricht

Maastricht
Maastricht
(Frankrijk)

(II)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

Brienen. Ch.H. de
Cavelier, Francois
Cazeaux, Jean
Ceuleneer, P.Fr. de

(17)
(18)

Closset, Joh. Jos.
Coenegracht, Chr.

Herstal
Maastricht

1756
1755

(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)

Coenegracht, G. C.
Co/en, Marc. G. Fr.
Collard, Isaac
Colfin, J.cq. G.J.
Cools, P.J.
Courtat, Jacq.Bon.
Cousturier, Zach . J.
Crahay, Henr. W.
Crassier, G.D.l. de
Daems, W.O.
D.mbermont, J.G.N.
Destouvelles, Ch.
Eckel, J. George
Emminghaus, Fr. von
Eyll, A/. W. van
Eymael, Lamb.Nic.S.
Gadiot, Abraham
G.diot, J.W .
Francken, P .los.
Gheysen, Willem
Gilissen, l . G. de
Goffin, Jacq.
Gulpen, J. Theod . van
Gulpen, J. Tilm . van
Gulpen, Nic. van
Habets, J .Fr.
Haenen, J. B.pt. P.
Halen, J.Fr. van
Hardy , Jacq . Balth .
Heckelers, Hub.
Hees, J. Lod. van
Hencke/ius, M. Th .
Hennekens, J.Lod.W .
Hennequin, J .Fr.

Maastricht
Eindhoven
Maastricht
Valenciennes
Deurne
Troyes
Brussel
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Parijs
Laubach
Keulen
Doyon
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Marienberg
Maastricht
Berneau
Wijnandsrade
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Weert
Maastricht
Vlijtingen
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Wass igny

1776
1739
1738
1772
1779
1770
1765
1747
1752
1744
1778
1775
1773
1771
1740
1757
1757
1753
1749
1768
1737
1748
1757
1746
1761
1747
1772
1762
1770
1768
1754
1746
1760
1772

Maastricht
Oud-Valkenburg

loodgieter en zeepkoopman

loodgieter

rentenieT

aCficier

reehler
zeepfabrikant

advocaat

brouwer

brouwer
employee bij de doMeinen
herbergier
medicus
administrateur

renteoier

med icus
directeur .. Droits Reunis"
renteoier

rentenieT

rentenier
zoutraffinadeur
tabak/ meekrap/ cichoreiteler en fabrikant
traiteur
"maire", koopman en jeneversto·
ker
graankoopman
rentenier
rentenier
rentenier
huidenkoopman
aannemer vesting
rentenier
lakenkoopman
rentenier
leerlooier
rentenier
advocaat
cichoreifabrikant en molenaar
rentenier
rentenier
zilversm id
bankier
meekrapfabrikant
rentenier
leerlooier
remenier
herbergier
rentenier
rentenier
kruidenier
koopman in garen
subst. procureur
notaris
rentenier
vrederechter
rentenier
apotheker
lakenkoopman
"conseiller de prefecture"

schepen

schepen
bibliothecaris
landbouwer
koopman
traiteur
koopman
koopman
koopman
paymeester
landbouwer
koopman
koopman
koopman
schepen
koopman

kanunnik
zilversmid
bankier
landbouwer
koopman
schepen
herbergier
koopman
drukker
koopman
notaris
advocaat
advocaat
rentenier
advocaat
schepen
apotheker
advocaat
kapilein
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Belastingen 1812:
Inkomsten uit In dept.
Buiten dept.

Belastingen 1811:
Totaal
Grond

Pers .

Patent

Burgerschap

bezit
5.000
4.000
1.500
8.000
5.000
2.000

501
301
180
497
295
250

501
301
180
458
295

469
107
64
426
263

32
39
28
32
32

268

168

28

72

1140
1164
451

1101
862
423

39
39
28

263

1825
342
145
330

1779
310
131
171

46
32
14
28

131

155
88

7.000
6.000
4.000
5.000
20.000
3.500
2.400
2 .000

1140
1164
451
140
1825
342
242
330

10.000

1114

1114
227

965
107

39
25

110
95

9.000
2.400
8.000
4.000
6.000
3.000
9.000

1770
163
754
175
679
284
1052
631
397

4.000

423

12.000
6.000
1.500
12.000
4.000
3.000

778
875
207
1106
252
400

10.000

531

1667
64
115
146
654
70
874
254
511
369
310
497
384
98
732
847
117
946
143
379
84
492
137
1464
375
209
191

39
25
39
29
25
21
39
10
32
28
10
22
39
12
46
28
21
39
32
21
25
39
18
46
21
25
21

64
74

5.000
5.000

1770
163
154
175
679
154
1052
264
631
397
320
519
423
167
778
875
207
1106
252
400
183
531
207
1510
396
270
212
226
510

105
492

32
18

1758

800

10.000
3.000
2.000
3.000
2.000
1.500
3.000
1.500
3.000

1510
396
270
212
350
226
510
200
180

1.500
2.000

226

180
161
226

156
81
113

24
21
25

)

1460

1460

1442

18

..

1789
.)
1786

1771
1765

1758

63
139
88

57

69
121
77
74
52

36

89

59
88

1761
1786
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Naam

Geboorteplaats en -jaar

(53)
(54)
(55)
(56)

Henrar, Jacq.G.B .
Hermens, Godfroid
Heylerhoff, Math. van
Heuvel, L. W. vanden

Herve
Nuth
Maastricht
Maastricht

1772
(1744)
1745
1733

(57)
(58)
(59)

Holiman, J .Jaeq.
Houven, P.F.P. van der
Hustin, Ch.W.

(60)

Hustinx, R.W.
Janssens. Pierre
Jesse , J.P .A.

Maastricht
Hasselt
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht

1774
1771
1767
1774
1763
1772

(61)
(62)

Huidig beroep

Oud beroep

lakenkoopman
lakenkoopman
rechtsgeleerde
rentenier

advocaat
koopman
advocaat
secretaris indivies
laaggerecht

apotheker

notaris
wijnkoopman en ijker
brouwer
rentenier
advocaat

(63)
(64)
(65)
(66)
(67)
(6&)
(69)
(70)
(71)
(72)

Kempeners, Joh.
Kerens, F.X.O.M.A.
Kerens, Til. Th.X.
Lahaye, Hubert

Loisel , Bertrand

Herkenrade St. Geertruid 1754
Maastricht
1775
Maastricht
1776
Maastricht
1765
1730
Heerlen
Rekem
1752
Maastricht
1772
Maastricht
1746
Hoensbroek
1733
Pontaudemer
1770

(73)
(74)
(75)
(76)
(77)
(78)
(79)
(80)
(81)
(82)
(83)
(84)
(85)
(86)
(87)
(88)
(89)

Louwet, Jacq.
Mamin, Abraham
Mancel, Leonard
Massen, W.E. de
Membrede, A.Ch.
Moekel, Guill.Win.
Moekel, Is.H.Jos .
Neys, Herm.Jos.
Nierstrasz, Hendrik
Nijpe/s, H. Marl.
Nijpels, Jaeq . Dom .
Nijpels, Jean Dom .
Nijpels, Jean P.
Nijpels, Math.Lue.F.
Nijst. P.Dom.
Nijsl, Willem
Nijst, Willem P.
Otis/agers, J.L.H.
Panhuys. J.Corn. van
Paulissen. Paul

Maastricht
Doornik
Maastricht
Amsterdam
Maastricht
Luik
Luik
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Lanaken

1738
1743
1757
1753
1758
1781
1776
1755
1773
1728
1771
1777
1767
1761
1768
1754
1758
1759
1766
1756

molenaar
rentenier
vice-president rechtbank
rentenier
rentenier
lakenkoopman
notaris
papierfabrikant en drukker
rentenier
.. inspecteur des vivres de la
guerre"
rentenier
rentenier
chirurgijn
rentenier
voorzitter "cour imperiale" , Luik
advocaat
advocaat
medicus
notaris
administrateur godshuizen
belastingcontroleur
leerlooier
brouwer
rentenier
leerlooier
apolheker
brouwer
rentenier
"conseiller de prefecture"
brouwer

Pil/era, W.Adr.
Ploem, Joh .Hendr.
Polis,QUos.
Reintjens. J .Mart.
Reyniers. P.D.M.
Roemers, Ch.Clem .
Roosen. Vic/or
Rou//aer, Jean
Rutten , Ger.Nic.
Rutten, Pierre
Rutten, (P.) Nie.

Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht

l783
1758
1767
1751
1765
1748
1747
1780
1769
1764
1775

rentenier
griffier
wijnkoopman
"secretaire general prefecture"
koopman stoffen
lid raad van 500 Ie Parijs
rentenier
groothandelaar en jeneverstoker
brouwer
brouwer
brouwer

(90)

(91)
(92)
(93)
(94)
(95)
(96)

(97)
(98)
(99)

(100)
(101)
(102)
(103)

Lamberts, J .Herm .
Lebens, J. Godr.
Lefebvre, Em.Jos.

Lekens, Lamb. P.
Limpens, J.Gasp. de

notaris
brouwer
advocaat
gemeentelijk administrateur
molenaar
rentenier
advocaat
koopman
notaris
koopman

drossaard

officier
chirurgijn
officier
magistraat

medicus
rentenier
particulier
brouwer
leerlooier
leerlooier
apotheker
brouwer
magistraat
advocaat
brouwer

officier
kruidenier
koopman
advocaat
rentenier
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Belastingen 1812:
Inkomsten uit In dept.
Buiten dept.

Belastingen 1811:
Totaal
Grond

Pers .

Patent

Burgerschap

bezit
2.500

112

3.000

341

5.000

537

2.400

302

4.000
5.000

218
554

245
341

116
309

28
32

537
165
303
441
218
554

565
71
279
349
106
526

32
25
34
14
25
28

487
401
601

477
194
562

10
28
39

567
222
401
371
1573
453

481
205
294
341
1397
421

28
17
28
30
39
32

224
197
374
291

181
179
357
263

43
18
21
28

1369

1323

46

252
533
281
208
251
141
925
134
172
204
3284
2122
203

224
505
253
176
165
53
890
48
100
123
3238
2087
113

28
28
28
32
26
25
35
26
21
21
46
35
21

1269
178

1223
157

21

406

406

399
3786
262
356
269
310
171

199
3786
262
356
169

371
97
3747
230
135
57

35
18
39
32
32
25

189
87

171

81

21

69

3.000

487

6.000
2.400
4.000
4.000
2.400

601
350
567
222
400

7.500
6.000

1573
453

2.000
2.000
15.000
10.000
1.500
1.500
5.000
6.000
4 .000
4.000
4 .000
2.000
8.000
1.500

374
291
1730
1369
180
180
252
533
281
208
251
400
925
230

1.500
25.000
12.000
1.500

204
3284
2122
203

2.000
6.000
3.000
25 .000
6.000
1.500
2.400
1.500
1.500

100
101

69
51
87

179

1782

58
79

1759

137

1795"')
1730.... )·)

60
63
60
51
60

69

46

164

400

1778

84

1786
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Naam

Geboorteplaats en -jaar

(112)
(113)
(114)
(115)
(116)
(117)
(118)

Sanders, J. W.
Schrammen, J.J. Tos.
SUverijser, Andre
Soiron, J.FT.
Soiron, Math.
Strengnaerts, Jacq.
Thiessen, J. W.N.
Tie/ens, Joh.
Tie/ens, P. Leon.
Veugen , Eust.serv.
Visschers, Willem
Vlieckx, Hubert
Vlieckx, P. Leon.
Vrecken, G .J.A. van der
Vrecken , P.l. )Jan der

Maastricht
Maastricht
Maastricht
Hasselt
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht

(119)
(120)
(121)

Weustenraedt . Th .
Wildt, J .Herm . de
Zelis. Nic.

Maastricht
Heinsberg
Oeleen

(104)
(105)
(106)
(107)
(108)
(109)
(110)
(III)

Huidig beroep

Oud beroep

1754
1759
1739
1755
1748
1751
1759
1756
1758
1766
1769
1759
1761
1768
1765

architect
rentenier
rentenier
architect
architect
landbouwer en steenfabrikant
wijnkoopman
koopman en bankier
koopman en bankier
ontvanger-generaal
koopman en bankier
brouwer
apotheker
advocaat
rentenier

bouwmeester
brouwer
bankier
architect
architect
landbouwer
rentenier
paymeester
schepen
rentenier
koopman
brouwer
apotheker
advocaat
directeur keizerlijke
brievenpost

1747
1742
1750

beheerder armenhuizen
koopman en fabrikant eau de vie
brouwer

koopman
brouwer

Nolen

De namen van de (zonen van) Maaslrichlenaren die in [795 al 101 de hoogst aangeslagenen behoorden, zijn cursief afgedrukt.
.) De officier Fred. Lod. Behr verbleef reeds voor 1795 Ie Maastricht, maar verwierf
niet het burgerschap .
•• ) Gezien de verhouding tussen inkomsten en belasting moet de opgave van de inkomsten uit Hennequins bezit foutief zijn, in 1814 werden zijn inkomsten dan ook op
10.000 francs geschat. De opgaven van de inkomsten werden veelvuldig bijgesteld. Zo
werden die van J .G .J. Colpin in 1813 en 1814 op [5.000 francs bepaald. H.W. Crahay's
inkomsten bedroegen in [813 10.000 francs en J .Th. van Gulpen verkreeg uit zijn bezittingen 15.000 francs. Ook de inkomsten van de volgende personen werden in [813 of
1814 hoger geschat dan in 1812: die van de brouwer J.P. Nijpels verdubbelden en werden op 4.000 francs bepaald evenals die van de looier P .D . Nijst; die van de bankier Visschers werden zelfs vervijfvoudigd en bedroegen in 1813 15.000 francs. Verdere voorbeelden zijn Cavelier met 5.000 in plaats van 2.400 francs, Van Heylerhoff met 5.000 in
plaats van 3.000 francs, Membrede met 15.000 in plaats van 10.000 francs, Nierstrasz
met 10.000 in plaats van 6.000 francs, Van Panhuys met 20.000 in plaats van 12.000
francs, Roemers met 50.000 in plaats van 25.000 francs en Veugen met 10.000 in plaats
van 4.000 francs. Van enkele person en werd de schatting van de jaarlijkse inkomsten
verlaagd. J.F.X. Breuls lOU in 1813 inkomsten hebben van 6500 francs, terwijl die in
1812 nog20.000 francs bedroegen. Die van De Limpens werden met de helft verlaagd tot
3.000 francs. Ook de schatting van de inkomsten van Olislagers werd bijgesteld en bepaald op 20.000 francs!')
••• ) Abr. Mamin verwierf eerst in 1795 het burgerschap, maar verbleef reeds sedert het
midden van de achttiende eeuw in Maastricht.
•••• ) W.E. de Massen woonde reeds in 1776 te Maastricht.
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Belastingen 1812:
Inkomsten uit In dept.
Buiten dept.
bezi.
2.000
6.000
6.000
3.000
6.000
2.400
1.600
6.000
4.000
4.000
3.000
2.000
2 .000
3.000

226
400
194
231
755
309
230
485
487
838
410
150
183
300

2 .000

250

3.000

529

Belastingen 1811:
Totaal
Grond

Pers.

Patent

226
121
194
231
755
309
156
485
487
838
410

121
93
172
143
636
242
59
313
315
792
249

25
28
32
25
39
25
18
35
35
46
35

126

183

111

21

51

352
529
185

177
454
121

28
28

147
47
53

II

Burgerschap

80

80
80
42
79
137
137

1778

1772
1778

N.B. De kolom "huidig beroep" had in de originele lijst het opschrift "qualifications,
professions ou fonctions actuelles" . De beroepsvermeldingen bleken echter lang niet altijd volledig en soms zelfs foutiefte zijn. Waar nodig zijn de opgaven aangevuld dan wei
verbeterd. De kolom "oud beroep" kende oorspronkelijk het opschrift "qualifications,
professions ou fonctions depuis I'entree dans la societe". De opgaven in deze kolom zijn
ongewijzigd overgenomen. Het opschrift van de kolom "inkomsten uit bezit" was in de
originele lijst "fortune personelle evaluees en revenues" . De originele opschriften van
de kolommen betreffende de belastingopgaven van 1811 luidden respectievelijk "total", "fonciere", "personelle et mobi1aire" en "patentes" .
Brannen:

Rijks-Archief Limburg, Maastricht: Frans Archief nr. 3501, "Liste des six cents contribuables les plus imposes du departement, 1811" . Waar no dig verbeterd en aangevuld
met gegevens uit: "Arrondissement de Maastricht. Extrait de la Liste des six cents plus
imposes du departement"; "Arrondissement de Hasselt. Extrait de la Liste des six cents
plus imposes du departement" en "Arrondissement de Ruremonde. Extrait de la Liste
des six cents plus imposes du departement". Gemeente-Archief Maastricht: Frans Archief (voorlopig) nr. 168117: "Liste des cent contribuables les plus imposes de la ville de
Maestricht, 1812" en "Liste alphabetique des cent plus fort contribuables de la ville de
Maestricht, 1812" . Gemeente-Archief Maastricht: Oud Archief Maastricht: "Burgerboeken van Maastricht".
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NOTEN BU HOOFDSTUK V
*) Met dank aan Th. van Tijn en P.l .H. Ubachs die het artike1 van commentaar voorzagen, doch niet voor de inhoud aansprake1ijk zijn. M. van Heyst was zo vriende1ijk mij
inzage te geven in zijn bijzondere collectie genea1ogieen.
') H. van Dijk & D.J. Roorda, Het patriciaat in Zierikzee tijdens de Republiek (Middelburg 1980); J.J. de Jong, Met goedjatsoen; De elite in een Hollandse stad; Gouda
1700-1780 (Amsterdam/Dieren 1985); L. Kooymans, Onder regenten; De elite in een
Hollandse stad; Hoom 1700-1780 (Amsterdam/Dieren 1985); M. Prak, Gezeten burgers; De elite in een Hollandse stad; Leiden 1700-1780 (Amsterdam/Dieren 1985); C.
Schmidt, am de eer van dejamilie; Het geslacht Teding van BerkhouI1500-1950; Een
sociologische benadering (Amsterdam 1986); H.F.K. van Nierop, Van ridders en regenten; De Hollandse adel in de zestiende en de eerste helft van de zeventiende eeuw (Amsterdam/Dieren 1984); Y. Kuiper, "Uitsterven of uithuwelijken? Een analyse van het
demografisch gedrag van de adel in Friesland in de 18e en 1ge eeuw", Tijdschrift voor
Sociale Geschiedenis 12 (1986) 269-300. Verder zijn interessant de bijdragen aan de volgende bundels: J. Aalbers & M. Prak, red., De bloem der Nalie; A del enpatriciaat in de
Noordelijke Nederlanden (MeppellAmsterdam 1987); W.W. Mijnhardt, red., Kantelend geschiedbeeld; Nederlandse historiograjie sinds 1945 (Utrechtl Antwerpen 1983);
Het themanummer "E1ite-undersyk in Frys1an" van It Baeken 45 (1983) en Mensen van
machl en aanzien; Frieslands elite in de 18e en 1ge eeuw (Heerenveen 1987). Recente studies over de patriotten: F. Grijzenhout, W.W. Mijnhardt & N.C.F. van Sas, red., Voor
vaderland en vrijheid; De revolutie van de patriotten (Amsterdam 1987); Th.S.M. van
der Zee, J.G.M.M. Rosendaal & P.G.B. Thissen, red., 1787; De Nederlandse Revolutie? (Amsterdam 1988) en themanummers van diverse tijdschriften waaronder dat van
laarboek Dud-Utrecht (1987).
2) D. van den Bosch, "De adel en de vorst in de eerste jaren van het Koninkrijk der
Nederlanden", Symposion. Tijdschrift voor maatschappijgeschiedenis I (1979) 70-93;
1 .Th.l. van den Bergen, De loegang lot het Binnenhoj; De maatschappelijke herkomst
van de Tweede Kamerleden tussen 184gen 1970 (Weesp 1983); B. de Vries, Elecloraat en
elite; Sociale slructuur en sociale mobiliteit in Amsterdam 1850-1895 (Amsterdam
1986); N. Wilterdink, Vermogensverhoudingen in Nederland; Ontwikkelingen sinds de
1ge eeuw (Amsterdam 1984); K. de Bruin, Een Herenwereld ontleed, over Amsterdamse
oude en nieuwe elites in de tweede helft van de 1ge eeuw (Amsterdam 1980); N. Bos, "De
Deftige. Elites in Maastricht tussen 1850 en 1890", Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 12 (1986) 53-90.
J) R. Devleeshouwer, "De Zuide1ijke Nederlanden tijdens het Franse bewind 17941814", in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden XI (Weesp 1983) 187-207; R.E. de
Bruin, Burgers op het kussen; Volkssouvereiniteit en bestuurssamenstelling in de stad
Utrecht, 1895-18/3 (Zutphen 1986) 207-209, 288-292. Aalbers & Prak, De bloem der
Natie, 14; C. Schmidt, "Een lengteprofiel van het HOllandse patriciaat. Het geslacht
Teding van Berkhout 1500-1950", in: Aalbers & Prak, De bloem der Nalie, 129-141,
i.h.b. 130-131, 138.
4) M.K.J. Smeets, "De Notabelen-Vergaderingen in de arrondissementen Hasselt,
Maastricht en Roermond - de latere provincie Limburg - in 1815", Bijdragen voor de
Geschiedenis der Nederlanden 20 (1965) 24-60, m.n. 33, 35.
') F.G.C. Beterams, The High Society, Belgo-Luxembourgeoise (Avec celie des arrondissements de Breda, de Maeslricht et de Ruremonde) au debut du Gouvemement de
Guillaume Ier, Roi des Pays Bas, 1814-1815 (Wetteren 1973) 435,444-445.
6) M.G. Spiertz, Maastricht in het vierde kwart van de achttiende eeuw; Kerkelijke,
polilieke en sociale verhoudingen 1775-1801 (Assen 1964) 119.
') Br.W. Ubachs, "Van tricolore tot driekleur. Maastricht 1814-1815", in: Miscellanea Trajectensia. Bijdragen tot de geschiedenis van Maastricht (Maastricht 1962) 567605, aldaar 584.
8) W.J. Alberts, Geschiedenis van de beide Limburgen (Assen 1974) 11, 118.
9) M. de Vroede, "Een overgangstijd; Inleiding op de del en 10 en 11; van de jaren
1770 tot dejaren 1840", in: Algemene Geschiedenisder Nederlanden X (Haarlem 1981)
11-20, i.h.b. 14. L.J. Rogier & M.G. Spiertz, "Limburg in de Franse Tijd", in: Lim-
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burgs Verleden; II. Geschiedenis van Nederlands Limburg tot 1815 (Maastricht 1967)
668-7Q4, i.h.b. 679-680.
10) Rogier & Spiertz, "Limburg", 672-673 .
") Spiertz, Maastricht, 80.
") Gezien de godsdienstige verhoudingen in de stad Maastricht was er onder de
machthebbers in bestuur en rechtspraak sprake van een sterke oververtegenwoordiging
van protestanten. De protestantse Brabantse regenten bezetten immers een gelijk aantal
openbare posten als de katholieke Luikse bestuurders, hoewel Maastricht vier maal zo
veel katholieken als protestanten telde. De magistraat vertegenwoordigde echter niet het
volk tegenover de beide heren van de stad, doch was de vertegenwoordiger van de heren
tegenover het volk; zodoende kan er in feite geen sprake zijn van een "oververtegenwoordiging" van het protestantse volksdeel.
\3) Spiertz, Maastricht, 52.
14) De leveringen in natura bestonden onder andere uit 677 mud rogge, 25 mud tar we,
25 mud spelt en 317 mud haver; S. Tagage, "Rond de opheffing van het kapittel van St.
Servaas en de verkoop van zijn goederen", in: Miscellanea Trajectensia (Maastricht
1962) 497-523, m.n. 519.
15) Van de centrale bestuursinstellingen die in Maastricht zetelden, dienen achtereenvolgens genoemd te worden: 1794-1795: Het College der 14 Arrondissementsadministrateurs en de "Agent National"; 1795-1800: De Departementale Administrateurs en de "Commissaire du Directoire Executif"; 1800-1814: Het departementale
bestuur bestond uit een prefect, de "Conseil de prefecture" en de "Conseil general" .
Daarenboven was het departement verdeeld in drie arrondissementen, aan het hoofd
van dat van Maastricht stond een onderprefect geassisteerd door de "Conseil d'arrondissement" . Zie: H . Hardenberg & F. Nuyens, lnventaris der archieven van het arrondissement Maastricht en van het departement van de Nedermaas (1794-1814) . (Met een
inleiding over de vorming van het grondgebied en de geschiedenis der bestuursinstellingen) (Den Haag 1946).
") Tot de belangrijke rechtscolleges en rechters, die voor korte of langere tijd werkzaam waren in Maastricht, behoorden: het Oppertribunaal (1794-1796); het "Tribunal
Criminel", later "Cour de Justice Criminelle" (1796-1811); het "Tribunal Civil", vervolgens "Tribunal du Premiere Instance" (1796-1841); twee vredegerechten (17961841) en een "Tribunal du Police Correctionelle". Zie: H. Hardenberg, lnventaris der
archieven der rechtscolleges, alleensprekende rechters en rechterlijke ambtenaren, van
1794 tot 1841 gefungeerd hebbende op het grondgebied van de tegenwoordige Nederlandse provincie Limburg (Den Haag 1949).
17) Overigens dienden de kapittels van St. Servaas en O.L. Vrouwe alsmede de landscommandeur hiervan 1. 148.000 livres voor hun rekening te nemen.
' S) Voor een overzicht van de diverse Franse belastingen en financiele c.q. fiscale
bronnen uit de Franse tijd kan verwezen worden naar: S. Vervaeck, Enkele bronnen uit
de Franse Tijd; Hun belang voor de sociale geschiedenis (Leuven/ Parijs 1962).
'9) Maastricht telde circa 18.000 inwoners terwijl het departement van de Nedermaas
volgens opgaven uit de Almanach du Departement een zielental had van 262.525 .
20) Volgens een in Parijs gedrukt overzicht zouden het er slechts 7 zijn geweest. Er
bestaat echter een uitvoerige lijst, die ten grondslag lag aan de gedrukte en waarop teyens de belastingaanslagen worden vermeld . Vit laatstgenoemde reeks blijkt dat 9 van
de 30 allerhoogst belasten in Maastricht verbleven, namelijk (in volgorde van de aanslag
van hoog naar laag); Ch .CI. Roemers, 1.L.H. Olislagers, J .C. van Panhuys, 1.F.X.
Breuls, Chr. Coenegracht, 1. Theod. van Gulpen, J.F. Hennequin, L.P . Lekens en
A.Ch. Membrede. Vgl. Rijks-Archief Limburg, Maastricht [R.A.L.]; Frans Archief
nrs . 944 en 3501 : de "Liste definitive des six cents contribuables les plus imposes du Departement de la Meuse Inferieure, formee par Ie Ministre des finances, en execution de
l'article 25 du Senatus-consulte organique du 16 thermidor an 10, et des art. 71 , 72, 73
et 74 de I' Arrete du Gouvernement du fructidor suivant, Paris juin 1811" en "Liste des
six cents contribuables les plus imposes du departement, Maestricht fevrier 1811 . H.F.
Hermans was in Maastricht geboren. Zijn financiele carriere is zonder meer uitzonderlijk en laat een loopbaan zien van een zoon van een Maastrichtse meesterbakker tot
kasteelheer. Aanvankelijk was hij werkzaam als notarisklerk, maar in 1795 verdiende
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hij de kost als wijnkoopman. Bij de komst van de Fransen behoorde hij tot de hogere
middenstand. Zijn vermogen verveelvoudigde hij vervolgens in korte tijd met de handel
in domeingoederen; zo staat hij te boek als de koper van 740 ha. Eenmaal rijk geworden,
kocht hij in 1804het kasteel Heel waar hij ook ging wonen . Bij zijn overlijden in 18191iet
hij circa 1250 ha. na, verspreid over geheel Limburg. Zijn jaarlijkse inkomsten bedroegen 90.000 gulden, althans zo vermelden aantekeningen in een familiememoriaal.
21) In het departement van de "Bouches de l'Escaut" is de lijst van de 600 hoogst aangeslagenen gebaseerd op de aanslagen volgens het tot dan toe fungerende Hollandse belastingstelsel van Gogel. Het Franse belastingstelsel werd hier eerst op 1 januari 1812 ingevoerd; A. Mulder, "De honderd hoogst aanges1agenen te Midde1burg in 1812",
Economisch-Historisch laarboek 17 (1931) 81-117, i.h.b. 89.
22) 1. van Nierop, "De honderd hoogst aangeslagenen te Amsterdam in 1813 (Liste
des cent plus imposes de la ville d' Amsterdam)", Economisch-Historisch laarboek 11
(1925) 1-76; E. van Wiersum, "De honderd hoogstaangeslagenen te Rotterdam in 1813
(Liste des cent plus fort contribables de la commune de Rotterdam)", EconomischHistorisch laarboek 16 (1930) 166-210. W. Moll, "De honderd hoogst aangeslagenen te
's-Gravenhage in 1813 (Liste des cent plus fort contribuables de la commune de la
Haye)", Economisch-Historisch laarboek 19 (1933) 3-63 .
" ) Mulder, "Middelburg", 86-87.
24) P .J . van Winter, De lijsten van hoogstaangeslagenen in het departement van de
Westereems (Den Haag 1951) o.a . 9-15, 89-90, 104-107, 144-154, 162-175, 223,228,
233.
25) Gemeente-ArchiefMaastricht [G .A .M.1 Frans Archief (voorlopig) no . 1029, "Repartition de la somme de 29.461 francs, qui d'apres la lettre de monsieur Ie Prefet de ce
departement en date du 4 fevrier 1814 do it etre avancee au hospices par les habitants aises de la ville de Maestricht" . Deze lijst verdeelde 1014 Maastrichtenaren over de volgende huurwaardecategorieen: 701 francs en meer, 6 Maastrichtenaren; 601 tot en met
700 francs, 4 Maastrichtenaren; 501 tot en met 600 francs, 13 Maastrichtenaren; 401 tot
en met 500 francs, 34 Maastrichtenaren; 301 tot en met 400 francs, 63 Maastrichtenaren;
201 tot en met 300 francs, 132 Maastrichtenaren ; 101 tot en met 200 francs; 356
Maastrichtenaren; 51 tot en met 100 francs , 406 Maastrichtenaren. Vgl. Vervaeck, Enkele bronnen, 68-69 .
26) Voorbeelden van Franse ambtenaren die niet tot de hoogst aangeslagenen behoorden, maar weI dure panden bewoonden, zijn: de prefect Roggieri; de auditeur/onderprefect Van der Rhoer; de ontvanger van de dienst der domeinen en registratie Astoin;
de directeur van voornoemde belastingdienst Danglure; de hoofdcontroleur van de
"Droits Reunis" Prisette; de hoofdontvanger van de "Drois Reunis" Darlon en de directeur van de "contributions" Prisse.
21) Van Winter, Westereems, 229-233 ; Van Nierop, "Amsterdam", 6-7.
28) G.A.M.: Frans Archief (voorlopig) no. 168/17: "Liste alphabetique des cent plus
fort contribuables de la ville de Maestricht" (kladlijst 1812).
29) Hieruit blijkt dat 7 personen die in 1812 tot de 100 hoogst aangeslagenen behoorden, daaronder in 1811 nog niet gerangschikt werden . Immers, 86 belastingbetalers komen op beide lijsten voor van wie er79 in zowel1811 als 1812 tot de 100 hoogst aangeslagenen gerekend werden.
JO) Voor de belastinggegevens betreffende de Amsterdamse hoogst aangeslagenen,
zie: Van Nierop, "Amsterdam", met name 19-27.
JI) Tot de 10 inwoners van het departement van de Nedermaas met de hoogste per sonele en mobilaire belastingaanslagen, behoorden: Ch .Th. de Clermont (Vaals, 368
francs); J. Guill. de Borghgrave (Marlinne, 278 francs) ; Arm. Bormans (Ghoyer, 261
francs); 1.M. De Hayme (Gulpen, 256 francs); J .Ad . de Clermont (Vaals, 240 francs);
H .Jos. Michiels (Roermond, 227 francs) ; Fred. Jos. de Meer (Osen , 191 francs); Const.
de Ge10es (Eysden, 159 francs); Cas. de Stock hem (Kermt, 147 francs) en Ch . de Stockhem (Heers, 146 francs).
32) Van Nierop, "Amsterdam", 9-10; Van Winter, Westereems, 152-154.
JJ) De belasting- en inkomstengegevens uit de bijlage zijn verder niet gecorrigeerd . In
een aantal gevallen zou dat wellicht nodig zijn. J .F. Hennequin betaalde volgens de opgaven 1460 francs belasting bij jaarlijkse inkomsten van 2000 francs! Mogelijk is hier
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een drukfout ingeslopen en bedroegen zijn inkomsten 12.000 francs, in een lijst uit 1814
worden ze bijvoorbeeld getaxeerd op 10.000 francs. Slecht drukwerk kan ook de verklaring vormen voor enkele merkwaardige wijzigingen in de aanslagen; M.G.F. Colen betaalde in 181 I 154 francs, in 1812754 francs en G.N. Rutten respectievelijk 169 en 269
francs.
34) De Amsterdammers hadden overigens inkomsten van gemiddeld 26.000 francs,
vijf maal zo hoogals die van de Maastrichtse hoogst aangeslagenen.
35) Van Nierop, "Amsterdam", 14-16.
36) J.C.G.M. Jansen, "De relaties tussen stad en platteland rond Maastricht in de 18e
en in het begin van de 1ge eeuw. Een terreinverkenning", Economisch- en SociaalHistorisch Jaarboek 38 (1975) 73-94; J.F.R. Philips, J.C.G.M. Jansen & Th.J.A.H.
Claessens, Geschiedenis van de landbouw in Limburg 1750-19/4 (Assen 1965) 160-161.
37) G.A.M.: Oud Archief, no. 87: "Raadsverdragen, resolutieprotocollen van de magistraat, netexemplaren, 1794 juni 10-1795 september 28",236-240,247-256,446-455
(citaat op 235).
38) Flament noemt bijvoorbeeld de volgende vooraanstaande families die Maastricht
tijdelijk hadden verlaten: De Jacobi, Van Panhuys, Vrijthoff, Pillera, Pelerin, Van den
Santheuvel, Tielens, Olislagers, Van Heylerhoff; A. Flament, "Burgerlijke overheden
en leden der rechtbank die op 2en pluviose an 4 (22 januari 1796) den eed van haat aan
het koningschap hebben afgelegd met bijzonderheden omtrent eenigen hunner" ,Maasgouw 8 (1886) 1070-1072, 1074-1076, 1083-1084, 1087, 1089-1091, 1096, 1098, i.h.b.
1074.
39) De familie De Crassier is een van de weinige adellijke families die in 1795 de banden met Maastricht niet heeft verbroken. Van de patriciaatsfamilies die in 1784 en later
in Maastricht functies uitoefenden, ontbreken er op de lijsten uit 1795 slechts 4, namelijk Wilhelmi, Timmermans, Van den Santheuvel en Fermin.
40) De Brabantse oud-burgemeester De Jacobi en de oud-schepenen Bernard en Fransen behoorden als enige patriciers nog niet eens tot de 200 hoogst aangeslagen burgers.
41) Getalsmatig was het Luikse deel van het patriciaat altijd al omvangrijker dan het
Brabantse. Elke twee jaren werd de "Indivieze raad" vernieuwd. Zodoende stonden
tussen 1750 en 1794 onder andere de volgende functies ter beschikking: 22 Luikse en 22
Brabantse burgemeestersposten; 154 Luikse en 154 Brabantse schepenenfuncties; 88
Luikse en 88 Brabantse zetels voor gezworen raden; 22 maal de functie van Luiks paymeester alsmede 22 maal die van een Brabants paymeester. In totaal 286 Luikse en 286
Brabantse posten. Aan Luikse zijde werden deze functies door 83 verschillende personen uitgeoefend, aan Brabantse echter slechts door 49 personen. Mogelijk was dit een
gevolg van het feit dat er onder de Maastrichtse burgers, die immers overwegend katholiek waren, afgezien van aile overige eisen, veel minder geschikte protestantse kandidaten te vinden waren.
42) Beterarms, The High Society, 441.
43) Heldewier, Hollard, Hesselt van Dinther, Vrijthoff en Van den Santheuvel zijn
voorbeelden van Brabantse patriciaatsfamilies die zich terugtrokken op het Limburgse
platteland of elders functies aanvaardden.
44) G.A.M.: "Lijst bevolking Maastricht 1816".
45) De Bruin, Burgers op het kussen, 217-218.
'6) Cools, J.P. Nijpels, P .D. Nijst en Thiessen zijn twijfelgevallen. Zonder de aanslag
voor het patentrecht zouden zij in 1811 minder dan 150 francs belasting schuldig zijn geweest. In 1812 waren zij echter meer bela sting gaan betalen en zouden ze waarschijnlijk
ruimschoots boven de "grens" van 150 francs zijn gebleven, of de toename moet al geheel voor rekening van het patentrecht komen.
47) H.F.J .M. van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch in de Bataajse en Franse Tijd
1794-1814; Bijdrage tot de kennis van de sociaal-economische structuur (Nijmegen
1955) 260-264.
'8) J.C.G.M. Jansen, "Maastricht tussen 1813 en 1850", Bijdragen en Mededelingen
betrejjende de Geschiedenis der Nederlanden 101 (1986) 529-551, aldaar 529-531;
J .C.G.M. ·Jansen, "De relaties", 77-80.
49) Voor de uitspraken van de prefect zie: "Bijdragen tot de geschiedenis van Limburg
onder de Franse regering. Beoordeling der Verlichte Standen in 1804", Maasgouw 3
(1881) 423. Voor die van Van Panhuys zie: Beterarms, The High Society, 437.
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S0) Spiertz, Maastricht, 116-118.
51) De leden van de municipale raad werden immers sedert 1802 door de overheid be-

noemd uit een dub bel aantal kandidaten, door de Maastrichtse stemgerechtigden gekozen uit de 100 hoogst aangeslagenen van de stad.
52) De Bruin, Burgers op het kussen, 207.
") De Vroede, "Een overgangstijd", 14.
54) Rogier & Spiertz, "Limburg", 677.
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koophandel en fabrieken te Maastricht", Maasgouw 43 (1934) 25-27.
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1962) 605-623, vooral607.
51) L.J . Morreau, Bolwerk der Nederlanden; De vestingwerken van Maastricht sedert
het begin van de 13e eeuw (Assen 1979).
58) Ibidem.
59) Maenen, "Maastrichts sociaal-economische structuur", 606.
60) Jansen, "Maastricht", 530-532.
6') De enquetes zijn gepubliceerd in: A.1.F. Maenen, Petrus Regout 1801-1878; Een
bijdrage tot de sociaal-economische geschiedenis van Maastricht (Nijmegen 1959)
415-441.
62) 1 .C.G.M . lansen, red ., "J.L. Languesse, Precis Statistique du Departement de la
Meuse Inferieure (rive gauche)", Jaarboek van het Sociaal-Historisch Centrum voor
Limburg 27 (I982) 23-104, aldaar 66.
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65) 1.A. de longe, "Delft in de 1ge eeuw. Van stille nette plaats tot centrum van industrie", Economisch-Historisch Jaarboek 37 (1974) 145-248, m.n. 158. Het leerlooiersbedrijf was een kapitaalintensieve onderneming; huiden, zout, schors, de kuipen en
de looischuur vergden grote investeringen. Investeringen die bovendien niet direct rendement opleverden, doordat de bewerking van huiden veel tijd kostte.
66) Het is niet uitgesloten dat hier met "effets" niet effecten, maar militaire uitrustingstukken ("effets militaires") werden bedoeld. Visschers zou dan door militaire
leveranties rijk zijn geworden.
67) H. Winten, De verkoop van Nationale Goederen te Maastricht; Departement van
de Nedermaas, met een stu die over de Maastrichtse kopers tijdens de Franse overheersing 1795-1814 (ongepubliceerde licentiaatsverhandeling, Leuven 1962) 4-36,70.
68) I. Delatte, "La vente des biens nationaux dans Ie Departement de Jemappes", Memoires de L 'A cademie Royale de Belgique 39 (1938), 1-135, m.n. 86; I, Delatte, "La
vente des biens nationaux dans I' Arrondissement de Namur", Annales de la Societe archeologique de Namur 40 (1932133) 188-317, aldaar 232.
69) Tagage, "Rond de opheffing", 516.
70) P.J .H. Ubachs, "De verkoop der nationale goederen in de historiografie", Publications de la Societe Historique et Arclieologique dans Ie Lim bourg 123 (1987) 185-200,
i.h.b. 194-196.
71) Delatte, "Departement de lemappes", 61; Spiertz, Maastricht, 226; Tagage,
"Rond de opheffing", 518.
") Winten, De verkoop, 207-210.
7J) Ubachs, "De verkoop", 196.
74) Bij de opheffing van de geestelijke instellingen en de onteigening van de bezittingen verloren de geestelijkheid en kloosterlingen hun bron van inkomsten. Als schadeloosstelling konden zij zgn. "bons de retraite" ontvangen; priesters bons ter waarde van
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domeingoederen kopen . Lang niet aile religieuzen namen de vergoeding ook aan uit
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praktijk niet zo groot: de tot astronomische hoogte gestegen prijzen van de geveilde domeingoederen beperkten de koopkracht van de bons ten zeerste. Zodoende konden weinig religieuzen er gebruik van maken, velen deden toen de bons voor een gering bed rag
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op de lijst niet aangemerkt als "acquereur". Winten en Spiertz daarentegen noemen
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77) Beterarms, The High Society, 436, 437.
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81) Notaris P .D. lesse, Maastricht 15 juni 1820.
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84) Broederschap der Hei/ige Maagd en Martelares Barbara (Maastricht 1987) 73 e. v.
85) Ubachs, "Van tricolore tot driekleur", 592-593.
80) Ibidem, 573-574.
87) Veel informatie over de gang van zaken in Maastricht na de aftocht van de Fransen
bevatten de artikelen van W. Ubachs, "De Nedermaas Niemandsland 1814-1815", Publications de la Societe Historique et Archeologique dans Ie Limbourg 100 (1964) 149227, m.n. 164-169, 196-200,211-212 en "Van tricolore tot driekleur", 580-582, 584,
590,597.
88) Smeets, "De Notabelen-Vergaderingen", 33-34.
89) G.l.B. Verbeet, Limburg op de tweesprong; Welvaart en politiek dilemma 18/41839 (Maastricht 1978) 11, 12, 18,22.
90) Vergeleken is met de 100 hoogst aangeslagen burgers van Maastricht volgens de
kiezerslijst van 1850 en met de hoogst aangeslagen Limburgers die in 1850 verkiesbaar
waren voor de Eerste Kamer van de Staten Generaal en nabij Maastricht.
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VI
VRIJWILLIGERS EN HEGEMON IE
DE ROTTERDAMSE VRIJWILLIGE BRANDWEER IN
VERGELIJKEND PERSPECTIEF
1857-1969*)
door

c.A. DAVIDS
"Ons vrijwillig systeem, dat dank zij de ambitie van de burgerij zo schitterend voldoet,
kent men daar niet. Amerika, de nieuwe wereid - kent geen tradities en is dus vanzelfsprekend ook niet aan tradities gehecht,
zoals wij dat zijn".
W. Poortman, "De brandweer in Rotterdam en New York''').
Totdat twintig jaar geleden er opeens een eind aan werd gemaakt, was voor
Rotterdammers de meest karakteristieke traditie van hun stad dat vrijwilligers
de hoofdrol speelden in de brandweer. "Wat voor de gegoede burgerij de
schutterij was", schreven Bouman en Bouman, "was voor de smallere beurzen de vrijwillige brandweer, de typisch Rotterdamse instelling, welke zich in
een enorme populariteit mocht verheugen"'). "De Rotterdamse vrijwillige
brandweer", herinnerde pater Hermans zich in 1945, "[was] een bestendige
publieke vermakelijkheid, al was 't aileen maar om de vele jubilea van brandmeesters en spuitgasten, die telkens moesten gevierd worden, bij welke gelegenheid de brandhuisjes steeds feestelijk met groen, vlaggen en illuminatie gedecoreerd werden .... [Zij] genoot ontegenzeglijk een grote populariteit, want
als in onze jeugd bij Doon de gebroeders Richter hun gerenommeerd nummer
van de brandweer zongen:
"Waar is de brand? Waar is de brand?
Hoort men buiten roepen
Waar is de brand? Waar is de brand?"
dan antwoordde de volle zaal als in koor: "op het Vasteland"3). Begin 1969
was de brandbestrijding nog steeds voor een belangrijk deel een zaak van vrijwilligers. Van het brandweerkorps bestond een minderheid uit beroepskrachten. Voor ruim 700 van de 1000 spuitgasten was het brandweerwerk een nevenactiviteit. De feitelijke leiding van die niet-professionele blussers berustte ook
bij een groep van vrijwilligers, het College van Hoofdlieden. De regeling ging
terug tot 1857, toen het principe van de verplichte brandweerdienst werd
verlaten 4 ).
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Oat de vrijwilligers zo'n grote rol speelden in het Rotterdamse brandweerstelsel, werd in de jaren zestig ten slotte bestempeld als een achterhaald
verschijnsel. "Een bestaande organisatie handhaven, ondanks de ontwikkelingen, is een onmogelijke zaak", sprak wethouder J. Worst in de beslissende
raadszitting van 27 maart 19695 ). Tussen 1857 en 1969 was Rotterdam uitgegroeid van een middelgrote havenplaats tot de grootste haven ter wereld. Het
gebied van de gemeente was 23 keer zo groot geworden. De bevolking van de
stad was toegenomen van circa 100.000 tot meer dan 700.000. Maar de tegenstelling tussen de revolutionaire verandering van de stedelijke omgeving en de
continulteit in het brandweersysteem werd niet pas in 1969 ontdekt. Vanaf het
einde van de negentiende eeuw is in de lokale publieke discussie meer dan eens
de gedachte naar voren gekomen dat de vrijwilligersorganisatie beter vervangen kon worden door een beroepsbrandweer. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
is dit, door ingrijpen van de bezetter, inderdaad gebeurd. In 1949 werd het
oude principe evenwel hersteld. Andere grote Nederlandse steden zijn Rotterdam voorgegaan in de keuze ten gunste van professionals. Amsterdam kreeg
een beroepskorps in 1874, Den Haag in 1888, Groningen in 1910. Verschillende gemeenten besloten na 1945, anders dan Rotterdam, niet terug te keren
naar het vrijwilligersstelseI 6 ).
In de meeste grote steden van de Verenigde Staten, waaraan Rotterdam zich
in de twintigste eeuw zo graag spiegelde, voltrok de omschakeling van een
vrijwilligers- naar een beroepssysteem zich al tussen 1850 en 1875. Cincinnati
maakte de overgang in 1853, Newark in 1854, St. Louis in 1857, Baltimore,
Chicago en Louisville in 1858. Milwaukee volgde in 1861, New York in 1865,
Pittsburgh en Philadelphia in 1870'), terwijl Boston even later een reorganisatieproces voltooide dat een halve eeuw eerder was ingezet - nadat in de jaren
twintig het toezicht van het stadsbestuur op de brandweerlieden was verscherpt en in 1837 een vaste beloning was ingevoerd, kwam in 1873 een geregelde gemeentelijke brandweerdienst tot standS). Bij de discussies over de reorganisatie in de Amerikaanse steden werd soms weer verwezen naar het voorbeeld van grote Europese steden zoals Londen en Parij s9).
Waardoor heeft in Rotterdam de vrijwillige brandweer dan zo uitzonderlijk
lang bestaan? Die kwestie is niet uitsluitend van belang voor Rotterdammers
of aficionados van het brandweerwezen (volgens velen vroeger synoniem!).
De duurzaamheid van dit verschijnsellijkt immers moeilijk te rijmen met ontwikkelingen die als dominant kunnen gelden in de Nederlandse samenleving
tussen 1900 en 1970: professionalisering, bureaucratisering en verzuiling lO).
Die anomalie doet zich niet voor op een marginaal terrein, maar op een gebied
dat tot de harde kern van de maatschappelijke structuur behoort: het behoud
van mensenlevens en de bescherming van eigendom. In dat opzicht is de
brandweer een even belangrijke instelling als de politie. De Rotterdamse
brand weer v66r 1969 is een voorbeeld van een weinig geprofessionaliseerde,
weinig gebureaucratiseerde, niet-verzuilde organisatie, werkzaam op een
kerngebied van de samenleving, die schijnbaar tegen aIle logica in een bijna
eindeloze vitaliteit vertoonde. Onderzoek over dat geval kan inzicht geven in
de krachten die professionalisering, bureaucreatisering en verzuiling een tijd-
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lang tegenhielden of vertraagden. Ook leert het iets over de voorwaarden
waaronder vrijwillige organisaties binnen een bepaalde sociale omgeving voor
langere tijd een centrale functie kunnen behouden. Het ligt hierbij voor de
hand de ontwikkeling in Rotterdam te verge1ijken met die in Amerikaanse steden; de overgang van vrijwilligers- naar beroepsbrandweer is namelijk het
grondigst onderzocht in juist de Verenigde Staten"). In deze bijdrage beschouwen we achtereenvolgens de technische ontwikkeling in de brandweer,
de vrijwilligers en de strijd om de hegemonie in de brand weer in de Verenigde
Staten en te Rotterdam. Tenslotte laten we zien hoe de traditie van vrijwilligers
in Rotterdam is verdwenen.

VRIJWILLIGERS EN TECHNISCHE ONTWIKKELING
De hausseperiode in de professionalisering van de Amerikaanse brand weer die
in de jaren vijflTga anbrak, volgde op een revolutionaire vernieuwing in de
techniek van het brandblussen. Na de uitvinding van de slangbrandspuit door
Jan van der Heyden in 1673 en de introductie van een reeks technische en organisatorische verbeteringen die de doeltreffendheid van het werktuig nog
verhoogden12), heeft de technische ontwikkeling anderhalve eeuw gestagneerd . De status-quo werd doorbroken door de invoering van stoomkracht. In
1852 fabriceerde A.B. Latta uit Cincinnati de eerste bruikbare stoombrandspuit lJ ). De innovatie maakte een aanzienlijke inkrimping van personee1 mogelijk. Voor de bediening van de nieuwe apparaten, die door paarden werden
voortgetrokken, was maar een fractie nodig van het aantal mensen dat vroeger
werd ingezet'4). De besparing van arbeidskracht betekende dat een overgang
naar een beroepsbrandweer niet meer per se een praktisch ondraaglijke financiele last voor de lokale overheid meebracht. Ais eenmaal tot de aanschaf van
een stoombrandspuit was besloten, kon de aanstelling van full-time personeel
ook moeilijk uitblijven. Er moesten immers steeds mensen bij de hand zijn om
de paarden te verzorgen en de stoommachine bedrijfsklaar te houdenlS).
De tijdsruimte tussen de komst van een stoombrandspuit en de overgang
naar een beroepsbrandweer bedroeg in de grote Amerikaanse steden op zijn
hoogst een jaar of vijftien. In Cincinnati verliepen er zelfs minder dan drie
maanden. Nadat in januari 1853 enige proeven met de machine van Latta waren genomen, werd op 9 maart het vrijwilligersstelse1 afgeschaft'6). In New
York werd de eerste stoombrandspuit in 1859 in dienst gesteld. In 1865, bij de
oprichting van het beroepskorps, bestond al de helft van het materieel uit de
nieuwe apparaten 17). De brandweer van Philadelphia begon aan het einde van
de jaren vijftig met stoom te werken. Toen in 1871 de vrijwilligers plaats
maakten voor beroepskrachten, was de overgang zo goed als voltooid'8).
Rotterdam kreeg zijn eerste stoombrandspuit in 1865'9). In 1871 kwam er
een tweede. Vijf jaar later werd een derde exemplaar aangeschaft, een drijvende. Op het toppunt van de "verstoming" - tussen 1914 en 1927 - beschikte de
stad over acht drijvende stoombrandspuiten en zes rijdende, waarvan drie op
een motorrijtuig waren geplaatst en drie door paarden werden voortgetrok-

VRIJWILLIGERS EN HEGEMON IE

201

ken. Onderhoud en bediening van dit materieel was opgedragen aan personeel
in dienst van de gemeente. De rijdende spuiten waren gestationeerd bij de stedelijke stoomgemalen. De werklui die de machines van de gemalen gaande
hielden, zorgden tegelijk dat de stoombrandspuiten steeds klaar waren voor
gebruik20).
Maar anders dan de grote steden in de Verenigde Staten heeft Rotterdam
zich nooit compleet overgegeven aan de stoomtechnologie. Het aantal handbrandspuiten bleef altijd veel groter dan dat van de stoomwerktuigen. In de jaren zestig stonden er zo'n zeventien in de stad opgesteld. Vlak na de Eerste Wereldoorlog waren het omstreeks zestig2l). Deze spuiten werden allemaal bediend door vrijwilligers. In de brandweertaal heetten ze "geaffecteerden" . Elke ploeg spuitgasten werd gecommandeerd door drie brandmeesters en drie
brandspuitmeesters. Brandmeesters ieidden de aanval op de vuurhaard.
Brandspuitmeesters hi elden toezicht op de bediening van het materieel 22 ). Deze "hoofden" werden ook op basis van vrijwilligheid gerecruteerd. Bij de omyang van dit burgerkorps zonk de gemeentedienst in het niet. Rond de Eerste
Wereldoorlog omvatte de "Vrijwillige" bijna 1500 geaffecteerden en 300 bevelvoerders, terwijl de "vaste" kern maar ongeveer 150 man teide2J).
In Rotterdam heeft het vrijwilligersstelsel de komst van de stoombrandspuit
dus overleefd. Deze eerste technische doorbraak in het brandweerwezen sinds
de zeventiende eeuw werd bovendien gevolgd door nog een hele serie andere,
die - naar achteraf blijkt - eerder ten voordele dan ten nadele van de vrijwilligers hebben gewerkt.
In de jaren zeventig werd een begin gemaakt met de aanleg van een centraal
waterleidingnet in de Maasstad. Op de lei ding werden ook brandkranen aangesloten. Omstreeks 1890 waren dat er bijna 1600, rond de eeuwwisseling ruim
4.000, twintig jaar later circa 8.500 en aan de vooravond van de oorlog ongeveer 13.00024 ) . Naarmate het aantal aansluitpunten voor brandslangen toenam en de druk in het leidingnet hoger werd en minder varieerde, kon het
handblusgereedschap vereenvoudigd worden. Pompen werd op den duur
overbodig. In 1902 werden brandspuiten zonder aparte water pomp standaardapparatuur. Een jaar of tien later gebruikte men bij het blussen nog
maar zelden een spuit. Een slang die direct op de waterleiding werd gezet gaf
meestal een voldoende krachtige straal. In de jaren twintig trok het gemeentebestuur de consequentie. De brandspuiten werden afgeschaft. De ladderwagens die bij de spuiten hoorden, werden omgebouwd voor het vervoer van
slangen 25 ). Vanaf 1930 waren aile vrijwillige bluseenheden met deze "slangenwagens" uitgerust. De "brandspuitmeester" werd omgedoopt tot "onderbrandmeester" . De Rotterdamse brandweerman was een "siangenmensch"
geworden.
Dank zij deze evolutie konden de vrijwilligers sneller optreden dan vroeger .
Er hoefde niet meer gezeuld te worden met een zwaar, onhandig apparaat.
Met die lichte, gemakkelijke manoeuvreerbare slangenwagens waren de
brandweerlui binnen de kortste keren ter plaatse. Per bluseenheid waren ook
veel minder mensen nodig. De officiele sterkte, die in de negentiende eeuw 48
man per spuit bedroeg 26 ), ging na de vereenvoudiging van de brandspuit in
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1902 terug naar 30. Na de invoering van de slangenwagen daalde het aantal
manschappen per bluseenheid van 30 naar 20. Dit betekende een besparing
aan werkloon dat de gemeente aan de brandweerlieden toekende voor de uren
die ze in actie waren 27 ). Deze reeks technische vernieuwingen, samenhangend
met de aanleg van de waterleiding, maakte het vrijwilligerssysteem dus niet
onaantrekkelijker. Met de mogelijkheid dat op een dies ater de druk in het leidingnet helemaal zou wegvallen en tegelijk een stel vreemde brandstichters opdaagde, hield in 1930 niemand rekening .
De snelheid waarmee de "Vrijwillige" ingreep kon nog verder worden opgevoerd door een verbetering van het alarmsysteem. Vanaf 1882 werd voor
brandmelding gebruik gemaakt van telefoon . Lantaarns aan gebouwen waar
een toes tel aanwezig was werden voorzien van een rode ruit met het woord
"brandsein". In het reservemagazijn bij de Grote Kerk, dat ook op het telefoonnet was aangesloten, werd een wagen met reddingsmiddelen geplaatst 28 ) .
Ais er brand uitbrak kon dus vlugger hulp worden gegeven. De uitbreiding van
het telefoonnet werd ook benut om grenzen te stellen aan de mobilisatie van
personeel. Volgens de brandweerverordening van 1887 zou de normale act ieradius van elke spuit voortaan beperkt blijven tot een paar wijken van de stad.
Wanneer de nood aan de man kwam kon altijd nog om assistentie worden
gebeld 29 ). De alarmering door het luiden van kerkklokken werd afgeschaft.
In eerste instantie leek de komst van de telefoon het vrijwilligerssysteem
langzamerhand overbodig te maken. De meeste geaffecteerden waren zelf namelijk nog niet aangesloten. Ze konden pas in actie komen als ze gewaarschuwd waren door de politie (die natuurlijk wei over toestellen beschikte) of
door " verspieders" die op strategische punten in het territorium woonden dat
een stel spuiten was toegewezen. "Bij de thans bestaande organisatie van het
alarmsysteem " , schreef een commissie van brandmeesters in 1910, ,,[geldt]
bij vele spuiten [nog] het stelsel om eenige geaffecteerden als vooruitgeschoyen posten tusschen de bemanning eener naburige spuit te hebben wonen, teneinde aldus van waarschuwers voorzien te zijn"30). Alertheid werd immers beloond . Voor de mannen van de eerste drie spuiten die op het terrein van de
brand verschenen waren vanouds forse premies beschikbaar. Helaas arriveerde de red dings brigade meestal eerder. Die bivakkeerde gewoon tussen de telefoon en de paarden. Meer dan eens hadden de redders zelf het hele blussingswerk gedaan , "omdat de brandweer van den brand onkundig was "3 ').
Maar de achterstand van de vrijwilligers werd ten slotte volledig opgeheven
door de ingebruikneming van de Alarmcentrale op 1 mei 1918. Deze hoofdpost nam de rol van meldingspunt over van de politiebureau's. Zodra een bericht over brand binnenkwam, waarschuwde ze dadelijk de brandmeesters,
brandspuitmeesters en geaffecteerden van de spuiten die het dichtst in de
buurt waren . Aile "hoofden" hadden intussen telefoon, en vele manschappen
ook . Bij de overschakeling op het nieuwe alarmsysteem werd meteen bepaald,
dat de red dings brigade voortaan aileen nog maar zou uitrukken als ze gevniagd werd. En dat gebeurde bijna nooit 32 ) .
De derde verandering die in het voordeel van de vrijwilligers werkte, was de
motorisering. In het midden van de jaren twintig waren de bestaande stoom-
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brandspuiten aan vervanging toe. Op hetzelfde moment werd de combinatie
van geaffecteerde bij zo'n stoomspuit en gemeentewerkman bij een stoomgemaal onbestaanbaar gemaakt door de elektrificatie van de gemalen. Het gemeentebestuur besloot toen zeven motorspuiten aan te kopen 33). De fabrikant
was de firma Ahrens Fox in Cincinnati. De nieuwe spuiten, zo werd bepaald,
zouden gereden (en onderhouden) worden door overheidspersoneel, maar op
het brandterrein bediend worden door vrijwiIIigers . Door deze regeling werd
de "vaste kern" overbodig. Nade komst van de Ahrens Foxen in 1928129 bleyen de werklui aIleen nog een tijd in dienst om de vrijwiIIigers in de bediening
van het nieuwe materieel te oefenen. Die bewezen snel hun meesters ontgroeid
te zijn. "De Vrijwillige Brandweer toch", merkten B & Wop, "die als regel
eerder ter plaatse was [dan de vaste kern] bleek bij aankomst van het personeel
der kern reeds tot bediening van de uitgerukte motorspuit te zijn overgegaan,
zoodat de manschappen van de kern zich feitelijk konden bepalen tot toezien" . In 1931 liet de gemeente ze afvloeien J4).
De "prachtwagens", zoals een geaffecteerde ze noemde 35 ), bleven tot het
begin van de jaren zeventig in gebruik. Na de ooriog werd hun naam liefkozend verbasterd tot "Barend Foks". De my the groeide dat de fabriek die zulke
vorstelijke spuiten, ja volmaakte kunstwerken, op wielen had geschapen wei
in stilte ter ziele zou zijn gegaan. Verrast werd in de late jaren zestig vastgesteld
dat de firma Ahrens Fox Inc. nog steeds bestond 3 . ) .
De vernieuwingen die nog volgden - zoals de vervanging van de slangenwagens door nevelbluswagens in 195637 ) - hebben het vrijwilligersstelsel niet wezenlijk aangetast. Er was meer oefening nodig dan vroeger, maar dat leverde
geen onoverkomelijke moeilijkheden op. Een vrijwilliger hoefde in vakbekwaamheid niet onder te doen voor een beroepskracht. De ontwikkeling van
de techniek ging niet zo ver, dat professionalisering onontkoombaar werd. En
toch yond die in 1969 plaats.
Of een vrijwilligersstelsel kan voortbestaan of niet, wordt dus niet ondubbelzinnig bepaald door de technische ontwikkeling. De technische veranderingen, die in de Verenigde Staten werden gevolgd door de verdwij ning van het
vrijwilligersstelsel, hebben in Rotterdam in het geheel niet die consequentie gehad. Blijkbaar was er in de Verenigde Staten nog een andere kracht werkzaam,
die in de wereldstad aan de Maas ontbrak. Er moet dus nog naar een volgende
variabele worden gekeken. Daarin kan het antwoord liggen op de vraag, waarom bij een gegeven technische ontwikkeling in het ene geval voor een beroepssysteem werd gekozen en in het andere voor een vrijwilligersstelsel.

II

STRIJD OM DE HEGEMONIE IN DE VERENIGDE STATEN

De keuze voor een beroepsbrandweer die in de meeste grote Amerikaanse steden tussen 1850 en 1875 werd gemaakt, hing samen met de strijd om de 10k ale
suprematie. De stoombrandspuit diende hierbij aIleen maar als een deus ex
machina. Dat verband lijkt vergezocht, omdat de brandweer tegenwoordig
eerder de associatie oproept van veiligheid dan van burgertwist. De brand weer
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waakt, maar blijft voor de rest onzichtbaar. Wie kan zich de brand weer zelf
als haard van onrust voorstellen? Wie een stoombrandspuit als een politiek
strijdpunt? Wat op het eerste gezicht vreemd Iijkt, wordt niettemin de natuurIijkste zaak van de wereld, als eenmaal is overgeschakeld op de denkwijze van
Antonio Gramscj38).
De suprematie van een sociale groep of klasse, aldus deze befaamde Italiaanse Marxist, kan in principe op twee manieren worden uitgeoefend: door
dwang of door intellectueel en moreel leiderschap - kortweg aangeduid als
"hegemonie". In de regel zullen de beide method en naast elkaar bestaan. Het
relatieve gewicht kan evenwel verschillen. In meer geindustrialiseerde samenlevingen slaat de balans door naar de kant van de hegemonie. Waar een
parlementair-democratische regeringsvorm bestaat, zullen de heersende groepen hun overzicht doorgaans zeker eerder doen geld en langs de weg van de hegemonie dan door de toepassing van geweld. Bij de handhaving van dit moreel
en intellectueelleiderschap speelt het staatsapparaat slechts een beperkte rol.
Hegemonie wordt vooral in stand gehouden door instellingen van de "burgerlijke samenleving" , d. w .z. het geheel van instituties en technische instrumenten waardoor ideeen worden gecreeerd en verspreid. Dat kunnen massamedia
of kerkgenootschappen zijn, alsook politieke partijen en andere soorten vrijwillige organisaties. Wanneer suprematie wordt uitgeoefend langs de weg van
de hegemonie, betekent dit dat de bestaande sociale en politieke orde in zekere
mate de instemming van de bevolking heeft. Het overwicht van de heersende
groep of klasse draagt in de ogen van haar "onderdanen" een enigszins legitiem karakter. De overheersten leggen zich voor een deel uit vrije wi! bij hun
ondergeschikte positie neer.
Maar hegemonie is niet permanent gegarandeerd, zegt Gramsci. Via de instellingen van de burgerlijke samenleving kunnen groepen die de macht van de
zit ten de elites betwisten, verenigd in een nieuw "historisch blok", proberen
een alternatieve hegemonie op te bouwen en op den duur zeif de suprematie te
verwerven. Wie de bestaande sociale en politieke orde in een industriele,
parlementair-democratische samenleving wenst te veranderen, kan dus het
best beginnen met een mars door de instellingen te organiseren. Wie deze orde
Iiever behoudt, zal zich inspannen om die mars te blokkeren. Wanneer elites
dat nalaten, lop en ze gevaar, hun suprematie te verspelen 39 ).
Dat was nu net wat in de grote Amerikaanse steden in het midden van de negentiende eeuw dreigde te gebeuren. Een van de belangrijkste instellingen van
de burgerlijke samenleving, de vrijwillige brand weer , ontwikkelde zich tot een
kweekplaats voor een alternatieve hegemonie. In de eerste helft van de negentiende eeuw, toen de omvang van de steden en de brandweerkorpsen sterk toenam, onderging de sociale basis van de engine en hose companies namelijk een
ingrijpende verandering. Kooplieden, fabrikanten en beoefenaars van vrije en
intellectuele beroepen trokken zich uit deze vrijwilligerseenheden terug of
speelden - anders dan daarv66r - geen rol van betekenis meer. Winkeliers,
werkmansbazen of kantoorbedienden waren nog wei vertegenwoordigd, maar
vormden een minderheid tegenover de massa geschoolde ambachtslieden en
ongeschoolde arbeiders die rond het midden van de negentiende eeuw de rug-
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gegraat van de korpsen uitmaakten 40).
Met deze wisseling in samenstelling ging een verschuiving in functie gepaard. Brandweerlieden beperkten zich niet meer tot het blussen van brand en
af en toe, in besloten kring, een diner houden of feestvieren. Openbaar vermaak, culture Ie ontwikkeling en onderlinge hulp werden voor de spuitgasten
en hun omgeving net lo belangrijk. Defire companies groeiden uit tot de spil
van het buurtleyen. Ze organiseerden bals en soirees, hielden parades en regelden picnics. De gebouwen waar de spuiten of slangen waren opgeborgen werden centra van sociabiliteit. Daar kwamen de vrijwilligers en andere buurtbewoners samen om een kaartje te leggen, te drinken, te gokken of lo nu en dan
naar een hondengevecht of een bokswedstrijd te kijken. Het gebeurde ook wei
dat lO'n bluseenheid een bibliotheek opzette, een debating club oprichtte of
een expositie van kunstwerken organiseerde. Sommige companies beschikten
over fondsen voor ondersteuning van behoeftige leden of hun gezinnen41). De
relatie tussen een brandweervereniging en een buurt kon samenvallen met een
nauwe binding aan een bepaalde ethnische groepering, religieuze gezindte of
beroepscategorie. In Philadelphia, bijvoorbeeld, bestonden omstreeks 1850
aparte brandweerverenigingen voor buurten met Duitsers, katholieke Ieren,
protestantse Ieren en native Americans. In New York werden bepaaldefire
companies, lOals de "Black Joke" en de "Live Oak" , bijna helemaal gerecruteerd uit scheepstimmerlieden42). Waar een dergelijk patroon aanwezig was,
kon tussen verschillende bluseenheden een heftige rivaliteit oplaaien. In New
York, Pittsburgh en Philadelphia liep de concurrentie zelfs op regelrechte
veldslagen uit 43 ). Behalve als kampioenen van de buurt manifesteerden organisaties van vrijwillige brandweerlieden zich ook als symbolische vertegenwoordigers van de stedelijke gemeenschap. Ze organiseerden open bare festiviteiten, of traden op als "gedelegeerden" van de stad bij excursies naar plaatsen in de buurt en ontvangstpartijen voor beroemde personen of brandweerlied en van buiten die op bezoek kwamen 44 ) .
De vrijwillige brandweren toonden steeds meer de neiging een eigen leven te
gaan leiden. Ze schenen zich te verzelfstandigen. Stadsbesturen waren nauwelijks in staat toezicht uit te oefenen op de recrutering of het gedrag van de
spuitgasten. De brandweerlieden en hun aanhang vormden door hun aantal en
organisatie een imposante electorale macht. Een historisch blok in aanbouw .
Lokale politici konden deze stoottroepen moeilijk negeren. Wilden ze carriere
maken, dan was het geraden,de sympathie van de "Vrijwillige" te behouden.
Iemand als William "Boss" Tweed in New York bouwde, steunend op de achterban van brand weer lied en (in het bijzonder de "Americus Engine Company
No.6", waar hijforeman was), een complete politieke machine. In deze stad
ging de machtsontplooiing van de vrijwilligers zelfs zo ver, dat zij in 1853, na
jarenlange actie, het recht verwierven elke drie jaar rechtstreeks hun eigen
commandant, de chief engineer, te kiezen 4S ). Dank zij hun politieke gewicht
slaagden de brandweerlieden in New York en Philadelphia er ook in, eerst de
komst van stoombrandspuiten een tijdlang tegen te houden en nadat ze de
aanschaf eenmaal hadden aanvaard de invoering zo te manipuleren dat het
aantal manschappen per bluseenheid niet werd gereduceerd 46 ).
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Die tendens naar onafhankelijkheid was stedelijke elites een doom in het
Zo dreigden ze immers de controle te verliezen over een organisatie die
nota bene verondersteld werd het particuliere eigendom te beschermen. Een
autonome brand weer - dat was voor een gegoede burger een even grote gruwel
als een rebellerende politie. Zolang de vrijwilligers soevereiniteit in eigen kring
cIaimden, kon niemand er van op aan dat ze aIles in het werk stelden om
brandschade tot een minimum te beperken, en dus de verzekeringspremies en
uitkeringsbedragen laag te houden.
Er werd dus geprobeerd, het instituut op de een of andere manier te beheersen. De meest fervente voorstanders van deze politiek waren kooplieden, fabrikanten en assuradeurs. In New York lag de aanleiding in de enorme brand
van december 1835, waarbij een groot deel van het zakenkwartier rond Wall
Street werd verwoest 47 ). In eerste instantie was de opzet, de greep van de stedelijke overheid op de vrijwilligersorganisatie te verstevigen. Boston is hierbij in
de jaren twintig voorop gegaan48). De New Yorkse Common Council trachtte
een soortgelijk kunststuk te volvoeren door in mei 1836 chief engineer James
Gulick, die zich kennelijk teveel met de belangen van zijn mannen identificeerde, te ontslaan, maar lokte daarmee heftige protesten van de brandweerlieden
uit. Het resultaat was uiteindelijk precies het tegendeel van wat de raad had beoogd: de vrijwilligers kregen immers het recht zelf hun commandant te
kiezen 49). Toen eenmaal de stoombrandspuit op de markt was verschenen,
werd de meest radicale beheersingsstrategie toegepast: de vervanging van de
vrijwillige brandweer door een organisatie van professionals. Gegeven de politieke macht van de vrijwilligers in New York omstreeks 1865, kon deze operatie aIleen slagen door een soort staatsgreep. Om de hegemonie terug te winnen,
moest dwang van bovenaf worden toegepast. Het was niet de Common Counci/van de stad, die het fatale besluit nam, maar het parlement van de staat New
York. Het nieuwe brandweerkorps werd voIledig op militaire leest
geschoeid 50) . De strijd om de hegemonie verplaatste zich naar andere
fronten").
~Og.

1II

STRIJD OM DE HEGEMONIE TE ROTTERDAM

Anders dan haar Amerikaanse tegenhangers is de vrijwillige brandweer van
Rotterdam tot 1969 steeds als winnaar uit de politieke strijd gekomen - behalve dan tijdens de oorlogsjaren. Iedere keer dat een besluit moest vaIlen over
een ingrijpende technische vemieuwing kwam de kwestie van de orgarusatievorm min of meer openlijk aan de orde. Dat gebeurde ook bij verschillende
andere gelegenheden. Telkens werd het pleit beslecht ter gunste van het
vrijwilligersstelsel 51 ).
Twijfelaars en critici waren er wei, maar zij konden of wilden niet echt hun
opvatting doordrukken. In 1891 was het bijna een publiek geheim, schreef een
krantecorrespondent te Rotterdam, "dat onze burgemeester" [mr. P . Lycklarna Nyenholt] er naar streeft een vast brandweerkorps a I'instar d' Amsterdam
op te richten. Tegen de oprichting van zulk een korps zou geheel Rotterdam
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zich verzetten. Dat heeft de burgemeester reeds duidelijk ondervonden"Sl).
Ook tijdens de beraadslaging in de gemeenteraad in 1901/02 over de invoering
van nieuw materiaal en aanpassingen van de organisatie werden enige vraagtekens gezet bij het functioneren van de "Vrijwillige" . Toch waagde geen van de
raadsleden het, de invoering van een beroepsbrandweer voor te stellen54 ).
De bedreiging was daarmee niet voorgoed afgewend. De brandmeesters
hadden tien jaar later de indruk, dat het "gemeentelijk deel der brand weer ...
op de meest onbekrompen wijze [werdl ingericht", terwijl "aan de Vrijwillige
Brandweer juist op financiele gronden vee I [werdl onthouden". "Meer en
meer vindt dan ook de meening ingang" , merkten ze op, "dat getracht wordt
haar op den achtergrond te dringen, ten einde haar geleidelijk te ku'n nen doen
verdwijnen"S5). Toen in 1914 over de bouw van de Alarmcentrale werd gedelibereerd, wees het liberale gemeenteraadslid G.W. Burger er op dat het hierbij
in feite ging om "een al dan niet breken met het stelsel van vrijwillige brandweer" . Hij was van mening,
"dat in onze snel groeiende gemeente Rotterdam, die nu weldra een half millioen inwoners zal tellen, een vrijwillige brandweer niet langer op haar plaats is. Het geheele
karakter van een dergelijke brand weer , de uit den aard der zaak mindere geoefendheid, en vooral ook het weinig gedisciplineerd zijn van het personeel, alsook de indruk
die onze brand weer door haar optreden naar buiten maakt, passen niet in het kader
van een ,Grossstadt'."

Daarmee, besefte hij, raakte hij "aan wat men zou kunnen noemen ,het heilige huisje' van de brandweer" . Hij wist dat hij "gevaar" liep zich "vijanden te
maken"56). Maar Burger was niet een centrale figuur in de raad. Pater Hermans, die de raadszittingen jarenlang op de perstribune volgde, noemde hem
"stil" en "weggescholen", iemand "die zich nooit liet horen, maar die zijn
verdiensten had om zijn grote liefde voor zijn stad"57) . Burgers voorstel- de
oprichting van de Alarmcentrale uit te stellen totdat de haalbaarheid van een
beroepsbrandweer was onderzocht - werd door slechts 9 van de 38 aanwezige
raadsleden gesteund. De vrees van de brandmeesters bleek dus niet gegrond.
Gedurende het Interbellum was de positie van de "Vrijwillige" praktisch
boven elke discussie verheven. Bij de beraadslaging over de vervanging van
stoombrandspuiten door motorspuiten in 1926 stelde de socialist A.A. Luhrs
voor de leiding bij het bluswerk in handen van gemeenteambtenaren te leggen
en verder te laten onderzoeken of de brandweer als beroepskorps, gemengd
korps (d.w.z. beroepskrachten gesteund door vrijwilligers) of politiebrandweer moest worden georganiseerd. De behandeling van de moties werd uitgesteld tot meer ervaring was opgedaan met, ,de indienststelling van de nieuwe
motorspuiten". En van uitstel kwam afsteI 58 ). Luhrs heeft aileen nog eens in
1937 vragen gesteld over eventuele plannen om het vrijwilligersstelsel af te
schaffenS9 ). De hervorming door de bezettingsautoriteiten, die een soortgelijk
resultaat had opgeleverd als de coup van 1865 in New York: een gemilitariseerde staadsbrandweer, werd na de ooriog niet stilzwijgend geaccepteerd maar
vier kant afgewezen. B & W maakten zich direct sterk voor een terugkeer van
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de "Vrijwillige" en de gemeenteraad stelde zich daar in 1946 vrijwel unaniem
achter; tegen verklaarden zich een socialist en de woordvoerder van de communisten, die het een middeleeuws verschijnsel vond 6 ' ) . Bij de laatste reorganisatie v66r 1969, in het midden van de jaren vijftig, werd het vrijwilligerssysteem nog steeds door hetmerendeel van de 10k ale politici gesteund 61 ).
Hoe komt het dat de" Vrijwillige" in Rotterdam al die tijd kennelijk niet aIleen onder brede lagen van de bevolking maar ook onder de politieke elite van
de stad op effectieve steun kon rekenen? Waren financiele overwegingen
doorsiaggevend? Bij de debatten van 1914 werd een vergelijking gemaakt tussen de uitgaven voor de brandweer in Rotterdam en in Amsterdam; Amsterdam had, zoals bekend, al veertig jaar een beroepskorps. Het apparaat in de
Maasstad bleek maar 22070 te kosten van dat in de hoofdstad! Per hoofd van
de bevolking betaalden de Amsterdammers ruim 70 cent per jaar, de Rotterdammers krap een kwartje . Oat verschil werd door de voorstanders van het
vrijwilligersstelsel inderdaad als argument uitgespeeld 6 '). Toch is het niet aannemelijk dat de balans louter om deze reden is doorgeslagen. De Amsterdammers had den zich destijds niet door het vooruitzicht van extra uitgaven laten
weerhouden om op een beroepssysteem over te schakelen. In Amerikaanse steden kon het besparingsargument het vrijwilligersstelsel uiteindelijk niet redden. En to en de Rotterdamse vrijwilligers zich eind 1968 tegen de voorgestelde
reorganisatie te weer stelden met de leuze: "Wij willen graag! Wij kosten weinig!", hield het gemeentebestuur zich doof.
Met de Amerikaanse ontwikkeling voor ogen is het beter, de oplossing te
zoeken in een andere factor: de functie die de brandweer vervulde bij de strijd
om de lokale suprematie. Is de vrijwillige brandweer misschien niet, zoals haar
tegenhanger in het negentiende-eeuwse Amerika, de bakermat geweest van
een alternatieve hegemonie? Zo nee, waarom dan niet?
Sociale samenstelling van de vrijwillige brandweer
De basis voor zo'n min of meer autonome brandweercultuur als in de Verenigde Staten heeft bestaan, was in zekere zin ook bij de Rotterdamse "Vrijwillige" aanwezig. Oat blijkt als de sociale samenstelling van het personeel wordt
bekeken.
Uit de periode 1858-1889 zijn een paar stamboeken bewaard gebleven. Hierin werden per spuit de namen, adressen, beroepen, data van aanstelling en data van ontslag van brandmeesters, brandspuitmeesters en geaffecteerden opgeschreven; voorin staat soortgelijke informatie over de hoofdlieden . Uit het
eerste stamboek heb ik de beroepsgegevens overgenomen van alle brand weerlied en die de jaren 1859 tot en met 1868 werden aangesteld bij de 17 spuiten die
in 1857 in de stad waren gestationeerd. In het laatste stamboek deed ik een
steekproef. Voor 10 van de 25 spuiten, die in de jaren 1879 tot en met 1888 in
de stad opereerden, noteerde ik de beroepen van de brandweerlieden die gedurende die periode in dienst traden. Bij de keuze van deze tien heb ik gelet op een
zekere spreiding over de stad 63 ). Voor de peri ode tussen 1889 en 1949 zijn exacte gegevens schaars. De personeelsadministratie van de brandweer, voor zover
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niet overgebracht naar het Gemeentearchief, ging namelijk in mei 1940 verloreno Naast de informatie over hoofdlieden, brandmeesters en brandspuitmeesters in de adresboeken, kon ik aileen beschikken over een register van
manschappen die tussen 1887 en 1898 een aanstelling kregen bij spuit 23, een
Iijst met geaffecteerden bij spuit 49 in 1911 / 1912 en een verzameling namen en
adressen van bestuursleden bij 28 manschappenverenigingen in de jaren 19361938 64 ). De eerste twee bronnen bevatten ook een opgave van de beroepen; in
het derde geval moesten deze getraceerd worden in de adresboeken, wat maar
bij de helft van de namen lukte. Voor de periode vanaf 1949 kon ik beroepsgegevens ont1enen aan de nieuw aangelegde personeelsadministratie. Anders
dan vroeger werd de informatie over de brandweerlieden niet meer, geordend
per spuit, opgetekend in een stamboek, maar bijgehouden op persoonskaarten die in een alfabetische volgorde stonden . Het kaartenbestand werd in juni
1957 compleet vernieuwd. Zowel uit het oude als uit het nieuwe bestand nam
ik een steekproef, die de letters A tot en met J omvatte (ofwei ca. 300/0 van aile
vrijwillige brandweerlieden). De eerste steekproef betrof de manschappen die
op 1 januari 1950 in dienst waren of v66r juni 1957 een aanstelling kregen, plus
de bevelvoerders die in 1949 in de administratie voorkwamen. De tweede
steekproef had betrekking op de manschappen die in juni 1957 in dienst waren
TABEL 1

Beroepen van manschappen bij de Rotterdamse vrijwillige brandweer 1859-1888
Meest voorkomende beroepen 1859/ 68
frequentie
pakhuisknecht
timmerman
sjouwer I sieper I zakkendrager
smid
kantoorbediende/ kantoorloper I
winkelbediende
kuiper
metselaar
slager
verver
grutter I winkelier
barbier
schoenmaker
loodgieter
koopman
(suiker)bakker
schrijnwerker
melkverkoper

68
55
51
43
32

29
27
19
19
17
17
16
13
13
12
10
10

Meest voorkomende beroepen 1879/ 88
frequentie
werkman
timmerman
pakhuisknecht
kantoor I winkelbediende
schoen maker
smid
slager
koopman
sieper I sjouwer
bankwerker
bakker
winkelier
loodgieter
metselaar
ketelmaker
kleermaker
kuiper
graanwerker

451
Totaal
(van wie beroep onbekend
Bron: Zie noot 63 .

718
46)

83
72

55
36

29
29
27
26
22
18
18
17
16
16

15
12
10
10

511
Totaal
(van wie beroep onbekend

721
17)
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of v66r I april 1969 werden benoemd, plus de bevelvoerders die medio 1957
een aanstelling hadden 65 ).
De uitkomsten van dit onderzoek, voor zover ze betrekking hebben op de
manschappen, staan in Tabell tot en met 3. Om de interpretatie zo controleerbaar mogelijk te maken, presenteer ik de beroepsgegevens hierin geordend
naar frequentie in plaats van samengevoegd naar bedrijfstak of sociale klasse.
De beroepsomschrijvingen zijn ook nagenoeg dezelfde als die in de
bronnen 66).
TABEL2
Beroepen van manschappen bij de Rotterdamse vrijwillige brandweer, 1887-1938
Meest voorkomende beroepen onder manschappen van spuit 23
(1887 / 88)

frequentie
werkman
timmerman
koopman
schoen maker
slager
pakhuisknecht
smid
kleermaker
melkverkoper
kantoor I winkelbediende
metselaar
koperdraaier
stukadoor
dienstman
winkelier

24
22
11
9
8
7
6
6
6

6
5
5

Beroepen van bestuursleden van 28 manschappenverenigingen (1936 / 38)
frequentie

timmerman
werkman
metaaldraaier
vishandelaar
metselaar
overige beroepen telkens

werkman
expeditieknecht
postbode
magazijnbediende
meubelmaker

6
4
4
3
3

waterstoker
ketelmaker
bankwerker

3
2
2

typograafI letterzetter
monteur
overige beroepen telkens

2
2

Totaal

4
3
3
3
2

31

5

4
3
124

Totaal
168
(van wie beroep onbe2)
kend
Bron: Zie noot 64.

Beroepen van manschappen van spuit 49
(1911112)
frequentie

121
Totaal
(van wie beroep onbe57)
kend
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TABEL 3
Beroepen van manschappen bij de Rotterdamse vrijwillige brandweer, 1950-1969
Meest voorkomende beroepen 1950/ 57
frequentie

Meest voorkomende beroepen 1957/ 69
frequentie

timmerman
chauffeur
monteur
(Ios(werkman
bakker/ broodbezorger
kantoor/ winkelbediende
fabrieksarbeider
expeditieknechtlmagazijnbediende
tuinder
schilder
grond/ wegwerker
bankwerker
landbouwer/ veehouder
havenarbeider
landarbeider
metselaar
electricien
postbode
loodgieter
melkverkoper
slager
houtbewerker
metaaldraaier
winkelier
lasser
ijzerwerker
sleperl sjouwer
koopman
meubelmaker

monteur
timmerman
chauffeur
bankwerker
expeditieknecht/ magazijnbediende
kantoor/ winkelbediende
fabrieksarbeider
scholier1student
electricien
postbode
havenarbeider
bakker I broodbezorger
lasser
conciergel portier
tuinder
landbouwer I veehouder
schilder
machinist
loodgieter
grond/ wegwerker
brandwacht bedrijf

57

40
36
36
36
33
33
28
27
26
25
24
21
19
18
16
15
15
14
13
13
13
12
12
12
11
11
10
10

35

30
22
19
19
19
16
15
12
12
11
11
10
10
10
10
10
9
8
7
7
302

Totaal
(van wie beroep onbekend

560
10)

638
Totaal
(van wie beroep onbekend

1079
6)

Bron: Zie noot 15.

Onder de manschappen bevonden zich niet aileen middenstanders, ambachtslieden of kantoor- en winkelbedienden, maar ook veel geschoolde en
ongeschoolde arbeiders, vanaf fabrieksarbeiders, metaaldraaiers, lassers en
bankwerkers tot en met losse of los-vaste krachten als sjouwers, werklieden en
pakhuisknechten. De minder frequent voorkomende beroepen (niet in de tabellen vermeld) behoorden bijna allemaal tot dezelfde categorieen. Fabrikanten, verzekeraars, bankiers, cargadoors, commissionairs of beoefenaars van
vrije en intellectuele beroepen zijn er (op een paar uitzonderingen na) niet onder te vinden; de term "kooplieden" duidt in de laat-negentiende- en
twintigste-eeuwse Rotterdamse context gewoonlijk niet op grote ondernemers, maar op kleine warenhandelaars. Voor de periode 1890-1940 wordt dit
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beeld van de sociale samenstelling overigens bevestigd door gegevens over beroepen van geaffecteerden die in andersoortige bronnen - als kranteverslagen
over jubilea of verenigingsbijeenkomsten - worden genoemd.
Enige verschuivingen zijn er wei geweest. Zo had de "Vrijwillige" na de
oorlog veel meer landbouwers, veehouders, tuinders en landarbeiders in haar
gelederen dan vroeger. Dat kwam doordat in 1934 en 1940/41 uitgestrekte landelijke gebieden door Rotterdam waren geannexeerd. Ais gevolg van de technische en economische ontwikkeling nam de frequentie van sommige beroepen (als "sjouwer" of "kleermaker") af, terwijl die van andere ("monteur" ,
"chauffeur") steeg. Maar aan het totaalbeeld doen die nuances niets af. De
manschappen van de Rotterdamse vrijwillige brandweer werden tussen 1857
en 1969 merendeels uit soortgelijke sociale lag en gerecruteerd als de volunteer
firemen in de grote Amerikaanse steden tegen het midden van de negentiende
eeuw.
De cultuur van de brandweerverenigingen
Onder de geaffecteerden groeide ook een verenigingscultuur die duidelijk
overeenkomst vertoonde met die van de engine en hose companies in Amerika. De ontwikkeling begon in de jaren tachtig. Ze nam twee vormen aan. De
ene was die van de spuitvereniging. Bij zo'n vereniging konden geaffecteerden
(of adspirant-geaffecteerden) van een en dezelfde spuit zich aansluiten. De andere vorm was die van de algemene brandweervereniging. Daarvan konden
geaffecteerden van aile bluseenheden (of hun verenigingen) lid worden. Geen
van beide soorten verenigingen had een plaats in de officiele brandweerorganisatie. Ze ontstonden op initiatief van de manschappen zelf.
De eerste spuitvereniging was" Vriendschap vereenigt ons" , opgericht door
geaffecteerden van bluseenheid elf op 2 april 1887. Op I januari 1888 volgde
"De Vriendschap" van spuit 1667 ). In 1900 waren er zeker 12 (op de 29 spuiten), in 1910 28, in 192034, in 193049 en een decennium later 52 (op respectievelijk 48, 54, 60 en 67 bluseenheden). In 1958 bestonden er minstens 19 (op de
48 eenheden), en begin 1969 lag het aantal waarschijnlijk niet lager;
tussen1960 en 1965 werden zelfs nog vijf verenigingen opgericht 68 ).
"Vriendschap vereenigt ons" was bedoeld om "de toestand der leden, zoowei op stoffelijk als maatschappelijk gebied te verbeteren". De spuitgasten
zouden elkaar financieel steunen als ze ziek werden, een ongeluk kregen of
zonder werk raakten, alles doen "tot veredeling en verheffing van het beroep
door de leden uitgeoefend" en van gedachten wisselen "over de algemeene beroepsbelangen"69). Bij verenigingen van later datum is dit algemeen sociale
streven verdwenen. In de meeste statu ten werd gezelligheid of fondsvorming
als voornaamste doelstelling genoemd. Gewoonlijk dienden de fondsen om leden (of "sympathisanten") te belonen die bij brand het eerst aanwezig waren
of door snelle waarschuwing van de geaffecteerden de spuit aan een premie
had den geholpen; in sommige gevallen waren ze bedoeld om leden die door
ziekte verhinderd waren geweest naar de brand te komen hun aandeel in de
verdiende premies, gratificaties of werklonen uit te keren. Verder werden als
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doel van een vereniging meer dan eens genoemd: voorlichting of oefening op
brandweergebied en belangenbehartiging voor de leden70).
De sociabiliteit kreeg op allerlei manieren gestalte 71 ). De climax werd bereikt tijdens het Interbellum. Naast de gewone vergaderingen waren er de jaarlijkse feestelijke bijeenkomsten om de oprichting van de club te herdenken.
Sommige verenigingen hielden dan hele revue's en balavonden, compleet met
"humoristen" (van buiten) en meezingers waarin de wapenfeiten en grote
mannen van de spuit werden opgehemeld - en voor alles de vereniging zelf. Op
de feestavond ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan in juli 1931 zongen de
mannen van "De Wilskracht Het Noorden" (slangenwagen 18) op de wijs van
"De kleine man":72)
In ons groot en dierbaar Rotterdam
Zijn vele brandweerclubs
J a de een die is weer beter dan de ander
Maar "De Wilskracht in het Noorden"
Die is overal bekend
Die is beter nog dan vele bij elkander
Hun naam is energiek
Actief en sympathiek
En wie is er de lieveling
Van het Noordensche publiek?
De Wilskracht is haar naam enz.
De meeste verenigingen beleefden zo'n evenement in elk geval eens in de vijf
jaar. Tussendoor was er gemiddeld iedere een a twee jaar wei een 12 Y2-, 25- of
40-jarig brandweerjubileum van een van de leden te vieren. Daarbij konden op
bestelling "ovaties" worden gebracht door het brandweermuziekkorps en delegaties van andere spuitverenigingen. Sommige verenigingen organiseerden
loterijen, visconcoursen (aileen voor spuitgasten) of een gezamenlijk bezoek
aan een Bouwmeesterrevue. "Hulp zij ons streven" wilde op 24 september
1939 een fietswedstrijd houden tussen Rotterdam en Hoek van Holland; de
mobilisatie heeft uiteindelijk het ontstaan van deze klassieker v~~r brandweerlieden verhinderd73). Bijna iedere spuitvereniging kende - ook na de oorlog nog - haar jaarlijkse buitendag. Op weg naar Montferland, de Bedriegertjes, de Oisterwijksche venn en of de Wereldtentoonstelling in Brussel hield het
gezelschap (met dames) telkens halt bij gerenommeerde restaurants. Het verzamelpunt voor de activiteiten was het spuithuisje of het verenigingslokaal,
dat meestal in een cafe was gesitueerd. In het bastion rustte ook de trots van
iedere vereniging: het banier. Om dit dierbare symbool te verplaatsen stelden
vele spuitverenigingen speciale functionarissen aan: de eerste en tweede banierdrager.
Voor zover deze verenigingen zich met belangenbehartiging bezighielden
ging het vooral om de handhaving van de "rechten" van de eigen spuit tegenover die van concurrerende bluseenheden. Zo dienden verschillende spuitverenigingen in 1901 petities in bij het gemeentebestuur over de grenzen waarbinnen hun spuit mocht opereren74). Wanneer de belangen van de geaffecteerden
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als categorie in het geding waren, traden de algemene manschappenverenigingen op. Die hielden zich bezig met kwesties als de hoogte van premies of
werklonen, de invoering van nieuwe brandblusmiddelen of arbeidsbemiddeling ten behoeve van werkloze geaffecteerden.
De oudste organisaties van dit type waren "Vriendschap Zij Ons Doel"
(V.Z.O.D.) en "Jan van der Heyden" . V.Z.O .D. werd opgericht op 24 april
1887, "Jan van der Heyden" ontstond als afscheiding daarvan in januari
1892. Beide verenigingen begonnen als ziekenfonds voor brandweerlieden; bij
ziekte of ongeval gaven ze wekelijks een uitkering 75 ). Belangenbehartiging en
bevordering van de "goede" onderlinge "verstandhouding" sloten als doeleinden hierbij logisch aan. De derde grote algemene vereniging, de Bond van
Vereenigde Vrijwillige Brandweerlieden, die tien jaar later tot stand kwam,
werd opgezet als een samenwerkingsverband tussen de bestaande verenigingen. De Bond zou zich "nimmer inlaten met politieke bewegingen, het uitkeeren van ziekengeld, premien of anderszins om daardoor de aangesloten vereenigingen in hun werkkring geen nadeel te berokkenen", maar zich inspannen
om de vrijwillige brand weer man "zoowel practisch en theoretisch" te scholen, bij eventuele geschillen tussen geaffecteerden en hoofden als bemiddelaar
op te treden, de onderlinge contacten te verbeteren en zonodig betrekkingen te
onderhouden met "buitenlandsche brandweer-vereenigingen"76).
Evenals de spuitverenigingen zijn de algemene brandweerverenigingen tot
centra van sociabiliteit uitgegroeid. De kring van deelnemers was natuurlijk
groter. Organisaties van dit soort richtten zich immers op aile geaffecteerden.
Soirees, bals, feesten of boottochtjes hoorden al snel tot het vaste repertoire
van V.Z.O.D. en "Jan van der Heyden". De laatste vereniging kwam in 1912
ook op het idee, een concours voor brandweerlieden te organiseren. Zeventien
spuitverenigingen of groepen geaffecteerden schreven er voor in77). Soortgelijke wedstrijden voor Rotterdamse spuiten werden later nog een paar keer gehouden op initiatief van de Bond 78 ). De Bond leverde een eigen bijdrage aan de
samenhang van de "Vrijwillige" door de uitgave van het maandblad "De
Brandweerman" tussen 1907 en 1940 (na de oorlog onder auspicien van aile algemene verenigingen hervat) en vooral door de oprichting van het muziekkorps "De Brandweer". Het gezelschap - bestaande uit brandweerlieden, dat
spreekt vanzelf - kwam overal aanmarcheren waar geaffecteerden in het
openbaar iets te vieren hadden. Tot de begun stigers van de Bond, waarover
"De Brandweerman" geregeld schreef, hoorden een brandweervoetbal- en atletiekclub en een toneel- en operettevereniging die in 1938 door geaffecteerden
van een slangenwagen werd opgericht'9).
Van de grote verenigingen liep "Jan van der Heyden" voorop als het om de
handhaving of uitvinding van brandweertradities ging . De onderafdeling
"Nut en vermaak" trok hiervoor de nodige geldmiddelen aan. Van haar
schutspatroon liet ze een flink borstbeeld maken, dat in de buitenmuur van het
magazijn aan het Grote Kerkplein werd geinstalleerd. Op 10 mei 1923 yond de
onthulling plaats. Aan leven en werk van de uitvinder van de slangbrandspuit
werd daarna nog een uitgebreide tentoonstelling gewijd 80). Het borstbeeld
werd op initiatief van het bestuur tot het middelpunt gemaakt van een jaarlijks
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terugkerende bedevaart81 ) . Op Hemelvaartsdag verzamelden zich dan in de
buurt van de Westzeedijk talloze leden van de grote brandweerverenigingen en
hun afdelingen. Op de tonen van de "Brandweermarsch" en de "Jan van der
Heydenmarsch" trok het hele legioen naar het Grote Kerkplein. Daar sprak
een erelid over de dierbare "Vrijwillige" en prees voorzitter Otten de grote daden van de Gouden Eeuwer. Een gestaalde brandweerman klom op een ladder
om het borstbeeld te omkransen. Vervolgens keerde de stoet terug naar het
punt van uitgang. De verwoesting van het magazijn op 14 mei 1940 betekende
in feite het eind van deze traditie. Maar de vereniging zorgde er later voor, dat
de brandweercultuur vereeuwigd werd in een museum 82). Dat brandweermuseum overleefde de zachte dood van de vereniging zelf omstreeks 1960, de teloorgang van de Bond en haar muziekkorps in de jaren vijftig en de complete
verdwijning van V.Z.O.D. en aile vrijwillige spuitverenigingen in 196983 ).
In werkelijkheid was de eensgezindheid van de vrijwilligers altijd minder
groot dan de my the wilde. Tussen spuiten bestond heel wat rivaliteit. Er waren
immers premies te verdienen. Niet minder dan vier spuitverenigingen noemden zich "De Concurrent". In de onderlinge wedijver groeiden de spuiten uit
tot kampioenen van hun buurt. De nauwe band met de wijk bleek soms ook uit
de naam van de vereniging: "Feyenoord", "Noordereiland", "Spangen",
"Het Bloemhof", "Het Nieuwe Westen", "Hulp bij brandgevaar in het
Oosten' '84).
De algemene verenigingen hadden ook meer dan eens onenigheid. De "omkransing" van Jan van der Heyden was aanvankelijk eerder een bron van ruzie
dan een middel tot saamhorigheid. De Bond van Vereenigde Vrijwillige
Brandweerlieden slaagde niet in haar opzet aile bestaande verenigingen tot
aansluiting te bewegen. Een paar jaar lang had ze zelfs concurrentie van andere federaties 85 ). Toch zijn de spanningen tussen vrijwilligers in Rotterdam, in
tegenstelling tot Amerika, nimmer als een gevaar voor de open bare or de gezien. Evenmin is het netwerk van manschappenverenigingen en de cultuur die
daaruit voortkwam als een politieke tegenkracht beschouwd die met aile geweld moest worden geeiimineerd.
Behoud van hegemonie

De overeenkomst tussen de brandweercultuur in Rotterdam en die in de grote
negentiende-eeuwse Amerikaanse steden was namelij k niet totaal. Er bleef een
wezenlijk verschil. In Rotterdam ontwikkelde de cultuur van de vrijwillige
brand weer zich nooit zover, dat ze de baker mat werd van een alternatieve hegemonie. De brandweer werd niet een medium voor een historisch blok dat de
macht van de zittende elites bedreigde.
Dit verschil kan door een aantal factoren worden verklaard. Om te beginnen heeft het gemeentebestuur van meet af aan de volledige zeggenschap gehad over de formele organisatie van de vrijwillige brandweer. Toen het vrijwilligersstelsel in 1857 in het leven werd geroepen, was de brandweer als overheidsdienst allang een gevestigde instelling. Het organisatiepatroon dat in het
midden van de negentiende eeuw bestond, dateerde in hoofdlijnen van het
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eind van de zeventiende eeuw. In verband met de invoering van de slangbrandspuit waren namelijk allerlei regels gemaakt inzake taakverdeling, hierarchischeverhoudingen en plaatsing en onderhoud van materieeI 86 ). Tussen
1800 en 1857 waren die regels ZQ aangevuld en veranderd dat de greep van het
gemeentebestuur op de brandweer was versterkt, ten koste van de zelfstandigheid van de bevelvoerders in de wijken. De bevoegdheid geaffecteerden aan te
stellen, was aan brandmeesters en brandspuitmeesters onttrokken. Hoofdlieden waren (in 1845) gepromoveerd van een comite van de brandmeesters tot
een college boven de brandmeesters 87 ). In het brandweerreglement van 1857
werd tens lotte ook zwart op wit vastgelegd, dat de bevoegdheid om hoofdlieden, brandmeesters, brandspuitmeesters of geaffecteerden te benoemen bij
Burgemeester en Wethouders berustteS8). Op het moment dat het vrijwilligersstelsel in werking trad, zag het gemeentebestuur zich dus niet, zoals de
overheid in de Amerikaanse steden, voor het probleem geplaatst, greep te krijgen op een organisatie die van onderop uitgroeide. De vrijwilligers konden
worden ingepast in een bestaand kader. De controle over het brandweerkorps
kon ook moeilijk door arb eiders ofwerklieden via de stembus worden betwist.
Anders dan in de Verenigde Staten hadden de meesten van hen v66r het begin
van de twintigste eeuw geen kiesrecht.
De bevelvoerders die B & W aanstelden, behoorden voor een belangrijk dee I
tot de elite. Dat is een tweede factor die kan verklaren waarom de brand weer
in Rotterdam niet een voedingsbodem werd voor een alternatieve hegemonie.
De elite was sterk vertegenwoordigd in de hoogste rangen van de brand weer
toen het vrijwilligerssysteem tot stand kwam en dat is tot het eind toe zo gebleyen. Van de hoofdlieden had bijna iedereen al v66r 1897 kiesrecht, van de
brandmeesters en brandspuitmeesters ongeveer de helft S9 ). Kooplieden, fabrikanten, makelaars, verzekeraars, expediteurs en directeuren van scheepsweryen en rederijen domineerden het College van Hoofdlieden. Leden van die beroepsgroepen waren ook te vinden onder brandmeesters en brandspuitmeesters, naast vele winkeliers, ambachtslieden, kantoorbedienden en beoefenaars van vrije en intellectuele beroepen 90). Verder waren onder de bevelvoerders ook vee I mensen uit de bouwwereld te vinden. Dat was niet toevallig. In
de achttiende- en negentiende-eeuwse brandweerreglementen stond steevast
de bepaling dat brandspuitmeesters bij voorkeur gerecruteerd moesten worden uit timmermans-, metselaars-, loodgieters- en soortgelijke werkbazen. De
bazen zouden namelijk "in cas van brand" hun knechten kunnen mobiliseren
voor de brandweerdienst, zo luidde de overweging die aan de invoering van dit
voorschrift in 1706 ten grondslag lag 91 ). Ongeschoolde arbeiders en geschoolde fabrieksarbeiders brachten het v66r de oorlog vrijwel nooit tot brandspuitmeester (onderbrandmeester), laat staan tot brandmeester of hoofdman. Pas
na de oorlog kwam hierin enige verandering. De middenklasse en gegoede burgerij overheersten ook in de "Onderlinge Brandweerclub" - een kleine vereniging, opgericht in 1890, die zich ten doel stelde kader te vormen voor de
brandweer 92 ). Tot een geregeld convivium tussen de verschillende geledingen
van het korps kwam het nooit. Voor belangenbehartiging en gezelligheid hadden de brandmeesters vanaf 1868 hun eigen vereniging, het "College van
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Brandmeesters". De "Yereeniging van Brandspuitmeesters", opgericht in
1871, vervulde een soortgelijke functie voor de andere categorie hoofden 93 ).
Door deze omstandigheden had den de hogere groepen in de Rotterdamse
samenleving meer mogelijkheden om hun hegemonie over de lagere ook binnen de brandweerorganisatie te handhaven dan hun klassegenoten in de Yerenigde Staten. Ais hoofdman, brandmeester of brandspuitmeester konden ze
niet aIleen als leider van de mannen optreden bij het eigenlijke brand weerwerk, maar ook aan gezag winnen door op te komen voor de belangen van de
vrijwillige brandweer, zonder zelf nota bene voor hun diensten enige vergoeding te krijgen. Brandmeesters en hoofdlieden namen bijvoorbeeld in 1870 het
voortouw bij de stichting van het "Fonds voor Hulpbetoon aan manschappen
der vrijwillige brand weer te Rotterdam". Daaruit konden uitkeringen worden
gedaan aan weduwen of verwanten van hen die in dienst van de brandweer waren omgekomen, vergoedingen worden gegeven aan geaffecteerden die bij het
blussingswerk zwaar gewond waren geraakt en gratificaties worden verleend
voor bijzondere prestaties of jarenlange trouwe dienst. Burgers van de stad
stortten er hun bijdrage in 9 ' ) . In 1917 stelden de hoofdlieden een verhoging
van de werklonen voor. In de crisisjaren instrueerden ze de commandanten,
geaffecteerden desnoods tijdens het bluswerk vrijaf te geven als die zich bij de
Scheepvaartvereniging Zuid wilden me!den om aan werk te komen 95 ). De invoering van de technische vernieuwingen tussen 1900 en 1930 die zo voordeJig
uitpakten voor het vrijwilligersstelsel (en dus de manschappen de gelegenheid
gaven, met werklonen, premies of gratificaties iets bij te verdienen) was voor
een belangrijk deel te danken aan suggesties van brandmeesters en
hoofdlieden 96 ).
De formele en morele beheersing door de elite kan even wei niet helemaal
verklaren waarom de brandweercultuur in Rotterdam, anders dan die in vele
Amerikaanse steden, geen oppositioneel karakter heeft gekregen. Natuurlijk,
de recrutering was z6 geregeld dat ieder die in de ogen van B & W onbetrouwbaar leek uit het korps kon worden geweerd. Doordat de elite nauw bij de organisatie betrokken bleef, kon zij ook vrij direct invloed uitoefenen op de loyaliteit van de manschappen. Maar aan het einde van de negentiende eeuw
kwam een heel netwerk van brandweerverenigingen op waar de elite aanvankelijk niets mee te maken had. De algemene verenigingen en spuitverenigingen
bestonden immers uitsluitend uit geaffecteerden. Bij de oprichting was de elite
niet betrokken. Waardoor valt die ontwikkeling dan te verklaren? En hoe
komt het dat de brandweerverenigingen toch geen tegendraadse koers zijn
gaan varen?
Yoor een dee! is de opkomst van de brandweerverenigingen op dezelfde factor terug te voeren als de verschijning van vele andere verenigingen in Rotterdam tussen omstreeks 1880 en 1930: de snelle groei van de stad. In die jaren
nam de bevolking namelijk toe van circa 150.000 tot bijna 587.000 inwoners.
De groei was hoofdzakelijk toe te schrijven aan een immigratieoverschot. Het
is een algemene regel dat het verenigingsleven zich sterk uitbreidt als een omgeving snel verandert, of als veel mensen zelf van omgeving veranderen 97 ). Daarnaast hebben nog enkele bijzondere omstandigheden een rol gespeeld bij het
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ontstaan van brandweerverenigingen. Een spuitvereniging kon dienen als
brandpunt van het buurtleven. Aan zo'n soort organisatie was, vooral in de
uitbreidingswijken, duidelijk behoefte. In de nieuwe stadsdelen benoorden en
bezuiden de Maas werden ook tientallen buurtverenigingen en buurtgebonden
Oranjeverenigingen opgeriCht. De opkomst van brandweerverenigingen had
verder miss chien iets te maken met de stijging van het aantal uitrukken. Omstreeks 1870 rukte de brandweer in Rotterdam gemiddeld ongeveer honderd
keer per jaar uit. In de jaren tachtig was de frequentie verdubbeld. In de jaren
negentig lag het cijfer op circa 270, omstreeks 1910 op ruim 500 en in de jaren
twintig op ongeveer 1300"8). De bluseenheden kwamen vaker in actie dan vroeger. Daardoor nam het onderling contact van de spuitgasten dus toe. Die ontwikkeling kan de vorming van spuitverenigingen in de hand hebben gewerkt.
De toename van het aantal uitrukken betekende bovendien dat het brandweerwerk vaker beslag legde op de tijd van de vrijwilligers. Brand blussen werd,
meer dan in het verleden, een deel van hun leven. Een soort deeltijdberoep.
Gezien die ontwikkeling was het niet onlogisch dat de vrijwilligers zich omstreeks 1890 organiseerden in algemene brandweerverenigingen. V.Z.O .D. en
"Jan van der Heyden" waren immers van oorsprong ziekenfondsen. Dat type
organisatie kwam in veel beroepen voor. Vrijwillige ziekenfondsen bestonden
destijds onder meer bij de Rotterdamse timmerIieden, meubelmakers, metaalbewerkers, kleermakers, schoenmakers en bakkersgezellen. Een bootwerkersvereniging zonder ziekenkas was een anomalie"").
Terwijl het verenigingsleven opbloeide, ontstond ook - buiten de brandweer - de kiem voor een alternatieve hegemonie. In het jaar 1881 traden de tapijtwever Willem Helsdingen en zijn broer Pieter, mattenwever, uit het AIgemeen NederIandsch Werkliedenverbond - dat min of meer onder voogdij van
de liberale burgerij stond - en richtten een "Sociaaldemocratische Vereeniging" op. Deze Rotterdamse afdeling van de Sociaal-Democratische Bond
was in de jaren tachtig erg actief met het organiseren van vergaderingen en betogingen voor algemeen kiesrecht. Zij wist de invloed van het Werkliedenverbond sterk terug te dringen'OO). Na een terugslag in het begin van de jaren negentig begon het socialisme tegen 1900 opnieuw veld te winnen. In 1901 kwam
Hendrik Spiekman, een van de twaalf oprichters van de S.D.A .P ., als eerste
socialist in de Rotterdamse gemeenteraad. In 1907 werd een tweede S.D.A.P.er in de raad gekozen. De partij verzamelde toen 271170 van de stemmen. Dat
was minder dan de confessionelen (44%), maar bijna even vee I als de liberalen
(291170), die al decennia lang de raad domineerden. Bij de eerste gemeenteraadsverkiezingen die na invoering van het algemeen kiesrecht plaatsvonden (die
van 1919), behaalde de S.D.A.P. ruim 42% van de uitgebrachte stemmen .
Met 19 zetels werd zij de grootste partij in de raad. Het totaal aantal zetels bedroeg 45. Op dit niveau zouden de socialisten tot de Tweede Wereldoorlog
blijven staan. Vanaf 1903 / 04 beschikten zij verder over een eigen cooperatie,
een eigen adviesbureau voor arbeiders en een eigen weekblad, "Voorwaarts" .
In 1901 kwam de Vereenigingsfederatie Rotterdamsche Bestuurdersbond tot
stand, die als overkoepelend orgaan voor socialistische vakorganisaties en andere arbeidersverenigingen moest fungeren. Pogingen om de haven arb eiders
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voor de "moderne" vakbeweging te winnen hadden vooralsnog niet veel succes. Verreweg de belangrijkste socialistische vakorganisatie was de bond van
gemeentewerklieden, die ook veel invloed had op de politiek van de
S.D.A.P.tOt).
Verzet tegen de hegemonie van de burgerlijke elites was dus niet iets irreeels.
Het bestond al- buiten de brand weer . De macht van de elites die de gemeentepolitiek beheersten, bleek niet toereikend om de groei van het socialisme onder
het overheidspersoneel tegen te houden. Niettemin volgden de brandweerverenigingen een gezagsgetrouwe koers. In de tijd dat de socialistische beweging
zich sterk afzette tegen de monarchie en de burgerlijke partijen zochten brandweerverenigingen eerder toenadering. "Vriendschap vereenigt ons" stuurde
in mei 1889 spontaan een telegram naar Willem III om hem met zijn voorspoedig herstel van een ziekte te feliciteren. In 1891 vroeg V.Z.O .D. de Regentes of
het kinderkoor van de vereniging naar Wilhelmina mocht worden genoemd.
Bij de feestelijke optocht die in 1898 ter gelegenheid van de inhuldiging van de
nieuwe koningin plaatsvonden, leverde deze manschappenvereniging, evenals
"Jan van der Heyden", een grote delegatie. Ook de" Vereeniging van Oranjevrienden van de brandspuit 9" en de spuitverenigingen "Altijd Waakzaam"
(spuit 1) en "Vriendschap vereenigt" (spuit 2) Iiepen mee t02 ).
In de novemberdagen van 1918 nam het Centraal Bestuur van de Bond van
Vereenigde Vrijwillige Brandweerlieden het initiatief om met de afdelingen
mee te doen aan het defile op 27 november ter ere van de Koningin; toen bleek
dat de hoofdlieden iets soortgelijks wilden organiseren - toevallig (?) vergaderden de actiecomites in hetzelfde cafe - werd de zaak gecoordineerd. Op de
bewuste woensdag waren bijna alle aangesloten afdelingen van de Bond op de
been (waarschijnlijk 17 spuitverenigingen plus het muziekkorps) evenals acht
niet-aangesloten spuitverenigingen en de algemene verenigingen V.Z.O.D. en
"Jan van der Heyden"; in totaal telde de stad toen 54 spuiten met 34
spuitverenigingen I03 ). Een paar maanden later schreef het Centraal Bestuur
van de Bond onder de kop "Rotterdam blijve Rotterdam" in de "Brandweerman":104)

" Wij leven in een tijd van overgankelijke stromingen, onderhouden door een klasse,
die terecht of ten onrechte hunne eischen stellen, de een langs den hierarchieken weg,
de ander op minder humane wijze. Onder elke categorie bevinden zich verschillende
elementen, die de werkelijke belangen van hunne organisatie over het hoofd zien en
toegeven aan een kwaadwillige neiging, die hen geheel en al beheerscht en zich uit door
krankzinnige daden. Verder tracht zich nog een cat(e)gorie lieden te handhaven die het
voorzien op regeeringsmacht en gezien de betreurenswaardige voorbeelden uit het buitenland, zouden ook hier, hoofdzakelijk gelnspireerd door buitenlandsche elementen,
noodlottige dingen kunnen plaats vinden, die vooral ons korps brandweerlieden op
een grootere activiteit zouden stellen". Maar ",ten allen tijde zal de Rotterdamsche
burgerij kunnen vertrouwen op haar vrijwillige brand weer" .

Het kan dus niet anders of de meerderheid van de Rotterdamse brandweerlieden bleef uit eigen vrije wil de gevestigde orde trouw. De loyaliteit van de
"Vrijwillige" was niet louter toe te schrijven aan manipulatie van bovenaf,
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maar ook aan de instemming van de meeste betrokkenen. Zij had den anders
kunnen handelen, maar deden dat niet. Dat de hegemonie van de elites op dit
front niet werd aangetast, hield kennelijk mede verband met de overtuiging bij
de "onderdanen" dat de bestaande machtsverdeling legitiem was - precies zoals Gramsci dacht. Onder de gezagsgetrouwe vrijwilligers waren ook vele arbeiders, geschoolde en ongeschoolde, losse en vaste. Deze working-class Tories waren niet ontworteld of slecht in staat tot organiseren. Integendeel, zij
had den een nauwe band met de buurt waar zij woonden en beschikten over een
duurzaam netwerk van verenigingen. Ideologisch mochten ze dan verwant
zijn met de Oranjegezinde volksmassa die in 1887 als een furie op de socialisten aanviel, in hun gedrag hadden zij er niets mee gemeen lOS ). De aanwezigheid van deze gezagsgetrouwe bevolkingsgroep in de vrijwillige brandweer is
de derde factor die het verschil in ontwikkeling van de brandweercultuur tussen Rotterdam en de grote Amerikaanse steden kan verklaren.
De conservatieve inslag van de "Vrijwillige" is, denk ik, ook de reden geweest waarom de organisatie nooit ten offer is gevallen aan de verzuiling. Verzuilers hadden er zeker een gevaar in kunnen zien. Bij het brandweerwerk (en
vooral in het sociale leven eromheen) konden immers Rotterdammers van allerlei achtergrond elkaar ontmoeten. Scheiding van volksdelen naar levensbeschouwing bestond er niet. Ook al waren bij sommige verenigingen politieke
of religieuze discussies statutair verboden 106), daarmee werd niet belet dat
mens en van verschillende overtuiting in informele sfeer met elkaar omgingen.
Niettemin deden confessionele politici geen poging het vrijwilligersstelsel te
vervangen door een beroepssysteem. In naam van de burgerzin en het gemeenschapsdenken juichten ze de terugkeer van de "Vrijwillige" na de oorlog zelfs
van harte toe lO '). Het nadeel: dat de verzuiling tussen haakjes werd gezet,
woog kennelijk niet op tegen het voordeel: dat de vrijwillige brandweer een
bastion vormde voor de gevestigde orde.
De" Vrijwillige' , werd zo praktisch onkwetsbaar. Wie het voortbestaan van
de burgerlijke orde ter harte ging, kon moeilijk de vrijwilligers terzijde schuiyen. De vrijwillige brandweer vormde immers een niet-socialistisch organisatiekader voor (dee Is) dezelfde bevolkingsgroepen als waaruit de socialisten
hun aanhang wilden recruteren. Naarmate het socialistisch blok aan kracht
won, stegen ook de papieren van zijn tegenhanger. In die situatie was het niet
meer dan logisch dat de burgerlijke partijen bereid waren, de "Vrijwillige" de
technische middelen te geven waarmee zij qua effectiviteit een professioneel
korps kon evenaren. De burgerij had er ook geen enkel belang bij, de brandweercultuur die van onderop ontstond, af te wijzen. Integendeel, zij kon die
beter koesteren.
En dat deed ze. De traditie van de" Vrijwillige" , die door de manschappen
werd uitgevonden, nam bijna mythische proporties aan door de steun van gezaghebbende figuren in de hogere rangen van de brandweer en daarbuiten. De
cultus bereikte zijn hoogtepunt in het Interbellum. Brandmeesters en
brandspuitmeesters maakten zich geliefd bij hun manschappen door donateur
te worden van een spuitvereniging, mee te gaan met een buitendag of een jubilerende geaffecteerde in de bloemetjes te zetten l08 ). Hoofdman W. Poortman,
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net terug uit Amerika, verklaarde in 1937: "ons vrijwillig systeem,dat dank zij
de ambitie van de burgerij zo schitterend voldoet, kent men daar niet ... en
heeft men daar ook nooit gekend"·09). James Gulick kon niets meer terugzeggen. De publieke opinie werd in dezelfde richting belnvloed. Voor het Rotterdams Nieuwsblad - vanouds de spreekbuis van het anti-socialisme - kon de
"Vrijwillige" geen kwaad doen. Wat de brandweerverenigingen deden, kwam
uitvoerig in de krant; zonodig hielp het blad het muziekkorps aan een nieuw
stei bekkens of de Bond aan een fraai banier" O). De heer J .H. Speenhoff,
dichter-zanger, was de vertrouwde tribuun van de vrijwilligers in de Rotterdamse theaters"'). Vanaf het begin van de twintigste eeuw verzekerde iedere
burgemeester dat, als het aan hem lag, de "Vrijwillige" niet zou
verdwijnen' 12). Burgemeester A.R. Zimmerman noemde in 1920 de brandweer zelfs "de Burcht waar alles om heen draait". Een echo klonk in de nieuwjaarstoespraak van P.J. Oud in 1946. De "aloude vrijwillige brandweer"
noemde hij de "Rotterdamsche traditie bij uitnemendheid"'lJ). Was er een
mooiere omkransing denkbaar?

IV

VERDWIJNING V AN EEN TRADITIE

De enige partij die door het vrijwilligerssysteem rechtstreeks in haar belangen
werd geschaad, waren de ambtenaren. En zij bereikten dat het bastion ten slotte werd gesloopt. V66r de Tweede Wereldoorlog was de rol van gemeentepersoneei bij de brandbestrijding, als gevolg van de politi eke keuzes die bij de invoering van technische vernieuwingen werden gemaakt, sterk gereduceerd. In
1940 bestond er aIleen nog maar een kleine afdeling brandblusmiddelen, die
het onderhoud van materieel, het vervoer van motorspuiten en de bediening
van drijvende brandspuiten verzorgde. Na de oorlog moesten de ambtenaren
opnieuw terug. De beroepsbrandweer die door de bezetter in het leven was geroepen, werd opgeheven. Hoezeer de spreekbuis van de beroeps, de "Vuurhaard" , ook een ethos van dienstbaarheid aan de gemeenschap preekte en de
eisen van het brandweervak benadrukte, de lokale politici lieten zich niet vermurwen. Petities van ambtenarenbonden baatten evenmin '14). De Minister
van Binnenlandse Zaken, die door de ooriog meer greep had gekregen op het
nationale brandweerwezen, maakte zich wei sterk voor het behoud van het beroepselement, maar wilde de terugkeer van de "Vrijwillige" , waarop de meerderheid van het Rotterdamse gemeentebestuur aandrong, niet blokkeren. Na
de heroprichting van het vrijwilligerskorps - dat ca. 1100 man telde - behielden in 1949 slechts zo'n 130 beroepsbrandweeriieden hun baan 115). Ook al was
de vaste kern toen groter dan vroeger en mocht ze meer meedoen met het blussen, ze bleef toch ondergeschikt aan de vrijwilligers.
De reorganisatie van 1955, bedoeld om aan de daaruit ontstane spanningen
een eind te maken, nam de grieven van de beroeps maar voor een deel weg. Het
professioneel element (onder een directeur) en het vrijwilligerselement (onder
het College van hoofdlieden) werden binnen het ene gemeentelijk brandweerkorps als twee zuilen naast elkaar geplaatst, waarbij de getalsverhouding ten
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voordele van de eerste component verschoof: voortaan zouden er naast 700 a
750 vrijwiIIigers zo'n 200 tot 250 beroepsmensen zijn. Daar stond tegenover,
dat de vrijwilligers in aile brandweerzaken medezeggenschap hielden, inbegrepen kwesties van benoeming en bevordering van beroepspersoneel. De Algemene Bond van Ambtenaren (A.B.V.A.), die voor het merendeel van de beroepsbrandweerlieden sprak, yond deze figuur ronduit achterhaald. Het "dagelijks brood, [del promotiekansen, in het algemeen het streven naar een
plaats in de maatschappij en het vak" van een groep gemeenteambtenaren waren volgens haar veeI belangrijker dan de "liefhebberij" van een aantal
burgers 116).
Van aile partijen in de Rotterdamse gemeenteraad was de socialistische
door de jaren heen het meest gevoeIig voor de belangen van de beroepsbrandweerlieden. In discussies over de brandweer maakte de S.D.A.P. - en later de
PvdA - zich herhaaldelijk tot tolk van opvattingen die bij ambtenarenbonden
leefden. Het overheidspersoneel had immers vanouds veel invloed binnen de
partij. Het raadslid Luhrs, de schrik van de" Vrijwillige" in het Interbellum,
kwam zelfuit de Nederlandsche Bond van Werklieden in Openbaren Dienst en
Bedrijven '17 ). Maar openlijk de vrijwilligers afvallen - dat wilde de partij liever niet. In feite bleven de socialisten heel lang op twee gedachten hinken. In
1914 stemden sommige S.D.A.P.-ers v66r de motie-Burger, andere tegen. In
1919 stelde de S.D.A.P.-er H. Mol (oud-havenarbeider) een forse verhoging
van de werklonen van geaffecteerden voor. Bij de reorganisatie van 1955 wilde
de PvdA aan de ene kant wensen van de A.B. V.A. doordrukken, aan de andere kant toch de "Vrijwillige" in stand houden" 8 ). En hoe had het anders gekund? Kwamen de geaffecteerden niet voor het overgrote deel uit die sociale
groepen die het potentiele kiezersvolk van S.D.A.P. en PvdA vormden? En
was de vrijwillige brandweer niet stevig geworteld in de buurten?
Aan het einde van de jaren zestig bereikten de ambtenaren tenslotte wat zij
zo vurig wensten. Naar aanleiding van enorme brand en in het BotIekgebied waarbij de vrijwilligers overigens een voorbeeldige prestatie lever den - publiceerde het NVV-blad "De Vakbeweging" in februari 1968 kritische opmerkingen van kaderleden aan het adres van de vrijwillige brand weer . De redactie
pleitte (als was zij A.A. Luhrs) "voor een objectief en deskundig onderzoek
naar de meest wenselijke vorm van organisatie van het veiligheidsapparaat".
"Het Vrije Volk" nam het bericht over de kritiek meteen over. Het PvdAraadslid W. van der Vlerk informeerde bij de verantwoordelijke wethouder J.
Worst (ARP) naar de opkomst van vrijwilligers in geval van alarm" 9 ). De organisatievorm van de brandweer verscheen zo opnieuw op de politieke agenda. In de zomermaanden liet Worst, in overleg met hoofdlieden en de directeur van de beroepskern, een plan opstellen voor een herstructurering. In de
nieuwe opzet zouden vrijwilligers een volledig ondergeschikte functie krijgen.
De bevelvoering zou geconcentreerd worden in handen van de beroeps. Bij
klein alarm (ruim 980/0 van aile uitrukken) zouden de vrijwilligers niet eens
meer worden opgeroepen 120).
Voor de meeste vrijwilligers was dit voorsteI, dat in september bekend werd,
absoluut onaanvaardbaar. Ze had den het gevoel, dat ze eenvoudig werden af-
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gedankt. "Vriendschap Zij Ons Doel", de "Vereniging van Onderbrandmeesters" en het "College van Vrijwillige Brandmeesters" organiseerden samen de oppositie. De hoofdlieden, die eerst tussen de wethouder en hun troepen manoeuvreerden, kozen rond de jaarwisseling voor het verzet. Op dat moment was namelijk uitgekomen dat er allang een soort eoalitie tussen B & W en
de direeteur van de beroepskern bestond. Terwijl de suggesties van de hoofdIieden voor verbetering van het vrijwilligerssysteem na 1966 ergens in het stadhuis waren zoekgeraakt, hadden de andere twee partijen in juni 1967 buiten
hun medeweten over een reorganisatie van de brandweer gesproken. Toen
eenmaal duidelijk was geworden dat de wethouder zijn voorstel niet meer dan
marginaal wilde aanpassen, grepen de vrijwilligers naar het ultieme wapen dat
ook eens door de volunteers van Boston was gebruikt. Hoofdlieden, brandmeesters, onderbrandmeesters en mansehappen dienden op 15 januari 1969
massaal hun ontslag inl2').
Maar net zo min als in Boston heeft dat gebaar iets geholpen. De vrijwilligers konden niet meer op voldoende politieke steun rekenen, bleek in de beslissende raadszitting van 27 maart. Dat is niet onlogiseh. De opkomst van de vrijwilligers bij klein alarm was (als gevolg van de toegenomen afstand tussen woning en werkomgeving) inderdaad erg laag geworden - ook hoofdlieden erken den dat' 22 ) . Als het om voorspe1baarheid ging wonnen de beroeps met
straatlengte. Die technocratische maatstaf legde in een peri ode van economische expansie meer gewicht in de schaal dan het oude argument dat vrijwilligers zo goedkoop waren. Voor de PvdA was de politieke keuze, door de uitbreiding van het beroepskorps en de inkrimping van het vrijwilligerselement
na 1955, een stuk eenvoudiger geworden. De socialisten, die de grootste fraetie
in de raad vormden, verklaarden zieh ronduit v66r de reorganisatie. De eonfessionelen Iieten wethouder Worst niet vallen en gingen met enige pijn in het
hart akkoord. Voortzetting van de traditie van "burgerzin" vonden de
christen-democraten op zich niet zinloos maar toeh minder belangrijk dan in
de tijd van revolutiedreiging of wederopbouw. De enige partij die aehter de
vrijwilligers bleef staan, was de VVDI23). Het einde van de traditie kwam op 1
april. Op die dag werd de vrijwilligers eervol het gevraagde ontslag verleend 124).
Had de "Vrijwillige" dan geen betekenis meer in de strijd om de hegemonie? De omvang van het korps was al vee I kleiner dan vroeger. In het buurtleyen speelde de brand weer niet meer zo'n prominente rol. De spuitverenigingen, waarvan sommige omstreeks 1960 een fusie waren aangegaan, lieten zieh
weinig in het openbaar zien. De Bond en "Jan van der Heyden", die steunpilaren van de brandweereultuur, waren verdwenen. Wie de burgerlijke orde
wenste te besehermen of aan te tasten, kon de vrijwillige brand weer gevoeglijk
overslaan. Het front verplaatste zieh naar actiegroepen en massamedia.

CONCLUSIE
Waardoor is het vrijwilligerse1ement zo lang de kern van de Rotterdamse

224

VRIJWILLIGERS EN HEGEMONIE

brand weer gebleven? De verklaring bleek niet te Iiggen in de technische ontwikkeling als zodanig. Invoering van de stoomtechnologie, die in grate Amerikaanse steden samenging met de overschakeling op een beroepssysteem, bleef
in Rotterdam niet achterwege, maar had geen noodlottige gevolgen voor het
vrijwilligersstelsel. Bij de volgende golf vernieuwingen werd de positie van
"Vrijwillige" zelfs versterkt. Of een gegeven technische verandering gepaard
ging met een wijziging in organisatievorming hing weer samen met de functie
van de brandweer in de strijd om de lokale suprematie. In de Verenigde Staten
werd de vrijwilligersorganisatie uiteindelijk geeiimineerd omdat zij zich tot de
baker mat van een alternatieve hegemonie ontwikkelde. In Rotterdam nam de
"Vrijwillige" nooit die allure aan, al kwamen de geaffecteerden uit soortgelijke sociale lagen als de manschappen bij de Amerikaanse engine en hose companies en al bouwden zij, net als hun collega's in de Verenigde Staten, een min
of meer autonome cultuur. Het voortbestaan van de vrijwillige brand weer
droeg er eerder toe bij, dat de hegemonie van de zittende elites in stand werd
gehouden. Die groepen hadden er dus ook geen behoefte aan, de vrijwilligersorganisatie haar centrale functie te ontnemen. Professionalisering, bureaucratisering en verzuiling moesten ervoor wijken. Pas toen de rol van de "Vrijwillige" in het Rotterdamse sociale leven door de veranderde omstandigheden
in de jaren vijftig en zestig al minder belangrijk was geworden, viel de politieke
afweging ten nadele van de vrijwilligers uit.
.
Deze kleine sociale geschiedenis van Rotterdam levert verschillende aanknopingspunten op voor verder onderzoek. Kan het zijn dat niet-verzuilde
vrijwillige organisaties, die ogenschijnlijk niets met politiek te maken hadden,
buiten Rotterdam een soortgelijke functie hebben vervuld als de vrijwillige
brandweer in de Maasstad? En verder: wat was de oorsprang van die gezagsgetrouwe mentaliteit die kennelijk onder een deel van de Rotterdamse arbeidersklasse bestond? Emancipatie en verzet enerzijds, beschavingswerk en verzuiIingsarbeid anderzijds worden tegenwoordig grondig onderzocht. Maar hoe
zat het met het gewone, authentieke conservatisme?
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1. TH. LINDBLAD EN 1. L. VAN ZAN DEN
Er is een groot raadsel in de economische geschiedenis van ons land . Aan het
einde van de negentiende eeuw moet een beslissende ommekeer hebben plaatsgevonden in de economische ontwikkeling van Nederland, een verschuiving in
de richting van onze twintigste-eeuwse hoog-geindustrialiseerde samenleving.
Toch zijn de sporen daarvan moeilijk te vinden, in het bijlOnder daar waar we
logischerwijs het eerst zoeken: in de statistiek van de buitenlandse handel. Immers, Nederland was en is een land met weinig grondstoffen en een kleine binnenlandse afzetmarkt; de openheid naar buiten is zelfs een der voornaamste
kenmerken van de moderne Nederlandse economie. De statistiek van de buitenlandse handel van de late negentiende en vroege twintigste eeuw laat echter
vermoeden dat veel bij het oude bleef. Het handelsverkeer nam weliswaar toe
in omvang maar van versnellingen op cruciale momenten, laat staan ingrijpende wijzigingen in het goederenpakket, is in de bron weinig te bespeuren').
Nu wordt juist de Nederlandse handelsstatistiek van v66r de Eerste Wereldoorlog met de grootst mogelijke argwaan bejegend; deze bron heeft eerder
ruchtbaarheid verkregen vanwege haar gebreken dan haar verdiensten 2 ).
Daarom zijn dan ook de vaderlandse economisch-historici geneigd geweest de
gedachte van een beslissende ommekeer omstreeks de eeuwwisseling te aanvaarden en de handelsstatistiek terzijde te schuiven als een onbruikbare ingang
bij de nadere analyse van de economische structuur van Nederland. Het is zeer
begrijpelijk maar weinig bevredigend. Ons voornemen is om na te gaan in hoeverre het idee van een industrieIe doorbraak v66r 1914 toch te rijmen va It met
de neerslag van de buitenlandse handel wanneer deze laatste aan een uitvoerige
bronnenkritische beschouwing wordt onderworpen . Het raadsel kan aileen
worden opgelost door aan de gebreken van de bron te sleutelen.
Ons betoog valt in drie onderdelen uiteen . Eerst wordt de officiele statistiek
van de handel kritisch bezien en gecorrigeerd voor haar tekortkomingen; de
door middel van een dergelijke reconstructie verkregen cijferreeksen van inen uitvoer vormen het fundament van de daarop volgende analyse. De tweede
paragraaf richt zich op de groei van de buitenlandse handel in het licht van deze nieuwe gegevens terwijl de derde paragraaf de samenstelling van de goederenstromen tot onderwerp heeft. Onze analyse bestrijkt de jaren 1872-1913,
een tijdvak lang genoeg om het contrast duidelijk te laten uitkomen tussen de
agrarisch-commerciele economie van halverwege de negentiende eeuw en het
industriele Nederland van de twintigste eeuw. Bovendien omdat dit tijdvak lowei de internationale neergang tijdens wat in de economische geschiedenis te
boek staat als de "Grote Depressie" (1873-1895) als de daarop volgende opleving tot aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog.
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EEN WEERBARSTIGE BRON

De Statistiek van den In-, Uit- en Doorvoer (S.I.U.D.) staat, grotendeels terecht, bekend als een moeilijke en weinig betrouwbare bron voor de studie van
de buitenlandse handel van Nederland. Deze kwade geur vloeit vooral voort
uit de volgende gebreken van de bron:J)
(1) De gehanteerde indeling naar produkten en produktgroepen is onvoldoende gedetailleerd; zo bestaat er een vrij grote restcategorie "niet ingedeelde
goederen". De indeling loopt dikwijls achter bij de feitelijke ontwikkeling
van de internationale handel. Nieuwe produkten zoals margarine of mais
worden niet ofte laat in de statistiek apart vermeld. Enkele belangrijke exportprodukten, bijvoorbeeld diamanten, zal men tevergeefs in deze tabellen zoeken.
(2) De in de statistiek vermelde waardegegevens zijn grotendeels onbruikbaar
omdat zij gebaseerd zijn op zgn. "vaste prijzen" die ontleend zijn aan een
bepaald jaar (1846,1872,1895) waarin de statistiek herzien werd. "Vaste
prijzen" uit verschillende basisjaren werden door elkaar gebruikt en het is
zeer waarschijnlijk dat de prijzen uit 1846 zestig jaar later sterk verschilden
van de werkelijke marktprijzen op dat moment. In toenemende mate geven
de officiele handelswaarden hierdoor een vertekend beeld van de werkelijkheid.
(3) Het onderscheid tussen doorvoer enerzijds en daadwerkelijke in- en uitvoer anderzijds is gebrekkig; voor de meeste produkten hoefden na 1872
(vrijwel) geen in- en uitvoertarieven te worden betaald, hetgeen het aantrekkelijk maakte voor vervoerders om voor doorvoer bestemde goederen
niet als zodanig op te geven met aile omslachtige en tijdrovende registratie
die daarvoor vereist was. Dergelijke goederen werden aangegeven als "invoer tot verbruik" en keerden bij wederuitvoer terug onder de "uitvoer uit
het vrije verkeer". Hierdoor registreert de statistiek van de in- en uitvoer
tevens de zgn. vermomde doorvoer; de werkelijke omvang van de invoer en
de uitvoer van bepaalde produkten wordt hierdoor sterk overschat. Het is
aannemelijk dat deze vertekening in de loop van de tijd aileen markanter is
geworden.
(4) De registratie van landen, waarmee handel werd gedreven, is zeer onvolledig door de neiging de laatste punten van herkomst en de eerste bestemmingen bij in- en uitvoer respectievelijk te noteren. Deze tekortkoming
staat een nadere analyse van Nederlands handelspartners in de weg.
Bij elke poging om met behulp van de S.I. U .D. de ontwikkeling van de invoer
en uitvoer van Nederland te reconstrueren, dienen drie problemen te worden
opgelost:
(1) De selectie van in de analyse te betrekken produkten; aangezien een integrale bewerking van alle, vaak zeer onbelangrijke produkten, moeilijk te
verwezenlijken zou zijn, moeten de belangrijkste produkten van in- en uitvoer geselecteerd worden.
(2) De bepaling van de juiste prijzen van de geselecteerde produkten; dit is
noodzakelijk om meer realistische handelswaarden te kunnen schatten.
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Dergelijke marktprijzen dienen in ieder geval betrekking te hebben op een
der basisperioden.
(3) De correctie voor vermomde doorvoer; aileen dan is het moge1ijk de daadwerkelijke in- en uitvoer te reconstrueren.
In het hiernavolgende wordt besproken hoe we voor elk van deze drie problemen een oplossing hebben gevonden .

Selectie van produkten
In een viertal peiljaren (1852, 1874, 1894, 1913) is nagegaan van welke produkten de totale ingevoerde of uitgevoerde waarde volgens de S.I.U .D. meer dan
een procent van de totale waarde van de "invoer tot verbruik" dan wei "uitvoer uit het vrije verkeer" vertegenwoordigde4 ). Aileen in 1913, toen de vermomde doorvoer waarschijnlijk in nog hogere mate dan voorheen het beeld
bepaalde, is deze ondergrens iets lager gesteld, te weten op 0,75070. Uit de lijst
van produkten die tenminste een maal aan dit criterium voldeden, werden
koper- en ijzererts verwijderd, omdat hiervan geen enke1e verwerking in Nederland plaatsvond en deze produkten dus altijd doorgevoerd werden. Bovendien werden de produkten haar, stenen en lompen geelimineerd omdat hiervoor onwaarschijnlijk hoge " vaste prijzen" gebruikt werden; bij een meer
realistische waardering zouden deze goederen nimmer de grens van 0,75%
overschrijden. Van de resterende 55 produkten werd nagegaan of het mogelijk
was continue en consistente reeksen van de in- en uitgevoerde hoeveelheden
aan de gegevens van de "invoer tot verbruik" en "uitvoer uit het vrije verkeer" te ontlenen. Bij enkele produkten zoals hout en manufacturen bleek dat
onmogelijk, met name omdat de invoer en de uitvoer in verschillende volumeeenheden of voor een deel in geldwaarden vermeld werden . Daarom moesten
we voor de produktgroepen drogerijen, fabriekswerktuigen, garens, hout,
manufacturen, werken van metaal, papier en vlees onze toevlucht nemen tot
de volumecijfers onder "algemene invoer" en "algemene uitvoer" .
Uiteindelijk zijn de gegevens van het volume van de invoer en de uitvoer van
55 produkten en produktgroepen, verdeeld over zes glob ale categorieen, uit de
S.I.U.D. verwerkt:
(1) Akkerbouwprodukten: tarwe, rogge, gerst, haver, mais , boekweit, vias,
lijnzaad, koolzaad, aardappelmeel, tarwemeel, overig meel, meekrap (onberoofde en garancine), groenten (15);
(2) Veehouderijprodukten: koeien, kalveren, schapen, varkens, wol, boter,
kaas, huiden, vlees (9);
(3) Tropische landbouwprodukten: cacaobonen, rijst, indigo, tabak, koffie,
thee, ruwe suiker, wijn, copra, katoen (10);
(4) GrondstoJJen: steenkolen, meststoffen, aardolie, ruwe tin, hout (5);
(5) HalfJabrikaten: koper, gietijzer , smeedijzer, staal (bladen), garens (5);
(6) Industriele eindprodukten: gedestilleerd, chemische produkten (waaronder drogerijen en verfwaren), manufacturen, metaalwaren, cacaoboter I chocolade, sigaren (en sigaretten), margarine, papier, gouden/ zilveren
munten , geraffineerde suiker, landbouw- en fabriekswerktuigen (11).
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Niet opgenomen in de berekeningen, hoewel ze wei de kritische grens van 1%
passeerden, zijn de gegevens over kina (al inbegrepen bij drogerijen), katoenen en wollen manufacturen (bij manufacturen) en gouden en zilveren baren
en staven, die als sluitpost van de betalingsbalans niet tot het goederenverkeer
gerekend mogen worden.
Het is belangrijk zich af te vragen in hoeverre deze selectie een goed beeld
kan geven van de ontwikkeling van de totale invoer en uitvoer van Nederland .
Het lijkt er op dat de landbouwprodukten en de tropische produkten redelijk
tot goed vertegenwoordigd zijn, al ontbreken bijvoorbeeld paarden, veekoeken, gecondenseerde melk, fruit en bloembollen. De produkten van de industrie zijn minder goed vertegenwoordigd; voorbeelden van fabrikaten die
wellicht ten onrechte niet opgenomen zijn betreffen schepen, diamanten, aardewerk, kleding, schoeisel en grafische produkten'). Het voornaamste gemis
is dat tal van industriele eindprodukten door de grote verscheidenheid in aard
en kwaliteit grotendeels aan de statistische registratie ontsnapten, terwijl de
veel meer homogene landbouwprodukten en grondstoffen vrijwel volledig in
de S.I.U.D. zijn terug te vinden. Het is denkbaar dat hierdoor ook de groei
van de invoer en de uitvoer onderschat wordt; daartegenover staat dat belangrijke nieuwe produkten (margarine, mais, aardolie, copra) wei in onze reconstructie zijn opgenomen.

Bepaling van prijzen
Om de samenstelling van de internationale handel van Nederland te kunnen
bestuderen en om de geselecteerde reeksen sam en te kunnen voegen tot indices
van de tot ale in- en uitvoer, hebben we voor de geselecteerde produkten realistische prijzen nodig. Voor de meeste produkten bleek echter geen Nederlands bronnenmateriaal beschikbaar; de prijsgeschiedenis van de negentiende
eeuw vormt nog steeds een ernstige lacune in de economische geschiedschrijving van ons land. Aileen van de meeste landbouwprodukten en de voornaamste tropische (Nederlands-Indische) landbouwprodukten zijn gegevens
voorhanden 6 ) . Voor de grondstoffen en (half-)fabrikaten ontbreken dergelijke gegevens echter geheel. In navolging van De Jonge kozen we daarom ervoor
de marktprijzen te ontlenen aan de Britse hande1sstatistiek, die uitgebreide en
betrouwbare gegevens bevat over de prijzen van de be1angrijkste goederen in
de were1dhandel. Omdat de in- en uitvoertarieven in Nederland en het Verenigd Koninkrijk vrijwel nihil waren en de transportkosten relatief laag, mag
worden aangenomen dat de Britse prijzen nauw corresponderden met die in
ons land . Om een homogene set van "wereldmarktprijzen" te krijgen is bovendien ook voor de landbouwprodukten en de tropische produkten zoveel
mogelijk uitgegaan van de Britse cijfers. Aileen voor copra, aardolie,
meekrap, aardappelmeel en gedestilleerd is gebruik gemaakt van Nederlandse
gegevens. Voor de schatting van de gemiddelde prijzen van fabriekswerktuigen en chemische produkten - twee zeer heterogene produktgroepen waarover
ook de Britse handelsstatistiek geen eenduidige informatie verschaft - is teyens gebruik gemaakt van prijsgegevens uit de Duitse handelsstatistiek 7 ).
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Het lOU ideaal zijn wanneer van aile 55 produkten reeksen van "wereldmarktprijzen" voor de gehele periode 1872-1913 samengesteld konden worden. Dit bleek echter onmogelijk. Pas na 1900 wordt de Britse handelsstatistiek voldoende gedetailleerd voor onze doeleinden. Bovendien maakten veranderingen in de classificatie van prod uk ten en produktgroepen het vaak onmogelijk continue reeks en van een lange peri ode samen te stellen. We beperken ons daarom tot de gemiddelde prijzen uit de jaren 1905/13. Aile uitkomsten van dit onderzoek zijn dus gebaseerd op gemiddelde "wereldmarktprijzen" van deze basisperiode (Bijlage III).
TABEL I
Gemiddelde prijzen van 14 produkten volgens de Britse en Nederlandse handelsstatistiek en in de groothandel van Nederland, 1905-1913 (gulden / ton)
Britse handel
Tarwe
Gerst
Boter
Kaas
Vias
Vlees
Lijnzaad
Margarine
Gedestilleerd O )
Katoen
Koffie
Ruwe suiker
Tin
Aardolie

95
67
1318
684
538
444

148
605
996
779
678
140
1991
844

Nederlandse
groothandel
101

71
1300
560
820
700
155
649
114
675
809
131
2036
120

S.I.U.D.
130
80
1000
350
700
500
255
800
400
600
440
350
1000
250

*) per 1000 liter

Bronnen: Zie Bijlage III en S.I.U .D .

Voor enkele produkten is het mogelijk de Britse prijzen te vergelijken met
zowel Nederlandse groothandelsprijzen als de "vaste prijzen" uit de S.I.U.D.
(Tabel 1). De vergelijking laat zien dat het prijsverschil tussen Nederland en
het Verenigd Koninkrijk over het algemeen gering was. In twee g·evallen lopen
de beide so orten gegevens echter sterk uiteen, bij gedestilleerd en bij aardolie.
Van belang is hierbij dat de Britse gegevens de gemiddelde prijzen (unit values)
van aile in- of uitgevoerde goederen in een bepaalde produktgroep omvatten,
terwijl de Nederlandse groothandelsprijzen slechts een homogeen type produkt betreffen. In beide genoemde gevallen speelt de heterogeniteit van de
produktgroep een rol; lo bevat de produktgroep aardolie alles tussen (goedkope) ruwe olie en (dure) geraffineerde lampolie. Voor gedestilleerd en aardolie
is daarom gebruik gemaakt van de Nederlandse groothandelsprijzen. Uit Tabell blijkt tevens dat de "vaste prijzen" over het algemeen vrij aardig in de
buurt komen van de "wereldmarktprijzen" van 1905/13; dit hoeft overigens,
gezien de betrekkelijke stabiliteit van het prijsniveau in de negentiende eeuw,
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TABEL 2

Gemiddelde prijzen van de belangrijkste handelsprodukten in 1872181 en 1905113 volgens de Britse handelsstatistiek (1905 113 = 100)

Tarwe
Haver
Tarwemeel
Mars
Bater
Kaas
Katoen
Koffie
Ruwe suiker
Geraff. suiker

142
128
162
119
98
95
99
155
201
222

Aardolie
Steenkool
Gietijzer
Papier
Sigaren
Katoenen garens
Manufacturen
- ruwe
-geverfde

370
105
106
230
102
97
109
120

Bron: Statistical abstract/or the United Kingdom 1882, 1913 (Londen 1883, 1914); vgl.
Bijlage III.
niet al te veel verwondering te wekken.
Deze relatieve stabiliteit komt goed tot uitdrukking bij een vergelijking met
het prijsniveau uit de jaren 1872/81 (TabeI2). Hoewel de prijzen een dalende
trend vertoonden in de periode 1872-1913 - de deflatie vanafhalverwege de jaren zeventig tot ca. 1895 werd niet tenietgedaan door de milde inflatie die daarop volgde - zijn voor de meeste produkten de veranderingen in het prijsniveau
per saldo betrekkelijk gering gebleven. De meeste akkerbouwprodukten en de
belangrijkste industrieprodukten daalden in prijs; de produkten van de veehouderij stegen iets in prijs. Slechts van enkele produkten daalde de prijs zeer
sterk (papier, aardolie, suiker); sterke stijgers zijn er niet. De veranderingen in
de ruilvoet zijn hierdoor van relatief weinig belang geweest, een conclusie die
overigens voor de ontwikkeling van de gehele wereldhandel in deze periode
lijkt op te gaan 8 ). De keuze van een prijzenset boven een andere oefent derhalve een bescheiden invloed uit op de resultaten van dit onderzoek.

Correctie voor doorvoer
In 1917 werd de Nederlandse handelsstatistiek grondig gereviseerd. Reeds
toen was men zich terdege bewust van de ernstige tekortkomingen ten gevolge
van het gebrekkige onderscheid tussen daadwerkelijke in- en uitvoer enerzijds
en al dan niet vermomde doorvoer anderzijds. Vermomde doorvoer is problematischer dan vele andere gebreken in de registratie van handelsstatistische gegevens. In tegenstelling tot bijvoorbeeld onderregistratie of sluikhandel mogen we niet veronderstellen dat de vertekening ongeveer gelijk zal zijn in de
loop van de tijd of per afzonderlijke goederencategorie. Vermomde doorvoer
zal juist sommige waarden van uit- en invoer omhoog drijven maar andere intact laten. Op grond van de toenemende liberalisering van lOwel het Nederlandse handelsverkeer als de behoefte van de individuele handelaar aan een
maximale flexibiliteit bij de afhandeJing der goederen is het annemelijk dat het
aandeel van vermomde doorvoer in de geregistreerde in- en uitvoer in de loop
der tijd sterk is toegenomen 9 ).
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De onderlinge vergelijkbaarheid van zowel tijdstippen als goederen vereist
een correctie voor vermomde doorvoer. Deze correctie wordt in twee stappen
uitgevoerd: ten eerste proberen we de produkten op te sporen waarbij zich vermomde doorvoer voordeed en ten tweede vervangen we de oorspronkelijke
cijfers door voor doorvoer gecorrigeerde getallen.
Het opsporen van vermomde doorvoer kan op zowellogische als statistische
grondslag geschieden. Logischerwijs verwachten we vermomde doorvoer met
name bij prod uk ten van buitenlandse origine waarvan de invoer niet zwaar belast was, bijvoorbeeld bulkgoederen of grondstoffen. De statistische benadering gaat uit van de gedachte dat het veelvuldig voorkomen van vermomde
doorvoer zichtbaar moet zijn in het gedrag van de in- en uitvoercijfers van jaar
tot jaar. Immers, veel vermomde doorvoer betekent dat de beide tegengestelde
handelsstromen voor een deel identiek waren. Op tweeeriei wijze kunnen we
symptomen hiervan herkennen, deels door te kijken naar de relatieve omvang
van het saldo van uit- en invoer, deels door een vergelijking van de variatiepatronen in beide variabelen. Bij veel vermomde doorvoer verwachten we dat het
saldo van invoer en uitvoer slechts een gering percentage van de totale invoer
of uitvoer uitmaakt en bovendien dat schommelingen in de invoer en de uitvoer in hoge mate met elkaar overeenstemmen. Omgekeerd geldt dat een groot
saldo en weinig overeenkomst in de variatie tussen invoer en uitvoer moeilijk
te rijmen valt met veel vermomde doorvoer.
Onze procedure behelst het langs statistische weg formuleren van vermoedens betreffende het al dan niet voorkomen van (veel) vermomde doorvoer bij
afzonderlijke produkten. Als aanduiding van het verschil tussen uit- en invoer
bezigen we het gemiddelde saldo uitgedrukt als een percentage van de grootste
van de twee handelsstromen; een groot saldo(percentage) duidt op weinig en
een klein saldo(percentage) op veel vermomde doorvoer. De mate van overeenkomst in de variatie wordt aangegeven door de enkelvoudige correia tiecoefficient tussen uit- en invoer; een hoge correlatie-coefficient verraadt veel
overeenkomst. De berekeningen zijn uitgevoerd voor zowel de gehele periode
van 42 jaar als twee subperioden van geJijke lengte, de jaren 1872-1892 en
1893-1913. Op grond van de statistische uitkomsten worden de goederen ondergebracht in een voorlopige indeling naar het al dan niet voorkomen van
vermomde doorvoer.
We beschikken derhalve over twee statistische toetsen die elkaar aanvullen.
Dit kan ook tot problem en leiden, in het bijzonder waar de uitkomsten van de
beide toetsen elkaar tegenspreken. Bij dubbelzinnige uitkomsten, bijvoorbeeld een groot saldo gekoppeld aan hoge correlatie, is het raadzaam het produkt voorlopig in te delen naar een van de statistische criteria zoals de grootte
van het saldo en naderhand het specifieke produkt aan een nadere analyse te
onderwerpen. Ware twijfelgevallen, zoals wanneer het saldo groot n6ch klein
is, worden afzonderlijk ingedeeld. Onze voorlopige indeling omvat vijf categorieen:
(1) Geen vermomde doorvoer volgens beide toetsen;
(2) Geen vermomde doorvoer volgens de toets op het saldo;
(3) Mogelijkerwijs enige vermomde doorvoer (twijfelgevallen);
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(4) Veel vermomde doorvoer volgens beide toetsen;
(5) Veel vermomde doorvoer volgens de toets op het saldo.
De categorieen zijn gerangschikt naar afnemende grootte van het saldo.
Onze methode kent twee zwakke schakels die voortvloeien uit zowel haar
statistische aard als mogelijke onnauwkeurigheden bij de toepassing. Het is
denkbaar dat de zuiver statistische bewijsvoering niet altijd geheel waterdicht
is. Zo kan bij hoge uitzondering veel zijn ingevoerd van een kwaliteit en ook
vee I uitgevoerd van een andere kwaliteit; het lijkt op vermomde doorvoer
maar is het niet want het gaat niet om dezelfde goederen. Voorts kan een hoge
correia tie evenzeer een weerspiegeling zijn van eenzelfde conjunctuurgolf als
een indicatie dat uit- en invoer voor een belangrijk deel samenvielen. Dit
maant tot voorzichtigheid bij de interpretatie van de statistische uitkomsten.
Daarom hechten we grotere waarde aan de ontkennende dan aan de bevestigende functie van de toetsing door middel van correlatie-coefficienten: vermom de doorvoer is onwaarschijnlijk bij weinig correlatie tussen uit- en invoer
maar geenszins vanzelfsprekend bij veel correlatie. Immers, een hoge correlatie kan andere oorzaken kennen dan vermomde doorvoer terwijl het moeilijk
denkbaar is dat veel vermomde doorvoer geen nauwe sam en hang tussen uiten invoer zou opleveren. Meer in het algemeen dient de voorlopige indeling te
worden afgezet tegen argumenten van niet-statistische aard. De statistische
aanpak stelt ons in staat de gegevens op een systematische wijze te rangschikken maar ze mag niet de uiteindelijke beoordeling vervangen.
Bij de uitvoering van de statistische toetsen kunnen onnauwkeurigheden aIleen worden vermeden door te vertrouwen op tevoren vastgestelde criteria. Dit
betreft vooral de precieze invulling van globale kwantitatieve oordelen zoals
"groot", "klein", "hoog" en "laag"; enige willekeur is hierbij onvermijdelijk. Voor het saldo komt 70070 ons voor als een veilige drempel alvorens het
epitheton "groot" te bezigen terwijl we het percentage aileen "klein" noemen
wanneer het 50% of minder uitmaakt van de grotere van de twee handelsstromen. De correlatie wordt hier als "Iaag" bestempeld zodra de coefficient kleiner is dan + 0,70; dit interval bestrijkt ook aile negatieve correlatie die uiteraard moeilijk te rijmen valt met een aanzienlijke gemeenschappelijke component in beide handelsstromen. Met oog op de invloed van de conjunctuur
wordt de correlatie pas boven + 0,95 als "hoog" omschreven 'O). Deze criteria
impliceren een grijze zone tussen "klein" en "groot" bij het saldo en tussen
"Iaag" en "hoog" bij de correlatie; voor dergelijke uitkomsten hebben we de
afzonderlijke categorie van twijfelgevallen nodig.
Voorlopig laten de 55 produkten zich als voigt verde len naar de waarschijnlijkheid van vermomde doorvoer:
(1) Geen vermomde doorvoer
18
(2) Mogelijk geen vermomde doorvoer
7
(3) Twijfelgevallen
10
(4) Wei vermomde doorvoer
15
(5) Mogelijk vermomde doorvoer
5
Weinig vermomde doorvoer wordt bespeurd voor de typische exportproduk-
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ten van de Nederiandse landbouw zoals meekrap, boter, kaas, groente en levend vee. Onder de twijfelgevallen komen zowel agrarische en niet-agrarische
goederen voor. Veel doorvoer wordt geconstateerd bij granen (tarwe, gerst,
haver) en industrieIe eindprodukten - te den ken valt aan machines en metaalwaren. Voor grondstoffen en halffabrikaten is de tendentie ietwat sterker in
de richting van vermomde doorvoer dan in haar tegendeel (Bijlage IV),
Onze voorlopige indeling naar het al dan niet voorkomen van vermomde
doorvoer is echter niet geheel bevredigend; twee van de categorieen (2 en 5)
zijn immers gebaseerd op deels tegenstrijdige toetsresultaten. Bovendien
blijkt het aantal twijfelgevallen bij nader inzien voor reductie vatbaar. De navolgende exercitie is erop gericht de vijf categorieen tot drie terug te brengen:
geen vermomde doorvoer, wei vermomde doorvoer en twijfelgevallen. We laten ons daarbij leiden door een produktsgewijze nadere beschouwing evenals
door een vergelijking van begin en eind van het door ons behandelde tijdvak.
Allereerst rich ten we onze aandacht op de tweede categorie van de vooriopige indeling, getiteld "mogelijk geen vermomde doorvoer". Hierbij deed zich
de combinatie voor van een groot saldo en een hoge correlatie. Voor enkele
produkten - groente, tabak en lijnzaad - blijkt de correlatie echter aanmerkelijk lager te zijn wanneer berekend voor de eerste en de tweede he!ft van onze
peri ode afzonderlijk; dit maakt veel vermomde doorvoer onwaarschijnlijk.
Voor steenkolen en gedestilleerd is het beeld raadselachtiger: een dalend saldo
en steeds meer correlatie. Een soortgelijke neiging naar meer vermomde doorvoer overtuigt bij een homogeen produkt zoals steenkolen maar niet bij het heterogene gedestilleerd; in het laatstgenoemde geval moeten we rekening houden met invoer van het ene type (gin en cognac) en uitvoer van het andere (jenever). Steenkolen hoort derhalve thuis onder de ware twijfelgevallen terwijl
voor gedestilleerd weinig vermomde doorvoer het meest waarschijnlijke is. Bij
mais en aardappelmeel is de correlatie echter hoog en consistent terwijl het saldo voortdurend daait; veel vermomde doorvoer ligt hier voor de hand. Per slot
van rekening brengen we de 7 produkten van deze categorie als voigt onder in
de definitieve indeling: geen vermomde doorvoer (4), wei vermomde doorvoer
(2) en 1 twijfelgeval.
Op eenzelfde wijze bezien we categorie 5 van de vooriopige indeling, getiteld
"mogelijk vermomde doorvoer"; hier was het saldo bescheiden terwijl de correlatie weinig voorstelde. Voor drie van de vijf betrokken goederen - katoen,
koffie en indigo - sluit de lage correlatie vee! vermomde doorvoer uit. De hoge
en consistente corre!atie bij wol en (blok-) ijzer daarentegen duidt op vee I vermomde doorvoer. We voegen derhalve 3 produkten bij de definitieve categorie "geen vermomde doorvoer" en 2 bij de definitieve categorie "wei vermomde doorvoer".
De statistische analyse beoogt helderheid te verschaffen en schuwt twijfe!gevallen. Zo ook hier. Voor niet minder dan negen van de tien aanvankelijk als
zodanig aangemerkte twijfelgevallen (categorie 3 van de vooriopige indeling)
kunnen we bij nader inzien een scherper oordeel yellen. Bij (gemunt) goud en
zilver, boekweit, vlees en garens maakt de lage correlatie een veelvuldig voorkomen van vermomde doorvoer onwaarschijnlijk. Hetzelfde geldt voor kool-
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zaad waar uit- en invoer minder samenhang vertoonden binnen de kortere perioden dan over het geheel genomen. Bij hout, smeedijzer, rijst en rogge daarentegen gaat een hoge correia tie vergezeld van een stelselmatige daling in het
saldo dat een toename in de vermomde doorvoer doet vermoeden. Bij de
caeaobonen treffen we echter een geheel apart geval aan - veel correlatie maar
een stijgend saldo - waarmee we weinig raad weten. We verdelen de tien produkten van deze categorie derhalve als voigt: geen vermomde doorvoer (5),
wei vermomde doorvoer (4) en I twijfelgeval.
Het is belangrijk geen vermomde doorvoer te construeren waar deze nooit
heeft bestaan. Het sluitstuk van onze kritische beschouwing betreft de gevallen waar vermomde doorvoer werd vermoed op grond van congruente toetsresuitaten, eategorie 4 van de voorlopige indeling, getiteld "wei vermomde
doorvoer". Bedenkingen rijzen bij twee van de produkten in deze eategorie,
tin en manufaeturen. Tin vertoont een verdaeht lage eorrelatie juist in de latere
jaren toen de vermomde doorvoer belangrijker is geworden; een overplaatsing
naar de twijfelgevallen lijkt geboden. De manufaeturen vormen een uitermate
heterogeen assortiment van goederen en het is geenszins denkbeeldig dat de ingevoerde textielprodukten van een geheel andere type waren dan de uitgevoerde. De eorrelaties voor de afzonderlijke subperioden geven aan dat de samenhang tussen uit- en invoer iets minder voorstelde dan hetgeen op het eerste gezieht blijkt. De veiligste oplossing is te eoncluderen dat er, de statistisehe resultaten ten spijt, weinig vermomde doorvoer was in de textielhandel. Van de 13
gaan II naar de definitieve eategorie "wei vermomde doorvoer", I naar
"geen vermomde doorvoer" terwijll twijfelgeval overblijft.
De tijd is thans rijp om de voorlopige indeling door een definitieve te vervangen. In de definitieve verdeling onderseheiden we sleehts drie eategorieen:
geen vermomde doorvoer, wei vermomde doorvoer en ware twijfelgevallen.
In deze indeling is de eategorie "geen vermomde doorvoer" opgebouwd uit
zowel de 18 produkten, waarvoor van meet af aan vermomde doorvoer als onwaarsehijnlijk werd bestempeld, als 13 produkten, die aanvankelijk elders waren ingedeeld (4 + 3 + 5 + I)"). De eategorie "wei vermomde doorvoer" wordt
gevormd door 13 van de aanvankelijk hiervoor bestempelde produkten vermeerderd met 8 elders ingedeelde produkten (2 + 2 + 4)12). Er blijven sleehts
weinig ware twijfelgevallen over, I van de oorspronkelijke twijfelgevallen en
2 uit de overige voorlopige eategorieen 13). De definitieve indeling naar het
voorkomen van vermomde doorvoer luidt derhalve als voigt:
(A) Geen vermomde doorvoer
31
(B) Wei vermomde doorvoer
21
(C) Twijfelgevallen
3
55
De meeste goederen zonder vee I vermomde doorvoer zijn nog altijd afkomstig
uit de inheemse en tropisehe landbouw. Bij de produkten met vermomde
doorvoer springt een zekere eoneentratie rond bulk- en landbouwgoederen in
het ~Og.
Ons uiteindelijke doel is voor de vermomde doorvoer te eorrigeren door de-
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ze te elimineren in de reeksen van in- en uitvoer. Pure noodzaak gebiedt ons
daarbij te veronderstellen dat de daadwerkelijke goederenhandel zich beperkte tot een richting; het is immers onmogelijk vast te stellen hoe veeJ van de
kleinste van de twee handelsstromen vermomde doorvoer was . Twee mogeIijkheden doen zich voor: een exportsurplus en een importsurplus. In het eerste geval stellen we de invoer op nul terwijl de uitvoer vervangen wordt door
het surplus. In het tweede geval komt de uitvoer te vervallen terwijl het surplus
in de plaats komt van de invoer. Een dergelijke aanpak steunt op een algemene
consensus over hoe te handeJen bij veel vermomde doorvoer 14).
Toch is voorzichtigheid geboden. Impliciet geldt namelijk bij bovenstaande
procedure dat de vermomde doorvoer verondersteld wordt zijn maximale omyang te bereiken. De procedure mag derhalve aileen worden toegepast waar
over de aanwezigheid van vermomde doorvoer enige zekerheid bestaat (categorie B). Bij twijfelgevallen (categorie C) geven we de voorkeur aan een minder verregaande tussenoplossing waarbij de kleinste goederenstroom in twee
gevallen geJijke heJften uiteen: daadwerkelijke handel en vermomde doorvoer. Bij een exportsurplus wordt derhalve de uitvoer vervangen door het saldo plus 501170 van de invoer terwijl de invoer tot de helft wordt gereduceerd.
Volgens dezelfde logica is bij een grotere in- dan uitvoer de eerstgenoemde
laatstgenoemde stroom tot de helft teruggebracht. In deze geest zijn de oorspronkelijke in- en uitvoercijfers uit de S.I.U.D. gecorrigeerd.
De selectie van de belangrijkste goederen, de waardering van hoeveelheden
met behulp van constante marktprijzen en de correctie voor vermomde doorvoer hebben, bij elkaar genomen, ingrijpende consequenties voor de cijfermatige neerslag van de buitenlandse handel van Nederland; daarom hebben we
dan ook gemeend nogal uitvoerig op de technische kanten van deze reconstructie te moeten ingaan. De hierna volgende analyse van zowel het tot ale
verloop van in- en uitvoer als de samenstelling van beide handeJsstromen ontleent haar overtuigingskracht aan de veronderstelling dat onze rekenkundige
exercities ons dichter bij een lang vervlogen werkelijkheid hebben gebracht.

II

DE GROEI VAN DE HANDEL

De internationale handel van Nederland nam in de veertig jaar voor de Eerste
Wereldoorlog belangrijk toe. In prijzen van 1895/13 nam de invoer toe van
300 miljoen gulden in 1872 tot 500 miljoen in 1895 en tot boven de 900 miljoen
vanaf 1912. Tegelijkertijd steeg de uitvoer van 260 miljoen gulden in 1872 tot
330 miljoen in 1895 en ca. 650miljoen op de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. De groei was echter niet gelijkmatig over de periode verdeeld. De uitvoer stagneerde tussen 1872 en 1895 terwijl ook de toename van de invoer tot
1889 betrekkelijk langzaam verliep (Grafiek I). In de peri ode 1872/95 bedroeg
de gemiddelde groeivoet van de uitvoer slechts 1,11170 en die van de invoer maar
2,51170 per jaar. Halverwege de jaren negentig versnelde de groei; voor zowel invoer als uitvoer klom de gemiddelde jaarlijkse groeivoet tot ongeveer 3,71170.
De omslag in de economische ontwikkeling van ons land, bekend onder meer
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GRAFIEK I
De Nederlandse in- en uitvoer van de 55 voornaamste produkten, gecorrigeerd voor vermomde doorvoer, 1872-1913

10 00

900

800

700

600

500

400

300

200 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~roT
1870
1880
191 0
1890
1900
192 0
... = invoer
X=uitvoer
Prijzen van 1905 / 13

(milj . gulden)

Bron : Bijlage 1.

uit het werk van De Jonge en Griffiths, komt dus scherp uit deze globale ontwikkelingslijnen naar voren 15 ).
De door ons gemeten toename van de Nederlandse invoer en uitvoer is aanzienlijk langzamer dan de toename van de "invoer tot verbruik" en de "uitvoer uit het vrije verkeer" volgens de S.I.U.D. (TabeI3). De snellere toename
is in het verleden dikwijls kritiekloos aanvaard. Zo spreekt Brugmans, die zich
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TABEL3
Gemiddelde jaarlijkse groeivoeten van de invoer en uitvoer volgens de S.l. U.D. en de
gereconstrueerde reeksen, 1872-1913
Groeivoet (070)

1872/ 95

1895 / 1913

1872/ 1913

3,8
3,9

5,7
5,5

4,6
4,6

4,6
4,8

4,0
3,7

3,7
3,8

3,1
2,3

S.l.U.D.
Invoer
Uitvoer

V66r correctie voor vermomde doorvoer
Invoer
Uitvoer

3,6
2,7

Na correctie voor vermomde doorvoer
Invoer
Uitvoer

2,5
1,1

Bron: S.LU .D . Zie tevens Bijlage 1.

geheel op onbewerkte S.I.U.D.-gegevens baseert, van een verviervoudiging
van in- en uitvoer tussen 1875 en 1914 16) . Dat is een grove overschatting.
Het verschil tussen onze lage schattingen en de hoge cijfers van de S.I.U.D.
kan verklaard worden door drie factoren: de selectie van de voornaamste goederen, de omrekening in prijzen van 1905/ 13 en de correctie voor vermomde
doorvoer. Wanneer we ons beperken tot de voornaamste goederen en aile
waarden omrekenen in prijzen van 1905/ 13, doch geen correctie uitvoeren
voor vermomde doorvoer, blijven de gemiddelde jaarlijkse groeivoeten, globaal gesproken, vrij dicht bij de groeivoeten ontleend aan de geheel onbewerkte S.LU.D.-data (Tabel 3).
De correctie voor vermonde doorvoer verklaart het grootste deel, maar niet
alles, van de discrepantie tussen de S.LU.D.-gegevens en onze reeksen . Van
belang is tevens de vertekening ten gevolge van de waardering tegens dikwijls
verouderde "vaste prijzen" van de S.LU .D. Een voorbeeld van een b..elangrijke tussentijdse verandering in het prijspeil betreft margarine. Tot 1892 werd
de snel groeiende uitvoer van margarine als boterexport geregistreerd en automatisch tegen de veel hogere prijs van de boter gewaardeerd. In 1892 werd een
aparte categorie margarine met een lagere vaste prijs ingevoerd. Door de nieuwe classificatie daalde de uitvoer zoals in de S.LU.D. opgenomen vrij sterk.
Een ander voorbeeld is dat de zeer sterk groeiende invoer van meststoffen tot
1905 tegen een te hoge "vaste prijs" geregistreerd werd; in 1905 volgde een
classificatie die meer "up to date" was, met een daarbij behorende, lagere
"vaste prijs". Dit leidde eveneens tot belangrijke verschuivingen. Van vele
correcties in de S.LU.D. is de invloed op het eindresultaat moeilijk te schatten . Ook om deze reden is het onverstandig aan de onbewerkte S.LU.D.cijfers te veel waarde te hechten.
De zichtbare doorvoer nam sterk toe tegen het einde van de negentiende
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eeuw en we verwachten hetzelfde ook voor de vermomde tegenhanger 17) . De
correctie voor vermomde doorvoer blijkt inderdaad relatief meer ingrijpend te
zijn v~~r de totaalwaarden in latere jaren vergeleken met kort na 1870. Aan de
invoerzijde kwam de correctie aanvankelijk overeen met gemiddeld 25070 van
het ongecorrigeerde totaal maar naderhand is dit gemiddelde gestegen tot
40070. Bij de uitvoer was deze tendentie nog geprononceerder: van ruim 30070
tot bijna 50070. Dit bevestigt de verwachting destijds door De longe verwoord
om trent de toenemende rol van de doorvoerhandel. Omdat de vermomde
doorvoer veel sneller groeide dan de daadwerkelijke in- en uitvoer, overschatten de ongecorrigeerde cijfers in sterke mate de feite!ijke ontwikke!ing van de
handel. Vooral de groei van de uitvoer wordt hierdoor opgeblazen; de uitvoer
was steeds geringer dan de invoer, zodat de vermomde doorvoer, die beide met
hetzelfde bedrag deed toenemen, tot een procentueel sterk ere toename van de
groei van de uitvoer leidde.
Er was steeds een tekort op de Nederlandse handelsbalans maar ook de omyang daarvan is afhankelijk van onze rekenkundige exercities met de
S.l.U.D.-gegevens. Door de herwaardering tegen meer realistische prijzen
daalt het invoertotaal sterker dan het uitvoertotaal; hierdoor laten de gereconstrueerde reeksen een kleiner absoluut tekort zien op de Nederlandse handelsbalans vergeleken met de S.l.U.D. De relatieve positie van het tekort is
vooral afhankelijk van de correctie voor vermomde doorvoer. Het aandee!
van het tekort in de totale uitvoer neemt door deze correctie toe van gemiddeld
22070 tot gemiddeld 38070. Of, anders gezegd, de mate van overschrijding van
de opbrengsten uit uitvoer door aankopen uit het buitenland werd voor een belangrijk deel versluierd door de opname van vee I vermomde doorvoer in de geregistreerde totaalcijfers.
Een ander criterium voor evaluatie van het saldo op de handelsbalans is het
zgn. dekkingspercentage, de ratio tussen de totale uitvoer en de totale invoer.
Nederland heeft traditioneel een dekkingspercentage dat ruimschoots beneden de 100070 ligt; ook tussen 1872 en 1914 is dit het geval geweest (Grafiek 2).
In de jaren zeventig van de negentiende eeuw daalde dit van meer dan 85070
naar ongeveer 70070 doordat de invoer to en am bij een stagnerende uitvoer.
Daarna bleef het schommelen rond de 70070, met een dieptepunt halverwege de
jaren negentig, to en de groei van de uitvoer, die pas na 1895 accelereerde, achterliep bij de groei van de invoer, die al vanaf 1890 versnelde.
Het negatieve saldo op de goederenbalans werd in het verleden meestal gecompenseerd door overschotten op de dienstenbalans en inkomsten uit buitenlandse beleggingen. Lukte dat niet, dan ontstond er een tekort op de betalingsbalans waardoor onder het systeem van de Gouden Standaard een deel
van de goudreserves van De Nederlandsche Bank wegvloeide naar het buitenland. Op sommige momenten blijkt er inderdaad een duidelijk verband te bestaan tussen de ontwikkeling van het dekkingspercentage en deze reserves.
In de jaren zeventig van de negentiende eeuw stagneerde de uitvoer, maar
nam de invoer betrekkelijk sne! toe onder invloed van de vrij gunstige ontwikkeling van de Nederlandse economie in deze jaren. Het dekkingspercentage
daalde derhalve opvallend snel. De inkomsten uit het buitenland vertoonden
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GRAFIEK2
Het dekkingspercentage op de Nederlandse handelsbalans en de ontwikkeling van de
Nederlandse positie op de wereldmarkt. 1872-19/3
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• dekkingspercentage = totale uitvoer / totale invoer (in 070)

o

indexcijfer van het marktaandeel van de Nederlandse uitvoer in de herwogen wereldhandel (1913 = 100)

Bronnen : Bijlage I en A . Maddison, Ontwikkelingsfasen van het kapitalisme
(Utrecht/ Antwerpen 1982) Bijlage F (de wereldhandel is berekend als het gewogen gemid del de van de uiivoer van het Verenigd Koninkrijk, Ouitsland, Belgie, Frankrijk, Oenemarken en de Verenigde Staten).

bovendien waarschijnlijk een dalende tendens; zeker is dat de batige sloten na
1877 verdwenen en plaats maakten voor tekorten op de Nederlands-Indische
begroting. Het traditionele overschot op de Nederlands-Indische handelsbalans kromp in en pas na 1905 zou de uitvoer uit de kolonie weer sneller gaan
toenemen dan de invoer18). Ais gevolg hiervan kwam De Nederlandsche Bank
(D. N . B.) na 1880 in de problemen. De goudreserves krompen snel in door grote goudzendingen naar het buitenland; was op 3 juli 1880 nog een goudvoorraad van ruim 80 miljoen gulden aanwezig, op 6 januari 1883 was dit geslonken tot slechts 5 miljoen, ondanks het feit dat het wisseldisconto in de tussentijd gestegen was van 3070 naar 5,5070! De paniek die hie rover , overigens vooral
binnenskamers, ontstond, leidde zelfs tot de aanname van een speciale omsmeltingswet door de Staten-Generaal, die het mogelijk maakte om in noodgevallen zilveren munten aan de circulatie te onttrekken en om te zetten in
goud'9).
De internationale neergang van 1882-1886 kwam in Nederland, in tegenstelling tot die van 1873-1878, wei hard aan, vooral door de problem en in
Nederlands-Indie (de suiker-crisis van 1884) en in de landbouw in eigen land .
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Opmerkelijk is dat na 1883 de uitvoer, na tien jaar van stilstand, wei langzaam
ging stijgen. De invoer daarentegen nam door de binnenlandse malaise weinig
toe. Het dekkingspercentage stabiliseerde zich en de rust in de monetaire verhoudingen leek weergekeerd. Nieuwe problemen, zij het minder acuut dan in
het begin van de jaren tachtig, ontstonden pas na 1890. De groei van de invoer
versnelde toen - een eerste teken van een beslissende wending in de economische ontwikkeling van ons land - terwijl de uitvoer tussen 1890 en 1895 nog
weinig expansief was, mede door een nog ongunstige wereldmarkt. Tussen
1890en 1893 daalden de goudreserves van D.N.B. van bijna 62 miljoengulden
naar minder dan 34 miljoen. De bank was daardoor zeer gevoelig voor de zgn.
Amerikaanse crisis van 1893 en zag zich genoodzaakt het wisseldisconto, nog
2,51170 in het begin van 1893, in een aantal stappen te verhogen tot 5% eind
augustus. Deze maatregel bleek overigens spoedig effect te sorteren, waardoor
de crisis snel bedwongen werd 20) .
Het volgende dieptepunt in de ontwikkeling van het Nederlandse dekkingspercentage leidde eveneens tot een daling van de goudreserves van
D.N.B. Na het herstel hiervan in 1894 en 1895, namen de reserves weer af tot
minder dan 32 miljoen in 1896 en 1897. Door de betrekkelij ke rust in de internationale monetaire verhoudingen in deze jaren kon dit probleem echter met
vrij bescheiden discontoverhogingen het hoofd worden geboden21).
Twee keer, in 1880-1883 en in 1891-1893 lijkt er duidelijk een verband te
hebben bestaan tussen enerzijds een toenemend tekort op de goederenbalans,
dat tot uitdrukking komt in een daling van het dekkingspercentage, en anderzijds het ontstaan van tekorten op de betalingsbalans, die leidden tot het wegvloeien van goud naar het buitenland. Na 1900, als ook de inkomsten uit de
Nederlands-Indische beleggingen sterk gaan toenemen, is dit verb and minder
evident 22 ). De crisis van 1907 wordt wei voorafgegaan door twee jaren met een
laag dekkingspercentage en door een betrekkelijk geringe daling van de goudreserves, maar het zijn toch in de eerste plaats de internationale economische
spanningen die dan tot een sterke verhoging van het disconto leidden. Van een
sterke daling van het dekkingspercentage is dan ook na 1895 geen sprake meer;
invoer en uitvoer groeiden to en beide vrijwel even snel.
Nederland en de wereldhandel
De ontwikkeling van de uitvoer uit Nederland kan niet los worden gezien van
de groei van de wereldhandel. In de periode na 1913 zien we dat er een sterk
verb and bestond tussen de ontwikkeling van de Nederlandse economie en de
wereldhandel. De "Iange golven" in de internationale conjunctuur werden
bovendien versterkt door grotendeels parallelle bewegingen in het aandeel van
de Nederlandse uitvoer op de wereldmarkt. Ais het goed ging met de wereldhandel, zoals in de jaren twintig en tussen 1948 en 1973, dan nam ook het Nederlandse marktaandeel toe. In perioden van depressie - in de jaren dertig en
na 1973 - nam daarentegen het marktaandeel van de Nederlandse uitvoer af.
Dit wijst erop dat de uitvoer een zeer belangrijke rol speelde in het proces van
economische groei in de twintigste eeuw.
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Het geeft te denken dat de relatie tussen de ontwikkeling van het aandeel
van de Nederlandse uitvoer in de wereldhandel en de ontwikkeling van de nationale eeonomie veer 1913 juist omgekeerd lijkt te zijn geweest (Grafiek 2).
In tijdvakken die als relatief voorspoedig bekend staan, met name de jaren
1872-1882 en ook vanaf 1898, overheerste een (lieht) dalende tendens in het
marktaandeel. In de tussenliggende erisisperiode stabiliseerde het marktaandeel zieh daarentegen. Dit kan tot de eonclusie lei den dat de versnelling in het
industrialisatieproees en het tempo van economise he groei, die halverwege de
jaren negentig op gang kwam, niet toe te sehrijven is aan een markante verbetering van de internationale eoneurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven; was dit weI het geval geweest, dan had men immers een toename
van het marktaandeel mogen verwaehten.
De ontwikkeling van het Nederlandse marktaandeel tussen 1872 en 1913
kunnen we als voIgt nader verklaren. In perioden van hoogeonjunetuur (18721882 en 1898-19l3) nam de binnenlandse vraag naar goederen sterk toe, waardoor er minder goederen besehikbaar kwamen voor de uitvoer. De absorptie
van goederen door de binnenlandse markt werd toen steeds belangrijker. Tussen 1882 en 1898 waren de ondernemers daarentegen gedwongen de uitvoer relatief sterk te vergroten omdat de binnenlandse vraag teleur stelde. De opvallende toename van het marktaandeel halverwege de jaren taehtig, maar ook
tijdens de "erisis"-jaren 1907-1908, wijst eveneens in die riehting. Opmerkelijk is eehter dat, meer dan na 1913, de groei van de nation ale eeonomie een
autonoom proees lijkt te zijn geweest en geen afgeleide van de ontwikkeling
van de wereldmarkt.
Per sal do is het marktaandeel van de Nederlandse uitvoer tussen 1872 en
1914 met niet minder dan ca. 30 pro cent gedaald. Dit duidt geenszins op een
kraehtige, "jonge" eeonomie in opkomst. De struetuur van de Nederlandse
eeonomie halverwege de negentiende eeuw, met een sterk op de export geriehte
landbouwseetor en een omvangrijke handel in koloniale produkten, is hiervoor een belangrijke verklaringsgrond. WeIlieht speelt tevens een rol dat de
groei van de uitvoer door de eorreetie voor vermomde uitvoer te weinig wordt
benadrukt.
Het is de vraag in hoeverre de daling van het Nederlandse marktaandeel samenhing met een relatieve stagnatie van de Nederlandse eeonomie in deze periode. Een globaal verband tussen de groei van de uitvoer en de groei van het
Bruto Binnenlandse Produkt (B.B.P.) laat zieh voor deze jaren voor negen
Westeuropese eeonomieen aantonen (Grafiek 3). In Duitsland en Denemarken namen B.B.P. en uitvoer relatief snel toe, terwijl ltalie op beide punten
mager presteerde. De groei van het Nederlandse B.B.P. ligt iets boven het gemiddelde van deze groep terwijl de groei van de uitvoer juist aan de lage kant
was. Nederland is een van de weinige landeD waarvan de groei van de uitvoer
(2,44070 per jaar) maar nauwelijks groter was dan de groei van het B.B.P.
(2,28070 per jaar).
Bij een dergelijke verge1ijking moet niet vergeten worden dat de uitvoer van
diensten in deze periode, gezien bijvoorbeeld de zeer snelle toename van de
(vermomde) doorvoer, mogelijk sneller groeide dan de goederenuitvoer. Ne-
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ORAFIEK3

Verband tussen de gemiddelde groeivoet van de uitvoer en het Bruto Binnenlands Produkt in negen Westeuropese landen, 1878/ 82-1908/ 12
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Bronnen : Maddison, Cntwikkelingsjasen, Bijlagen A en F; J .L. van Zanden, " Economische groei in Nederland in de negentiende eeuw. Enkele nieuwe resultaten",
Economisch- en Sociaal-Historisch laarboek 50 (1987) 58; Bijlage I.

derland was waarschijnlijk het enige land dat een fors en groeiend overschot
op de dienstenbalans had - aileen voor het Verenigd Koninkrijk was de uitvoer
van diensten wellicht van even groot belang. Het is goed mogelijk dat als hier
wei rekening mee wordt gehouden, de verhouding tussen de groei van het
B.B.P. en de toename van de uitvoer dichter het Westeuropese patroon zou
benaderen.

*
De Jonge heeft in zijn dissertatie laten zien hoe de ontwikkeling van de Nederlandse industrie, die halverwege de negentiende eeuw nog niet gekoppeld was
aan de internationale conjunctuur, in de twintig tot dertig jaren v66r de Eerste
Wereldoorlog een steeds nauwer verb and daarmee ging vertonen . Pas rond de
eeuwwisseling was de Nederlandse volkshuishouding zo sterk geintegreerd in
de were1deconomie, dat crises en hausses duidelijk parallel gingen lopen. Deze
hypothese kan aan de hand van de hier gepresenteerde reeksen onderzocht
worden . Voor twee perioden, 1875-1895 en 1895-1913, zijn de jaarlijkse veranderingen in de invoer en de uitvoer gecorreleerd met de jaarlijkse verande-
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ringen in de uitvoer van vijfbuurlanden en de "wereldhandel". Tevens zijn de
onderlinge correlaties tussen de veranderingen in het uitvoervolume van deze
buurlanden onderzocht. De resultaten zijn gepresenteerd in de vorm van correlatiematrices (TabeI4).
In de eerste periode, 1875-1895, toen de wereldhandel betrekkelijk langzaam groeide, was er geen sprake van enige samenhang tussen de fluctuaties in
de Nederlandse invoer en uitvoer en de uitvoer van de buurlanden. De
correlatie-coefficienten zijn steeds zeer laag en soms zelfs negatief. Dit komt
echter overeen met het algemene patroon van deze periode. Ook tussen de
jaarlijkse veranderingen in de uitvoer van de buurlanden bestaat slechts bij
uitzondering, zoals tussen Belgie en het Verenigd Koninkrijk, een bijnasignificant positief verband.
Het algemene patroon veranderde in de periode 1895-1913. Er bestaan dan
wei duidelijk positieve verbanden tussen de schommelingen in de uitvoer van
de industrielanden Belgie, Duitsland, Groot-Brittannie en, in mindere mate,
Frankrijk. De Nederlandse in- en uitvoer ontwikkelde zich echter langs andere
lijnen. De negatieve correlatie-coefficienten zijn dan wei verdwenen, op een
enkele uitzondering na, maar de positieve coefficienten zijn geen van aile significant.
Het ligt voor de hand, gezien het feit dat de (eveneens) door landbouwprodukten gedomineerde Deense uitvoer evenmin spoort met de fluctuaties in de
wereldhandel, om dit aan de afwijkend structuur van de Nederlandse uitvoer
toe te schrijven. Om dit idee te toetsen zijn de jaarlijkse veranderingen in de
Nederlandse uitvoer van industrieprodukten apart gecorreleerd met de fluctuaties in de uitvoer van de buurlanden (TabeI4). Nu treedt duidelijk wei de toenemende integratie in de conjunctuur van de wereldhandel aan het licht. In de
jaren 1875-1895 was geen sprake van een verb and met de schommelingen in de
uitvoer van de buurlanden. Voor de jaren 1895-1913 is dit verband wei duidelijk zichtbaar. De uitvoer van industrieprodukten liep toen redelijk in de pas
met de Belgische en Britse uitvoer en met de ontwikkeling van de we reid handel.
Het door De Jonge aangetoonde proces van een toenemende parallellie met
de internationale conjunctuur vinden we terug bij de ontwikkeling van de uitvoer van industrieprodukten. Op grond van dit onderzoek kan echter ook
gesteld worden dat er aanwijzingen zijn dat dit proces niet uniek was voor Nederland; de uitvoer van de buurlanden was in de jaren 1875-1895 eveneens veel
minder nauw gerelateerd aan de internationale conjunctuur als in de daarop
volgende periode.
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TABEL4
Correlaties tussen dejaarlijkse veranderingen in de handel van Nederland en de uitvoer
van andere landen, 1875-1913
1875-1895

Belg.
Be1g .
1,00
-0,05
Duits.
Frank.
0,30
Ver. Kon. 0,41
Denem . 0,13
Wereld
Ned.in . 0,05
-0,03
uit.

Duits .

Frank.

1,00
-0,07
-0,09
-0,25

1,00
0,39
0,12

1,00
0,21

1,00

0,14
0,35

-0,16
-0,16

-0,15
-0,20

0,39
-0,11

Ver..
Kon.

Denem. Wereld Nederland
invoer uitvoer

1,00
0,10
-0,05

1,00
0,12

1,00

Wereld = Gewogen uitvoer van Be1gie, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en
Denemarken.
1895-1913

Belg.
1,00
Belg.
0,55*)
Duits.
Frankr. 0,24
Ver . Kon. 0,57*)
Denem. -0,14
Wereld
Ned . inv. 0,41
0,23
uit.

Duits.

Frank.

Ver.Kon.Denem . Wereld Nederland
invoer
uitvoer

1,00
0,30
0,60**)
0,02

1,00
0,67**)
0,02

1,00
0,21

1,00

0,30
-0,03

0,00
0,25

0,20
0,31

-0,45
0,34

1,00
0,23
0,30

1,00
0,07

1,00

*) significant op het niveau van 5OJo

**) significant op het niveau van IOJo
Nederlandse uitvoer van industrieprodukten met:

Belgie
Duitsland
Frankrijk
Ver. Koninkrijk
Denemarken
Wereldhandel

1875 / 95

1895 / 1913

-0,01
-0,29
0,10
0,28
-0,11

0,59**)
0,32
0,41
0,54*)
0,05
0,60**)

0,D2

Wereld = Gewogen uitvoer van Belgie, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en
Denemarken.
*) significant op het niveau van 5OJo
**) signigicant op het niveau van IOJo

Bronnen: A. Maddison, Ontwikkelingsfasen van het kapitalisme (Utrechtl Antwerpen
1982) Bijlage F. Zie tevens onze Bijlage I.
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DE SAMENSTELLING VAN DE HANDEL

Tot veler verbazing constateerde Brugmans in zijn analyse van de Nederlandse
handel dat er weinig veranderde tussen 1875 en 1910; op beide tijdstippen liepen dezelfde goederen voorop in het verkeer met buitenland 23 ). Mede op
grond hiervan ontkende Brugmans dat een structurele omslag zou hebben
plaatsgevonden in de Nederlandse economie aan het einde van de negentiende
eeuw of omstreeks de eeuwwisseling. Vooral De Jonge heeft de visie van Brugmans herzien zonder echter diens bewering omtrent de ongewijzigde samenstelling van de handel te kunnen ontzenuwen; een structurele oms lag in een
open economie zoals de Nederlandse valt inderdaad moeilijk te rijmen met een
con stante samenstelling van de handelsstromen. Het gevolg was een ongemakkelijk gevoel dat de beweringen en het bewijsmateriaal in strijd met elkaar waren. Thans zijn we in staat met deze tegenstrijdigheid af te rekenen. Brugmans
analyse van de Nederlandse handel is namelijk gebaseerd op de ongecorrigeerde cijfers uit de S.I.U.D. Wanneer we echter de voor vermomde doorvoer gecorrigeerde cijfers gebruiken komen we de sporen van ingrijpende verandering snel tegen.
In 1872 was een-derde van de Nederlandse uitvoer afkomstig uit de tropische landbouw en bijna evenveel uit de veehouderij; tegenover de beide koplopers stonden drie kleine groepen - akkerbouwprodukten, halffabrikaten,
grondstoffen - terwijl de industriele eindprodukten met ongeveer 200/0 een
middenpositie innamen 24 ). In 1913 zag het beeld er gans anders uit. De industriele eindprodukten namen toen ruim 40% van het totaal voor hun rekening; zij werden op enige afstand gevolgd door veehouderijprodukten (22%)
en tropische landbouwprodukten (16%). De drie achterblijvers waren nog
steeds dezelfde maar hun gezamenlij k aandeel was iets groter. Het accent in de
Nederlandse economie was verschoven van een stapelfunctie in eerste instantie
tot eigen industriele produktie.
Elke produktcategorie werd gedomineerd door enkele afzonderlijke goederen. Koffiebonen en ongesponnen katoen bepaalden tezamen het conglomeraat tropische landbouwgoederen van begin tot eind. Boter en kaas golden
meestal als de voornaamste veehouderijprodukten terwijl het aanbod uit de
industrie traditioneel door de manufacturen beheerst werd. Veel vIas zorgde
voor de continulteit onder de akkerbouwprodukten en tin vervulde een soortge1ijke functie bij de grondstoffen.
Expansie in de internationale handel wordt veelal geassocieerd met een toenemende diversificatie. De scala aan aangeboden en gevraagde goederen
wordt breder en het wordt moeilijker te generaliseren vanuit een enkel produkt. Het waarnemen van diversificatie is sterk afhankelijk van het niveau van
aggregatie. Zo is er in dit opzicht geen verschil tussen 1872 en 1913 wanneer we
ons richten op het gezamenlijk aandeel van de twee leidende produktcategorieen: in beide jaren ongeveer 65%. Uitbreiding naar de drie voornaamste categorieen levert echter een klein verschil op: in 1872 tezamen 85%, in 1913 tezamen 800/0. Deze verandering vaIt toe te schrijven aan de forse achteruitgang
van de tropische landbouwprodukten en een gelijktijdige vooruitgang voor
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TABEL 5
De belangrijkste produkten in de Nederlandse uitvoer in 1872, 1895 en 1913

%

0/0
I

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Koffie
Katoen
Manufacturen
Koeien
Boter
Kaas
Geraff. suiker
Garens
Vias
Gedestilleerd

Totaal

1913

1895

1872
17,9
13,8
11,4
8,8
7,7
7,1
6,3
5,1
3,5
2,8
84,4

Manufacturen
Koffie
Margarine
Kaas
Vlees
Boter
Geraff. suiker
Garens
Tin
Vias

19,1
10,0

9,9
6,8
5,7
5,5
5,4
5,4
4,5
4,4
76,7

%

Manufacturen
Koffie
Boter
Kaas
Margarine
Vlees
Chocolade
Geraff. suiker
Katoen
Papier

17,8
9,6
7,5
6,9
6,6
5,0
4,4
4,0
3,9
3,8
69,5

Bron: S.I.U.D.
akkerbouwprodukten. In de schaduw van de opvallende verschuiving ten gunste van de industrie noteren we derhalve ook voor de eigen akkerbouw een toenemend relatief belang in de buitenlandse handel.
Het meest concrete beeld van de veranderlijkheid in de structuur van de uitvoer wordt geboden door een rangschikking van de tien belangrijkste goederen op geselecteerde tijdstippen; hier is gekozen v~~r de jaren 1872, 1895,
1913, d.w.z. het begin en einde van onze peri ode alsmede het tussenliggende
punt waarop de internationale conjunctuur omsloeg (Tabel 5). Reeds v66r
1895 werden de koffiebonen door de manufacturen in de eerste rang verdrongen. Katoen liep snel terug terwijl margarine op het toneel verscheen 25 ). Na
1895 herstelde katoen zich terwijl twee nieuwe industriele eindprodukten chocolade en papier - zich bij dit selecte gezelschap voegden.
Discontinuiteiten in de samenstelling blijken tevens uit de mate waarin dezelfde produkten terugkeren in de drie afzonderlijke rangschikkingen; bij tien
prod uk ten en drie jaren varieert immers het aantal verschillende produkten
tussen 10 en 30. Voor de Nederlandse uitvoer was dat getal15. Bovendien waren de produkten op bijzonder evenwichtige wijze verdee1d naar aantallen vermeldingen: vijf voor elk mogelijk aantal (1', 2 of 3 vermeldingen). Koffie, manufacturen, boter, kaas en geraffineerde suiker behoorden op aile drie
tijdstippen tot de tien belangrijkste uitvoerprodukten. Het accent lag voor garens en vias nogal vroeg (1872 en 1895) maar voor vlees en margarine wat later
(1895 en 1913). Katoen, daarentegen, figureerde op de lijst aileen aan het begin en aan het eind (1872, 1913).
De successievelijke daling van het gezamenlijk aandeel der tien voornaamste goederen getuigt van een toenemende diversificatie in de Nederlandse
uitvoer reeds v66r 1895. De verbreding van het aanbod betrof in het bijzonder
de industriele eindprodukten. Hierin zien we een rechtstreekse weerspiegeling
van de toenemende produktie in zowel de voedingsmiddelennijverheid (margarine en chocolade) als in de papiersector. Tegenover deze vernieuwende im-

BUITENLANDSE HANDEL VAN NEDERLAND

253

GRAFIEK4
De samenstelling van de Nederlandse uitvoer, 1872-1913
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A = akkerbouwprodukten
V = veehouderijprodukten
T = tropische landbouwprodukten
G = grondstoffen
H = halffabrikaten
I = industriele eindprodukten
Bron: Bijlage II.

pulsen zetten we de voortdurende suprematie van koffie en katoen onder de
verhandelde tropische landbouwprodukten. De Nederlandse economie ontleende haar dynamische kracht eerder aan de industrie dan aan de aloude stapel handel.
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Voor het globale beeld onderscheiden we vier tijdvakken 1872/ 82, 1883/ 95,
189611904 en 1905/ 13; per tijdvak is de positie van elke categorie produkten

binnen het totaal vastgesteld (Grafiek 4) . De meest ingrijpende veranderingen
voltrokken zich in de loop van de agrarische depressie . Vit de jaren tachtig dateert een tweetal verschuivingen, een grotere van tropische landbouwprodukten naar industriele goederen en een kleinere van veehouderij- naar akkerbouwprodukten. In de jaren negentig zette de toename van de akkerbouwprodukten zich voort, dit keer ten koste van de tropische landbouw .
De verbetering van de positie der industriele eindprodukten werd bereikt
door enke1e korte versnellingen. De eerste daarvan kwam in 1880 toen de textielfabrikanten zich hadden weten aan te passen aan de verharde concurrentie
met Engeland op de overzeese markten 26 ) . Vanaf 1880 nam de industrie tenminste 30070 van de uitvoer voor haar rekening. Een tweede verbetering volgde
kort na 1887 to en het aandeel van deze produktcategorie stelselmatig boven de
35% klom, in het bijzonder dank zij de voortdurende opmars van margarine .
In latere jaren bleef het aandeel van de industrie als geheel nagenoeg constant
terwijl nieuwe wijzigingen in het produktassortiment optraden . Na 1900 nam
de uitvoer van chocolade en papier toe maar dit ging ten koste van de posities
van de manufacturen en margarine. Zowel de relatief snelle expansie van de
export als de neiging tot diversificatie duiden op een industrieIe doorbraak;
opmerke1ijk is aileen dat de twee niet samenvielen en dat de versnelling aan de
diversificatie voorafging in plaats van andersom.
Grote verliezen troffen de handel in tropische stapelprodukten. Vanaf 1878
kroop het aandeel van deze categorie onder de 30% en vanaf 1885 onder de
25%. Bepalend daarvoor was eerst koffie, daarna katoen. In het eerstgenoemde geval bespeuren we moge1ijkerwijs de weers lag van de afnemende aanvoer
uit Nederlands-Indie, mede ten gevolge van de ontmanteling van de Gouvernementscultures daar ter plaatse. Achter de daling voor ongesponnen katoen
school een toenemende voorkeur voor veredeling van het ruwe produkt in Nederland zelf. Ook in de jaren negentig bleef vooral katoen verantwoordelijk
voor het afnemende belang van de handel in tropische landbouwprodukten .
Na 1890 was het aandeel van deze categorie goederen voorgoed onder de 20%
gedaald.
De veehouderij Iiep als exporteur relatief terug maar bleef desondanks een
goede tweede positie innemen na de industrie. De daling in de jaren tachtig was
geleidelijk en betrof de uitvoer van levend vee, vooral koeien, naar onze buurlanden. Om de verspreiding van veeziekten tegen te gaan en mede onder invi oed van het opkomend protectionisme werd de internationale handel in levend vee in deze periode steeds meer aan banden gelegd. De uitvoer van vlees
kwam hiervoor in de plaats. Rond 1887 werd een stabie1 maar lager niveau bereikt bij iets minder dan een-kwart van het totaal; het accent lag nu op vlees in
plaats van vee . Een tegenovergeste1de tendentie gold de uitvoer van akkerbouwprodukten. In de jaren tachtig en negentig was sprake van een geleidelijke toename en een steeds verdergaande diversificatie. Aan de traditionele uitvoer van vias werden leveranties gevoegd van Iijnzaad, aardappelmeel en
groente, in het bijzonder vanaf de eerste helft der jaren negentig. De positie
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van meekrap daarentegen bleef uitermate bescheiden.
De grondstoffen en halffabrikaten hadden geen deel aan de ingrijpende verschuivingen in de samenstelling gedurende de jaren tachtig. Pas vanaf 1895
kwam daarin verandering: de grondstoffen gingen vooruit en de halffabrikaten achteruit. Aan het tin, oorspronkelijk als erts gehaald uit NederlandsJndie, werden steenkolen toegevoegd zodra de produktie in Zuid-Limburg de
ruimte daarvoor schiep. De verminderde betekenis van garens in de totale export duidt opnieuw op de toenemende veredeling in de textiel als reactie op de
toename van de binnenlandse afzet.
Toe- en afnemende procentuele aandelen verraden differentiele groeivoeten
tussen produktcategorieen en afzonderlijke goederen. Aangezien aIle goederenstromen geevalueerd zijn tegen constante prijzen, hebben we hier te maken
met reele veranderingen in de omvang van de uitvoer die in rechtstreeks verband stonden tot veranderingen in de produktieve sfeer. De groeivoet van de
industriele uitvoer was indrukwekkend in de jaren 1880-1892, gemiddeld
8,1% per jaar, of aanmerkelijk hoger dan in de uitvoer als geheel (gemiddeld
I ,5OJo). Later is de groeivoet van de industriele uitvoer gedaald, tot gemiddeld
3,7% per jaar in de periode 1895 / 1913, of nauwelijks verschillend van de gemiddelde groeivoet voor de totale uitvoer (3,8%)27). Reeds veer 1895 deed
zich derhalve een versnelde reele toename voor in de industrieIe produktie die
haar weerslag yond in de uitvoer naar het buitenland.
Het hier gegeven beeld van dynamische verandering aan de uitvoerzijde
steunt in belangrijke mate op onze correctie voor vermomde doorvoer. De eliminatie van vermomde doorvoer heeft niet dezelfde consequenties gehad voor
aIle goederencategorieen. We constateren relatief vee I vermomde doorvoer bij
akkerbouwprodukten, grondstoffen en halffabrikaten. Het aandee1 van deze
categorieen is derhalve lager in onze gereconstrueerde reeksen . Zo nemen we
een verbetering waar in de positie van de akkerbouw binnen het totale uitvoerpakket, van gemiddeld 9% veer 1895 tot 13% daarna, die echter aanmerkelijk
meer indtuk wekt in de ongecorrigeerde cijfers (van 16 tot 27%). Ook bij de
grondstoffen wordt door de correctie het niveau van vooruitgang verlaagd terwijl bij de halffabrikaten een constant aandeel van ca. 9% omgebogen wordt
in een lichte daling op een lager niveau (van 5 naar 3,5%).
De correctie voor vermomde doorvoer onderstreept de posities van prod ukten uit veehouderij, tropische landbouw en industrie. Achter de waargenomen
daling voor tropische landbouwprodukten, van gemiddeld 25% veer 1895 tot
17 % daarna, gaat een ongecorrigeerde daling van 18 naar II % schuil. Ook bij
de veehouderijprodukten biedt de correctie enige compensatie voor een voortdurende erosie van de positie binnen de algehele uitvoer; zij levert een daling
op van 27 tot 23% in plaats van de oorspronkelijke vermindering van 24 naar
15 % . Het meest spectaculaire effect doet zich voor bij de industriele eindprodukten waar een oorspronkelijk constant aandeel in het totaal van 28% dank
zij de correctie vervangen wordt door een toename van gemiddeld 31 % veer
1895 tot 38% daarna. Zo verborg de gebrekkige registratie van de buitenlandse handel een structurele koerswijziging in de Nederlande economie.
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De invoer

De sterke afhankelijkheid van een open economie komt in de regel pregnant
naar voren in de invoer uit het buitenland. De invoer vormt een noodzakelijk
supplement van de produktie in eigen land en weerspiegelt daardoor, zij het op
indirecte wijze, de structuur van de eigen economie. In Nederland is de oude
stapelmarktfunctie lang intact gebleven, getuige de langdurige voorsprong
van de tropische landbouwprodukten op andere soorten invoer. Zelfs op de
vooravond van de Eerste Wereldoorlog was deze categorie de grootste aan de
invoerzijde met ongeveer een-kwart van de totale waarde. In de loop der jaren
zijn echter de voortbrengselen uit de akkerbouw en grondstoffen opgeklommen tot welhaast bijna een-kwart e!k van het totaal. De industriele eindprodukten bleven achter bij de drie koplopers terwijl de halffabrikaten en de veehouderijprodukten slechts een bescheiden rol speelden.
Bij de tropische landbouwprodukten domineerden koffiebonen en ruwe katoen, twee oude bekenden van de uitvoer. De vraag doet zich hierbij onmiddellijk voor of we te maken hebben met daadwerkelijke in- en uitvoer dan weI met
doorvoer. Immers, dezelfde produkten werden ingevoerd en lOnder noemenswaardige bewerking uitgevoerd. Reeds in het voorgaande constateerden we
echter dat de in- en uitgaande handelsstromen te weinig onderlinge samenhang
vertoonden om vermomde doorvoer aannemelijk te maken. Het waren dezelfde goederen maar de handelsstromen stonden los van elkaar. Dit wijst eerder
op stapelhandel dan op doorvoer. Bij stapelhandel, maar niet bij doorvoer,
worden de goederen verhandeld en vindt voorraadvorming plaats. De opslag
hier te lande vervult daardoor een economische en niet aileen een verkeerstechnische functie. Het primaat van tropisch landbouwprodukten in lOwel uit- als
invoer omstreeks 1870 geeft aan dat de aloude stapelmarktfunctie nog altijd
centraal stond in de Nederlandse economie 28 ).
Voor een deel hing de stapelmarktfunctie samen met het koloniale bezit.
Zonder de voortdurende aanvoer uit Nederlands-Indie had koffie nimmer een
dergelijk vooraanstaande positie kunnen innemen in de buitenlandse handel
van het moederland. Maar de relatie tussen overzeese kolonie en stapel thuis
was geenszins eenduidig. Het tweede tropische landbouwprodukt, katoen,
was niet uit Nederlands-Indie afkomstig terwijl de Nederlandse kolonie ook
andere presumptieve stapelprodukten leverde; de invoer van rietsuiker en tabaksbladeren was aileen tot ca. 1870 van betekenis, daarna niet meer. Dit
weerspiegelt de toenemende internationalisering van de Nederlands-Indische
uitvoer na 1870. Voor koffie bleven de Gouvernementscultures echter het
langst bestaan; hierdoor werd elke herorientatie in de aanvoer belemmerd 29 ).
De invoer van niet-tropische landbouwprodukten bestond vooral uit granen
(tarwe en rogge) terwijl aIs grondstoffen uit het buitenland steenkolen, tin en
hout werden aangevoerd. Voorop stonden hierbij de toeleveringen aan de industrieIe verwerking in eigen land.
Binnen de invoer van industriele eindprodukten lag de nadruk eerder op
manufacturen dan op machines. We treffen hier eenzelfde produktcategorie
aan in de top van zowe! in- als uitvoer. Anders dan bij koffie en katoen, be-

BUITENLANDSE HANDEL VAN NEDERLAND

257

troffen de tegengestelde handelsstromen van manufacturen echter niet identieke goederen. De indruk bestaat dat de Nederlandse handelshuizen textielgoederen van een andere kwaliteit koch ten uit het buitenland dan wat zij aangeleverd kregen uit Twente en Noord-Brabant 30).
TABEL6
De belangrijkste produkten in de Nederlandse invoer in 1872, 1895 en 1913
1872

1895
"70

I

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Koffie
Katoen
Garens
Manufacturen
Suiker
Steenkolen
Hout
Rogge
Tabak
Tin

Totaal

18,8
17,5
8,2
7,4
5,9
5,0
4,8
4,3
3,7
3,0
78,6

1913
%

Manufacturen
Koffie
Garens
Steenkolen
Lijnzaad
Tarwe
Tin
Rogge
Hout
Katoen

15,8
11,5
6,9
6,0
5,8
5,7
4,3
3,9
3,9
3,8
67,6

%

Manufacturen
Koffie
Steenkolen
Katoen
Garens
Hout
MaYs
Lijnzaad
Tarwe
Meststoffen

11,2
10,0
8,1
5,5
5,2
5,2
4,8
4,3
4,2
3,4
61,9

Bron : S.I.U.D .

Onder de afzonderlijke invoerprodukten moest koffie het spoedig afieggen
tegen de manufacturen maar het verschil tussen de beide rivalen was niet groot
(TabeI6). Van de overige produkten bleven de steenkolen toenemen terwijl de
garens in betekenis verminderden en het hout een con stante positie wist te behouden. In de hierarchie der invoer figureerden in totaal14 verschillende produkten . Hiervan kwam een aardig aantal (6) op elk van de drie tijdstippen
voor: koffie, manufacturen, katoen, garens, steenkolen, hout. Rogge en tin
verdwenen na 1895 terwijllijnzaad en tarwe in 1872 niet van de partij waren
geweest. Vier produkten, tenslotte, werden slechts een maal vermeld: suiker
en tabak in het begin en mais en meststoffen aan het eind. Dit illustreert hoe er
naast een traditioneel con stante kern van aanvoer uit het buitenland blijvende
veranderingen daarin optraden. Ten gevolge hiervan werd het Nederlandse invoerpakket steeds diverser; hierop duidt o.a. de successievelijke daling van het
gezamenlijke aandeel der tien voornaamste goederen in het totaal. Evenals bij
de uitvoer zette deze beweging nog voor 1895 in. Een toenemende mate van diversificatie is meestal een teken van expansie in zowel produktie als consumptie.
Reeds het verruilen van posities onder de voornaamste goederen tussen de
drie peiljaren verraadt blijvende verschuivingen in de samenstelling van het invoerpakket. Deze laatste treden duidelijker naar voren wanneer we het zoeklicht richten op de gemiddelde procentuele aandelen per produktcategorie gedurende verschillende tijdvakken van onze periode (Grafiek 5). Evenals bij de
uitvoer dateert de beslissende omwenteling uit de jaren tachtig. Toen moesten
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GRAFIEK 5
De samenstelling van de Nederlandse invoer, 1872-1913
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G = grondstoffen
H = halffabrikaten
I = industriele eindprodukten
Bron: Bijlage II.

de tropische Iandbouwprodukten wijken voor de expanderende akkerbouwprodukten en grondstoffen. Deze verschuiving zette zich in de jaren negentig
voort, zij het in afgezwakte vorm. Na 1900 bleef het echter grotendeeIs bij het
oude; er was sIechts een bescheiden toename in het aandeeI van de grondstof-
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fen. In het totale beeld van de invoer bleven de industrieprodukten een verrassend constante positie innemen.
De markante achteruitgang der tropische landbouwprodukten, van gemiddeld meer dan twee-vijfde naar een-kwart van het totaal, verliep stootsgewijs .
In 1878 kroop het aandeel onder de 400/0 en in 1890 onder de 30% . Op beide
tijdstippen was een plotseiinge daling in de invoer van koffie en katoen (althans in relatieve zin) hieraan debet. Bij de koffie lag dit aan de stagna tie van
de aanvoer uit Nederlands-Indie terwijl bij het katoen een vertraagde toename
van het grondstoffenverbruik in de eigen textielindustrie de importeurs parten
speelde31).
Tegenover de verminderde neiging landbouwprodukten uit overzeese gebieden te betrekken stond de toenemende belangstelling in Nederland voor goederen die de eigen landbouwproduktie, in het bijzonder ten behoeve van de
veehouderij , wisten aan te vullen . Vanaf 1886 besloegen de akkerbouwprodukten tenminste een-vijfde van de totale invoer . Nederland voerde meer tarwe, tarwemeel en lijnzaad in . In de jaren negentig voegden zich goedkope mai's
en rogge uit de Verenigde Staten en Canada hierbij. Een groot dee I van de
sterk gestegen import, in het bijzonder de mais en de rogge, werd als veevoer
in de landbouw gebruikt en maakte daardoor de voortgaande stijging van de
prod uk tie van de veehouderij mogelijk. De Nederlandse landbouw werd in het
laatste kwart van de negentiende eeuw een "veredelingsbedrijf", waarin ingevoerde grondstoffen (veevoeders, meststoffen) omgezet werden in uit te voeren eindprodukten (zuiveiprodukten, vlees, eieren)32).
De invoer van grond- en brandstoffen is van cruciaal belang voor de industrialisatie in een grondstoffen-arm land als Nederland. Vanaf de vroege jaren tachtig groeide de invoer van dergelijke hulpbronnen snel, vooral door het
toenemende verbruik van steenkolen. Bovendien werd in de jaren negentig
ook veel tin ingevoerd terwijl na de eeuwwisseling ook meststoffen en hout tot
een versterkte positie van de aanvoer van grondstoffen bijdroegen. Het tin
was afkomstig uit Nederlands-Indie en ontleende zijn vergrootte belang aan
gunstige prijzen op de wereldmarkt. De aanwas van de invoer van meststoffen
duidt op doelbewuste verhogingen van de produktiviteit in de agrarische sector; ook dit heeft op den duur de industrialisatie in Nederland ondersteund.
Meer industriele verwerking betekent onherroepelijk een grotere vraag naar
machines en andere kapitaalgoederen . We verwachten dat een toename van de
uitvoer van industriele eindprodukten gepaard gaat van een stijging van de invoer van (andere) industriegoederen. Op het eerste gezicht lijkt dit voor Nederland niet op te gaan . Nadere bestudering van de invoer van industriele eindprodukten leert echter dat het aandeel van dit type goederen in de totale invoer
weliswaar constant is gebleven maar dat binnen de categorie een zekere verschuiving optrad ten gunste van metaalwaren en ten detrimente van manufacturen. De invoer van kapitaalgoederen groeide sneller dan die van consumptiegoederen.
De toenemende betekenis van investeringsgoederen blijkt des te duidelijker
wanneer we een aparte categorie vormen bestaande uit fabrieks- en stoomwerktuigen, ijzer en staal, metaalwaren, koper en hout. Deze groep goederen
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eiste 8070 van de totale invoer op in de jaren zeventig, 9% in de jaren negentig
en bijna 13% vanaf 1902. Dit onderstreept De Jonge's concIusie dat er pas na
1890 belangrijke vooruitgang is geboekt in de meer gecompliceerde takken
van industriele verwerking J3).
Ook bij de invoer is het aldus verkregen beeld van een veranderlijke sam enstelling voor een deel afhankelijk van de eliminatie van vermomde doorvoer.
Voor de tropische landbouwprodukten doet de correctie een achteruitgang op
een hoger niveau uitkomen vergeleken met in de oorspronkelijke bron; het
aandeel van deze produktcategorie in de totale invoer nam volgens de gereconstrueerde reeksen af van gemiddeld 37% v66r 1895 tot 27% daarna maar
van 28 naar 18% in de ongecorrigeerde S.I.U.D.-cijfers. Zonder correctie
eisten de produkten uit akkerbouw en veehouderij tezamen tot 1895 28% van
de invoer op en daarna 31 %; de correctie geeft een opgaande beweging te zien
op een lager niveau: van 21 naar 25% gemiddeld. De correctie voor vermomde
doorvoer heeft derhalve eerder consequenties gehad voor het niveau waarop
veranderingen zich voltrokken dan voor de richting der bewegingen. Minder
bleef bij het oude dan de bron doet vermoeden.

*
Het samenspel van in- en uitvoer leverde een sal do op zowel voor het handelsverkeer als geheel als voor afzonderlijke produkten en produktcategorieen.
Over het stelselmatige tekort op de Nederlandse goederenbalans spraken we
reeds. Voor de produktcategorieen veranderde het globale patroon weinig in
de loop van de tijd. Nederland bleef een netto-importeur van landbouwprodukten (zowel akkerbouw als tropische landbouw), grondstoffen en halffabrikaten maar een netto-exporteur van produkten uit de veehouderij. In de jaren
zeventig van de negentiende eeuw hi elden de in- en uitgaande stromen van industrieIe eindprodukten elkaar grotendeels in evenwicht maar vanaf 1880 lag
het accent blijvend op de uitvoer. De overschakeling naar een positie als nettoexporteur van industriegoederen wijst evenzeer op een fundamentele koerswijziging in de Nederlandse economische ontwikkeling reeds vanaf de jaren
tachtig.
Het kwam niet dikwijls voor dat het saldo van in- en uitgaande goederenstromen blijvend van teken wisselde. Het bescheiden exportsaldo van haver maakte tijdens de agrarische depressie plaats voor een importsaldo. Hoewei het verschil vaak onbeduidend was, overheerste in de handel in manufacturen meestal de invoer en pas kort v66r de Eerste Wereldoorlog kon Nederland zich als een netto-exporteur van manufacturen doen gelden.

CONCLUSIE
In de bestaande literatuur over de buitenlandse handel van Nederland gedurende de veertig jaren voor de Eerste Wereldoorlog wordt het beeld geschetst
van een zeer sterke groei van het totale handelsvolume gecombineerd met ge-
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ringe veranderingen in de samenstelling ervan. Het hier gepresenteerde onderzoek, waarin voor het eerst getracht is de "vermomde doorvoer" uit de cijfers
te elimineren, laat echter zien dat dit beeld onjuist is. De Nederlandse internationale handel groeide juist, vooral tot 1895, re/atiej /angzaam. In het bijzonder de toename van de uitvoer bleef achter bij de groei van de wereldhandel.
Daarentegen veranderde de structuur van de handel weI ingrijpend, waarbij
opvalt dat de structurele veranderingen zich juist in de jaren tachtig concentrereno In deze jaren nam het aandeel van de industrieprodukten in de uitvoer
sterk toe en werd Nederland een netto-exporteur van deze industrieprodukten.
Ook de door de agrarische depressie veroorzaakte veranderingen aan de invoerzijde, in het bijzonder de stijging van de invoer van granen, en de sterke
relatieve groei van de invoer van grondstoffen en halffabrikaten, vielen samen
in dit decennium. Het lijkt er op dat de veranderingen in de samenstelling van
de invoer en de uitvoer paradoxaal genoeg voorajgingen aan de versnelling in
het industrialisatieproces die in de jaren negentig plaats yond. Een verklaring
hiervoor ontbreekt nog. De door De Jonge geconstateerde versnelling in het
industrialisatieproces is overigens weI goed in de gegevens over de groei van de
totale handel terug te vinden. De langzame groei tussen 1872 en 1895 maakte
toen plaats voor een veel snellere groei van invoer en uitvoer.
De geleidelijke overgang van de "agrarisch-commerciele" volkshuishouding van halverwege de negentiende eeuw naar de "industriele" economie van
de twintigste eeuw komt duidelijk uit de gegevens naar voren. Het onderzoek
heeft aangetoond dat de statistiek van de in-, uit- en doorvoer, mits zorgvuldig
bewerkt, weI degelijk gebruikt kan worden voor de analyse van de ontwikkeling van de buitenlandse handel van Nederland in de periode 1872-1913 .
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BIJLAGE I
De totale in- en uitvoer van Nederland, 1872-1913
Invoer tot verbruik
(duizend gulden)
S.I.U.D . 1905 / 13
prijzen

zonder
doorvoer

Uitvoer uit vrij verkeer
(duizend gulden)
S.I.U.D. 1905 / 13 zonder
prijzen
doorvoer

1872
1873
1874

617827
682084
671538

345796
413048
374308

283724
346401
310206

484980
514636
508222

321579
341879
325170

259507
275232
261069

1875
1876
1877
1878
1879

718846
713440
750934
809774
846653

398039
415681
436436
454130
497178

330412
338730
354963
356525
383935

538971
533085
541387
563896
581660

340460
348095
359250
371417
389388

272833
271143
277776
273812
276145

1880
1881
1882
1883
1884

839724
919671
992108
1072474
1128471

483067
492111
504009
571747
575846

366376
372265
358770
412069
422331

629738
690385
752061
684409
841232

379672
391195
427885
425496
438405

262981
271349
282646
265818
284890

1885
1886
1887
1888
1889

1091488
1102693
1136997
1272093
1245287

561027
529438
578821
587754
585846

412405
364907
397008
393641
388229

891038
949489
991618
1114806
1094079

453877
468934
504175
513000
510285

305255
304404
322363
318887
312669

1890
1891
1892
1893
1894

1299750
1356059
1283069
1408724
1100405

630916
687479
653150
703920
755963

426130
478846
441458
465864
504228

1087532
1139273
1133931
1116618
845719

545945
551633
543003
573973
576265

341160
343000
331311
335918
324531

1895
1896
1897
1898
1899

1443839
1634931
1706145
1795746
1916485

774504
862459
910480
967966
950258

504459
547464
565255
618620
598501

1178079
1337464
1479147
1515851
1582644

604496
693550
730551
742604
782224

1900
1901
1902
1903
1904

1967840
2047082
2171778
2278000
2420000

974002
996549
1067160
1126969
1105017

600669
609143
633922
652037
652196

1695251
1733686
1827903
1951000
1986000

793416
800852
848951
9192231
916741

334451
378554
385326
393258
430467
420084
413447
415713
444300
463920

1905
1906
1907
1908
1909

2584000
2523000
2671698
2823740
3137401

1216660
1229769
1252959
1219975
1359996

684660
723836
716401
708676
776948

1994000
2084000
2212141
2281057
2454751

965772
968874
1050663
1034314
1114082

433772
462942
514104
523015
531034

1910
1911
1912
1913

3265240
3333259
3613000
3918000

1485351
1523815
1631328
1742916

811369
830323
914128
978510

2632359
2732387
3113000
3083000

1226584
1264868
1357198
1414077

552602
571376
639998
649671

Bron: Statistiek van den In-, Uit- en Doorvoer 1872-1913.
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BIJLAGE II
Samenstelling van de in- en uitvoer van Nederland, 1872-1913
lnvoer tot verbruik (zonder doorvoer, 070)
Akkerbouw- Veehouderij-Tropische Grondprodukten produkten landbouw- stoffen
produkten

Halffabrikaten

lndustriele
produkten

1872
1873
1874

12,7
10,7
15,2

3,6
4,8
3,5

51,6
45,1
43,7

13,7
13,4
12,4

10,1
10,1
10,0

8,3
15,8
15,3

1875
1876
1877
1878
1879

14,0
14,3
16,8
17,2
15,0

3,2
2,6
1,9
4,0
4,2

46,0
41,5
41,6
37,5
37,5

10,9
13,9
14,7
13,6
14,9

9,9
9,9
8,7
10,6
8,9

16,0
17,8
16,3
17,3
19,4

1880
1881
1882
1883
1884

15,2
13,4
15,4
14,5
16,5

6,3
3,4
3,1
2,4
2,4

39,3
37,8
38,3
42,7
38,1

14,3
15,9
16,2
15,5
15,3

8,0
8,2
8,6
9,8
8,7

16,8
21,4
18,4
15,0
19,0

1885
1886
1887
1888
1889

17,7
20,3
19,1
22,6
18,8

3,4
1,1
3,5
2,7
3,6

36,2
34,5
36,1
32,3
33,6

14,5
16,4
16,4
17,9
18,1

9,9
9,8
8,9
9,4
10,9

18,2
17,8
15,9
15,1
15,0

1890
1891
1892
1893
1894

22,7
24,7
20,3
22,9
27,4

4,1
3,9
2,5
1,7
2,1

29,6
27,6
28,5
27,0
24,9

15,4
15,9
18,5
17,7
19,3

9,8
8,9
9,1
9,9
8,8

18,3
19,1
21,1
20,9
17,5

1895
1896
1897
1898
1899

25,3
26,5
23,0
24,5
25,6

1,3
2,0
2,2
3,2
1,5

26,7
25,3
27,1
26,3
27,7

18,3
17,5
18,5
17,5
18,4

9,8
8,5
8,9
8,0
9,1

18,7
20,2
20,3
20,4
17,7

1900
1901
1902
1903
1904

25,1
24,7
25,1
26,6
27,4

1,6
1,7
1,3
1,0
1,5

26,7
28,6
29,7
27,6
25,2

20,1
19,3
17,9
19,8
19,7

8,0
8,3
8,8
8,2
8,6

18,5
17,4
17,3
16,8
17,7

1905
1906
1907
1908
1909

26,3
27,4
21,6
24,4
22,6

1,3
1,7
1,0
0,9
0,7

23,4
24,7
27,0
27,2
27,0

20,7
20,3
20,1
21,2
20,0

9,2
9,1
10,5
10,1
10,2

19,0
16,9
19,8
16,2
19,5

1910
1911
1912
1913

22,8
22,4
21,6
22,7

0,9
1,4
1,4
1,5

24,9
27,0
24,6
25,8

22,2
22,2
22,5
21.9

9,4
10,1
9,5
10,5

19,7
17,0
20,4
17,6
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Uitvoer uit het vrije verkeer (zonder doorvoer, OJo)
Akkerbouw- Veehouderij-Tropische GrondHalffabriprodukten produkten landbouw- stoffen
katen
produkten

Industriele
produkten

1872
1873
1874

7,0
6,8
8,1

29,8
28,9
31,7

24,4
31,8
31,0

2,2
2,8
2,9

5,1
5,0
5,5

21,4
24,7
20,9

1875
1876
1877
1878
1879

7,8
7,6
7,9
6,7
5,5

33,6
31,1
30,6
33,7
36,6

30,6
33,5
31,0
29,0
29,6

3,6
3,3
3,0
3,0
3,0

4,7
4,6
3,9
5,0
5,1

19,8
19,9
23,7
22,6
20,3

1880
1881
1882
1883
1884

6,1
7,5
7,1
7,0
7,4

24,9
27,5
28,8
21,7
25,6

29,4
26,7
27,0
28,8
27,0

5,1
3,4
2,5
3,2
3,2

4,3
4,8
4,7
6,0
5,7

30,3
30,0
30,0
33,3
31,2

1885
1886
1887
1888
1889

7,9
8,9
10,1
9,5
11,4

26,8
27,6
25,7
22,1
20,9

24,6
23,8
20,9
23,2
21,2

3,1
3,1
3,0
3,1
3,3

5,2
5,5
4,7
4,7
5,0

32,5
31,0
35,7
37,4
38,2

1890
1891
1892
1893
1894

11,2
11,5
11,5
11,6
13,1

27,5
25,9
22,2
23,3
21,6

17,0
15,3
14,8
15,0
15,6

3,7
3,5
3,6
4,1
4,1

4,9
4,3
4,4
4,7
6,3

35,7
39,5
43,4
41,4
39,4

1895
1896
1897
1898
1899

13,5
13,6
13,1
10,5
10,6

21,1
22,3
20,3
22,1
23,2

15,5
14,6
15,9
16,9
17,9

4,8
4,8
4,3
4,8
4,6

5,4
3,8
3,6
3,9
3,6

39,7
40,9
42,8
42,0
40,1

1900
1901
1902
1903
1904

12,9
13,0
12,3
13,4
17,7

24,1
24,3
25,8
24,3
21,8

18,7
18,3
17,8
18,3
17,5

5,4
5,4
6,1
5,1
5,1

3,4
3,1
2,9
3,4
2,8

35,6
36,0
35,1
35,5
35,0

1905
1906
1907
1908
1909

15,8
13,9
13,3
14,8
12,9

23,0
22,4
25,3
25,7
24,7

14,8
18,0
17,1
17,8
18,7

5,8
4,9
5,4
4,5
5,4

3,3
3,2
4,0
4,0
2,6

37,3
37,6
34,9
33,2
35,6

1910
1911
1912
1913

12,0
12,4
11,3
11,5

22,2
20,7
23,1
21,6

17,3
18,1
16,2
16,3

6,2
6,7
6,6
6,0

2,5
2,4
2,5
2,8

39,7
39,7
40,2
41,9

Bron: Statistiek van den In-, Vit en Doorvoer 1872-1913.
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BIJLAGE III
Gemiddelde prijzen uit dejaren 1905113
Zoals in de tekst is uiteengezet, i~ het grootste deel van de prijsgegevens ontleend aan de
Britse handelsstatistiek . In de Statistical abstractjor the United Kingdom, 1913, zijn tabellen opgenomen van de gemiddelde prijzen bij invoer en bij uitvoer van de belangrijkste produkten over de periode 1899-1913. Deze prijzen zijn voor de jaren 1905-1913 (en
voor 1872-1881) omgerekend in Nederlandse maten en guldens. Er is steeds uitgegaan
van de Engelse invoerprijzen; aileen in die gevallen waar Nederland vooral Engelse goederen invoerde (manufacturen, garens, steenkolen) zijn de Engelse uitvoerprijzen genomen. Ais in een bepaalde produktgroep meerdere prijsreeksen gegeven werden (bijvoorbeeld verschillende soorten vlees of gedestilleerd), dan werd het ongewogen gemiddelde
van de verschillende prijzen in de berekeningen betrokken.
In enkele gevallen gaf de Britse handelsstatistiek geen of onvoldoende informatie. Oit
betrof twee Indische exportprodukten (copra en indigo) en enkele Nederlandse landbouwprodukten (boekweit, meekrap, aardappelmeel, varkens en kalveren). In deze gevallen is gebruik gemaakt van Nederlandse groothandelsprijzen ontleend aan de Jaarcijjers. Kolonien en Rijk in Europa (diverse jaargangen) en J.L. van Zanden, Deeconomi-

sche ontwikkeling van de Nederlandse landbouw in de negentiende eeuw, 1800-1914
(Wageningen 1985) 433 . In twee gevallen (aardolie en gedestilleerd) was er een groot verschil tussen de Britse cijfers en de Nederlandse groothandelsprijzen. Ook in deze gevallen is gekozen voor de Nederlandse prijzen (uit de Jaarcijjers). De grootste problemen
leverden twee zeer heterogene prouktgroepen op: de chemische produkten en de machines (landbouw- en fabriekswerktuigen). De Britse handelsstatistiek liet ons hier vrijwel
geheel in de steek; uit de Duitse handelsstatistiek konden wei zeer ruwe "unit values"
voor deze produktgroepen geraamd worden (bron: Statistisches Jahrbuchjiir das Deutsche Reich 1905-1914). De voor deze produktgroepen geschatte prijzen zijn echter niet
meer dan "guesstimates".
Prijzen (guldens per duiz. kg of per stuk)
Akkerbouwprodukten
Tarwe
Rogge
Gerst
Haver
Mais
Boekweit
Meekrap, onberoofde
Meekrap, gaancine

95

78
77
71

61

78
286
600

Vias
Lijnzaad
Koolzaad
Aardappelmeel
Tarwemeel
Overig meel
Groenten (uien)

538
148
94
191
125
102
72

Veehouderijprodukten
Koeien
Kalveren
Schapen
Varkens
Wol

218
65
19
42
1090

Boter
Kaas
Huiden
Vlees

1318
684
781

443

Tropische landbouwprodukten
Cacaobonen
Rijst
Indigo
Tabak
Koffie

736
110

3289
853

678

Thee
Ruwe suiker
Wijn
Copra

893
140
497
200
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Grondstoffen
Steenkolen
Meststoffen
Aardolie

7
64
120

Tin (ruw)
Hout

445
56
80

Staal (bladen)
Garens (katoen)

1990
31

Haiffabrikaten
Koper
Gietijzer
Smeedijzer

110
745

Industride eindprodukten

308
60
1800
91
2081

Gedestilleerd
Chemische produkten
Manufacturen
Metaalwaren
Cacaoboter

1750
605
164
164
120

Sigaren
Margarine
Papier
Geraff. suiker
Werktuigen

BIJLAGE IV

Gemiddelde saldopercentages en correlaties tussen uitvoer en invoer in de Nederlandse
handel, 1872-1913
Voorlopige
indeling

Gemiddeld saldopercentage

Correlatie-coefficient (R)

1872 / 1913

1872 / 92

1893 / 1913

18721 1913

1872/ 92

1893 / 1913

99,9
99,4
99,3
99,1
97,8
97,4
97,4
97,3
93,4
93,1
93,1
89,6
86,2
82,4
81 ,S
76,4
75,2
70,9

99,8
99,3
99,6
98,5
97,8
97,2
98,6
95,2
96,7
92,3
93 ,7
85,1
81,4
76,4
71,4
91,1
77,9
86,3

100,0
99,4
98,9
99,6
97,8
97,7
96,1
99,3
90,4
93,8
92,4
94,0
90,0
88,3
91,S
60.9
72,S
55,S

0,43
0,54
0,69
-0,42
0,33
0,28
0,59
0,40
0,03
0,02
0,54
0,39
-0,60
-0,08
0,41
-0,47
0,66
0,34

0,60
-0, 17
0,76
-0,42
0,40
-0,27
0,65
-0,30
0,02
0,10
0,57
0,36
-0,54
-0,5 1
0,82
0,15
0,60
0,44

0,00
0,66
0,27
0,44
-0,02
0,16
0,06
0,51
0,56
-0,24
0,29
-0,35
0,25
-0, 18
0,40
-0,25
0,35
-0,07

94,9
90,4
86,4

96,9
87,7
94,3

92,8
93,0
78,4

0,93
0,74
0,96

0,53
-0,83
0,57

0,83
0,78
0,99

Categorie I

Kalveren
Kaas
Margarine
Thee
Koeien
Meekrap
Ruwe suiker
Aardolie
Wijn
Vias
BOler
Chocolade
Sigaren
Varkens
Tarwemeel
Geraf. suiker
Garancine

Schapen
Categorie 2

Groente
Tabak
Steenko1en
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Gedestilleerd
Mals
Lijnzaad
Aardappelrneel

85,1
77,4
75,9
74,9

91,6
83,7
83,1
78,9

78,6
71,1
68,7
70,8

0,92
0,98
0,89
0,98

0,53
0,95
0,81
0,87

0,94
0,93
0,56
0,92

66,0
63,4
62,2
60,8
60,5
58,7
54,7
53,8
53,4
52,7

65,9
65,4
76,3
37,7
67,3
64,9
56,4
49,5
62,3
46,6

66,0
61,4
48,0
83,8
53,6
52,4
53,0
58,0
44,4
58,8

0,02
0,61
0,97
-0,07
0,99
0,98
0,89
0,97
0,95
0,60

-0,29
0,60
0,79
0,44
0,89
0,76
0,58
0,95
0,92
0,88

0,21
0,41
0,93
-0,08
0,99
0,98
0,83
0,95
0,91
0,06

46,4
45,8
45,7
44,6
40,6
38,5
31,7
25,8
20,2
17,0
16,8
15,3
14,6
12,2
8,1

50,6
41,1
54,4
56,7
28,1
54,2
24,5
37,3
18,6
21,7
15,5
15,2
16,9
14,1
9,5

42,2
50,4
36,9
32,4
53,1
22,8
38,8
14,2
21,9
12,3
18,1
15,3
12,3
10,2
6,6

0,99
0,96
0,97
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,95
0,99
0,96
0,97

0,95
0,30
0,92
0,95
0,99
0,98
0,98
0,97
0,99
0,92
0,92
0,55
0,99
0,92
0,57

0,97
0,96
0,99
0,97
0,98
0,99
0,98
0,99
0,98
0,99
0,99
0,76
0,99
0,91
0,94

38,3
32,2
23,5
15,3
14,1

26,9
29,4
15,7
16,5
13,4

49,6
35,0
31,3
14,0
14,7

0,67
0,76
0,53
0,92
0,93

0,89
0,48
0,76
0,92
0,96

0,89
0,85
0,47
0,93
0,92

Categorie3
Goud & zilver
Boekweit
Hout
Vlees
Srneedijzer
Rijst
Koolzaad e.d.
Cacao
Rogge
Garens

Categorie4
Machines
Staal
Roggerneel
Gerst
Papier
Tarwe
Meststoffen
Haver
Chern. prod.
Copra
Metaalwaren
Tin
Koper
Manufacturen
Huiden

Categorie 5
Katoen
Koffie
Indigo
Wol
IJzer

Bron: Statistiek van den In-, Uit- en Doorvoer /872-/9/3.
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NOTEN BU HOOFDSTUK VII

') 1.1. Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht; Sociaal-economische geschiedenis van Nederland 1795-1940 Cs-Gravenhage 1961', 1969') 382-385; 1.A. de longe, De
industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914 (Amsterdam 1968', Nijmegen 1976')
340-356; 1.A. de longe, "Het economische leven in Nederland 1895-1914", in : Aigemene Geschiedenis der Nederlanden XIII (Haarlem 1978) 249-284, i.h.b. 262-271 ; Th . van
Tijn & W .M. Zappey, "De negentiende eeuw" , in: 1.H . van Stuijvenberg, red ., De economische geschiedenis van Nederland (Groningen 1977) 201 -259, i.h.b . 251-255 .
' ) Brugmans, Paardenkracht, 381; De longe, De industrialisatie, 351. Een extreem,
maar weinig constructief standpunt wordt naar voren gebracht in: B. van Ark, "Indonesian export growth and economic development; 117 years of empirical evidence,
1823-1940" , Reserach Memorandum from the Institute of Economic Research 189
(Groningen 1986) 36.
J) B.l .M. Ammerlaan, Praktische problemen uit de handelsstatistiek (Amsterdam
1930) 44-46; R. W .l .M. Bos, Brits-Nederlandse handel en scheepvaart, 1870-1914 (Tilburg 1978) 17-18; Brugmans, Paardenkracht, 381-382; De longe, De industrialisatie,
13-14,481 ; 1.Th . Lindblad, "De handel tussen Nederland en Nederlands-Indie, 18741939" , Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek 51 (1988) 240-298, i.h.b . 244-245;
Statistiek van den In-, Uit- en Doorvoer 1917 Cs-Gravenhage 1918) iv-v.
4) Het jaar 1852 werd hierbij betrokken ten einde enigszins rekening te houden met
het ruimere tijdvak van de gehele tweede helft van de negentiende eeuw tot aan de Eerste
Wereldoorlog. De nadere analyse spitst zich echter toe op de jaren vanaf 1872.
' ) Een ogenschijnlijk niet onbelangrijk produkt als bier kwam op geen der geselecteerde momenten ook maar in de buurt van de kritische grens van 0,75 of 11170 van de totale in- of uitvoer.
6) De belangrijkste bronnen voor deze peri ode zijn : Jaarcijfers voor het Koninkrijk
der Nederlanden. Kolonien / Rijk in Europa, 1883-1913 Cs-Gravenhage 1884-1914); vgl.
Bijlage III .
' ) Vgl. Bijlage III.
8) W.A. Lewis, Growth and fluctuations 1870-1913 (Londen 1978) 170-172.
") De longe, De industrialisatie, 14.
' 0) Bij een correlatie-coHficient van 0,70 is de ene helft van de variatie in de afhankelijke variabele (de uitvoer) toe te schrijven aan systematische invloeden (de invoer) en de
andere helft aan puur toeval. Een correlatie-coHficient van 0,95 of meer is als zeer hoog
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VIII
ON ENTREPRENEURSHIP AND CAPITALISM
JOSEPH SCHUMPETER AND MAX WEBER ON THE ROLE OF THE
ENTREPRENEUR IN CAPITALIST DEVELOPMENT
by
C. TROMPETTER

In virtually every theory on economic development the role of the entrepreneur is paramount. Most theories tell us that entrepeneurs and their activities are important, but only a few tell us more than just that. Sometimes the
entrepeneur is seen as the romantic hero of progress (Schumpeter); sometimes
he is the villain who wastes technological opportunities (Veblen); sometimes
he is - in the long run - the ultimate victim of his former success (Marx).
However, there is something strange with the position of the entrepreneur in
economic theory. While "labour economics" is an established field of
specialization in almost any economic faculty, in general there is no entrepeneurial counterpart.
When we try to explain the lack of elaborated theories on entrepreneurship
we can point to the fact that the results of entrepreneurial action are hard to
quantify, and therefore fall outside the domain of modern economic
theorizing'). We can quantify investment rates, we can quantify the cost of
product-development and we can quantify labor costs, but the personal
qualities and efforts of the entrepreneur seem to escape quantification.
Another reason is that we hardly have a clear view about the entrepreneur and
some of the special abilities he may need to fulfill his role. Even if we follow
Rothschild 2) by making an analytical distinction between capitalists - i.e. suppliers of capital, managers, the supervisors and coordinators in a business and finally entrepreneurs as innovators and ultimate decision-makers, many
questions remain unsolved ' ).
In this essay we will review two strategies to clarify entrepreneurship and its
role in the rise of capitalism. We can summarize these strategies as follows. In
the first place we may list the functions that people can perform in an
economic system and choose from this set of functions a subset of related
functions embodying our intuitions on entrepreneurship. With this strategy at
hand - and I will argue that this is in fact the fundamental strategy chosen by
Schum peter - we seem to be able to keep the entrepreneurial activities inside
economic theory. This advantage can only be won at considerable cost for the
functional conglomerate called "the entrepreneur" in this case lacks
psychological and historical dimensions. This strategy tells us nothing about
the people performing the entrepreneurial functions . Thus we have to give the
entrepreneurial functions a human dimension. In other words, economic
theory has to be supplemented with a psychological theory. The result will be
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a theory consisting of a set of economic functions that only people with special
psychological qualities can perform. But even then the historical dimension is
still missing for the mixture of psychological and economic theorizing only
enables the entrepreneur to play his part in economic time - i.e. with time as a
parameter in economic theory -, and not in actual or historical time. The
various problems accompanying the attempts to historize the entrepreneur out
of economic theory will become clear from our review of Schumpeter's work.
An alternative route is taken by Max Weber. Although Weber does employ
theoretical constructs (his famous "Ideal Types"), we shall see that this
overall aim is always the explanation of specific historical situations. In his
famous essay on the relationship between Protestantism and the rise of
capitalism he argues that the attitude towards economic action of entrepreneurs and labourers is derived from the pastoral practice of later
Calvinism and its sects'). The entrepreneur is not considered as an
autonomous phenomenom but placed in a societal and historical context. As
a consequence, the Weberian entrepreneur suffers from the reverse ailment as
his Schumpeterian counterpart. Economic theory is not able to manage with a
socially and historically defined entrepreneur, but needs economic subjects,
i.e. timeless atoms that maximize, whatever their social and historical context
is. We have to strip off the historical, social and psychological dimensions to
economize the Weberian entrepreneur.
I will evaluate these two strategies by comparing Weber and Schum peter. I
will argue that these two strategies give us entirely different entrepreneurs.
The choice of strategy determines the kind of entrepreneur we will end up
with. This does not mean that the two strategies exclude one another. It only
means that the kind of answers we get is dependent on the questions we ask.
In the first chapter we will discuss an essay by Ronan MacDonald on the
relationship between Weber and Schumpeter 5 ). MacDonald argues that
Schumpeter's scientific strategy should be preferred because of its more
general theoretical base. In the second and third chapter the positions of
Schum peter and Weber will be reconsidered. In the fourth chapter we discuss
the central issue of the rationality of entrepreneurial behaviour.

MACDONALD ON WEBER AND SCHUMPETER
In his comparison of Weber and Schumpeter, Ronan MacDonald concentrates on two themes: their "central visions" (the general ideas on economic
development) and the social theories they propagated"). To start with the first
theme there are three postulates at the basis of Schumpeter's central vision on
economic development. The first is the postulate of social as well as economic
leadership. For economic theory this postulate means that the economy of
"static circular flow" - with its constant flow of the same products sold at the
same prices at a constant rate of profit - is disturbed by innovators, entrepreneurs, people with a number of special psychological qualities fit to
change a static economy into a dynamic economy7).
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The second postulate is the postulate of "overlapping geists"8). Put in
Marxian idiom (but not quite in Marxian opinion), there is not one superstructure of ideas reflecting an existing mode of production, but there are always
more, often conflicting, superstructures that reflect past and present modes of
production. This postulate means that there are always different geists at work
in any period of history, different attitudes towards social and economic action. The importance of this postulate is that it further dynamizes
Schumpeter's economic theory. It opens the possibility of shifting geists, the
gradual change of ideals and attitudes").
For a full appreciation of Schumpeter's view on economic development a
third postulate should be added, the postulate of the contraposition of rationalism and magic: rational methods and attitudes stand against methods
and attitudes resting on non-em peri cal grounds'O).
MacDonald treats each of these three Schumpeterian postulates as elaborations or improvements of Weberian counterparts. Weber considered the
emergence of the Protestant worldly ascetic as the decisive factor in the transition from traditional capitalism - Schumpeter's economy of circular flow, in
the opinion of MacDonald - to dynamic current capitalism. The rise of a new
man, out of Protestant worldly ascetism is the Weberian equivalent of the actions of that special Schumpeterian species, the entrepreneur. However, the
Schumpeterian concept of the entrepreneur (an elaboration of the first
postulate) should be preferred:")
"W.eber, of course, saw in the innovator the ,ideal type' of the Protestant worldly
ascetic . Schumpeter, on the other hand, chose to regard him as the supernormal entrepreneur. This was a distinct analytical advance, because, in explaining the rise of
capitalism, it is more plausible to postulate the appearance of men of supernatural
ability as causes of change, than to postulate the appearance of Calvin or some
similar charismatic leader 12 ). More important is the fact that, since supernormal entrepreneurs are always present, an increase in the frequency of occurrence of innovations and waves of adapt ions could be assumed" .

The first postulate also implies that the business leader can appear at any time
and, as a consequence, can also be put forward to explain economic change in
traditionalism. Weber did notify the appearance of pre-modern capitalist entrepreneurs (adventurers), but in his opinion they could not gain enough
momentum to get capitalism going because of the prevailing Catholic geist.
Only the rise of ascetic Protestantism made this turnover possible. It smashed
the Catholic geist and capitalism could take off. Here Schumpeter's second
postulate is an alternative for Weber's vision. It opens the possibility of a more
evolutionary account of economic change. Bit by bit the Catholic geist gave
way to the ascetic Protestant geist. There was no such thing as a solid opposition the entrepreneur had to face, nor necessarily an innovator without any
loyalty to old attitudes and ideals. This element meant "a considerable improvent over the implausible (though dramatic) sequence of these-antithesis-andsyntheses which marked both Weber's and Marx's models"IJ).
In spite of the differences listed above, MacDonald finds an astonishing
number of similarities between the theories of Weber and Schumpeter on the

ENTREPRENEURSHIP AND CAPITALISM

273

innovator or entrepreneur"). First, Weber and Schum peter both worked with
pairs of antinomies like Protestant ethic and Catholic ethic (Weber), circular
flow versus economic development (Schumpeter), statics versus dynamics
(Schumpeter) and entrepreneur versus mere manager (Schum peter again). Second, in both theories an "elite" is the moving force in the economy and performs a vanguard function. Third, the entrepreneur or innovator is a man
without capital, but with unusual will and energy. Important is a fourth element "the rejection of hedonism as the underlying motive of entrepreneurial
action and capital accumulation""). The entrepreneur is not motivated by
simple greed.
What, if not hedonistic, are the motives of the entrepreneur? Here MacDonald finds another similarity. In Schumpeter's opinion these motives stem
from activities and capacities that once were needed for survival. In fact they
are atavisms, qualities once needed for survival, but now aimed at the
economy. Weber's entrepreneur has also atavistic motives like duty and a will
to success. These motives are remnants from the Protestant ethic. MacDonald
concludes from this that: 16)
"In effect, the motives Weber mentions as support for his, waning of charisma' fit
perfectly into Schumpeter's ,psychology of non-hedonist character,' so that he
[Schum peter] might well argue that these were the ,true' motives throughout the
whole period, only concealed by the religious garb" .

A final point also stresses the similarity of the Weberian and the
Schumpeterian entrepreneur or innovator: the entrepreneur is in the first place
an unusually strong character, not neccessarily an innovator.
Although the visions on capitalist development of Weber and Schumpeter
are essentially the same, the inferences they have drawn are very different.
Weber stresses the difference in motives of traditional and modern economic
subjects, while Schumpeter emphasizes the different economic acts they performed. This allows Schumpeter to develop a genuine economic theory of
economic change, while Weber needs extra-economic factors to explain the
change from traditionalism to modern capitalism17).
Human will and economic determinism
The second part of MacDonald's essay is devoted to the social theories of
Weber and Schumpeter. Again we start with Schum peter. Even though
Schumpeter can provide a pure economic theory of economic change, this
economic theory can, according to MacDonald, only be judged in its proper
perspective when embedded in a higher theory: 18) "at a higher level economic
theory must be embedded in an economic sociology or social theory, which
provides criteria for weighing the relevant significance of economic and noneconomic elements".
At the heart of Schumpeter's social theory we find the three postulates
already mentioned. The postulates have consequences in several respects.
First, the idea of the entrepreneur disturbing the economy of the circular flow
gives Schum peter a theory of economic change that is not unilineair evolu-
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tionary -like Marshall's theory of equilibrium - nor a theory of "rapid transition punctuating long periods of continuity" -like Weber and Marx 1").
The first postulate is not only able to solve the problem of economic change.
Combined with the second postulate it may even solve the problem of human
will in economic activity. To explain the transition from traditionalism to
modern capitalism Weber introduced the working of the "non-hedonistic,
religious motive" of entrepreneurial action 20). Schum peter does not need such
an appeal. According to his first postulate, there is always a group of people
willing to introduce new economic methods. The second postulate, the
postulate of "overlapping" geists accounts for the non-hedonistic motives
behind entrepreneurial behaviour. These non-hedonistic motives are remnants of the periods in human history when survival and prestige were dominant.
On some other issues MacDonald also stresses the superiority of
Schumpeter's theory, based on the three postulates, as compared to Weber's
social theory. Important for our investigation is MacDonald 's vision on the
degree of the economic determinism to which both authors adhere. Both
theories should be seen as a reaction to Marx's economic determinism 21 ).
However, Weber is ambiguous on this subject while the interplay of
Schumpeter's postulates safeguards economic determinism: 22 )
"He [Weber) is able to break through the mechanical and fore ordained determinism of Marx") only by postulating a relatively ,transcendental' charismatic influence. Schum peter avoids determinism by accepting goals and attitudes from
prior relations of production, coupled with a full recognition of the creative impulse
in human history . Development proceeds through innovation - , not an adaptive but
a creative response to a changing environment. It was not uniquely determined by it
and might have failed to come about'''). In contrast, Weber left the impression that
the system again lapsed into determinism after the charismatic force had spent
itself" .
The non-deterministic character of Schumpeter's theory plays a role as well,
when the importance of religion as a factor in economic development is considered . As an economist, it was Schumpeter's duty to search the limits of
economic motives in explaining economic change") . To what extent did
Schum peter adhere an economic interpretation of history? MacDonald
writes: 26 )
"For Schumpeter, the economic interpretation of history is always invoked as a
methodological convenience, and never as a philosophical conviction. If, by itself,
it provides a sufficient explanation of a social phenomenon, any further postulate
would be redundant. If it does not, the postulate is supplemented" .
Although no economic determinst, Schumpeter is very clear on the importance of non-economic - C.q. religious - factors. All problems of motive
should be submitted to two tests:")
,,(a) Is the observed action consistent with the rational self-interest of the actor . If
not, (b) is the action consistent with Schumpeters "psychology of non-hedonist
character"? That is, can the action be explained as an atavism, stemming from
preceding relations of production? If the action were consistent with neither of those
assumptions, then other motives, including religious, might be explored."
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Following Schumpeter, MacDonald is very sceptical about the use of religious
motives in explaining the behaviour of the new (modern) capitalists'8):
"By postulating a non-hedonistic, religious motive for the new capitalist, Weber
was able to restore the element of human volution, but at a considerable
methodological price. For eco'nomics, at least, he opened a Pandora's box of human
motives, anyone of which might have significance for economic action".

In other words, non-hedonist motives can be safely introduced into
economics, if and only if they are those atavistic motives of entrepreneurial action that Schumpeter leans on. Without hesitation MacDonald goes along
with Schumpeter's statement on the importance of the, ,psychology of the entrepreneur" :29)
"He [Schumpeterl insisted that economics could develop with only a minimum of
assumptions about psychology, and that in his own case, none of the results to which
our analysis is intended to lead stands or falls with our ,psychology of the entrepreneur' or could be vitiated by any errors in it"'.

The consistency of Schumpeter's theory on the importance of the psychology
of the entrepreneur will be discussed in due course.

*
In MacDonald's opinion the most important advantage of Schumpeter's
theory as a tool of economic and social analysis above Weber's theory is its
dynamic character. It opens the possibility of considering the development
towards modern capitalism as a particular phase of a permanent process of
change. With a minimum of postulates and hypotheses, Schumpeter is able to
build a theory of economic development, superior and more general than
Weber's theory. It is possible to consider the transition to modern capitalism
that Weber tried to explain in his Protestant ethic as a phase in a continuous
process of economic change. While the transition to modern capitalism is a
phase in the process of economic development, the process of economic
development itself, with its emphasis on the role of the entrepreneur, is part of
a social theory. At the core of this social theory we find the principle of social
leadership 3.). This postulate, MacDonald concludes, is the main insight we
gather from Schumpeter.
Schumpeter's theories, i.e. the theory of economic development and the
underlying social theory, are superior to Weber's theories, according to MacDonald. The superiority stems mainly from the more general character of
Schumpeter's theories and also from the general nature of the three
postulates. Yet superiority is only safeguarded because, next to these three,
MacDonald tacitly adds a fourth (meta)postulate, the postulate that if the first
three postulates fail, any theory (for example a psychological theory) may be
invoked to save the phenomena. This means that when for instance the theory
of economic development fails to explain certain facts, these facts are considered to be outside the domain of the theory. Consequently, the failure does
no harm to the theory of economic development. A postulate like this fourth
postulate is of course lethal to any scientific theory. The theory becomes un-
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falsifiable because any potential falsification is excluded a priori from the domain of the theory.

II

SCHUMPETER AND THE CAPITALIST ENTREPRENEUR

In order to be able to give a fair account of Schumpeter's theory of economic
development, some preliminary remarks must be made on the aims
Schumpeter sets himself in his Theory of economic development. First,
Schum peter clearly does not want to develop a theory that directly deals with
specific economic changes. In answering critics, who claim that he singled out
the entrepreneur as a factor of change thus neglecting all other factors, he
writes: 31 )
"But it [The theory of economic development] is not at all concerned with the concrete factors of change, but by the method by which these work, with the mechanism
of change."

This means that, though put in everyday language, his Theory is a treatise on
economic theory, a criticism and elaboration of the deductive branch of
economic theory, rooted in the Neo-c1assical School. This also explains why
Schum peter devotes so much attention to the doctrines of equilibrium theory
which is after all the core of Schumpeter's notion of a "circular flow of
economic life".
Second, the intra-economic nature of the Theory implies that the argument
on the nature of economic development is limited to development inside an
economy. In a key paragraph to understanding the Theory as an economic
treatise, Schumpeter writes: 32 )
"By ,development', therefore, we shall understand only such changes in economic
life, as are not forced upon it from without but a rise by its own initiative, from
within. Should it turn out that there are not such changes arising in the economic
sphere itself, then we should say that there is no economic development."

Third, we need to point out the difference Schumpeter makes between static
and dynamic economic theory. Static theory, such as Marshall's equilibrium
theory, is able to explain the small continuous economic change, but cannot
explain big revolutionary changes. In order to explain such changes we need a
dynamic theory such as Schumpeter himself provides 33 ).
With these proviso's in mind we can start to discuss the role of the entrepreneur in the two kinds of economic change that Schumpeter
distinguishes. In an economy of circular flow the only possible change consists
of small adaptations or improvements of production, due to an impetus from
outside the economy. The economy of circular flow tends towards an
equilibrium position with steady prices of goods and labor. Changes form the
response the economy gives to changing circumstances outside the economy
itself. The tendency towards equilibrium precludes the possibility of change
from within. The processes that regulate the economy of circular flow are
those to which equilibrium theory refers. Such a theory is able to show the impact of change from outside the economic system, but cannot deal with
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changes from within: "These tools only fail ... where economic life itself
changes its own data by fits and starts"34).
In other words, the static equilibrium theories are able to explain the
equilibrium before and after a change inside an economy, but cannot explain
the change itself. Again, it is the discontinuous intra-economic, or dynamic
change which Schumpeter labels development. He defines economic development as the execution of new combinations of mostly existing means of
production"). There are five ways to do this: 36)
(1) By the introduction of a new good, or a new quality of a good;
(2) By the introduction of a new method of production;
(3) By the opening of a new market;
(4) By the conquest of a new source of supply of raw materials or half
manufactured goods;
(5) By the implementation of new ways of organizing industry.
These combinations are realized by entrepreneurs. The entrepreneurial functions must be distinguished from the functions performed by both the
capitalist - the supplier of funds - and the manager (supervisor and coordinator), even if one person sometimes performs all three functions 31 ). The entrepreneur's main role is as innovator and/or ultimate decision-maker. In the
economy of circular flow there is no place for entrepreneurs 3S ).
For someone in the position of a decision-maker, there are two possible
ways of action to be taken: routine-action, i.e. the reactive action we met with
in the economy of circular flow, and innovative entrepreneurial action.
Economic activities of the first type should not be confused with entrepreneurial action. Entrepreneurial action always entails the performance of
one of the five kinds as listed above. To carry out this kind of action, and to
fight the difficulties accompanying it, a special species of economic man with
a special attitude, with a special psyche is needed: " ... for economic life ...
every step outside the boundary of routine has difficulties and involves a new
element. It it this element that constitutes the phenomenon of leadership"3.).

The entrepreneurial type
Before we discuss the qualities of the entrepreneur, we must, with
Schumpeter, ask whether the extraordinary entrepreneurial abilities that are
necessary to get economic development going do not bring psychology into
economics. Schumpeter's answer is admirably simple. The psychology of the
entrepreneur investigates motives, while the theory of economic development
is concerned with observable behaviour and action, i.e. the economic function
performed by the entrepreneur·D). Therefore, the psychology of the entrepreneur falls outside the region of economics and outside the theory of
economic development.
We saw that the entrepreneur executes new combinations of productive
means. The difficulties the entrepreneur encounters are numerous. First, entrepreneurship involves risk-taking. Second, the activities beyond day-to-day
routine require that the entrepreneur overcomes tradition, confirmation and
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habit. Third, the social environment usually reacts against innovations. This
animosity the entrepreneur has to overcome. The severity of these difficulties
means that the entrepreneur must be somebody with extraordinary qualities.
What are the psychological qualities that make some people fit to overcome
these difficulties? What are the motives of these people? Schumpeter lists
three important motives:' 1 )
"First of all, there is the dream and the will to found a private kingdom, usually,
though not necessarily, also, dynasty . ... Then there is the will to conquer: the impulse to fight, to prove one superior to others, to succeed for the sake, not of the
fruits of success, but of success itself. .. Finally, there is the joy of creation, of getting
things done, or simply of exercising one's energy and ingenuity".

The motives of the entrepreneur are non-hedonist whereas entrepreneurial action is not designed to satisfy material or economic wants. Economic leadership is a special kind of social leadership. In fact it is social leadership turned
to economics. The psychology of the leadership of the entrepreneur hardly
differs from the psychology of the military leader. To complete the picture of
the Schumpeterian entrepreneur and to strain this picture to its limits, we must
pay attention to the question of the preconditions of entrepreneurial action.
The question itself is ambiguous. It can be interpreted as a question about the
material preconditions of entrepreneurial action and also as a question about
the mental preconditions of entrepreneurship. None of these questions seems
to trouble Schum peter. The (material) possibilities of entrepreneurship are
always present: "They are always present, abundantly accumulated by all
sorts of people"").
To grasp the opportunities is the essential point, not the creation of the opportunities in themselves. Schumpeter does not question the origin of such opportunities and appears to view the technological development preceding entrepreneurial opportunities as emerging out of the blue. The matter of the
origin of the entrepreneurial attitude is solved by the postulate of leadership.
The psychological type of the entrepreneur is as old as mankind itself'3).

*
We will leave the Theory of economic development here and turn for a moment to Schumpeter's vision on the role of the entrepreneur in actual modern
capitalism as stated in his Capitalism, socialism and democracY'·) . We start
with the difference between modern capitalism and other forms of economic
organisation.
Schumpeter considers capitalism as a special kind of what he calls "commercial society" , a society with "private property in means of production and
regulation of the productive process by private contract (or management or initiative)""). Capitalism is special for the phenomenon of credit creation, the
financing of enterprise by bank credit'"). A distinguishing feature of
capitalism is the "process of creative destruction" executed by the
entrepreneur' 7 ). Economic development ("dynamic economic change") is
similar to the process of creative destruction. It always takes places within the
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capitalist economy. Its fundamental impulse comes from "new consumers'
goods, the new methods of production or transportation, the new markets,
the new forms of industrial organisation that capitalist enterprise creates'''·).
Here we find the theory of economic development translated into the realm
of actual economics. Schumpeter provides no answer to the question as to
which actual periods in history correspond to "economic development" and
"circular flow" . Perhaps we should not expect such answers because
Schum peter is not primarily interested in actual change but in the mechanism
of change. We shall return to this problem.

III

WEBER AND THE CAPITALIST ENTREPRENEUR

When we turn to Max Weber's vision on the nature and rise of modern
capitalism and the modern capitalist entrepreneur we cannot, in the same way
as we did with Schumpeter, rely on a specific economic theory. Economic
theory was not Weber's main concern. Capitalist economy was just one element of his investigations and the matter of economic development is in
Weber's work always embedded in the broader subject of the investigations
into the origins of society as he knew it. Nevertheless, his views on modern
capitalism and the spirit of the modern capitalist entrepreneur are rather
outspoken and provide an important clue to the theme of this paper. A
number of passages from the introduction to the Aujsdtze zur
Re/igionssozi%gie will render a clear picture of his views on these matters.
We start with two quotations from Weber's analysis:
"Capitalism is identical with the pursuit of profit, and forever renewed profit, by
means of continuous, rational, capitalistic enterprise .... an individual capitalistic
enterprise which did not take advantage of its opportunities for profit making would
be doomed to extinction "49).
"In modern times the Occident has developed, in addition to this , a very different
form of capitalism which has appeared nowhere else: the rational capitalistic
organisation of (formally) free labour'''O).

Free labour is essential because "exact calculation" in all regions of the enterprise is possible only in an economy with free labour"). Two other elements
are also of great importance in the development of modern capitalism: "the
separation of business from the household ... and closely connected with it, rational book-keeping""). On the importance of economics in historical
analysis Weber writes:")
" In a universal history of culture the central problem for us is not, in the last
analysis, even from a purely economic view-point, the development of capitalism as
such , differing in different cultures only in form: the adventurer type, or capitalism
in trade, war politics, or administration as sources of gain. It is rather the origin of
this sober bourgeois capitalism with its rational organisation of free labour" .

The recurrent theme in Weber's account of the rise of modern capitalism is the
rationalizing of all parts of economic life. This process has two separable,
though related, components: a material part and a non-material part. The
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material organisation of business is closely connected with the spirit of those
in charge of the organisation. Therefore, the gap between modern and traditional capitalism is not just a simple gap between different organisations, but
a gap between the attitudes of the people immediately concerned too. This
gap, and the way it is bridged, is the subject of the Protestant ethic.
According to Weber, the economic outlook of people whether entrepreneurs or labourers, in the bourgeois society in the last part of the nineteenth century, was entirely different from the outlook of seventeenth-century
man. Peasants in the seventeenth century where satisfied when they earned
enough to ensure their traditional way of life. The simulus to work harder in
order to earn more money was absent; work most often was considered a
necessary evil. Low wages were a necessity to keep labourers at work. When
they had earned enough they simply stopped working 54 ). According to Weber,
the attitude in his own time was different. Labourers did react positively to the
prospect of higher wages.
On the side of entrepreneur - Weber uses this term for those in charge of
business - a similar change took place. In traditionalism the earning of money
was no end in itself, but a means to the good life. This hedonist attitude has
disappeared in modern capitalism where people pursues the earning of money
and more money for its own sake"). Weber argues that Protestantism, more
specifically, Calvinism and its various sects, were to a high degree responsible
for this change of attitude S6 ) . His argument runs as follows: Contrary to the
believer in traditionalist Catholic society, the believer in Calvinism was, from
the moment he was born, predestined for heaven or hell, for salvation or condemnation. No good works could change this fate. As a result, the individual
believer could do nothing to save his eternal soul. The existential loneliness
and uncertainty of the believer could, from a purely religious point of view,
only be solved by an unconditional surrender to God, by an unshakeable and
absolute faith, for this loneliness and uncertainty were a work of Satan.
In pastoral practice - as exercised by some of the Calvinist preachers - the
fundamental dilemma of predestination was solved in slightly different way,
which did however cause a fundamental change in the attitude among
believers. According to this practice God mercifully gave signs to the believer.
The sermon read that the true believers distinguished themselves in their attitude towards daily life. This attitude was characterized by inner-worldly
ascetism, parsimony and restless labour. The success in business resulting
from this attitude was consequently considered as a sign of divine blessing and
salvation. Time and again the believer had to show that he was worthy of
God's trust. The believer could not sit down and enjoy his success, but had to
show his worthiness of God's blessing over and over. This meant that success
had to be prolonged.
The Protestant ethic meant that every action has to be judged in the light of
its contribution to salvation. Weber compares the way of life demanded by
this ethic with the ascetic way of life of some of the Catholic religous orders.
An important difference is that the monks were a select group, while in
Calvinism every believer had to lead this ascetic way of life.
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The fact that every action has to be judged in the light of the eternal fate
means for businessmen that every business-action had to be judged in the light
of its contribution to the (lasting) success of business. This implied an overall
rationalization of economic life. In this way the Protestant ethic developed into a prescription for economic action. Later, when the religious aspect of this
ethic faded, the rationalist part, the spirit of capitalism, remained . The success
of the rationalist businessman forced others to adopt the same rationalism.
The alternative was to go bankrupt.
Another important consequence in the field of rationalization drawn from
the Protestant ethic should be mentioned . The believer himself could never be
certain of his fate. He was even less certain of the fate of his fellowmen. Every
other person, even his closest relative, could be destined for hell. Personal
relationship as a base to do business disappeared, every business transaction
had to be in the form of a contract.
The Protestant ethic had its consequences for the attitude towards
economic activities of labourers as well. They, just like entrepreneurs, had to
make the best of the situation in which God had put them. They too had to
show that they were worthy of Gods faith; this meant that they had to consider
their work as a duty rather than a way of making a living. The spirit of
capitalism is not confined to the behaviour of the entrepreneur. In Weber's
view the essential point in modern capitalism, the existence of formally free
labour with a calculable cost, i.e. the element that completes the rationalization of business, was closely connected with this spirit. In fact, Weber gives us
no autonomous theory of the entrepreneur. The entrepreneur is completely
embedded in the development of modern capitalist society whereas this society
in turn is the unique result of a unique process of rationalization . The difference with Schumpeter is striking. Schum peter gives us a general theory of
the entrepreneur, but fails to specify the conditions that make entrepreneurial
action possible.

IV

RATIONALITY, DETERMINISM AND THE ENTREPRENEUR

Weber considers the process of the emergence of modern bourgeois capitalism
as a process of rationalization. Schumpeter postulates a close relationship between the evolution of capitalism and the process of rationalization. This,
together with Schumpeter's statement that he uses "rational" in the same
manner as Weber easily leads to the conclusion that Weber and Schum peter
maintain the same ideas about rationalization and the way it came about 56 ).
We need to inspect those ideas more closely. In Capitalism, socialism and
democracy Schumpeter gives the following account of rationalization:")
"Rational thought or behavior and a rationalistic civilisation therefore do not imply
the absence of the criteria mentioned [the disregard of logic and the existence of entities and influence from non-empirical sources) but only a slow and incessant
widening of the sector of social life within which individuals or groups go about
dealing with a given situation, first by trying to make the best of it more or less, never
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wholly according to their own lights; second by doing so according to those rules of
consistency which we call logic; and third, by doing so on assumption which satisfies
two conditions: that their number be a minimum and that everyone of them be
amenable to expression in terms of potential experience .. .. When the habit of relational analysis of, and rational behavior in, the daily tasks of life have gone far
enough, it turns back upon the mass of collective ideas and critisizes and to some extent "rationalizes" them".
Schumpeter's point of view on rationalization comes very close to "learning
by means of analyzing and handling empirical situations". The process of rationalization is a progressive process. By learning from experience people
make society more and more rational. Bit by bit, but inevitably, rationalization drives out magic S8 ). Habit and tradition are under perpetual attack and
eventually give way to more rational habits and traditions.
Rationalization is closely related to economic experience: S9 )
"Now the rational attitude presumably forced itself. on the human mind from
economic neccessity; it is the everyday economic task to which we as a race [my emphasis) owe our elementary training in rational thought and behavior - I have no
hesitation in saying that all logic is derived from the pattern of the economic decision
or, to use a pet phrase of mine, that the economic pattern is the matrix of logic" .
Although Schum peter is always very anxious to tell us that any economic
determinism is desparately one-sided·O), as far as rationality is concerned his
position can only be qualified as straightforward economic determinism . The
central place of the process of rationalization in history brings him close to the
economic interpretation of history, for logic and rationality arise from
economic experience·').

•
What is the position of the entrepreneur in this process? Does his behaviour fit
into the process of rationalization, or does the entrepreneur, as a kind of irrational prime mover, stand above the process by virtue of irrational risktaking? When we reconsider the entrepreneurial functions, these functions
imply that entrepreneurs have to be willing to take the risk of a possible failure
of their plans. However, this risk is a psychological risk, not an economic risk.
Confined to economic theory the entrepreneurial functions as such do not include any risk-taking. The entrepreneur borrows his money which implies that
the capitalist supplying credit, takes the risk. The entrepreneur has nothing to
100se· 2 ).
The passage quoted above on the origin of rationality is not on economic
theory as such. Capitalism, socialism and democracy is no purely economic
discourse but deals with the actual capitalist society and its future. This means
that we have to go beyond a purely economic account of the entrepreneur; we
also have to take the psychological characteristics of the entrepreneur into account. Perhaps the first entrepreneurial action does not involve any
psychological risks whereas the next one involves the risk of losing the prestige
won by former action. This means that the key question is whether entrepreneurial risk-taking can ever be rational. Although Schumpeter gives no
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clear answer to this question his work suggests the following simple solution:
Successful entrepreneurial action is rational, for its success shows that the action has been undertaken on the basis of good empirical investigation into
possible success whereas entrepreneurial failure is due to a bad estimation of
possible success.
The logic of this argument implies that no action is in itself rational or irrational. Whether an action is rational or irrational can only be decided after the
action has been taken. Still, rationality neccessarily increases. The trial-anderror nature of entrepreneurial action favours rationality and gradually rules
out irrationality. The successful entrepreneur is not only the hero of economic
progress but the father of rationality as well. The entrepreneur dares go
beyond daily routine. This apparent irrationality in the short run elicits a longrun evolution of rationality·3).
The central elements in Schumpeter's point of view, the economic determinism and the entrepreneur as the hero of rationalization, are completely absent in Weber's position. In Economy and society Weber distinguishes four
types of social action:·')
,,1. Instrumentally rational (zweckrational), that is, determined by expectations as
to the behaviour of objects in the environment and of other human beings, these expectations are used as "conditions" or "means" for the attainment of the actor's
own rationally pursued and calculated ends;
2. Value rational (wertrational), that is, determined by a conscious belief in the value
for its own sake of some ethical, aesthetic, religious, or other forms of behaviour,
independently of its prospect of success;
3. Affectual (especially emotional), that is, determined by the actor's specific affects
and feeling states;
4. Traditional, that is determined by ingrained habituation".
Actual social action is usually a mixture of these four types"'). The process of
rationalization is the process in which social action shifts from the third and
fourth type to the first two types. Although not every economic action is a
social action, the kind of economic action we are concerned with - entrepreneurial action - is social action, for, as it is market-oriented, it takes the
behaviour of other people into account··).
There is no general region of human experience that causes rationalization.
The most far-reaching process of rationalization, the emergence of Western
bourgeois capitalist society, had no singular cause, the importance of religious
developments notwithstanding. Weber does not hold an idealist nor a
materialist determinism but, as he stresses multiple occasions, he wants to take
into account all those various factors contributing to the process of rationalization. It is the actual historical situation which lays down the direction
of possible explanation, not a materialist or idealist theory of historical
change.
Schumpeter's emphasis on the economic origin of rationality is completely
missing in this argument. The implicit progressive character of rationalization
is missing as well- such a valuation would cross the line that Weber draws between descriptive and normative science. Whether rationalization is right or
wrong, good or bad, is in Weber's opinion, a matter of political and ethical
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judgment, not one of scientific investigation. As far as the importance of entrepreneurial action as a cause of rationalization in modern capitalism is concerned, we can note a difference too. It is not, as Schumpeer wants us to
believe, the entrepreneur who rationalizes society from his economic experience. For Weber the rationalization of modern society involves many
elements, and the activities of entrepreneurs are only one of these elements.
We can conclude that resemblance between Weber and Schumpeter on rationality ends where the investigation into the origins and valuation of rationality begins .

CONCLUSION
In this essay we have looked at two strategies investigating the role of the entrepreneur in the development of modern capitalism . The differentiation between Schumpeter's economically inspired approach and Weber's historical
approach, reveals that the similarities that Ronan MacDonald postulates between Weber and Schumpeter were only superficial. Weber and Schumpeter
are in fact preoccupied with different problems.
Weber's central problem is why modern capitalism, rational sober
bourgeois capitalism as he knew it, did arise only in the West. He is interested
in the origin of a specific societal constellation. In this respect he is a representative of the German Historical School. Schum peter sets himself an entirely
different research aim. He is not interested in specific historical situations but
in the mechanism of historical, and more precisely in the general mechanism
of economic change. In this respect he is a representative of neo-classical
economic thought. The existence of a psycho-social problem in the rise of
capitalism, which became the central theme of Weber's work, is even explicitly
denied by Schumpeter. MacDonald does note these different backgrounds
buy he fails to take them sufficiently into account in his comparison.
Ultimately this leads to a comparison of incomparables.
When Schumpeter leaves economic theory and tries to explain actual
historical development, as on the issue of rationalism, he lapses into economic
determinism or even entrepreneurial determinism. In general, we may say that
Schumpeter supplies a purely economic theory of the entrepreneur but fails to
show how non-economic factors co-determine - positively and negatively the functioning of the entrepreneur. Weber's entrepreneur possesses the
historical and social dimensions that Schumpeter's entrepreneur lacks.
Weber's historical entrepreneur, however, is unfit to function in economic
theory. This this wasy the two theories are supplementary.
This essay does not bring us very much closer to "the entrepreneur". Nevertheless, it does reveal some of problems accompanying different scientific
strategies for explaining economic development and some of the underlying
problems that cause the lack of clarity on the role of the entrepreneur in
capitalist development. As far as Weber and Schum peter are concerned, the
fact that Weber ends up with an entirely different entrepreneur than
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Schumpeter does, does not mean that one of them is neccessarily wrong. It only means that the questions arising from different disciplines determine what
is involved in the answers We get.
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IX
DE ONTWIKKELING VAN HET TRANSFERPROBLEEM EN DE
DUITSE HERSTELBET ALINGEN NA DE EERSTE
WERELDOORLOG*)
door
W. L. KORTHALS AL TES
Het transferprobleem is een vee! besproken onderwerp in de literatuur over de
internationale economische betrekkingen en de geschiedenis daarvan . In de
regellijken auteurs het niet nodig te vinden - wellicht gedeeltelijk omdat ze
daartegen opzien - om het begrip expliciet te definieren'). In dit artikel wordt
gepoogd om aan de hand van een historische schets van de gedachtenontwikkeling over dit onderwerp ertoe bij te dragen dat het wat duidelijker zal zijn
wat het transferprobleem nu eigenlijk is. Dank zij deze benaderingswijze spelen de Duitse herstelbetalingen na de Eerste Wereldoorlog een belangrijke rol
in het betoog.
Het woord "transfer" is afkomstig van het Latijnse "transferre" dat in eerste instantie vertaald kan worden met "overdragen"'). Het Engelse woord
"transfers" is dan ook in de nation ale rekeningen in de termen inkomens- en
kapitaaloverdrachten te herkennen. Onze Zuiderburen hanteren het beg rip
transfers (ook wei transferten genoemd) zodra de 300 miljard Belgische
francs, die per jaar van Vlaanderen naar Wallonie zouden stromen, ter sprake
komen 3 ). Door een deel van de Belgen zal dit fenomeen ongetwijfeld als een
probleem worden gezien, maar zij zullen wellicht tot de pruimentijd moeten
wachten eer het als transferprobleem kan worden beschouwd, want afgaande
op de geraadpleegde literatuur speelt het in de praktijk aileen een rol in de internationale economische betrekkingen. Overigens wordt in het Nederlands
met de uitdrukking transfer "het overmaken van bedragen naar het buitenland" bedoeld 4 ). Dit laatste brengt me op een wetenschappelijk geenszins perfecte, maar voor het dagelijks taalgebruik voldoende te doorgronden definitie
van het transferprobleem, namelijk het probleem, dat op langere termijn internationale geldovermakingen onmogelijk zijn zonder daarmee min of meer
paralle!lopende strom en van goederen en diensten.

De herkomst van het begrip
Volgens R.E. Caves en R.W. Jones trekt het transferprobleem reeds vele decennia, zo niet eeuwen, de aandacht van economen 5 ). Het hangt er echter
maar vanaf wat hiermee bedoeld wordt, want in de studieboeken dook het begrip pas voor het eerst op in de jaren dertig van deze eeuw 6 ). Dit gebeurde nadat het in het voorgaande decennium reeds volop in de belangstelling had
gestaan').
De Deense econoom C. Iversen stelt in zijn standaardwerk over de theorie
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van de internationale kapitaalbewegingen dat zijn Duitse vakgenoot F. Gutmann in een, in 1921 verschenen werk, op de gedachte is gekomen om het
vraagstuk der Duitse herstelbetalingen te splitsen in twee onderdelen, namelijk een "Aufbringungsproblem" en een "Ubertragungsproblem""). Een passende vertaling van de eerste uitdrukking zou wellicht "bijeengaringsprobleem" zijn, maar het is gebruikelijk om in navolging van het Engels van
"budgettair probleem" te spreken. Hiermee wordt bedoe1d: op welke wijze
moest de Duitse economie de fondsen bijeenbrengen om aan de verplichtingen
tegenover de crediteurenlanden te kunnen voldoen 9 )? Uit de uitdrukking
"budgettair" zou kunnen worden afgeleid dat aile heffingen uit dien hoofde
op de overheidsbegroting zouden worden geboekt. Dat was evenwel niet het
geval. In het hierna nog te behande1en rapport van de Commissie-Dawes uit
1924 bleek dat de betreffende fondsen gedeeltelijk ook direct uit de particuliere sector zouden moeten worden geput, omdat men meende dat de overheidsfinancien anders te zwaar belast zouden worden'O). Het "Ubertragungsproblem", dat ook in het Duits veelvuldig "Transferproblem" wordt genoemd,
hield de vraag in hoe de bijeengebrachte midde1en aan de geallieerde schuldeisers zouden moeten worden overgedragen ").
Het lijkt alleszins erop dat de bijdrage van Gutmann aan de gedachten over
herstelbetalingen niet veel meer dan een kwestie van naamgeving is geweest.
Tijdens de vredesonderhandelingen in 1919 had de Amerikaanse gedelegeerde
T. W. Lamont reeds opgemerkt dat zijns inziens het probleem niet zozeer gelegen was in het vergaren der gelden in Duitsland maar eerder in de vraag hoe deze gelden vervolgens in handen der Geallieerden zouden moeten komen 12).
Drie jaren daarvoor hadden de Engelse economen W.J .Ashley en J .M. Keynes vrijwel exact hetzelfde onderscheid gemaakt in een memorandum waarin
uitvoerig de schatting aan de orde kwam die Frankrijk aan het Duitse Rijk had
moeten betalen na de jammerlijke nederlaag in 1870'3). Zij waren zelfs nog een
stap verder gegaan door zich bezig te houden met de vraag waarvoor Duitsland de verkregen middelen had aangewend. Het hoeft geen verbazing te wekken dat de uitdrukking "transferprobleem" in dit verband nog niet gebruikt
werd, want Frankrijk had het geeiste bed rag van 5 miljard goudfrancs verbluffend snel bij elkaar weten te krijgen en aan Duitsland weten over te maken.
"The French genius for the orderly conduct of great financial transactions never shone more brilliantly" schrijft F.W. Taussig in zijn in 1927 uitgekomen
International trade 14 ). Hoewel de schrijver in verscheidene hoofdstukken van
dit boek aandacht besteedt aan oorlogsschattingen en herste1betalingen, hanteert ook hij nog niet het begrip "transferprobleem"15). Dit mag wei opmerkelijk heten want in B. Soderstens International economics kunnen we in de paragraaf over het transferprobleem vernemen dat juist Taussig als eerste met
een groep studenten empirisch onderzoek verrichtte naar het zgn. transferproces en het aanpassingsmechanisme in verband met kapitaalbewegingen op lange termijn' 6 ). Daarbij komt nog dat het transferprobleem zich zonder twijfel
in een sterk toegenomen belangstelling mocht verheugen dank zij het feit dat
in april 1924 het rapport van de Commissie-Dawes werd gepubliceerd. Deze
commissie had tot taak gekregen te onderzoeken hoe Duitsland aan de herstel-
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betalingsverplichtingen zou kunnen voldoen zonder dat daardoor tekorten op
de begroting zouden ontstaan en de waarde van de munteenheid opnieuw in
het gedrang zou komen 17). In het rapport werd zeer nadrukkelijk - overigens
zonder dat deze uitdrukkingen als zodanig gebruikt werden - een onderscheid
gemaakt tussen het budgettaire probleem en het transferprobleem 18).

Van politiek tot wetenschappelijk probleem
In een uitvoerige bijlage van The Economist werd geconstateerd dat in het rapport van de Commissie-Dawes de vraag welke bedragen Duitsland bijeen zou
kunnen brengen, zeer volledig was behandeld19). Zowel uit theoretisch oogpunt als wat de praktische uitwerking betrof, werd, zo meende het blad, daarentegen het transferprobleem slechts luchtig besproken en in zekere zin op de
lange baan geschoven. Inderdaad werd zeer nauwkeurig per bron per jaar een
bedrag aangegeven dat in de peri ode 1924-1929 ten behoeve van de schuldeisers opzij zou moeten worden gelegd. Aan een gekwantificeerd overzicht
waarin aangeduid wordt op welke wijze deze bedragen vervolgens zouden
moeten worden overgemaakt, waagde de commissie zich echter niet. Een belangrijk novum in het rapport was het voorstel dat niet meer de Duitse regering
de verantwoordelijkheid daarvoor zou dragen, maar een in het leven te roe pen
transfercommissie. De zgn. agent-generaal voor de herstelbetalingen zou hiervan voorzitter worden terwijl de overige leden eveneens niet-Duitse deskundigen op valutagebied zouden zijn. Door deze procedure kreeg Duitsland zogeheten transferbescherming 20). Het grote belang van de transferbescherming
was gelegen in de bepaling dat de transfercommissie aankopen van deviezen
ter overmaking zou opschorten wanneer de externe waarde van de mark te zeer
onder druk zou komen te staan.
Op grond van het voorgaande is het begrijpelijk dat velen geneigd waren
(ook later) het transferprobleem tot een deviezenprobleem - of zo men wil,
valuta-omzettings- of valuta-transferprobleem - te herleiden 21 ). In zijn beroemde artikel "The German transfer problem" formuleert ook Keynes het
probleem in eerste instantie op die manier22). Sommige schrijvers stellen dan
ook expliciet vast dat het transferprobleem door goederenleveranties of door
het afstaan van activa in het buitenland - waartegenover uiteraard in dit verband geen deviezenontvangensten staan - omzeild kan worden 23 ). Vooral de
eerstgenoemde wijze van overmaken heeft na de Eerste Wereldoorlog een zeer
belangrijke rol gespeeld 24 ). Het feit dat de externe waarde van de mark in de
zomer van 1921 na een peri ode van opmerkelijke stabiliteit drastisch ging kelderen toen de Duitse regering voor het eerst op grote schaal buitenlands geld
moest kopen in het kader van de herstelbetalingen, ondersteunt deze visie 2S ). •
De Commissie-Dawes was even weI van mening dat op langere termijn ook
goederenleveranties om niet, indien deze zoals in voorgaande jaren inflatoir
zouden worden gefinancierd, de wisselkoers van de Duitse munteenheid zouden kunnen bedreigen 26 ). Er werd daarom voorgesteld ook deze lever an ties
aan het oordeel van de transfer-commissie te onderwerpen 27 ). De Duitse exporteurs zouden daarvoor dan marken ontvangen van de agent-generaal uit
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wat men bij wijze van spreken de "bijeengaringspot" zou kunnen noemen.
Ook voor de kosten van de geallieerde bezettingslegers was geen val utaomzetting nodig' 8 ).
Duitsland en de Geallieerden konden het in de lOmer van 1924 eens worden
over de voorstellen van de Commissie-Dawes. Op I september van dat jaar
trad het plan in werking. De agent-generaal, de jeugdige Amerikaanse bankier
S. Parker Gilbert, bracht regelmatig verslag uit. Daaruit mocht worden geconc1udeerd dat Duitsland er niet aileen in slaagde de gelden "planmassig" bijeen
te brengen, maar dat het ook mogelijk bleek de fondsen in marken en vreemde
valJ.lta's naar de schuldeisers over te maken. Maar daarmee was het transferprobleem de wereld nog niet uit.
Zoals gezegd had de Commissie-Dawes zich ertoe beperkt het vraagstuk
slechts in algemene term en te behandelen. In haar rapport werd gesteld dat op
langere termijn de overmakingen slechts mogelijk lOuden zijn indien er sprake
was van een "economic surplus in the country's activities"'9). Vit de context
kan worden afgeleid dat daarmee bedoeld werd, dat de waarde van de uitvoer
van goederen en diensten die van de invoer lOU moeten overtreffen. Verder
meende men dat leningen het probleem slechts lOuden verhullen en de oplossing ervan uitstellen. Een blik op de belangrijkste posten van de Duitse betalingsbalans in de jaren 1924-1929 laat zien dat dit laatste in feite plaatsvond
(Tabel 1)30).
TABELI
Posten op de betalingsba/ans van Duils/and, 1924-1929
Bedragen in miljarden rijksmark; uitgaven met een minus-teken aangeduid.

Goederen en diensten
Uitvoer Invoer (saldo)
1924
1925
1926
1927
1928
1929

8,4
9,9
11,2
11,9
13,4
14,9

-10,1
-12,6
-10,6
-15,0
-14,9
-15,2

(-1,8)
( -2,7)
(0,6)
(-3,1)
(-1,5)
( -0,4)

Herstelbetalingen

Kapitaalinvoer
(sal do)

-0,3
-1,0
-1,2
-1,6
-2,0
-2,5

(2,8)
(1,4)
(1,5)
(3,5)
(3, I)
(1,7)

Aileen in 1926 vertoonde de goederen- en dienstenbalans een overschot dat
overigens onvoldoende was om de herstelbetalingen aan de uitgavenzijde te
dekken. In de overige jaren kon een interen op de goud- en deviezenvoorraad
van de centrale bank slechts worden voorkomen doordat tegenover het invoeroverschot en de herstelbetalingen een aanzienlijke invoer van veelal kortlopend kapitaal stond.
Van Duitse zijde werd het standpunt verkondigd dat de overmakingen "onecht" waren en de geeiste betalingen eigenlijk te hoogJl). Maar ook buiten
Duitsland besefte men dat het transferprobleem au fond nog niet opgelost
was. Op een congres van de Internationale Kamer van Koophandel in juni
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1925 te Brussel was dit een van de hoofdthema's"). In een van de resoluties
werd gesteld dat het "probleem der betalingsoverdrachten in de economische
geschiedenis lOnder weerga is en dat het verleden in dit opzicht zeer weinig leiding geeft"3J). Men was van mening dat de oplossing slechts gevonden zou
kunnen worden door werkelijke ondervinding en een voortdurende studie van
de feiten "waaraan Gouvernementen en zakenmenschen ernstig hun aandacht
moeten wijden". Ook Parker Gilbert liet weten te vinden dat de tijd nog niet
rijp was om zich vast te leggen op bepaalde theorien over het
transferprobleem 34 ) •
Twee zaken, die in het rapport van de Commissie-Dawes niet behandeId waren maar die in verband met het vraagstuk weI degelijk van belang waren, werden echter alvast duidelijk. Ten eerste deed het transferprobleem zich niet aIleen voor ten aanzien van de Duitse herstelbetalingen, maar ook bij de afwikkeling der zgn. intergeallieerde schulden. Maar daarbij kwam dat de landen,
die per saldo vorderingen hadden te incasseren, bereid zouden moeten zijn toe
te laten dat de waarde van de invoer van goederen en diensten die van de uitvoer lOU overtreffen 35 ). Dit laatste werd door de protectionistische maatregelen van de Verenigde Staten in de jaren twintig zeer bemoeilijkt. Ook in de
Frankrijk was dit dilemma reeds gebleken toen een aantal industrielen bezwaar had gemaakt tegen Duitse goederenleveranties in het kader van de
herstelbetalingen 36 ) •
De aanzienlijke bedragen, die Duitsland vanaf 1924 in het buitenland leende, boezemden velen de vrees in dat de daarover te betalen renten en aflossingen het transferprobleem lOuden vergroten 31 ). Het werd steeds duidelijker dat
de praktijk nauwelijks uitwees op welke wijze op langere termijn het
vraagstuk lOU kunnen worden opgelost. De talrijke publikaties in deze jaren
wijzen erop dat in verband daarmee het probleem vooral ook in wetenschappelijke kringen de aandacht ging trekken 38 ). H.D. Gideonse en C. Iversen hebben zich aan een samenvatting daarvan gewaagd 39 ). Eerstgenoemde kwam in
zijn in 1928 verschenen Trans/err des reparations et Ie Plan Dawes tot de concIusie dat de economen het erover eens waren dat de overmakingen uiteindeIijk in de vorm van goederen en diensten lOuden moeten plaatsvinden en dat
het probleem neerkwam op de vraag deels hoe de Duitse economie zich lOU
moeten aanpassen om daartoe in staat te zijn, deels welke directe en indirecte
gevolgen die veranderingen zouden hebben40).
Toen in juni 1928 in Bad Pyrmont een bijeenkomst van Duitse geleerden,
politici en zakenlieden werd gehouden die het transferprobleem als onderwerp
zou hebben, oordeelden de organisatoren dat dit te omvangrijk was om in
twee dagen te kunnen afhandelen41). Er werd daarom besloten om in november van datzelfde jaar nog eens gedurende drie dagen in Berlijn te beraadslagen. Bij die gelegenheid kwam het accent van de belangstelling in sterke mate
bij de transferbescherming te liggen. Enkele deeInemers kwamen zelfs tot de
concIusie dat deze bescherming niet aileen de waarde van de rijksmark in het
bijzonder, maar die van de Duitse volkshuishouding in haar geheel
impliceerde41 ). Uit de presentielijsten valt op te maken dat de zakenlieden wellicht von den dat de discussies te zeer in een wetenschappelijke richting gingen,
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want Rijksbankpresident H. Schacht en de industrielen G. Krupp von Bohlen
und Halbach en F. Thyssen die nog wei in Bad Pyrmond aanwezig waren,lieten het in Berlijn afweten.
Iversen was enige jaren later nog steeds niet bijzonder te spreken over de
verschillende publikaties en debatten 43 ). Naar zijn mening waren de geleerden
in hun beschouwingen over de theorie van het transferprobleem nauwelijks
verder gekomen dan de negentiende-eeuwse Klassieken. Ook deze hadden zich
beziggehouden met de wissel werking tussen internationale geldstromen en bewegingen van goederen. In de twintigste eeuw is men deze ook wei gaan aanduiden als het transfermechanisme 44 ). In zijn Der internationale Handel
(1933) zag G. Haberler in die literatuur over de herstelbetalingen niet meer dan
een aanzet tot een verdere ontwikkeling van de theorie voorzover het de rol
van de prijsbewegingen in het transfermechanisme betrof45 ). Keynes had zich
in 1929 heel wat krasser uitgedrukt. Hij had zich tot het schrijven van zijn artikel" The German transfer problem" genoodzaakt gevoeld omdat hij yond dat
er te veel nonsens over de theorie van dat probleem te berde was gebracht 46 ).
Het is moeilijk precies vast te stellen welke nieuwe elementen Keynes heeft
toegevoegd aan de talrijke aspecten die in eerdere beschouwingen al ter sprake
waren gekomen. Hij schaarde zich duidelijk aan de zijde van degenen, die van
mening waren dat een oplossing van het zgn. budgettaire probleem nog geenszins tot een automatische verdwijning van het transfervraagstuk zou leiden 47 ).
Later, in 1929, volgde, eveneens in de Economic Journal, een reactie van B.
Ohlin waarin deze opnieuw naar voren bracht dat de herstelbetalingen in de
crediteurenlanden tot een vergroting van de koopkracht zouden leiden die zich
vervolgens weer gedeeltelijk zou richten op goederen en diensten uit het betalende land 48 ). Doordat Keynes zich geconcentreerd had op prijseffecten, die
volgens hem onontkoombaar ongunstig zouden uitvallen voor het debiteurenland, had hij het gunstige inkomenseffect over het hoofd gezien. Het debat dat
hierover tussen Keynes en Ohlin volgde, wordt wei aangeduid als de "transfercontroverse"49). Haberler kwam tot de conclusie dat de waarheid in het midden lag en dat deze discussie op uiterst volledige en dus leerzame wijze het raderwerk van het transfermechanisme heeft blootgelegd 50).

Niet aileen een probleem van de jaren twintig
In 1949 noemden H.E. Ellis en L.A. Metzler in hun inleiding tot een bundel artikelen over de theorie van de internationale handel de transfercontroverse de
"steppingstone" tussen de klassieke en de moderne theorie van de
betalingsbalans 51 ). Het transferprobleem zou daarom van historisch belang in
de ontwikkeling van die theorie zijn geweest. Twee jaar later bleek alweer de
betrekkelijkheid der dingen. In zijn standaardwerk over de betalingsbalans
plaatste J .E. Meade het probleem al tussen aanhalingstekens en beperkte de
behandeling ervan tot een voetnoot")! Naar de reden kan men gissen, maar
het ligt het meest voor de hand dat Meade zijn lezers niet te zeer heeft willen
onthalen op de behandeling van een probleem dat door velen ook toen waarschijnlijk in verb and werd gebracht met de niet meer zo actuele Duitse hers telbetalingen na de Eerste Wereldooriog. Hetzelfde geldt wellicht voor G.A.
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Kessler in zijn indrukwekkende dissertatie Monetair even wicht en betalingsbalansevenwicht, welke in 1958 het licht zagS]).
Toen F. Machlup, de uitgesproken heldere en over het transferprobleem
meest productieve auteur, in het begin van de jaren zestig te kennen gaf de
kwestie weer eens te willen aansnijden, meende een collega-econoom zelfs dat
het een "dead issue" was S'). Dit stimuleerde Machlup gelukkig tot verder onderzoek dat onder andere in 1963 resulteerde in een artikel dat voor een deel de
semantische aspecten van het begrippenapparaat rondom het transferprobleem bespreektSS ). De vraag, of dit een "dead issue" is, hangt namelijk nauw
samen met wat men eronder meent te moeten verstaan. De vraag die de
Commissie-Dawes in 1924 had opgeworpen over de wijze waarop Duitsland
de voor de herstelbetalingen bijeengebrachte fondsen naar de crediteurenlanden zou overmaken, lijkt ten aanzien van de "Wiedergutmachung" na de
Tweede Wereldoorlog niet of nauwelijks te zijn herhaald. Het verschijnsel der
door de Sovjet-Unie uit haar bezettingszone verwijderde kapitaalgoederen
zou men voor Oost-Duitsland als een "demontageprobleem" kunnen aanduiden, terwijl West-Duitsland veel te danken heeft aan de Marshall-hulp die als
herstelbetalingen aan dat land kunnen worden gezien.
In Der internationale Handel was Haberler reeds ertoe overgegaan om te laten zien dat het transferprobleem zich in werkelijkheid ook al v66r de Eerste
Wereldoorlog had voorgedaan S6 ). Dit gold zelfs voor de naweeen van de
Frans-Duitse oorlog van 1870-'71. Men was zich er evenwel niet van bewust
geweest, mede omdat de 5 miljard goudfrancs - ter vergelijking: van Duitsland werd in 1932 132 miljard goudmark of bijna 163 miljard goudfrancs
geeist - moeiteloos konden worden overgemaakt. Maar dit was aileen maar
mogelijk geweest omdat overschotten op de goederen- en dienstenbalans in
vroegere jaren voor de nodige reserves hadden gezorgd. Bovendien had
Frankrijk, evenals Duitsland vanaf 1924, de over te maken fondsen gedeeltelijk geput uit in het buitenland geleende gelden. Om de rente en aflossingen te
kunnen betalen was het ook in dat geval nodig dat op 1angere termijn de waarde van de uitvoer van goederen en diensten die van de invoer zou
overtreffen S7 ).
Het transferprobleem speelt niet aIleen bij ooriogsschattingen of herstelbetalingen een roi. Machlup liet in een in 1962 geschreven artikel zien dat ook de
Verenigde Staten vanaf 1949 hiermee geconfronteerd werden S8 ). Tot 1958
drong dit nog niet zo zeer tot de geesten door, omdat het buitenland maar al te
gaarne bereid was de overvloedige stroom van dollars te aanvaarden. In dat
jaar pas begon zich de wens te manifesteren een deel Jaarvan in goud om te
zetten en merkte men dat er een onevenwichtige situatie gegroeid was, doordat
het overschot van de uitvoer van goederen en diensten ten opzichte van de invoer structureel ontoereikend was geworden om de kapitaaluitvoer te dekken.
In 1979betoogden T. Balogh enA. Graham datde oliecrisis van dejaren zeventig een nieuw transferprobleem in de wereld heeft gebracht, dat duidelijke
overeenkomsten vertoont met de problemen van de Duitse
herstelbetalingenS9). De abrupte toeneming van de exportopbrengsten van de
O.P .E.C.-Ianden ging met een volstrekt ontoereikende toename van de invoer
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van goederen en diensten van deze landen gepaard. Met andere woorden: de
monetaire transfer werd in onvoldoende mate door een reele transfer gevolgd.
Eens te meer blijkt dat niet aileen per saldo betalende maar ook ontvangende
landen met het probleem kunnen worden geconfronteerd.
Op grond van dit alles zal het weinig verbazing wekken dat het transferprobleem in de literatuur weliswaar de nodige aandacht krijgt, maar niet of nauwelijks scherp gedefinieerd wordt. De omschrijvingen lop en nogal uiteen. In
verhandelingen die meer in het bijzonder betrekking hebben op de Duitse herstelbetalingen zal men veelal de wijze van aanduiding van de CommissieDawes aantreffen 60). In werken over internationale economische betrekkingen in het algemeen overheersen bredere, meestal meer abstracte aanduidingen.
Zo stellen bijvoorbeeld Ellis en Metzler dat het transferprobleem een bijzonder geval is van het meer algemene probleem van het internationaal
evenwicht 61 ). Aangenomen mag worden dat zij hier het evenwicht der betalingsbalans bedoelen, waarmee men nog allerlei kanten uit kan omdat formeel
een dergelijke balans altijd in even wicht is. Maar deze omschrijving zou dan
weI aansluiten bij H.G. Johnson, die in 1958 stelde dat aile wegen waarlangs
onevenwichtigheden op de betalingsbalans hersteld kunnen worden, speciale
gevallen van het transferprobleem zijn 62 ). In datzeIfde stuk is ook te lezen dat
dit formeeI hetzelfde is als het vraagstuk van de stabiliteit der wisselkoersen.
Hoewel het niet geheeI duidelijk is wat in dit verband met "formeel" wordt bedoeld, komt ook hier weer de relatie met de deviezenstromen om de hoek kijken. Deze kan zeker niet ontkend worden, maar het definieren van het transferprobleem in termen van deviezen houdt het risico in dat de essentie ervan
door de geldsluier verhuld wordt. De kern van het probleem is de samenhang
tussen geld strom en enerzijds en goederen- en dienstenstromen anderzijds. Dit
houdt in dat op langere termijn een land aIleen in staat is meer aan het buitenland te betalen dan dat het ontvangt indien de waarde van de goederen- en
dienstenuitvoer die van de invoer overtreft63). Het tegengestelde daarvan geldt
uiteraard eveneens. Op deze wijze geformuleerd is het transferprobleem nog
altijd hoogst actueel.
De historische verklaring

In het voorgaande bleek dat het transferprobleem zich voordoet omdat er internationale economische betrekkingen zijn, maar dat het pas na de Eerste
WereIdoorlog als zodanig onderkend en aangeduid werd. Tot besluit voIgt
daarom een korte beschouwing over de verklaring die hiervoor te geven is.
Het is algemeen bekend dat het verschijnseI der oorlogsschattingen waarschijnlijk zelfs nog ouder is dan de weg naar Rome en de economische wetenschap. Voor het betrekkelijk late ter tafel komen van het transferprobleem
kunnen twee redenen worden aangevoerd. De eerste is van feitelijke aard en
ligt zeer voor de hand indien men zich herinnert dat hierboven reeds vermeld
werd dat in 1921 van Duitsland een equivalent van bijna 163 miljard goudfrancs geeist werd; het probleem werd beseft door de omvang ervan. De tweede red en is minder evident, maar mijns inziens heeft Ch. P. Kindleberger het
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volledig bij het rechte eind door te stell en dat het transferprobleem eveneens
op de voorgrond is geraakt doordat in 1919 een aanvang werd gemaakt met de
opstelling van betalingsbalansen 64 ). Het transferprobleem kan immers als een
betalingsbalansprobleem worden gezien. Mede met het oog op het prille stadium waarin dit "accounting device" zich destijds beyond behoeft het evenwei geen verwondering te wekken, dat overwegingen die daarop gebaseerd waren, een volstrekt ondergeschikte rol hebben gespeeld bij het tot stand komen
van de vredesbepalingen. Het is daarom uit historisch oogpunt interessanter
om terug te komen op de kwestie der omvang van de door de Geallieerden
geeiste betalingen. Hoe is men in 1921 tot een zo hoog bedrag gekomen?
Tijdens de onderhandelingen in 1919 over een vredesverdrag hadden de partijen (zonder overleg met Duitsland) besloten dat de tijd nog niet rijp was om
een eindbedrag en een betalingsschema v~~r een langere termijn vast te leggen.
Groot-Brittannie en Frankrijk waren bang dat een definitief bedrag door de
Duitsers te hoog of door de publieke opinie in eigen land te laag zou worden
gevonden 6S ).
Het zou te ver voeren om hier een opsomming te geven van aile claims die op
tafel kwamen 66 ). Maar afgaande op de monsterachtige ravage, die vooral in
Frankrijk (voor een deel met boze opzet van Duitse zijde) was aangericht, was
het evident dat de aanspraken een veelvoud zouden gaan bedragen van de rekening die na de oorlog van 1870-1871 werd gepresenteerd. Daarnaast mag
met stelligheid worden aangenomen dat de Franse economie die oorlog heel
wat minder geschonden was doorgekomen dan de Duitse de Eerste Wereldoorlog. Toch hadden de Duitsers zich in beginsel al bij de wapenstilstand op 11
november 1918 bereid verklaard tot een vergoeding van de materiele
schade 67 ) . In de maanden daarna vatte even wei met name in Engeland de mening post dat daarmee de herstelbetalingen veel te eenzijdig aan Frankrijk ten
goede zouden komen 6S ). In plaats daarvan werd het voorstel gelanceerd dat
Duitsland voor aile geallieerde oorlogskosten zou opdraaien. Dit ging de
Amerikaanse afgevaardigden - onder wie de latere minister van buitenlandse
zaken Dulles - op de vredesconferentie op juridische gronden te ver, omdat op
deze wijze het begrip "schade" te ruim zou worden gei"nterpreteerd . Uiteindelijk kwam als compromis uit de bus dat de schadevergoeding de militaire pensioenen en "separation allowances" (uitkeringen aan gezinnen van militairen
aan het front) zou omvatten 69 ). De commissie, die zich hierover in Parijs had
moeten buigen, kwam unaniem tot de conclusie dat een en ander slechts zou
kunnen worden verwezenlijkt indien Duitsland zich tot een krachtige exporteconomie zou ontwikkelen. Men was zich er tevens van bewust dat dit wellicht
de wereldmarkt op ongunstige wijze zou kunnen beinvloeden 70 ) . In hoeverre
drong dit tot de belangrijkste politici door?
Vit het feit dat de schrijver Erlanger in zijn fraaie biografie van Clemenceau
deze kwestie in het geheel niet aanroert, zou kunnen worden afgeleid dat "Le
Tigre" door andere zorgen gekweld werd 71 ). Deze lagen vooral op het terrein
van de territoriale en - uiterst begrijpelijk - veiligheidsaspecten van het vredesverdrag. Toch wijdde Clemenceau in zijn bittere boek Grandeurs et miseres d'une victoire, dat in 1930 - pas na zijn dood - verscheen, een apart hoofd-
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stuk aan de herstelbetalingen 72 ). Aan het to en inmiddels reeds fameuze transferprobleem ging hij echter volledig voorbij. Het Leitmotiv van zijn betoog
was dat er in de loop der jaren veel te vee1 concessies waren gedaan aan Duitsland. In zijn poiitieke biografie van Clemenceau schrijft de Engelse schrijver
Watson dat "Le pere de la Victoire" (van origine arts) op financiee1 gebied notoir incompetent was, maar bovendien van Klotz, zijn minister van financien,
geen al te hoge dunk had73). Inderdaad had deze wei zeer optimistische ideeen
over de mogelijkheden van Duitse betalingen. Onder het motto "L' Allemagne
[of "Le boche"] payera" introduceerde Klotz op de begrotingen zgn. "depenses recouvrables", d .w.z. verhaalbare uitgaven. Dit waren uitgaven die samenhingen met de gigantische naweeen van de oorlog en in afwachting van de
herstelbetalingen in feite inflatoir werden gefinancierd 74 ). Dit betekende dat
de be1astingschroef minder behoefde te worden aangedraaid, een prettige bijkomstigheid met het oog op de verkiezingen in het najaar van 1919. Clemenceau en Klotz representeerden op deze wijze volledig de pubJieke opinie van
hun land. Vit de samenvatting van de debatten in het Franse parlement valt af
te lei den dat de poJitici het absoluut vanzelfsprekend vonden dat Duitsland
zou betalen 15). Wie daaraan twijfelde was niet vaderlandslievend 76 ).
Hoezeer de publieke opinie de besluitvorming kan beinvloeden was tevoren
al in Engeland gebleken. Op 12 november 1918 had premier Lloyd George nog
tegenover liberale parlementsleden, die zijn in meerderheid uit conservatieven
bestaande coalitie steunden, voor een redelijke vrede gepleit77). Dit strookte
gehee1 met de gematigde traditie van zijn partij met betrekking tot de buitenlandse politiek. Dit verklaart ook dat zijn twee jaar tevoren gewipte voorganger Asquith, die met een aantal vooraanstaande liberalen een enigszins
halfslachtige oppositie tegen de coalitie voerde, zijn in stemming kon betuigen.
Inmiddels waren nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Maar in het programma
van de co ali tie dat op 22 november in de Times verscheen, kwamen de hers telbetalingen niet of nauwelijks ter sprake73) . Tijdens de week daarna moet evenwei gebleken zijn dat de publieke opinie - wellicht gedeeltelijk aangevuurd
door bepaalde conservatieve kranten - aanzienlijk meer op de verslagen vijand gebeten was dan de partijleiders hadden gedacht. Op 29 november verkondigde Lloyd George - die waarschijnlijk bang was dat de regering het risico dreigde te lopen de verkiezingen te verliezen - dat Duitsland zo veel mogelijk de kosten van de ooriog zou moeten betalen. Dit zou, zo zei hij, even wei
niet mogen gebeuren door middel van het dumpen door Duitsland van goedkope produkten in andere landen. Engeland kon niet toestaan dat op die wijze
zijn industrieen geruineerd zouden worden. Een deel van het transferprobleem werd hiermee gelijk gesteld, maar hoe zou het moeten worden opgelost?
Dit verzuim weerhie1d Lloyd George er niet van zijn gehoor op 11 december
1918 te Iaten weten dat er geen valse hoop gewekt mocht worden. En hoewel
deze gerenommeerde spreker allerminst wars van demagogie was, is het niet
juist de fameuze uitspraak over de citroen die zou moeten worden uitgeperst
totdat de pitten zouden kraken, aan hem toe te schrijven 79).
Wat Churchill in 1945 niet zou Iukken wist de "Welsh wizzard" weI te bereiken. De regering won met viag en wimpel de verkiezingen. In 1919 bleek even-
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wei eens te meer de juistheid van de uitspraak van De Gaulle: "Le pouvoir
c'est l'impuissance"SO). In april 1919 moest Lloyd George de vredesonderhandelingen in Parijs enkele dagen verlaten, omdat de conservatieve Lagerhuisleden, van wie de coalitie de steun niet kon ontberen, hem ervan verdachten te
toegeeflijk te zijn inzake de eisen tot herstelbetalingen 81 ). De gemoederen waren nog niet voldoende gekalmeerd om zich rekenschap te geven van een mogelijk transferprobleem en Lloyd George kon de volksvertegenwoordiging
dan ook zonder zich daarover te hoeven bekommeren, geruststellen. Sommigen van zijn liberale partijgenoten waren ontgoocheld over de richting waarin
de loop der zaken leek te gaan. C.P. Scott, hoofdredacteur van de Manchester
Guardian en sinds vele jaren een trouwe aanhanger van Lloyd George, was
voorstander van een milde vrede en ging daarom zelfs zover zich af te vragen
of het niet beter zou zijn indien Asquith als premier zou terugkeren 82 ). Maar
deze had, evenals de meeste van zijn aanhangers, toch ook niet de moed opgebracht tijdens de verkiezingscampagne te proberen om de "jingo"-golf te
keren S3 ). Deze houding behoedde hen niet voor een desastreuze nederlaag. De
liberaal Keynes sprak in zijn Economic consequences of the peace van een weinig eervolle afgang van deze partijgenoten S4).
Eerder bleek al dat de Verenigde Staten een gematigder standpunt innamen
dan Engeland of Frankrijk voor wat betreft de omvang der geeiste betalingen.
Maar voorzover het om de bereidheid tot ontvangen gaat, drong ook in Amerika het transferprobleem niet door. Zo was Wilson bijvoorbeeld tegenstander
van dienstverlening door Duitsers in de verwoeste gebiedenS5). Vee I problematischer dan dit was echter de protectionistische koers die de Verenigde Staten
in dejaren twintig gingen varen. Het gemiddelde importtariefwerd in 1921 en
1922 van 25070 tot 33% verhoogd 86 ). En om het transferprobleem te kunnen
oplossen moet op langere termijn een crediteurenland, hetgeen de Verenigde
Staten na de Eerste Wereldoorlog "par excellence" waren, bereid zijn voor
een hogere waarde goederen en diensten in te voeren dan te exporteren.

Waren de lasten voor Duitsland nu werkelijk zo zwaar?
Met het oog op het belang van de omvang van de Duitse herstelbetalingen ter
verklaring van de opkomst van het transferprobleem is een nadere vergelijking
met de overmakingen na afioop van de Frans-Duitse ooriog van 1870-'71
interessant. Frankrijk betaalde toen in nog geen drie jaren f 2,4 miljard, terwijl in 1921 door de Geallieerden een rekening van circa f 78 miljard aan
Duitsland gepresenteerd werd. Ten aanzien van de vraag welke bedragen tot 1
september 1924 overgemaakt zijn lopen de meningen zeer uiteen. Vanaf die
dag gaven de verslagen van de agent-generaal voor de herstelbetalingen evenwei nauwkeurige gegevens 87 ). Op grond van schattingen kan gesteld worden
dat gedurende 14 jaar alles bijeen ongeveer f 18 miljard werd opgebracht. Per
jaar levert dit de volgende uitkomsten:
Frankrijk: f 800 miljoen
Duitsland: f 1300 miljoen.
Men kan het geheel met Machlup eens zijn dat een vergelijking niet beperkt
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moet worden tot absolute bedragen88). Het heeft tevens zin om de relatieve last
voor de betreffende economie te benaderen. In verband met de relatie tussen
het transferprobleem en de waarde van de in- en uitvoer van goederen en diensten is het zinvol om de omvang van dat probleem te benaderen door de betalingen uit te drukken als een percentage van de waarde van de export:
Frankrijk, 1872-1874: 21,3%89)
Duitsland, 1919-1924: 111,4070 9°)
Duitsland, 1924-1932: 6,4%91)
Kortom, in de jaren 1924-1932 viel het transferprobleem voor Duitsland mee;
ook daarover lopen de meningen nog uiteen 91). Om de ideeen na afloop van de
Eerste Wereldoorlog op werkelijkheidszin te toetsen is voor de periode 19191924 een berekening gemaakt van geeiste in plaats van werkelijk betaalde
bedragen93). Daaruit wordt duidelijk dat de eerstgenoemde buiten reele proporties waren.
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men uit op ongeveer 26 miljard goudmark; Holtfrerich, Die deutsche Inflation, 146;
Moulton & McGuire, Het betalingsvermogen, 48; Keynes, Collected writings, XVI11,229, n. 6. Het curieuze van dit bedrag is dat, indien het zou kloppen, Duitsland althans tot het einde van 1922 - meer zou hebben betaald dan de 23,67 miljard die
men krijgt indien de geeiste annulteiten (vgl. noot 90) voor deze periode bijeen worden geteld. Zo blijft geschiedenis een discussie zonder eind.

x
STARTEN IN CRISISTIJD
HET WEL EN WEE VAN BEGINNENDE ONDERNEMERS
IN DE JAREN DERTIG IN HET GEBIED VAN DE
KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE VEENDAM*)
door
M. J. E. BLAUW
In de laatste jaren is het aantal mensen dat een eigen onderneming begint sterk
toegenomen. Steeds vaker maakt men plannen om als zelfstandige aan het
werk te gaan . De media schenken regelmatig aandacht aan deze ontwikkeling
en voeren "starters" ten tonele. Het verschijnsel deed zich ook in de jaren dertig voor; in de crisistijd van to en groeide het aantal ondernemers eveneens
sterk. Blijkbaar brengen economische malaise en werkloosheid of de dreiging
daarvan mensen tot het bewandelen van dit soort nieuwe wegen.
De vraag waarmee wij ons hebben beziggehouden is of de ondernemers die
beginnen in tijden van economische crisis succesvol zijn. Daarbij wordt de levensduur van de door hen opgerichte bedrijven beschouwd als een belangrijke
maatstaf voor succes. De nieuwe ondernemers, de starters, uit de huidige crisis
zijn te kort geleden begonnen om hun succes nu al te kunnen bepalen. Dit geldt
niet voor de groep starters uit de jaren dertig; van hen is wei na te gaan hoe zij
het er op de wat langere termijn hebben afgebracht. Daarom hebben we naar
deze groep een onderzoek ingesteld, en wei naar de nieuwe ondernemers in de
jaren dertig in het oostelijk deel van de provincie Groningen.
De ontwikkeling van bedrijven is te halen uit het Handelsregister van de regionale Kamers van Koophandel. Ondernemers dienden hun bedrijf bij de
oprichting in te schrijven; waarbij gegevens over de onderneming en de eigenaar(s) moesten worden verstrekt. Veranderingen in assortiment of bedrijfsvoering en opheffing van de zaak moesten ook worden gemeld . Het Handelsregister bestaat nog steeds en de informatie die tegenwoordig van de ingeschreyen ondernemers wordt gevraagd verschilt niet veel van vijftig jaar geleden. In
een ander opzicht is er echter wei iets belangrijks veranderd. De inschrijvingsplicht voor het Handelsregister is sinds de jaren dertig aanzienlijk uitgebreid: tegenwoordig moet iedere ondernemer zich inschrijven, terwijl vroeger
een uitzondering werd gemaakt voor degenen met een laag inkomen of een
klein aantal personeelsleden. Daardoor vah een deel van de in de jaren dertig
bestaande bedrijven buiten dit onderzoek.
In deze studie over nieuwe ondernemers in de jaren dertig wordt ook aandacht besteed aan de betekenis van het Handelsregister als bron. Daardoor
wordt duidelijk in welk licht men de carrieres van de onderzochte starters moet
zien. Tevens wordt ingegaan op de verschillen in het Handelsregister van toen
en nu, dit om een antwoord te kunnen geven op de vraag in hoeverre de "crisisstarters" van destijds te vergelijken zijn met die van tegenwoordig.
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HET HANDELSREGISTER ALS BRON
Het Handelsregister is een soort burgerlijke stand van het bedrijfsleven in een
gebied dat samenvaIt met het district van de regionale Kamer van Koophandel. Het be staat sinds 1921, toen de wet op het Handelsregister in werking
trad. Men was tot de instelling ervan gekomen uit de behoefte aan een voorziening waar ondernemers inlichtingen konden krijgen over potentieJe handelspartners. Dergelijke bedrijfsregisters bestonden reeds in vele landen en in
Nederland was het idee ook al eerder ter sprake geweest'). In 1918 kwam de
desbetreffende wet tot stand. Het beheer van het Handelsregister zou in handen komen van de secretarissen van de Kamers van Koophandel-"nieuwe
stijl". De invoering van het Handelsregister kan men dan ook niet los zien van
de reorganisatie van deze Kamers.
Sinds het einde van de achttiende eeuw bestonden er in Nederland Kamers
van Koophandel. Er werden toen - naar Frans voorbeeld - in verschiIIende
steden "Kamers van Commercie" opgeriche). Sindsdien is de organisatiestructuur van de Kamers herhaaldelijk gewijzigd. De leden werden tot het
midden van de negentiende eeuw door de Koning benoemd en later door kiezers. Deze laatsten hadden hun stemrecht voor de Kamers te danken aan het
bed rag aan patentbelasting dat zij betaalden en later, toen deze was afgeschaft, aan hun kiesrecht voor de gemeenteraad of hun betrokkenheid bij een
bedrijf van handel of nijverheid 3 ). Met de wet van 1918 kwam een zeer ingrijpende reorganisatie tot stand, waarbij o.m. de verbinding met het Handelsregister gelegd werd. Er waren op dat moment 97 Kamers van Koophandel in
ons land, waarin 116 gemeenten vertegenwoordigd waren -lang niet aile ca.
1100 Nederlandse gemeenten waren dus bij een Kamer betrokken 4 ). Dit veranderde met de wet van 1918, waarin werd bepaald dat de nieuwe, regionale Kamers samen het gehele Nederlandse grondgebied zouden beslaan. Natuurlijk
was aileen op die manier een koppeling van het Handelsregister aan de Kamers
van Koophandel zinvol.
In 1921 trad de wet met betrekking tot de reorganisatie van de Kamers van
Koophandel in werking en in dat jaar werd ook met de aanleg van het Handelsregister begonnen. Honderden ondernemers meldden zich in 1921 en de daarop volgende jaren voor inschrijving in dit register. Omdat de leden van de
nieuwe Kamers van Koophandel gekozen zouden worden uit en door deze ingeschreven ondernemers, konden de Kamers pas geinstalleerd worden toen
men de inschrijvingen voor het Handelsregister min of meer rond had. Dit was
in 1922 en sindsdien telt de provincie Oroningen twee Kamers van Koophandel; een voor de stad Oroningen en het noordelijk en westelijk deel van de provincie, gevestigd in Oroningen, en een voor de veenkolonien en oostelijk Oroningen met haar zetel in Veendam.

*
Het Handelsregister werd ingesteld uit de behoefte aan informatie over (potentiele) handelspartners en van meet af aan heeft het als zodanig goed gefunc-
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tioneerd. Er werden jaarlijks vele inlichtingen gevraagd, waarbij men vooral
geinteresseerd was in de rechtsvorm van de bedrijven en de aansprakelijkheid
van de betrokken ondernemers. Maar niet aile bedrijven kwamen in het Hande Is register voor. Het werd bij de oprichting ervan niet nodig geacht zeer kleine zaken er in op te nemen; niemand zou daar enig belang bij hebben en het
zou het register maar nodeloos uitgebreid makenJ). De inschrijvingsplicht
voor het Handelsregister gold, heel algemeen gesteld, voor iedereen die zijn
beroep maakte van handel en nijverheid in de ruimste zin. Dat was iedereen die
iets verkocht, herstelde of bewerkte; ook ambachtslieden die produceerden en
verkochten en handelaren in onroerend goed. Verder aile vennootschappen,
cooperatieve verenigingen en vennootschappen onder firma, makelaars en
expediteurs 6 ). Een uitzondering werd gemaakt voor: 7 )
- Straatventers die niet ook een winkel hadden;
- Handelslieden van wie het belastbaar inkomen de laatste drie jaar minder
dan f 2000 was geweest en voor hen die helemaal niet werden aangeslagen
in de rijksinkomstenbelasting;
- Ambachtslieden zonder personeel of met een, per ambacht varierend, gering aantal mensen in dienst;
- Land- en tuinbouwers die aileen verkochten wat zij zelf hadden verbouwd
en vissers die aileen eigen vangst verkochten;
- Publiekrechtelijke Iichamen, bijvoorbeeld gemeenten;
- Minderjarigen die geen handlichting hadden gekregen.
Het gevolg van deze uitzonderingen op de inschrijvingsplicht voor het Handelsregister was dat een vrij groot aantal bedrijven zich niet hoefde in te schrijyen. Vergelijking met de bedrijfstelling van 1930 wijst uit dat er in dat jaar
slechts 300/0 van de in het gebied van de Kamer van Koophandel te Veendam
bestaande ondernemingen stond geregistreerd 8 ) . Vit correspondentie tussen
de Kamer van Koophandel en bedrijven bleek wei dat het aantal inschrijfplichtigen iets hoger lag dan deze 30%; sommigen schreven zich pas in na aandrang
van de Kamer 9 ). Het inschrijvingspercentage voor de verschillende bedrijfstakken varieerde nogal, afhankelijk van de omvang of aard van de ondernemingen (Tabel 1). De percentages worden in het navolgende per sector
kort toegelicht.
Met behulp van de inschrijvingscriteria is tamelijk goed na te gaan welke bedrijven in 1930 wei en welke niet in het Handelsregister thuishoorden. Op
grond van hun geringe aantal personeelsleden of lage inkomens hoefden veel
ondernemers zich niet in te schrijven. De inschrijfplicht voor het Handelsregister is echter sinds de jaren dertig sterk uitgebreid, zodat vandaag de dag
ieder bedrijf geregistreerd moet staan bij een Kamer van Koophandel. Vijftig
jaar geleden was het Handelsregister echter de "burgerlijke stand" van slechts
een deel van het bedrijfsleven. Men pretendeerde ook niet meer bij de instelling ervan, waarschijnlijk met de gedachte dat de kleinere ondernemingen aileen iets betekenden op lokaal niveau en registratie daarom onnodig was - er
zou toch geen vraag zijn naar inlichtingen over hen .
Het bovengenoemde inschrijvingspercentage van 30% zegt aileen iets over
het aantal bedrijven in het Handelsregister. Als we kijken naar het werkgele-
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genheidsaspect en de omzet van de ingeschreven ondernemingen blijkt hun
aandeel vee! groter (Bijlage II). Afgezien van overheidsbedrijven zoals de
P.T.T. en de Spoorwegen die ongeacht hun omzet of omvang vrijgesteld waren van de inschrij fplicht, zijn juist de bedrijven met een hoger inkom en en/ of
een grotere personeelsbezetting in het Handelsregister terug te vinden. De ondernemers die zich in de jaren twintig en dertig wei bij een Kamer van Koophandellieten inschrijven vormen een se!ecte groep.
Het Handelsregister is een waardevolle bron voor historisch en con temporain onderzoek. Het stelt ons in staat grote aantallen bedrijven te volgen in
hun ontwikkeling en het is daarin uniek . Sinds de instelling van het Handelsregister in 1921 is het karakter ervan sterk veranderd. Door de sindsdien sterk
uitgebreide inschrij fplicht zou men het Handelsregister van de jaren twintig en
dertig en dat van tegenwoordig haast kunnen beschouwen als twee verschillende bronnen. Het Handelsregister van nu geeft een beeld van het gehele bedrijfsleven in een Kamer van Koophandel-district. In het Handelsregister van
toen daarentegen was een beperkte, se!ecte groep ondernemers vertegenwoordigd. Zij hadden een andere startpositie dan hun niet-ingeschreven collega's.

II

HET DISTRICT VEENDAM IN DE JAREN DERTIG

Ons onderzoek naar starters richt zich op het gebied van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Veenkolonien en Oostelijk Groningen te Veendam, het "district Veendam" . Dit bestaat uit het deel van de provincie Groningen dat ten zuiden en oosten van de lijn Appingedam-Haren ligt. In de jaren twintig en dertig ressorteerden ook de vier Drentse gemeenten Anloo, Gasselte, Gieten en Zuidlaren onder de kamer Veendam. Ze blijven hier echter
buiten beschouwing'O). Wat de gemeente-indeling betreft is er in het gebied de
afgelopen vijftig jaar vrij vee I veranderd. We hebben ons aan de gemeentegrenzen gehouden zoals die destijds werden gehanteerd (Figuur I)"). Het district Veendam be staat uit de Veenkolonien, het Oldambt, Westerwolde en
Delfzijl en omstreken, regio's die qua sociaal-economische structuur onderling nogal verschillen . De Veenkolonien hebben hun naam te danken aan de
verveening en ontginning die er in de loop der eeuwen op grote schaal hebben
plaatsgehad. Op de in cultuur gebrachte gronden kwamen landbouw en industrie tot ontwikkeling. Er werden als gevolg van de turfvaart veel scheepswerven gevestigd en later ook de be ken de aardappelmeel- en strokartonfabrieken, waardoor de Veenkolonien het meest gei"ndustrialiseerde deel van de provincie Groningen werden. Het Oldambt kan men als echt landbouwgebied typeren; een zeer groot dee I van de beroepsbevolking werkte er in deze sector,
veelal op grote akkerbouwbedrijven. Een uitzondering hierop vormden de
verstedelijkte gemeente Winschoten, van oudsher een handelsplaats met veel
middenstanders, en Nieuwe Schans, waar als gevolg van de ligging aan de
grens vee I mensen in de verkeerssector werkzaam waren. In Delfzijl, dat samen met Termunten de regio "Delfzijl en omstreken" vormde. was dat ook
het geval, maar daar was natuurlijk de haven bepalend. Westerwolde was in de
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FIGUUR 1
Het gebied van de Kamer van Koophande/ en Fabrieken voor het district Veendam .

eerste decennia van onze eeuw in sterke ontwikkeling door de vervening die
daar to en nog in volle gang was. Hoe de verschillen tussen deze gebieden zich
in 1930 weerspiegelden in de beroepsstructuur is te zien in Bijlage I.
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Zoals bekend heeft de crisis van de jaren dertig overal in ons land een grote
invloed gehad op het sociaal-economisch leven. In het district Veendam kwam
de depressie extra hard aan, omdat er voordat deze begon al een aantal knelpunten waren. In de jaren twintig veroorzaakten mechanisatie en rationalisatie in de landbouw al een grote werkloosheid die onvoldoende gecompenseerd
kon worden door afvloeiing naar andere sectoren. In de industrie werd eveneens gerationaliseerd, zodat ook daar het aantal arbeidsplaatsen terugliepl').
Daar kwam nog bij dat in Duitsland, waar vroeger regelmatig werk was geweest voor mensen uit Groningen, Friesland en Drenthe, de vraag naar arbeid
verminderde 13).
De crisis verscherpte de moeilijkheden in het gebied in hoge mate. De landbouw kwam het eerst in de problemen, maar ook in de overige sectoren zag het
er al spoedig zeer somber uit. Verminderde produktie in de landbouw en industrie had een groot aantal ontslagen tot gevolg. Bovendien gingen de verbetering van de techniek en rationalisatie in de crisisjaren gewoon door, wat een
extra afname in de vraag naar arbeid betekende 14). De werkloosheid in het district Veendam nam in de loop der jaren dertig dan ook sterk toe, het meest in
het OIdambt en Westerwolde. Deze groeiende werkloosheid vormt de achtergrond van de toename van het aantal middenstanders in dezelfde periode. Er
werden vee I nieuwe bedrijven opgericht in de handelssector en in de ambachteIijke sfeer, een ontwikkeling die in de provincie Groningen trouwens al eerder
was begonnen ten gevolge van de stijgende werkloosheid in de landbouw 15).
Het zijn deze nieuwe ondernemers die hier centraal staan. We onderzochten
hun "carrieres" met behulp van het Handelsregister.
Bedrijven in 1930
De Bedrijfstelling verschaft ons informatie over de bedrijfsstructuur. Tabel I
geeft een overzicht van de stand van zaken in 1930, het beginjaar van ons onderzoek, in het district van de Kamer van Koophandel te Veendam. Er is eveneens een vergelijking tussen de Bedrijfstelling 1930 en het Handelsregister van
dat jaar in opgenomen. De bedrijfsklassen I tot en met 17 vormden samen de
nijverheid. Landbouw en visserij, de klassen 18 en 19 van de telling, blijven
hier buiten beschouwing omdat ondernemers uit deze sector zich niet in het
Handelsregister hoefden in te schrijven 16).
Zoals in Bijlage I is te zien werkte in 1930 37OJo van de bedrijjsbevolking van
het district Veendam in de nijverheid, die daarmee de belangrij kste sector was.
Hiertoe werden niet aileen industriele vestigingen gerekend, maar ook de ambachtelijke bedrijven. Dus zowel de eenmans-smidse als de machinefabriek en
zowel de bakker met een loopjongen in dienst als de aardappeImeelfabriek met
meer dan 100 werknemers. Het feit dat een onderneming bij een van de nijverheidsklassen werd ondergebracht zegt dan ook niets over de omvang of de mate van mechanisatie. Hoewel met name in de Veenkolonien nogal wat grote fabrieken stonden, overheersten algemeen gesproken de kleine bedrijven: in
1930 ging het in 42,5% van de nijverheidsvestigingen in het district Veendam
om eenpersoonsbedrijven en in 46,3% werkten 2 tot 5 personen 17) .
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TABEL I
Bedrijfsstructuur van het district Veendam 1930

Bedrij fstelling

Handelsregister

Aantal Werkzame
bedrijven personen

Aantal
ingeschreven
bedrijven

Bedrijfsklassen
I
2
3

Aardewerk, glas, etc.

Grafische bedrijven,
fotografie
4
Bouw en aanverwante
bedrijven
Chemische nijverheid
5
6
Hout, kurk, stro
7
Kleding en reiniging
9
Leder, wasdoek, rubber
10
Steenkolen, turf
11-13 Metaalnijverheid,
scheeps- en rijtuigbouw
14
Papier
15
Textiel
16
Gas en electriciteit
17
Voedings- en
genotmiddelen
Nijverheid totaal
(1 ti m 17)
20
Handel
21
Verkeer
22-23 Bank- en
verzekeringswezen
24
Overige bedrijven
Klassen 1 ti m 24

38

545

26

68,4

54

375

39

72,2

814
49
138
620
336
71

1933
427
981
1293
588
726

221
13
45
79
53
48

27,1
26,5
32,6
12,7
15,8
67,6

766
26
25
8

3275
2883
695
125

275
22
12
2

35,9
84,6
48,0
25,0

589

4299

355

60,3

3534

18145

1190

33,7

3667
2400

6967
6104

1234
282

33,7
11,8

38
40

239
125

121
34

85,0

9679

31580

2861

29,6

Cooperaties
Totaal

"10 van
bedrijven uit
Bedrijfstelling

106
9679

31580

2967

30,7

Bronnen: Bedrijfstelling 1930; Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Veendam .

Nu was juist de personeelsomvang van de ondernemingen in deze sector bepalend bij de vraag of zij moesten worden ingeschreven in het Handelsregister
of niet. Eenpersoonsbedrijven vie1en buiten de inschrijvingsplicht en voor bepaalde, in de wet genoemde ambachten gold dat ook bij een iets grotere
omvang 18). Het inschrijvingspercentage lag voor de bedrijfsklassen waar grote vestigingen overheersten dan ook hoger dan voor de klassen met veel
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eenpersoonsbedrijven'9). De papierindustrie bijvoorbeeld bestond in het gebied voor het merendeel uit strokarton- en papierfabrieken die wei ingeschreyen moesten worden. Wanneer we ervan uitgaan dat be halve de eenmansbedrijven ook nog globaal de helft van de ondernemingen met 2 tot 5 personen
vrijgesteld was van inschrijving in het Handelsregister, komen we op 1214
vestigingen die wei ingeschreven zouden moeten staan 20). Dit getalligt opvallend dicht bij het aantal werkelijk ingeschrevenen in 1930, namelijk 119O!
Het aantal werkzamen in de handel was legio. In totaal omvatte deze sector,
klasse 20 van de Bedrijfstelling, een kleine 7000 mensen. In 1930 waren er zo'n
900 kruidenierszaken, 300 manufacturenhandels, 290 slagerijen en 160 groentehandels - en dit waren dan aileen nog maar de winkels in dit soort artikelen.
Daarnaast was er de groot- en tussenhandel en de ambulante handel. In het gebied in z'n totaal bestond de sector gemiddeld voor ruim 600/0 uit winkels,
maar per gemeente varieerde dit percentage sterk. Muntendam had relatief de
minste winkels, omdat er een groot aantal venters gevestigd was 21 ).
Venters die niet ook een winkel had den en handelslieden met een jaarlijks
inkomen beneden de tweeduizend gulden hoefden zich niet in te schrijven. Gezien het inschrijvingspercentage van 33,7% bij de sector handel behoorde een
aanzienlijk deel van de handelaren uit het district Veendam tot een van deze
twee groepen . Hoe groot het aantal venters in het gebied precies was, is niet bekend, omdat in de Bedrijfstelling aileen onder scheid gemaakt wordt tussen
winkels en andere vormen van handel. Bij de laatste categorie kon het gaan am
groothandel, tussenhandel in de zin van venters, parievinkers of
eigenhandelschippers22) - in de registratie van de Bedrijfstelling wordt dit alles
op een hoop gegooid.
De sector verkeer, klasse 21, omvatte ondernemingen van zeer uiteenlopende aard. Naast alleriei vormen van vervoer over rails, weg en water waren hier
ook de vestigingen van de P.T.T. en de horeca-bedrijven ondergebracht. In
het district Veendam was de binnenscheepvaart zeer sterk vertegenwoordigd:
ruim 44% van hen die in de verkeerssector werkzaam waren, yond een bestaan
in de binnenvaart 23 ). Het grootste deel van de schippers was gevestigd in de
Veenkolonien 24 ). In het Handelsregister van 1930 treffen we echter slechts
1,30/0 van de binnenvaartondernemingen aan - een zeer laag percentage dus.
De meeste schippers hadden minder dan f 2000,- belastbaar inkomen per
jaar en hoefden zich daarom niet in te schrijven lS). Om dezelfde reden bleef
een groot aantal andere ondernemers uit deze sector, bijvoorbeeld uit de horeca, buiten het Handelsregister, terwijl de vestigingen van de P.T.T. en de
Spoorwegen door hun status als staatsbedrijf niet ingeschreven stonden.
De vrij kleine groep van "Overige bedrijven" (de bedrijfsklassen 22, 23 en
24) bestond uit vestigingen in de sfeer van het bank- en verzekeringswezen en
administratie en daarnaast bioscopen, ziekenhuizen en dergelijke. Bij de banken en verzekeringskantoren doet zich het merkwaardige verschijnsel voor,
dat er in het Handelsregister ruim driemaal zoveel ondernemingen stonden ingeschreven dan er in de Bedrijfstelling voorkwamen. Het gaat daarbij om filialen of agentschappen van banken of verzekeringsmaatschappijen die wei onder de inschrijfplicht vielen, maar niet als afzonderiijk bedrijf te achterhalen
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zijn, omdat zij door de Bedrijfstelling bij de hoofdvestiging werden ondergebracht. Architecten en accountants stonden om onduidelijke redenen nauwelijks ingeschreven, terwijl makelaars wei in het Handelsregister maar niet in de
Bedrijfstelling voorkwamen.
De cooperatieve verenigingen, ofweJ de cooperaties, vormen een verhaal
apart. Er bestonden vrij veel van dit soort verenigingen in het district Veendam, voor het merendeel verbonden met de landbouw, zoals de cooperatieve
aankoop- en dorpsverenigingen . Aile cooperaties moesten in het Handelsregister worden ingeschreven, ongeacht de activiteiten die zij ontplooiden - dus
ook wanneer zij zich met andere dan "handelszaken" bezighielden 26 ). Of de
Bedrijfstelling (aile) cooperaties registreerde weten we niet. Vermoedelijk
werden de aankoopverenigingen bij de handel meegeteld 27 ), maar voor de overige cooperaties tasten we in het duister. Daarom blijven de 106 cooperaties
die in het 1930 in het Handelsregister stonden ingeschreven buiten beschouwing in de vergelijking tussen Bedrijfstelling en Hamlelsregister.

III

STARTEN IN DE JAREN DERTIG

In de jaren dertig werd een groot aantal nieuwe bedrijven opgericht; net als tegenwoordig beproefden velen hun geluk als zelfstandig ondernemer om zo
dreigende werkloosheid te keren. Maar niet zeJden begonnen zij een zaak die
door gebrek aan bedrijfskapitaal en kennis van zaken nauwelijks levensvatbaar was. Een voorbeeld van zo'n starter-op-goed-geluk treffen we aan in Jan
Mens' roman over de crisisjaren: 28 )
"Vader is in de handel gegaan, vader wil er wat bij verdienen ... J ans heeft van de ouelui met moeite een tientje losgeweekt: dat is vaders handelsgeld . Daar zal 'ie mee beginnen . 0, 't is allemaal zo gemakkelijk: op de markt koop je een paar kistjes bokking, je huurt een handkar en je gaat er op uit! Goed, vader is er op uitgegaan ... "
Maar het bleek allemaal nogal tegen te vallen. De groei van het aantal handelaars en middenstandszaken nam een enorme omvang aan, zodat er herhaaldelijk werd geklaagd over een teveel aan zaken 29 ). De winkeldichtheid werd
veel te hoog en dat kwam de rentabiliteit van de bedrijfjes niet ten goede. Daar
kwam nog bij dat het gebrek aan vakbekwaamheid en kapitaal vaak funeste
gevolgen had, ook voor de "bonafide" collega's30). Het gebeurde dan ook regelmatig dat zo'n kleine ondernemer het niet lang volhield - zoals ook het geval was met" vader" van Jan Mens - waardoor het netto-effect op de arbeidsmarkt uiteindelijk zeer tegenviel. Bovenstaande ontwikkelingen hebben er
mede toe geleid dat het principe van de vrije vestiging ter discussie werd
gesteld. Dit mondde uit in het aannemen van de Vestigingswet Kleinbedrijf in
1936. Hierin werd bepaald dat er, na initiatieven uit de bedrijfstakken zelf,
door de minister van buitenlandse zaken vestigingseisen konden worden
gesteld aan beginnende ondernemers met betrekking tot hun kredietwaardigheid, vakbekwaamheid en handelskennis. In de jaren na 1936 werden er voor
verschillende branches dergelijke vestigingseisen vastgesteld en ingevoerd. De
starters uit de jaren dertig die zich in het Handelsregister inschreven vormen
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een bijzondere groep. We vinden daar immers aileen de ondernemers met de
hogere inkomens en de grotere aantallen personeel- niet zozeer de mensen dus
die op de bonnefooi maar eens wat probeerden. Mensen als "vader" staan er
ongetwijfeld niet geregistreerd. We kunnen ervan uitgaan dat de starters uit
het Handelsregister een kansrijker groep vormden dan hun niet-ingeschreven
collega's.
Nieuwe bedrijven in het district Veendam
De ondernemers die in de peri ode 1930-1939 in het district Veendam een bedrijf zijn begonnen en zich tevens in deze jaren hebben ingeschreven in het
Handelsregister worden hier van een aantal kanten belicht. Helaas zijn in het
register geen gegevens over omzet en personeelsomvang opgenomen, zodat
deze aspecten buiten beschouwing moeten worden gelaten.
In de periode 1930-1939 zijn in het district Veendam in totaal637 nieuwe bedrijven ingeschreven.
TABEL2
Aantal starters per vestigingsjaar in het district Veendam, 1930-1939

Starters

In vestigingsjaar
ingeschreven

1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

61
74
67
55
63
52
55
85
83
42

44

Totaal

637

408

Vestigingsjaar

47
36
27
36
14
38
53
71
42

Bron: Handelsregister van de Kamer van Koophande1 en Fabrieken te Veendam .

Gedurende de gehele peri ode zijn er ondernemers geweest die zich pas enkele
jaren na de oprichting van hun bedrij f bij de Kamer van Koophandel aanmeldden. Deze vertraging in de inschrijving kon ontstaan doordat men bij de eigenlijke start onder een van de uitzonderingsbepalingen op de inschrijvingsplicht
viel en na verloop van tijd niet meer, of doordat men uit onwil of onwetendheid - het Handelsregister was immers nog een betrekkelijk nieuwe instelling
- verzuimde zich meteen in te schrijven. Omdat we het Handelsregister tot
1940 hebben gevolgd is een aantal starters uit de late jaren dertig buiten beeld
gebleven. Desondanks is zelfs zo al een ontwikkeling waar te nemen die niet
helemaal overeenkomt met de in de literatuur gesignaleerde tendens van een
groeiend aantal nieuwe ondernemers in de crisisjaren. In de jaren van econo-
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mische malaise begonnen duizenden voor zichzelf3'). Bij de Handelsregisterstarters zien we daarentegen juist een daling van het aantal inschrijvingen in de
jaren dat de crisis zich het zwaarst deed gelden, van 1932 tot 1936, en een toename in de daarop volgende jaren, to en er een opleving optrad. Met hun terughoudendheid in de "magere jaren" wijken deze starters af van het algemene
beeld.
Belangrijke vragen zijn in welke gebieden en bedrijfstakken (relatief) veel
nieuwe bedrijven werden opgericht in de crisisjaren. In Tabel 3 zijn de nieuwe
ondernemingen uit de periode 1930-1939 per sector gezet naast de ondernemingen die in 1930 in het Handelsregister stonden ingeschreven .
TABEL 3
Verdeling van bedrijven in het district Veendam over sec/oren, 1930-1939
a: Handelsregister 1930
b: Starters 1930-1939
Totaal district Veendam
Veenkolonien Oldambt Westerwolde Delfzijl e.o. Veendam
0,10 abs.
abs.
% abs.
% abs.
% abs.
%
Nijverheid
a
b

547
84

43,7
35,7

377
56

39,5
27,9

185
37

36,2
27,4

81
17

32,5 1190 40, 1
25,8
194 30,5

Handel
a
b

496
117

39,6
49,8

414
III

43,4
55,2

223
70

43,6
51,9

101
20

40,6 1234 41,6
30,3 318 49,9

Verkeer
a
b

100
15

8,0
6,4

92
22

9,6
10,9

46
13

9,0
9,6

44
23

17,7
34,8

282
73

9,5
11,5

Overige
a
b

109
19

8,7
8,1

72
12

7,5
6,0

57
15

11,2
11,1

23
6

9,2
9,1

261
52

8,8
8,2

Totaal
a
b

1252
235

42,2
36,9

955
201

32,2
31,6

511
135

17,2
21,2

249
66

8,4 2967
10,4 637

Bron: Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Veendam.
Voor het district Veendam in zijn geheel zien we een sterke afname in het aandeel van de nijverheid en een toename in dat van de handel en het verkeer.
Blijkbaar hadden de beginnende ondernemers een voorkeur voor een van deze
twee sectoren. In dit opzicht voldeden de in het Handelsregister ingeschreven
starters weI aan het algemene beeld van de crisis-starters die hun geluk vooral
in de handel beproefden.
Ook in de verhouding tussen de verschillende regio's zijn verschuivingen te
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zien. In de Veenkolonien werden in de jaren 1930-1939 aanzienlijk minder bedrijven opgericht dan men op grond van de situatie in 1930 zou verwachten.
Ook in het Oldambt was dat het geval, zij het in mindere mate dan in de Veenkolonien. Westerwolde en Delfzijllieten daarentegen een relatief sterke groei
van het aantal ondernemingen zien. In Westerwolde werd dat veroorzaakt
door het grote aantal starters in Onstwedde. Ten gevolge van de late
verveningen was de bevolking er in de eerste decennia van onze eeuw sterker
toegenomen dan in de rest van het district Veendam 32 ). De nieuwe bedrijven
waren voor bijna de helft gevestigd in Stadskanaal, een plaats die toen voor
het grootste deel onder de gemeente Onstwedde viel en die in de jaren dertig
sterk in ontwikke!ing was. De nieuwe ondernemingen in deze gemeente
bestonden voor ruim 580/0 uit vestigingen in de hande!ssector, een percentage
dat een stuk hoger Iigt dan dat van de diverse regio's en het district in zijn geheel. Dit zal voor een dee I te maken hebben gehad met de groeiende bevolking:
er was behoefte aan meer winkels. De werkloosheid in Onstwedde was echter
ook niet onaanzienlijk 33 ). Mogelijk was het grote aantal starters in die gemeente mede daaraan toe te schrijven. Dit zou betekenen dat hier wei een overeenkomst is met het eerder genoemde beeld van vee! nieuwe ondernemers bij
grote werkloosheid.
In Delfzijl en omstreken zorgde de gemeente Delfzijl ze!f voor de hoge score. Hier was het vooral de verkeerssector die veel starters leverde, ruim eenderde van de nieuwe bedrijven. Een groot deel ervan waren ondernemingen in
de sfeer van de zeescheepvaart, namelijk rederijen en bevrachtingskantoren.
In een tijd waarin de Nederlandse zeescheepvaart voor grote problemen stond
leek men in Delfzijl toch redelijk optimistisch gestemd. Een belangrijk deel
van de bevrachtingsbedrijven werd trouwens wei opgericht in 1936 of de daarop volgende jaren, toen - internationaal gezien - het dieptepunt van de crisis
alweer achter de rug was.
Wanneer we de rechtsvorm van de nieuwe ondernemingen bekijken, blijkt
dat een zeer groot deel, bijna 700/0, van de starters beg on als "alleenhandelend
koopman"; 13 % richtte een vennootschap onder firma op en 6% een naamloze vennootschap. Verder waren er nog commanditaire vennootschappen en
cooperatieve en andere verenigingen 34 ).
De eigenaren van de nieuwe bedrijven be von den zich, voor zover het de alleenhandelende kooplieden betrof, voor meer dan de helft, 54%, in de leeftijdsgroep 21-30 jaar terwijl26% tussen de 30 en 40 jaar oud was. De rest was
ouder 35 ). Dit bee!d komt overeen met wat recent onderzoek naar de leeftijd
van beginnende ondernemers heeft opgeleverd 36 ). Bovenstaande starters waren grotendeels autochtonen. Slechts 15% van de alleenhandelende koopIieden was buiten de provincie Groningen geboren en 40% bleek zelfs erg
honkvast; zij vestigden zich in de eigen geboorteplaats en slechts 5% woonde
niet in dezelfde plaats als waar hun onderneming gevestigd was37).
De nieuwe ondernemers die hier zijn onderzocht, begonnen hun bedrijf
over het algemeen met een aardig bedrijfskapitaal; 60% van hen startte met
een bed rag tussen f 1000,- en f 10000,- en slechts 20% met een kapitaal
van minder dan f 1000,-38). Van een aantal ondernemers is het startkapitaal
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niet bekend, maar er zijn geen aanwijzingen dat zij wei "minimumlijders" waren. Mensen die met een schoonouderlijk tientje aan handelsgeld begonnen,
zoals de al vaker aangehaalde "vader" bij Jan Mens, zuBen we bij de starters
uit het Handelsregister niet tegenkomen.
TABEL 4
Levensduur van de in 1930-1939 in he! district Veendam opgerichte bedrijven

Gestopte bedrijven
Abs .
070

Nog bestaande bedrijven
Abs.
070
570 100,0 (levensduur
bekend)
566 99,3
476 83,5
416 73,0
353 61,9
285 50,0
190 33,3
134 23,5
131
23,0

<1
1-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-54

4
90
60
63
68
95
56
3

0,7
15,8
10,5
11,1
11,9
16,7
9,8
0,5

Totaal bedrijfsbeeindiging

439

77,0

Nog bestaand (eind 1984)

13l

23,0

Totaal bedrijven waarvan
levensduur bekend is

570

(89,5 070 v. totaal aantal starters)

Levensduur onbekend

28

( 4,4070 v. totaal aantal starters)

Vertrokken uit Kamergebied

39

( 6, I 070 v. totaal aantal starters)

Totaal aantal starters

637

Bron: Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Veendam.

De levensduur van de in de jaren dertig gestarte bedrijven heeft onze bijzondere aandacht, omdat deze als belangrijke maatstaf voor succes kan worden
beschouwd. In Tabel 4 is te zien hoe lang de nieuwe ondernemingen hebben
bestaan . Een kleine 85070 van de bedrijven waarvan de levensloop helemaal
was na te gaan, 570 van de 637, wist de eerste vijf bestaansjaren door te komen
en 73% van de eerste 10 jaar. 23% van de in 1930-1939 opgezette bedrijven bestond eind 1984 nog. Dat bijna driekwart van de nieuwe ondernemingen uit de
crisisjaren, opgezet onder zeer moeilijke omstandigheden, minimaal 10 jaar
heeft bestaan, en dat eind 1984 nog bijna een kwart in bedrijf was, mag een bijzonder goed resultaat heten.
Het is echter niet zo, dat er bepaalde sectoren of bedrijfstakken aan te wijzen zijn waarin men het uitgesproken goed of juist erg slecht deed. De enige
uitzondering vormen de drukkerijen. Van de 7 die er in de jaren dertig in het

STARTEN IN CRISISTIJD

317

district Veendam zijn opgericht bestonden er eind 1984 nog 5. In deze bedrijfstak was de kans op succes dus wei erg groot. Daarentegen betekent het
feit dat aIle (dertien) kleermakersbedrijven, die in die jaren zijn opgericht inmiddels zijn opgeheven, niet dat het destijds in die branche slecht starten was.
Dit 500rt ondernemingen is in de loop der tijd uit het economisch leven verdwenen.

SLOTBESCHOUWING
De beginnende ondernemers die zich in 1930-1939 in het Handelsregister te
Veendam inschreven hebben het er niet slecht afgebracht. Vel en overleefden
met hun bedrijf de crisis en een aanzienlijk deel van de destijds opgerichte ondernemingen bestaat nog steeds. In een periode waarin duizenden middenstanders een zaakje probeerden op te zetten maar zeer vel en het al snel weer
moesten opgeven, was er dus ook een groep starters met meer succes.
Maar dat was dan ook een bijlOndere groep! De starters die in het Handelsregister voorkwamen gedroegen zich in beIangrijke opzichten anders dan men
op grond van de literatuur lOU verwachten. Zo was deze groep terughoudend
in de jaren dat de crisis zich het zwaarst deed gelden; zo werden er in het Oldambt, een streek met een hoge werkloosheid, relatief weinig nieuwe ondernemingen opgericht. En lo was de toename van bedrijven in Onstwedde vermoedelijk voor een deel het gevolg van een ontwikkeling die niets met de crisis te
rna ken had, nameIijk de bevolkingsgroei. Dat de in het Handelsregister ingeschreven ondernemers een aparte groep vormden kwam al eerder ter sprake.
Gezien de inschrijvingscriteria die in de jaren dertig golden is het succes van de
geregistreerde starters niet verbazingwekkend: zij had den meer inkomen en
personeel dan hun niet-ingeschreven coIlega's en daarmee een relatief gunstige
startpositie, met veel kans van slagen.
Ook onze tijd kent vele nieuwe ondernemers, voor een deel bestaand uit
"crisis-starters". Steeds meer werklozen die er niet in slagen een baan te vinden gaan ertoe over om zelf een bedrijf op te richten 39). Een voor de hand liggende vraag is hoe de starters van tegenwoordig het do en in vergelijking met
hun coIlega's van vijftig jaar geleden. Wever heeft, ook uit het Handelsregister, gegevens verzameId over nieuwe bedrijven in de jaren zeventig in 17 van
de 38 Kamer van Koophandel-districten in ons land. Zijn onderzoek beslaat
echter een periode van slechts dertien jaar40). Het succes van de ondernemers
die in de jaren zeventig en tachtig zijn begonnen kan uiteraard nog niet op de
langere termijn worden onderzocht - een belangrijk verschil met ons onderlOek. Op de korte termijn deden de door Wever onderzochte starters het in
ieder geval minder goed dan die uit het district Veendam in de jaren dertig. De
gemiddelde levensduur van hun bedrijven bleek korter, en dat was dan nog in
een periode waarin de huidige crisis zich nog niet helemaal had afgetekend 41 ).
We mogen hieruit echter niet de misschien voor de hand liggende conclusie
trek ken dat de starters van de jaren dertig meer kans op succes hadden dan die
van tegenwoordig. Het Handelsregister van toen en dat van nu - het kwam al
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eerder ter sprake - verschillen immers wezenlijk van elkaar. Tegenwoordig
zijn aIle (nieuwe) ondernemers verplicht zich in te schrijven, maar in de jaren
dertig vielen veel kleine bedrijfjes buiten de inschrijfplicht. Hierdoor kan men
de uitkomsten van Weyers onderzoek en de resultaten van onze studie slechts
zeer globaal met elkaar vergelijken.
Wei kunnen we constateren dat er in de omstandigheden waaronder de starters van toen en nu begonnen c.q. beginnen heel wat is veranderd. Het beginsel
van de vrije vestiging is verleden tijd. er zijn aIleriei regeIs en voorschriften
voor in de plaats gekomen. Ook voor het overige is het beIeid ten aanzien van
nieuwe ondernemers wezenlijk veranderd . Tegenwoordig staan diverse instan ties klaar om de starters met adviezen terzijde te staan - iets waarvan men
in de jaren dertig niet durfde dromen. De drempel om te starten is hoger dan
vijftig jaar geleden, maar daar staat tegenover dat men over het algemeen betervoorbereid kan beginnen. We kunnen er daarom van uitgaan dat de nieuwe
ondernemers uit onze crisisjaren minstens even succesvol zijn als hun coIlega's
uit de jaren dertig - naar aIle waarschijnlijkheid gaat het hen zelfs beter af.
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BIJLAGEI
Werkzamen in het bedrijfsleven in 1930 uitgesplitst naar sector

lnwoner- Werkz. in
aantal klasse 1-24
van de
beroepstelling

Veenkolonien
Hoogezand
Muntendam
Nieuwe Pekela
Oude Pekela
Sappemeer
Veendam
Wildervank

11400
3706 **)
5388
7645
6520
13369
10204

4212
789
1679
2345
1802
4780
3522

Landbouw
(kl. 18)

Nijverheid
(kl. 1-17)

tv
0

Verkeer
(kl. 21)

Handel
(kl. 20)

Overige
(kl. 19, 22-24)

abs.

070*)

abs .

"To*)

abs.

"To*)

abs.

"To*)

abs.

"To*)

924
387
662
386
407
798
498

21,9
49,0
39,4
16,5
22,6
16,7
14,1

2033
151
652
1286
898
2603
1729

48 ,3
19,1
38,8
54,8
49,8
54,5
49,1

533
187
205
287
329
722
513

12,7
23,7
12,2
12,2
18,3
15,1
14,6

686
64
157
377
155
563
758

16,3
8,1
9,4
16,1
8,6
11,8
21,5

36

0,9

3
9
13
94
24

0,2
0,4
0,7
2,0
0,7

Vl

~
~

[I1

z

Z
()

Oldambt
Beerta
Bellingwolde
Finsterwolde
Meeden
Midwolda
Nieuwe Schans
Nieuwolda
Noordbroek
Scheemda
Wedde
Winschoten
Zuidbroek

58232

19129

4061

21,2

9352

48,9

2776

14,5

2760

14,4

179

0,9

3987
6169
3181
1831
4432
1997
1950
2052
6858
3705
13339
2744

1304
1941
1004
497
1469
656
571
659
2038
1008
4268
797

936
1267
726
331
923
94
355
376
1141
654
351
272

71,8
65,3
72,3
66,6
62,8
14,3
62,2
57,1
56,0
64,9
8,2
34,1

179
448
116
92
370
305
82
114
444
213
2128
275

13,7
23,1
11,6
18,5
25,2
46,5
14,4
17,3
21,8
21,1
49,9
34,5

86
147
81
44
102
64
49
95
239
94
1133
109

6,6
7,6
8,1
8,9
6,9
9,8
8,6
14,4
11,7
9,3
26,5
13,7

89
79
63
30
72
189
84
74
213
47
554
141

6,8
4,1
6,3
6,0
4,9
28,8
14,7
11,2
10,5
4,7
13,0
17,7

14

1,1

18

1,8

2
4

0,1
0,6
0,2

52245

16212

7426

45,8

4766

29,4

2243

13,8

1635

10,1

I

0,1
102

2,4

142

0,9

en'"
!2j
:::

"

Westerwolde
Onstwedde
Vlagtwedde

Delfzijl
Termunten

Totaal Veendam

18031
13839

5240
4683

2022
2568

38,6
54,8

1651
1301

31,5
27,8

917
480

17,5
10,2

604
318

11,5
6,8

46
16

0,9
0,3

31870

9923

4590

46,3

2952

29,7

1397

14,1

922

9,3

62

0,6

9667
3840

2734
974

629
591

23,0
60,7

926
149

33,9
15,3

447
104

16,3
10,7

703
84

25,7
8,6

29
46

1,1
4,7

155854

48972

17298

35,3

18145

37,1

6967

14,2

6104

12,5

458

0,9

*) Aandeel in de bedrijfsbevolking.
**) Gemidde1de 1929 en 1931.

Bron: Gegevens per gemeente betreffende de bedrijfsklassen volgens: Bedrijfstelling van 31 december 1930 Cs-Gravenhage 1946).
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BIJLAGE II
Grootte der nijverheidsbedrijven in 1930

N
N

Klassen I ti m 17 van de Bedrijfstelling

0-1 person en
Bedrijfsklasse

1
3
4
5
6
7
9
10
11-13
14
15
16
17
Totaal

Vesti- Werkginz.
gen personen

38
54
814
49
138
620
336
71
766
26
25
8
589

545
375
1933
427
981
1293
588
726
3275
2883
695
125
4299

Vestig.

2-5 person en

Werkz. personen

abs .

%

11
437
21
59
375
226
12
292
4
9

20,4
53,7
42,9
42,8
60,5
67,3
16,9
38,1
15,4
36,0

56

9,5

abs .

%

2,9
11
437 22,6
4,9
21
59 6,0
375 29,0
226 38,4
1,7
12
292 8,9
4 0,1
1,3
9
56

353418145 1502 42,5 1502

1,3

Vestig.

abs.
19
28
322
21
46
217
104
32
389
2
9
1
447

6-10 personen

Werkz. personen
%

abs .

%

50,0
60 11,0
51,9
83 22,1
39,6 840 43,5
42,9
55 12,9
33,3 141 14,4
35,0 593 45,9
31,0 254 43,2
45 , 1
95 13,1
50,8 1002 30,6
7,7
5 0,2
32,0
3,0
21
12,5
5 4,0
75,9 1416 32,9

8,3 1636 46,3 4570 25,2

abs.

%

abs.

%

1 2,6
5 9,3
37 4,5
2 4,1
8,0
11
3,4
21
5 1,5
- 68,5
4,0
31

8 1,5
36 9,6
275 14,2
12 2,8
80 8,2
152 11,8
39 6,6
42 5,8
237 7,2

1 4,0
3 37,5
48
8,1

6 0,9
26 20,8
359 8,4

171

4,8 1272

51 en meer personen

11 -50 person en

Werkz. person en

Vestig .

7,0

Vestig.

abs.

Werkz. personen

Vestig.

%

abs .

%

abs.

17 44,7
9 16,7
17 2,1
2 4,1
18 13,0
7
1,1

424
170
318
46
395
173

77,8
45,3
16,5
10,8
40,3
13,4

1
1
3
4

Werkz. perInschr.
sonen
H.R. in OJ.
van aantal
vest igingen
%
% abs .

2,6
1,9
0,1
6,1
2,9

53- 9,7
75 20,0
63 3,3
293 68,6
306 31,2

17 23,9 350 48,2
48 6,3 1156 35,3
77 2,7
2 7,7
5 20,0 141 20,3
4 50,0
94 75,2
18 3,1 360 8,4

20

3,4 2108 49,0

68,4
72,2
27,1
26,5
32,6
12,7
15,8
67,6
35,9
84,6
48,0
25,0
60,4

4,6 3704 20,4

61

1,7 7097 39,1

33,7

164

I

0,3
I
69 11,7
4 5,6 227 31,3
6 0,8 588 18,0
18 69,2 2797 97,0
2 8,0 518 74,5

Bron: Bedrijjstelling 1930, gegevens per gemeente betreffende de bedrijfsklassen.

Noot
Deze tabel geeft een indicatie van het be lang van de in het Handelsregister (H.R.) ingeschreven ondernemingen. Wanneer we er van uitgaan dat
de I-persoonsbedrijven en ongeveer de helft van de ondernemingen met 2 tot 5 personen in dienst zich niet hoefden in te schrijven, komen we op
1214 bedrijven die wei inschrijfplichtig waren, dat is ruim 34070 van de bestaande bedrijven . In deze ondernemingen werkten 14358 mensen ofwei
een kleine 80% van degenen die in de nijverheid werkzaam waren . In de tabel wordt duideJijk hoe onbeduidend het aantal grote bedrijven was
- ondernemingen van meer dan 10 personen vormden ruim 6% van het totaal aantal bedrijven - maar hoe belangrijk hun aandeelwas in de werkgeJegenheid; in bedrijven met meer dan 10 personen in dienst werkte 60% van de in de nijverheid werkzamen.
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NOTEN BIJ HOOFDSTUK X
*) Dit artikel kwam tot stand met medewerking van B.A. Pensioen en J.P .M. Terwis-

scha van Scheltinga.
') B.W. Buenk, De Kamers van Koophandel in de praktijk (Deventer 1980) 32.
' ) J. Ellerbroek-Wellinga, Archiej van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te
Groningen, 1829-1979 (z.pl., z.j . [Groningen 1979)) 6.
' ) Ibidem, 12-16.
4) "Wetsontwerp Kamers van Koophandel", in: Hande/ingen der Staten-Generaal,
Tweede Kamer 1918-1919, Bijlage 358.3, Memorie van Toelichting.
' ) C.D. Salomonson, Het Handelsregister (Amsterdam z.j.) 3.
6) Ibidem.
' ) Ibidem, 3,4,8.
8) Berekeningen op grond van de Bedrijfstelling 1930 en het Handelsregister te Veendam 1921-1930. Bij de vraag wat een bedrijf of onderneming is lieten wij ons leiden door
de Bedrijfstelling. Dat betekent dat we die zaken en instellingen die door de Bedrijfstelling zijn geregistreerd als bedrijf beschouwen . Een opsomming van de verschillende
soorten bedrijven, verdeeld in 24 bedrijfsklassen, is te vinden in de Bedrijfsnomenclatuur, zie: Bedrijjstelling 31 december 1930; Deel I. Statistiek der vestigingen ('sGravenhage 1935) I, 369-377.
9) De zgn. "Oranje-Dossiers" bij de Kamer van Koophandel te Veendam bevatten
o.m. correspondentie tussen de Kamer en de ondernemers en opgaven van het in de ingeschreven zaken gestoken kapitaal. Uit brieven in deze dossiers bleek dat sommige ondernemers zich pas inschreven na aandrang van de Kamer van Koophandel. In bepaalde gevall en had de Kamer eerst bij de belastingdienst geinformeerd of de betrokken ondernemer de laatste drie jaar een belastbaar inkomen van meer dan f 2000,- had gehad om
te weten of hij al dan niet inschrijfplichtig was.
'0) De Drentse gemeenten blijven buiten beschouwing omdat zij al tientallen jaren
(sinds de Tweede Wereldoorlog) geen deel meer uitmaken van het district Veendam. Het
aanhouden van de huidige districtsindeling heeft bovendien het voordeel, dat bepaalde
lijnen naar meer recente ontwikkelingen gemakkelijker zijn te trekken.
") Sindsdien heeft een aantal wijzigingen plaatsgehad. In 1949 werden Hoogezand en
Sappemeer samengevoegd tot een gemeente en in 1965 gebeurde dat ook met Noordbroek en Zuidbroek, die sindsdien samen de gemeente Oosterbroek vormen. In 1968
ontstond Bellingwedde uit Bellingwolde en Wedde en in datzelfde jaar werd de naam
van de gemeente Onstwedde veranderd in Stadskanaal, terwijl Wildervank als gemeente
werd opgeheven. Het gebied van de oude gemeente Wildervank werd verdeeld over de
gemeenten Veendam en Stadskanaal.
" ) E.W. Hofstee, "Sociaal-economisch overzicht van de provincie Groningen", in:
Groninger Dag 1939 (Groningen 1939) 56.
13) R.C. Kloosterman, Werkloosheid in Nederland, 1920-1939 (Utrecht 1985) 122.
14) F.A.G. Keesing, De conjuncturele ontwikkeling van Nederland en de evolutie van
de economische overheidspolitiek, 1918-1939 (Utrecht/ Antwerpen 1947', Nijmegen
1978') 176.
IS) Hofstee, "Sociaal-economisch overzicht", 56-59.
t6) Van de 58 vissers die er in 1930 volgens de Bedrijfstelling in het district Veendam
waren, stond er 1 in het Handelsregister ingeschreven. Waarschijnlijk had deze naast
zijn visserijbedrijf ook een verwerkingsbedrijf.
") Berekeningen op grond van: Bedrijjstelling 1930, gegevens per gemeente bet reffende de bedrijfsklassen. De met de hand ingevulde lijsten (per gemeente) bevinden zich
in het archief van het Centraal Bureau voor de Statistiek te Voorburg. Een gedrukte versie [,s-Gravenhage 1946 (7») hebben we niet kunnen achterhalen.
'8) Staatsblad 1920, nr . 764.
19) Bijlage II .
'0) Berekeningen op grond van de Bedrijjstelling 1930, gegevens per gemeente.
" ) Ibidem. Zie tevens: E.F .W. Brinkman, Muntendam en de Muntendammers (Assen 1948) 30, 46.
22) Bedrijjstelling 1930, II, xiii.

324

STARTEN IN CRISISTIJD

") Berekeningen Op grond van de Bedrijfstelling 1930, gegevens per gemeente. In
werkelijkheid was het aantal schippers nog groter, omdat een onbekend aantal eigenhandelschippers bij de "andere vormen van handel" was ondergebracht. Zij vervoerden
een lading die zij voor eigen rekening in- en verkochten. In de provincie Groningen ging
het daarbij veeJal om brandstofhandel, het vervoer van turf. Ontleend aan: D. Huizing,
Schipperen met een zwakke beurs (Doctoraalscriptie Economische en Sociale Geschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen 1984) 2.
24) Een kleine 70070 van de schippers uit het district Veendam had hun domicilie in een
van de veenkoloniale gemeenten. Berekeningen op grond van de Bedrijfstelling 1930,
gegevens per gemeente.
") Huizing, "Schipperen", 31.
26) Salomonson, Het Handelsregister, 4.
27) Volgens de inleiding op de bedrijfstelling van 1930 kwam de combinatie van handel in granen, zaden, veevoeder en kunstmest in hoofdzaak voor bij inkoopverenigingen
voor de landbouw. Dit zijn vermoedelijk de cooperatieve aankoopverenigingen en het
feit dat zij in de inleiding worden genoemd impIiceert dat zij in de bedrijfstelling werden
meegeteld; Bedrijfstelling 1930, II, xiv.
28) J. Mens, Mensen zonder geld (Amsterdam 1939', 1968 2) 101.
29) Jaarverslag Kamer van Koophandel en Fabrieken te Veendam 1935, 2; "Wetsontwerp Vestigingswet Kleinbedrijf", in: Handelingen der Staten-Generaal, Tweede Kamer 1936-1937, Behandeling wetsontwerp 22 december 1936.
'0) "Wetsontwerp Vestigingswet Kleinbedrijf".
") Ibidem.
") Rapport inzake de ontwikkelingsgebieden Z. w.- en Z.O.-Groningen; Deel11.
Z.O.-Groningen (Groningen 1949) [NETO-rapport 19317, 3.
") De gemeenten met de hoogste werkloosheid waren Muntendam, Bellingwolde,
Finsterwolde, Beerta, Midwolda, Meeden en Onstwedde. Berekeningen op grond van
werkloosheidscijfers in: Jaarverslagen Kamer van Koophandel en Fabrieken te Veen-

dam 1929-1938.
J4) Berekeningen op grond van het HandeJsregister van de Kamer van Koophandel en
Fabrieken te Veendam.
lS) Minderjarigen hoefden zich niet in het Handelsregister in te schrijven, tenzij hun
handlichting was verleend; "Wet tot instelling van een Handelsregister", Staatsblad
1918, nr. 493.
'6) E. Wever, Nieuwe bedrijven in Nederland (Assen 1984) 18, 19.
") Berekeningen op grond van het Handelsregister te Veendam.
'8) Ibidem.
J9) "Veel nieuwe ondernemers beginnen met een uitkering", Groninger Gezinsbode
33 (1985) 27 februari.
40) In 1983 werden starters uit 1970, 1975 en 1980 onderzocht.
41) Wever, Nieuwe bedrijven, hfdst. 7.
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1.1.1.M. Beenakker (1946) studeerde historische geografie te Amsterdam .
Sinds 1980 is hij als docent verbonden aan de taakgroep Historische Geografie
van de Universiteit van Amsterdam. In 1988 promoveerde hij op een proefschrift getiteld Van Rentersluze tot strijkmolen; De waterstaatsgeschiedenis en
landschapsontwikkeling van de Schager- en Niedorperkoggen tot 1653.

M.l.E. Blauw (1956) studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij is verbonden aan de Fryske Akademy te Leeuwarden en bereidt een
proefschrift voor over de economische ontwikkeling van de Friese landbouw
in de negentiende eeuw.
1.F.E. Blasing (1940) studeerde economie te Berlijn en promoveerde in 1973
op de dissertatie Duits-Nederlandse economische betrekkingen in de eerste
helJt der 1ge eeuw. Hij is als universitair hoofddocent verbonden aan de Faculteit der Economische Wetenschappen van de Katholieke Universiteit Brabant.
N.J.P.M. Bos (1957) studeerde economische en sociale geschiedenis aan de
Rijksuniversiteit Utrecht. Sedert 1985 bereidt hij in opdracht van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek een proefschrift voor
over Limburgse elites in de negentiende eeuw. Hij publiceerde over elites te
Maastricht en over de lijsten van verkiesbaren voor de Eerste Kamer.
B. Briininghaus (1953) studeerde geschiedenis aan de Friedrich-WilhelmsUniversitat te Bonn en is sedert 1983 werkzaam als direct rice van de "Gesellschaft fiir Unternehmensgeschichte" te Keulen.
C.A. Davids (1952) studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden en
promoveerde in 1986 op het proefschrift Zeewezen en wetenschap; De wetenschap en de ontwikkeling van de navigatietechniek in Nederland tussen 1585
en 1815. Van 1978 tot 1988 was hij werkzaam als universitair docent sociale en
politieke geschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Thans is hij als
K.N.A.W.-onderzoeker verbonden aan de Rijksuniversiteit Leiden.
W.O.Ph. van der Heyden (1920) studeerde af in de rechtsgeleerdheid na een
studie aan de Rijksuniversiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam. Hij
trad op als adviseur van de geschiedschrijving bij de N. V. Philips Gloeilampenfabrieken.
W.L. Korthals Altes (1944) studeerde economie aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam en promoveerde in 1986 aan deze instelling op een dissertatie getiteld De betalingsbalans van Nederlandsch-Indie 1822-1939. Hij is als wet enschappelijk medewerker verbonden aan de Creutzberggroep van het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam.
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1.Th. Lindblad (1949) studeerde economie aan Bowdoin College (Brunswick,
Maine), Columbia University (New York) en de Universiteit van Amsterdam.
Hij promoveerde in 1982 op het proefschrift Sweden's trade with the Dutch Republic 1738-1795. Sedert 1975 is hij verbonden aan de Vakgroep Geschiedenis
van de Rijksuniversiteit Leiden, vanaf 1987 als universitair hoofddocent in de
economische geschiedenis.
F.A.M. Messing (1935) promoveerde in 1972 aan de Rijksuniversiteit Utrecht
op het proefschrift Werken en /even in Haar/em (1850-1914). Hij publiceert
van tijd tot tijd op het terrein van de economische en sociale geschiedenis en is
afwisselend werkzaam in het onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Zijn
meest recente publikatie betreft de geschiedenis van D.S.M.
P. Nagtegaal (1956) studeerde af in 1987 in de economische en sociale geschiedens aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij is thans als leraar economie verbonden aan de Samenwerkingsschool voor Havol Atheneum te Waddinxveen.
Lee Soltow (1923) is Professor of Economics at Ohio University, Athens,
Ohio. He holds B.A., M.A. and Ph. D. degrees from the University of Wisconsin, Madison. His fields of interest are the distributions of wealth and income for the United States, Canada and several European countries.
A.K.L. Thijs (1944) studeerde aan de universiteiten te Antwerpen en Gent en
promoveerde in 1978 aan laatstgenoemde instelling op het proefschrift Van
"werkwinke/" tot "fabriek"; De textie/nijverheid te Antwerpen (einde 15ebegin 1ge eeuw). Hij is thans hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen en directeur van het Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis te Antwerpen.
C. Trompetter (1956) studeerde geschiedenis en filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen en neemt vanaf 1988 deel aan een Ph.D.-programma Europese

geschiedenis aan de University of Kansas, Lawrence, Kansas, U.S.A.
1.L. van Zanden (1955) stu deer de economie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en promoveerde in 1985 aan de Landbouwhogeschool te Wageningen
op de economische ontwikkeling van de Nederlandse landbouw in de negentiende eeuw. Sinds 1987 is hij hoogleraar in de economische en sociale geschiedenis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. In 1987 verscheen zijn De in'
dustrialisatie in Amsterdam, 1825-1914.

