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LENGTE VAN LOTELINGEN EN HET NATIONAAL INKOMEN.
SCHIJNRELATIES EN MISV ATTINGEN
door
C.A. MANDEMAKERS en J .L. VAN ZANDEN
Twee jaargangen geleden publiceerden H.J. Brinkman, J.W. Drukker en B.
Slot in dit jaarboek een nieuwe schattingsmethode voor het nationale inkomen
van Nederland in de negentiende eeuw'). Bijgestaan door zeventien binnen- en
buitenlandse deskundigen stellen ze dat het mogelijk is om een schatting van
het nationale inkom en te baseren op de gemeten lengte van potentiele dienstplichtige soldaten op het moment van hun eerste keuring».
Wij menen dat de door Brinkman e.a. gelegde relatie grotendeels is gebaseerd op misvattingen en verkeerd begrepen statistiek en zullen dat in het volgende proberen aan te tonen. Dit is de eerste en voor ons voldoende reden om
hun uitkomsten omtrent de hoogte van het nationale inkomen niet te acceptereno Daarnaast zuBen we ingaan op het ons inziens verkeerde gebruik van de
aan het model ten grondslag liggende data, zowe1 die van de lengte als die van
het nationale inkomen .
De kritiek is als voigt opgebouwd. Allereerst wordt er een samenvatting gegeven van het artikel van Brinkman e.a. en van de theorie omtrent het groeiproces van de mens. Vervolgens zal ten eerste kritiek worden geleverd en wei
op het door hen op theoretische gronden veronderstelde verband tussen het
nationale inkomen en de lengte van lotelingen of keurlingen. Ten tweede voigt
kritiek op de wijze waarop Brinkman e.a. de data zelf hebben benut. In het bijzonder zal hierbij worden ingegaan op de lengtegegevens, waarbij een altern atieve tijdreeks voor de mediane lengte van keurlingen zal worden gepresenteerd. Ten derde zal het door hen gelegde statistische verband tussen de lengte
van keurlingen en het nationaal inkomen aan een kritische beschouwing worden onderworpen. Dit gebeurt in twee gedeelten: (a) Onderzoek van de waarde
van het door hen gelegde verband via het schatten van nieuwe verb and en tussen de lengte van keurlingen en alternatieve tijdreeksen; (b) Het maken van
nieuwe extrapolaties terug de negentiende eeuw in.

I

SAMENVATTING "LICHAAMSLENGTE EN INKOMEN"

Uitgangspunt voor Brinkman e.a. is het "algemeen geaccepteerd feit dat het
menselijke groeipatroon sterk wordt belnvloed door omgevingsfactoren, of
meer specifiek, door materiele omstandigheden" (p. 35). Men stelt vervolgens
dat hoewel vee I auteurs een vermoeden hebben geuit dat er een verb and is tussen de lengtegroei en het nationale inkomen er nog niemand is geweest die dit
verb and heeft geexpliciteerd: "In deze studie zuBen we aantonen dat deze re1a-
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tie inderdaad bestaat en bovendien kwantitatief geexpliciteerd kan worden"
(p. 35). Volgens Brinkman e.a. blijkt voor de peri ode 1900-1940, dat de "me-

diane lengte van lotelingen uit opeenvolgende lichtingen met verrassend grote
nauwkeurigheid voorspeld kan worden uit een lineaire combinatie van vertraagde waarden van het reele nation ale inkomen per hoofd van de bevolking.
Voorts zullen we [Brinkman e.a.)laten zien dat de structuur van het door ons
ontwikkelde model- alhoewel geheel afgeleid van [... ) macro-gegevens -, ondersteund wordt door resultaten van andere onderzoekers, die uitsluitend met
individuele gegevens werkten" (p. 35).
Op grond van de overeenkomst tussen micro- en macro-gegevens en op
grond van de sterkte en de eigenschappen van het vastgestelde verband men en
ze, dat de relatie ook buiten de in de berekening opgenomen periode stabiel is.
"Door het tamelijk robuuste karakter van de door ons geschatte relatie, is het
mogelijk om de vergelijking zodanig te herschrijven dat de te verklaren variabele en een der verklarende varia belen van plaats verwisselen lOnder dat de
voorspellingen al te veel aan nauwkeurigheid inboeten [.. ) nu is niet de mediane lengte van lotelingen de afhankelijke variabele, maar de waarde van het reeIe nation ale inkom en per capita met de grootste vertraging uit de vergelijking"
(p . 35-36).
Samengevat voeren Brinkman e.a. de volgende stappen uit:
(1) Op basis van een theoretische beschouwing komt men tot een vermoedelijke relatie tussen de ontwikkeling van het nationale inkomen (Y) en de ontwikkeling van de lengte van keurlingen .
(2) Op basis van het nationale inkomen over de peri ode 1900-1940 en van de
mediane lengte van keurlingen over de peri ode 1918-1940 en van de mediane lengte van keurlingen over de periode 1918-1940 komt men tot een
schatting van het verb and tussen een "gewone" en achttien vertraagde
waarden van Y als onafhankelijke variabelen uit resp. de jaren T t en T t • 1
tim T t • 18 en de lengte als afhankelijke variabele uit het jaar T t • Men heeft
dus pas vanaf 1918 volledige cijfers om het verband te schatten en dit geeft
tot 1940 in totaal 23 meetpunten. Na enig uitproberen, wordt er voor de
functionele weergave van het verb and door Brinkman e.a. gekozen voor
een derdegraads-vergelijking met een Almon-vertraging .
(3) Men vindt de R' van de gevonden relatie dermate hoog dat men het verantwoord vindt de formule dusdanig te wijzigen dat niet meer de mediane
lengte voorspeld moet worden, maar de waarde van Y die het verst verwijderd is van de mediane lengte in een bepaald jaar. Met behulp van deze
" omgekeerde" relatie voorspelt men nu dus het nationale inkomen over de
periode 1900-1921. De waarde van Y voor 1921 wordt dus het eerst voorspeld, op basis van de reeks van het nationale inkomen voor 1922-1940 en
de mediane lengte in 1940. Vervolgens wordt de waarde van 1921 gebruikt
om samen met de bekende waarden over 1922-1939 en de mediane lengte
over 1939 het nationale inkomen van 1920 te voorspellen. Dit proces herhaalt zich totdat men bij 1900 is aangekomen. Voor de duidelijkheid wordt
hier nog opgemerkt, dat vanaf 1903, teruggaand in de tijd, er voor wat betreft Y binnen het model geen empirische gegevens meer worden gebruikt,
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maar uitsluitend nog de door het model gegenereerde data.
(4) De aldus verkregen uitkomsten voor Y over 1900-1921 worden vergeleken
met de in eerste instantie gebruikte data voor het nationale inkomen en
men eoncludeert dat de verkregen uitkomsten voldoende met elkaar overeenkomen om op basis van de formule, de daarmee verkregen nationale inkomens voor 1900 tim 1918 en de bekende mediane lengte van keurlingen
over de periode 1863-1918 het nationale inkomen over de periode 18451899 te gaan voorspellen.

II

LEN GTE EN NA TIONAAL INKOMEN

Hoe groeit de mens en hoe lang kan hij worden? De lengte van de mens is volgens Oppers min of meer genetiseh bepaald en kan geremd worden door allerlei ongunstige omstandigheden. Daarnaast is er het gegeven dat er omstreeks
het 25e levensjaar een absolute groeistop optreedt; als men er op deze leeftijd
niet uit heeft weten te halen wat er inzit dan wordt het nooit meer wat'). Sinds
ongeveer 1860 wordt de bevolking gemiddeld steeds langer. Dit proees wordt
ook wel aangeduid met "seeulaire groeiversehuiving". De definitie hiervan
bevat twee eomponenten: (a) een horizontale, dat is bet versehuiven van de
leeftijd waarop men de volwassen lengte bereikt; (b) een vertieale, dat is de
toe- of afname van de gemiddelde lengte van volwassenen 4 ).
De groei kent drie fasen met een aanzienlijk grotere groei dan het jaarlijks
gemiddelde: a) de baby- en kleutertijd (vooral de eerste twee jaren), b) de
jeugdstrekking en c) de adoleseentiestrekking. Vertraagde groei kan op aIle
leeftijden optreden. Elke fase komt zowel in de negentiende als in de twintigste
eeuw voor, het enige versehil tussen de twee perioden is de gemiddelde leeftijden waarop de jeugd- en adoleseentiestrekking optreden.
In Tabell is een door Oppers geeonstrueerd groeisehema weergegeven'). In
deze tabel staat per leeftijdseategorie de gemiddelde lengte voor de jaren 1850,
1916 en 1960. De tabellaat zien dat de groei tijdens de jeugdstrekking betrekkelijk weinig afwijkt van het gewone groeipatroon. De groei tijdens de adoleseentiestrekking daarentegen is het in betrekkelijk korte tijd zeer snel doorgroeien met ongeveer 10 em. Verder kan uit de tabel worden afgeleid dat de
Nederlandse man tusen 1850 en 1960 sleehts 8 em langer is geworden. Dat men
toeh op grote schaal en niet aIleen in Nederland een langer worden - tot meer
dan 15 em - heeft geeonstateerd, komt volgens Oppers, omdat men geen rekening heeft gehouden met de doorgroei zoals die in de negentiende eeuw nog
optrad na de militaire keuring. Dat men doorgroeit is dus een gevolg van het
aehterblijven in de groei 6 ).
Op basis van onderzoeksmateriaal uit 1820, stelt Oppers verder nog dat de
gemiddelde man in 18202 em langer werd dan in 1850. Dit korter worden van
de bevolking, had onder meer tot gevolg dat men in 1861 de minimumlengte
voor dienstplieht terugbraeht naar 156 em en de dienstpliehtige leeftijd van 19
naar 20 jaar verhoogde (keuring van 18 naar 19 jaar). Beide maatregelen waren bedoeld om het aantal "ondermaatsen" enigszins in te dammen 7 ).
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TABEL 1
Gemidde/de /engte en /engtetoename per /eejtijdsjaar (schematisch) vo/gens Oppers,
/850-/960
1850
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

49
68
78

85V,

91'/,
96'/,
101
105
109
113
117
121
125
130
135
139
143
147
152
162
165
167
168
168 V,

Toename

1916

Toename

50
19
10
7V,

6
5
4 V,

72'/,

22 V,

85
93 V,
100 V,
106 V,

12 V,
8 V,

111 V,

116

4
4
4
4
4
4
5
5
4
4
4
5
10
3
2
1

120V,

125
129 V,

135
140V,

145
149 V,
154
158 V,

168'/ ,
171'/ ,
173'/,
174 '/,
175

7
6
5
4V,
4V,
4V,
4 V,
5V,
5V,
4V,
4V,

4'/,
4 V,

10
3
2
1

1960
51
75
88 V,
98
106
113
119
124
129
135
141
146
151
156
160
170
173
175
176
176 V,

Toename
24
13 V,

9'/,
8
7
6
5
5
6
6
5
5
5
4
10
3
2
1
V,

,/,

V,

Op grond van literatuuronderzoek komen Brinkman e.a. tot de conclusie,
dat: "De uiteindelijke lengte van een mens [afhankelijk is] van een ingewikkeld sam ens pel van factoren als : behuizing, weerstand tegen ziekten, medische voorzieningen, hygienische omstandigheden, duur van de werkdag, genetische factoren, maar vooral de hoeveelheid en de kwaliteit van de voeding
(met name protei'nen) [.. J, de invloed van genetische factoren [is] waarschijnlijk gering en indien men slechts een land in ogenschouw neemt, van te verwaarlozen omvang" (p. 47-48). Het lijkt Brinkman e.a. geoorioofd om het nationaal inkomen als een soort "catch-all" variabele te gebruiken voor de genoemde factoren. Van belang is verder de veronderstelling van Brinkman e.a.
dat "een groeibevorderende stimulus" van groter belang is in een periode van
snelle groei zoals "in het tweede of derde levensjaar" dan in een periode van
relatief langzame groei, zoals bijvoorbeeld op "elf- of twaalfjarige leeftijd"
(p . 41).

Voor de relatie tussen de materiele omstandigheden en de lengte van keurlingen, steunen Brinkman e.a. voornamelijk op de dissertaties van Oppers en
Van Wieringen 8). Dit verb and wordt door de genoemde auteurs ook heel duidelijk gelegd . Wat Brinkman e.a. echter niet goed doorzien, is dat voorzover
Oppers of Van Wieringen een relatie leggen, dit steeds een relatie is op betrekkelijk korte termijn. Van Wieringen ziet bijvoorbeeld een duidelijk verband

LEN GTE EN NATIONAAL INKOMEN

5

tussen o.a. de siechte materieie situatie gedurende de Eerste Wereidoorlog en
de iengte van de lichting 1918-1921 en de economische crisis van dejaren dertig
en de lengte van de lichtingen 1931-19349 ). Het duidelijk waarneembare effect
van de Tweede Were1doorlog was in 1950 al weer uitgewerkt. Van Wieringen
concludeert in dit verband: "Het is niet aannemelijk dat de crisisperiode een
speciale invloed op de lengte van de keurlingen van lichting 1950 heeft gehad" to). Voor de negentiende eeuw is er de analyse van De Meere waaruit naar
voren komt dat de fluctuaties in het aandeel "ondermaatsen" in het algemeen
samenhangen met de voedselsituatie in de jaren direct voorafgaande aan de
keuring").
Ook Oppers stelt dat vertraagde groei op de keuringsdatum een gevolg is
van een proces op relatief korte termijn, namelijk 3 tot 7 jaar voor de keuring.
Dit valt volgens Oppers af te lei den uit de analogie met de Tweede Wereldoorlog. Hierbij constateert Oppers dat als gevolg hiervan de lengte van keurlingen
tussen 1948 en 1953 onder de trend bleef, daarna echter niet meer (de in en na
1954 gekeurden waren in 1944-45 10 jaar of jonger). Vertragingen in de groei
op jonge leeftijd zijn niet meer relevant op de keuringsleeftijd 12). Men weet
dus een bepaalde achterstand weer in te lopen indien de materiele omstandigheden verbeteren! Dit houdt ook in dat voorlOver er tijdens de keuring vertragingseffecten merkbaar zijn, dit uitsluitend de merkbare effecten zijn van een
gemiddeld later plaats vindende adolescentiestrekking.
Als het bovenstaande juist is, dan zien we niet in hoe het achterblijven in de
groei van invloed kan zijn op de uiteindelijke lengte tijdens de keuring anders
dan door een verschuiving van het adolescentie-effect. Dit houdt dus in dat de
groei behorende bij de eerste tien levensjaren op negentienjarige leeftijd ten allen tijde is bereikt. Hoewel we het met Brinkman e.a . eens zijn, dat de groei
van de mens voornamelijk wordt bepaald door materiele omstandigheden,
met name door de voeding, hebben we zeer sterke twij fels aan het door hen gelegde verband tussen de materiele omstandigheden in aile negentien aan de
meting voorafgaande jaren en het metingsresultaat.
We zijn het er verder niet mee eens dat het nationaal inkomen als een soort
grote gemene deler valt te gebruiken voor de in de vorige alinea's genoemde
materieIe omstandigheden. Of het nationale inkomen nu van de vraagzijde of
van de aanbodzijde wordt bekeken, steeds omvat het aanzienlijk meer factoren dan de produktie en consumptie van "eerste en tweede levensbehoeften".
Daarnaast is er het probleem van veranderingen in inkomensverdeling en
marktverhoudingen. Een goed voorbeeld hiervan is de agrarische crisis van de
tachtiger jaren die lOwel een daling van de voedselprijzen gaf als een verarming van de agrarische sector.

III

LENGTEGEGEVENS VAN KEURINGEN

Ten aanzien van het gebruik van lengtegegevens van keuriingen, stellen Brinkman e.a.: "Ten eerste ligt het gebruik van de gegevens van lotelingen voor de
hand. Het gaat hier name1ijk om een ,mooie' populatie, want elke man moet
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sinds de dienstplichtwet van 1862 gekeurd worden, a1 gebeurde dat niet altijd
op dezelfde leeftijd. Ten tweede is het noodzakelijk de mediane lengte te nemen aangezien de lengte van de lotelingen in open klassen zijn ingedeeld, zodat de gemiddelde lengte der lotelingen, [... J, niet exact uit de tabellen kan
worden afgeleid, maar de mediane lengte wei" (p. 48).
Dat het - bij gebrek aan andere gegevens - voor de hand ligt de lengte van
lotelingen te nemen, kunnen we begrijpen, we zijn het er echter niet mee eens
dat dit een ,mooie' populatie" betreft. Onze kritiek richt zich dan ook in eerste
instantie op de vraag, of deze cijfers iiberhaupt wei zijn te gebruiken, met name op de vraag in hoeverre hier de meetlat als constant valt te beschouwen. In
tweede instantie zullen we uitgebreid ingaan op de procedure die ze hebben
toegepast bij de berekening van de door hun gebruikte mediane lengte.

Constante meet/at?
Brinkman e.a. vergissen zich als ze stellen dat hun mediane lengte een gemiddelde is van elke tijdens het keuringsjaar levende man; van lang niet iedereen
werd namelijk tijdens de lotingsdag de lengte gemeten. Daarnaast is er het probleem van de adolescentieverschuiving en de samenhang daarvan met de keuringsleeftijd. Op dit laatste zullen we als eerste ingaan.
Brinkman e.a. gaan uitgebreid in op de constatering van Oppers, dat in de
negentiende eeuw doorgroei na het 1ge levensjaar, dus na de keuring vanwege
het Ministerie van Ooriog, zeer veel voorkwam 13) . Des te opmerkelijker is het
dat ze vervolgens niet ingaan op de consequenties die dit heeft voor het gebruik
van de meetgegevens voor hun model.
Hoe verhoudt nu zich de keuringsleeftijd tot de gemiddelde adolescentieverschuiving? De gemiddelde keuringsleeftijd verschilde per peri ode als
voigt: 14)
1862-1891 193/ 4 jaar
1892-191220114 jaar
1913-1935 195/ 6 jaar
1936-1940185/ 6 jaar
Volgens Oppers is de spreiding van de score van het moment van de adolescentiestrekking rond het gemiddelde dusdanig, dat twee standaardafwijkingen overeenkomen met 23/ 4 jaar l5). Dit betekent dus dat 95070 van aile gevallen
de groeifase van de adolescentiestrekking heeft voltooid binnen ± 2,75 jaar
van het gemiddelde. De vraag wordt nu op welke leeftijd de mannen gemiddeld de adolescentiestrekking voltooiden. Hier zijn voor de negentiende eeuw
aileen enige plaatselijke gegevens over. Dit geeft, aldus Oppers, de volgende
indruk: De adolescentie-strekking had omstreeks 1860 gemiddeld pas op negentienjarige leeftijd plaats gevonden . Dus 50% van de negentienjarigen beyond zich nog in of voor de adolescente groeifase. Gegeven: (I) een normaalverdeling zoals geschetst, (2) een in 1863 reeds plaats gevonden verbetering tot
een gemiddelde leeftijd van voltooide adolescentiestrekking van pakweg 18
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112 jaar, (3) een gemiddelde keuringsleeftijd van 193/4 jaar, dan zal omstreeks 1863 nog ongeveer 116 van de keuriingen zich in de adolescente fase
hebben bevonden. Pas omstreeks 1890 was het zover dat bijna 950/0 van de
keurlingen de fase van de adolescentiestrekking had voItooid . Omdat in 1892
de gemiddelde keuringsleeftijd werd verhoogd tot 20 114 jaar zal vanaf deze
tijd nagenoeg iedereen min of meer door de adolescentiestrekking zijn heen
gegaan. Voor die tijd is dat echter zeker niet het gevaI'6). (Dit betekent overigens niet dat iedereen was uitgegroeid. Zoals Tabell laat zien, kan men na de
adolescentiestrekking gemiddeld nog 3,5 em doorgroeien).
Voor Brinkman e.a. heeft dit als consequentie, dat de groei van de mediane
lengte tussen 1863 en 1892 zowel een gevolg is van de vertic ale groeiverschuiving als van de horizontale. Dit betekent dat hun cijfers betreffende de gemiddelde lengte van v66r 1892 niet vergelijkbaar zijn met die van na 1892. Hierdoor komen ze tot een systematische overs chatting van de "groeikracht" van
de Nederlandse bevolking van v66r 1892. En daarmee via hun model tot een
systematische onderschatting van het nationale inkomen. Ais 116 van de lotelingen omstreeks 1863 de adolescentiefase nog moet krijgen en de groei hiervan gemiddeld 70 mm (Tabell) zal bedragen, dan zal de gemiddelde lengte bij
het begin van de periode met 11 mm te laag liggen17). Omdat de gehele stijging
over de peri ode 1863-189227 mm (Bijlage) bedraagt, is deze stijging dus voor
ongeveer 40% te danken aan de horizontale groeiverschuiving '8 ).
In de tweede helft van de negentiende eeuw waren lang niet aIle lotelingen op
de lotingsdag aanwezig om zich te laten keuren, ongeveer 15% liet het afweten
bij de loting. Het is de vraag in hoeverre dit van invloed is geweest op de gemiddel de uitkomst van de lengte-metingen. Elders gaan Brinkman, Drukker en
Stuurop uitgebreid in op de representativiteit van hun materiaal. Ze bestrijden
hierin het uitgangspunt van De Meere dat de keuringsgegevens nagenoeg uitsluitend betrekking hebben op de lagere standen, omdat de hogere zich tot
1899, via het vigerende rempla9antenstelsel, toch Heten vervangen voor de feitelijke dienstplicht '9). De argumentatie van Brinkman, Drukker en Stuurop
dat dit niet het geval geweest kan zijn, achten wij meer dan overtuigend. Toch
denken we dat de mediane lengte door het wegblijven van een deel van de lotelingen negatief is beinvloed.
In de eerste plaats lijkt het ons namelijk toch wei vast te staan dat de "hogere" standen meer weg bleven dan de lagere standen. Bruinsma geeft de volgende beschrijving van de lotingsdag: "Terwijl op het land en in de volksklassen
de lotingsdag als eene bijzondere gebeurtenis geldt, waaraan niemand zich
onttrekt, houden alleriei overwegingen vele inwoners en vooral de gegoeden in
de steden terug om persoonlijk te loten en zich te laten meten"20). Enklaar
heeft op basis van Utrecht (periode 1900-1909) uitgerekend, dat als het verschH in welstandsklassen wordt geneutraliseerd de gemiddelde lengte 1 mm
hoger zal zijn. Daarbovenop en waarschijnlijk belangrijker is er het - ook
door Enklaar onderkende verschijnsel - dat in al1e welstandsklassen de beneden of dicht bij de maat zijnde keuriingen nagenoeg al1emaal aanwezig geweest zullen zijn 21 ). Een van de argumenten van Brinkman, Drukker en Stuurop tegenover De Meere is dan ook, dat een jongeman uit de hogere standen
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zich als het enigszins kon liet afkeuren, daar hij zo een rempla~ant araison van
j 500 kon uitsparen. Daarnaast toonden Brinkman, Drukker en Stuurop aan
dat 115 a 113 van de bij de keuring ajwezigen beroepssoldaten waren - dat zijn
dus allemaal mannen van boven de maat 22).
Alles bij elkaar zorgen bovengenoemde factoren voor een onderschatting
van de werkelijke gemiddelde lengte van de negentien- en twintigjarige Nederlandse jonge mannen. De vraag is echter met hoeveel 23 ).

Berekening van de mediaan
Voor de gemiddelde lengte hebben Brinkman e.a. de mediaan genomen vanwege de open einden van de klassen van de frequentie-verdeling van de lengtematen van de keuriingen. Vreemd genoeg vermelden ze daarbij niet om hoeveel en om welke klassen het eigenlijk gaat. Na inspectie van het bronnenmateriaal en narekening van hun berekening, bleken dat er slechts vier te zijn:
(A) 1,55 m en kleiner
(B) 1,56-1,59 m
(C) 1,60-1,69 m
(D) 1,70 m en groter
Zoals reeds geciteerd, achten Brinkman e.a. dit materiaal voldoende om
hieruit een exacte berekening van de mediaan te maken. Van Wieringen meent
echter dat de intervallen van deze klasse-indeling te groot zijn om een nauwkeurige berekening van de mediaan mogelijk te maken24). Brinkman e.a. doen
Van Wieringen dan ook onrecht als ze hem een pagina eerder aanhalen met dat
"Van Wieringen het dus blijkbaar in principe mogelijk acht om een solide
kwantitatieve relatie vast te stellen tussen een bepaalde lengtemaat (bijvoorbeeld, de mediane lengte van lotelingen) en een bepaald niveau van materieie
welstand (zeg, het reele nationale inkomen per hoofd van de bevolking)" (p.
47, cursivering door ons). In het volgende zullen we aantonen dat Van Wieringen gelijk heeft. Aan de hand van een verbetering van de cijfers zullen we bovendien laten zien, dat Brinkman e.a. tamelijk onzorgvuldig met hun bronnenmateriaal zijn omgegaan (voor de uitkomsten van onze narekening en herberekening, zie Bijlage).
Voor de periode 1863-1916 bevindt de mediane keurling zich in de categorie
1,60-1,69 m. [1595-1695 mm], Brinkman e.a. berekenden de mediaan met de
volgende formule (A, B en C als percentages van het totaal):
1595 mm + Q { [50,0- (A + B)]lC)* 100 mm Q
Vooral ook omdat C een zeer grote categorie is, over de gehele peri ode 18631900 50 tot 55070 van het totale aantal keurlingen, is het risico om meetfouten
te maken tamelijk groot.
Op basis van bronnenmateriaal met een aanzienlijk groter aantal frequentieklassen was het mogelijk om voor de peri ode 1863-1877 een nieuwe berekening te rna ken van de mediane lengte. De door ons nieuw berekende uitkomsten, op basis van een onderverdeling van de C-klasse in vier subcategorieen, zijn opgenomen in de Bijlage. Daarnaast is ook de berekening van
Brinkman e.a. opgenomen, evenals de door hen gehanteerde afronding.
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De vergelijking tussen hun berekening en die van ons laat zien, dat Brinkman e.a. voor de periode 1863-1877 systematiseh te laag zijn uitgekomen.
Hoewel deze afwijking vanaf een bepaald moment kleiner zal worden, om op
het moment dat de gemiddelde lengte 1695 mm is 0 mm te zijn, neemt deze afwijking in de periode 1863-1877 voorlopig nog toe tot 2,5 mm in 1877 25 ). Een
lOrgvuldiger bronnengebruik had Brinkman e.a. er ook voor behoed om voor
1864 van een lengte van 1647 mm uit te gaan. Vit onze narekening blijkt dat dit
1641 mm moet zijn. Op de lOrgen die Brinkman e.a. bespaard lOuden zijn gebleven, zullen we later ingaan, als we de door hen tussen 1844 en 1845 geeonstateerde 180%-groei van het nationale inkomen onder de loep zullen nemen.
Onze narekening van de methode-"Brinkman e.a." voor de peri ode 18781916 laat verder zien, dat ze naast het eijfer van de mediaan voor 1864 ook
voor de jaren 1881, 1888 en 1894 foutieve eijfers hebben gepublieeerd, en naar
we mogen aannemen, ook hebben gebruikt.
Tussen 1877 en 1900 zijn er ook bij ons voor de klasse 160 tot 169 em lengte
geen verdere onderverdelingen bekend. Vanaf 1900 is er voor elk vijfde jaar
eehter weer een uitsplitsing te vinden en wei in twee klassen: 160-164 em en
165-169 em. Van deze onderverdeling is gebruik gemaakt om een nieuwe mediane lengte te sehatten voor de jaren 1900, 1905, 1910 en 1915. Hieruit komen
versehillen van respeetievelijk 3,27, 2,22, 1,87 en 0,26 mm. De daling van het
versehil tot 0 is logiseh vanwege de nadering van de klassegrens in 1917.
Hieraan voorafgaand was dus al gebleken dat ook in de peri ode 1863-1877
sprake was van een ondersehatting van de mediane lengte. In plaats van een
daling van het verschil is hier eehter sprake van het tegenovergestelde: het versehilloopt op van 0,7 mm in 1863 tot 2,5 mm in 1877. Het is niet onredelijk te
verondersteIlen, dat ook in de tussenliggende periode 1878-1899 de lengte van
de mediane keurling van Brinkman e.a. te laag ligt. Met hoeveel is niet bekend,
een eorreetie van de gehele reeks met + 3 mm, zal ons inziens de tijdreeks echter waarsehijnlijk eerder doen verbeteren dan versleehteren. De eorreetie voor
de nog overblijvende tussenliggende jaren in de periode 1900-1917 werd verkregen op basis van interpolatie.
Afronden op hele millimeters? Op het eerste gezieht is het begrijpelijk dat
Brinkman e.a. afronden op hele millimeters; immers het zou al mooi zijn als
indertijd steeds op 1 mm nauwkeurig is gemeten, laat staan op 0,1 mm.
Het gaai hier eehter niet om individuele metingen, maar om het gemiddelde
van 25.000 tot 80.000 metingen per jaar. Ais men mag veronderstellen dat
meetfouten elkaar zullen opheffen, is er geen reden om op hele millimeters af
te ronden. Gegeven de volgende overweging, is het zelfs sterk af te raden: het
model is het meest gevoelig voor afrondingsfouten, daar waar het nationale
inkomen het verst verwijderd is. Dit inkomen loopt namelijk parallel aan het
eerste levensjaar van de gemiddelde loteling, het jaar waarin hij het sterkst
groeit (Tabell). Dit is preeies het nationale inkomen dat steeds gesehat moet
worden. Het door Brinkman e.a. ten onreehte geeonstateerde lengteverschil
tussen 1863 en 1864 van 7 mm geeft bijvoorbeeld een nationaal inkomen voor
1845 dat maar ongeveer 35070 bedraagt van dat in 1846! Ais hier een vaste ver-
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houding kan worden verondersteld, dan zorgt elke 0, 1 mm stijging/daling van
de mediane lengte voor een stijging/daling van het nationale inkom en van
twintig jaar daarvoor met 1070. De afronding aileen al staat dan voor fluetuaties in het nationale inkomen van maximaal ± 5 %! Dat afrondingen zulke
grote effeeten ten gevolge kunnen hebben, komt doordat de "range" waarover de formule van Brinkman e.a. werkt aanzienlijk kleiner is dan bijvoorbeeld een gemiddelde lengte van 1665 mm suggereert. De formule werkt op een
termijn van twintig jaar. Aileen de range op deze termijn is relevant en bedraagt bijvoorbeeld voor de periode 1863-1882 18 mm. Voor de periode 18831902 bedraagt de range 17 mm, voor 1903-192222 mm.
De berekening voor de peri ode 1917-1940 verdient aparte aandaeht, van wege de overgang van de mediane keurling van klasse C (160 tot 169 em) naar
klasse D (170 em en meer). Omdat deze laatste klasse een open klasse is,
moesten Brinkman e.a. hier een grens trek ken anders konden ze geen mediaan
uitrekenen. Vit de herberekening blijkt, dat ze hierbij hebben gekozen voor
een grens van 180 em 2 .). Dit betekent dat ze een systematisehe ondersehatting
van de mediane lengte inbouwen, een ondersehatting die groter wordt naarmate er meer keurlingen van 180 em en meer werden gemeten. Deze fout was
niet nodig geweest daar al vanaf 1900 voor elke vijf jaar de gegevens zijn uitgesplitst in twee eategorieen: een van 170-179 em en een van 180 em en meer.
Brinkman e.a. zijn bovendien niet consequent. Voor het jaar 1937 besluiten
ze plotseling de betere methode te hanteren (dus met gebruikmaking van de
klasse 170-179 em). Dit geeft een plotselinge stijging in hun mediaan van 8
mm! Als men deze sprong al in 1934, als er voor het eerst jaarlijkse gegevens
komen, had gewaagd dan was het versehil beperkt geweest tot 6 mm. Verder
moet nog worden aangetekend dat ook het door Brinkman e.a. gepublieeerde
cijfer voor 1918 verkeerd is (3 mm te weinig).
De door ons gemaakte correctie gebeurt door middel van regressie-analyse.
De formule wordt opgesteld op basis van de bekende relatie voor de jaren
1920, 1925 etc. tussen de "goede" mediaan en de "minder goede" mediaan
van Brinkman e.a. Zie verder de toelichting bij de tabel in de Bijlage.
Als de hiervoor gegeven kritiek bij elkaar wordt gezet, dan wijst alles in een
richting: Een onderschatting van de mediane lengte, die eehter in de jaren na
1900 geringer wordt, daarmee een overschatting van de economisehe groei en
hoogstwaarschijnlijk ook verkeerde parameters in hun Almon-vertraagde regressievergelijking, waarmee Brinkman e.a. hun sehattingen hebben uitgevoerd.

IV

GEGEVENS OVER HET NA TIONAAL INKOMEN

Voor hun berekeningen hebben Brinkman e.a. gegevens nodig van het nationaal inkomen in vaste prijzen per hoofd voor de periode 1900-1940. In de bijlage bij hun artikel worden twee reeksen van deze grootheid gepresenteerd,
een ontleend aan Van Stuijvenberg & De Vrijer (VSV) en een (voornamelijk)
ontleend aan Mitchell. Opvallend is dat het hen klaarblijkelijk niet stoort dat
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er twee reeksen beschikbaar zijn. Zelfs de vraag welke reeks het meest betrouwbaar is en het best gebruikt kan worden, wordt niet behandeld! Sterker
nog, slechts via indirecte aanwijzingen slaagt de lezer erin te concluderen dat
Brinkman e.a. de reeks van VSV gekozen moeten hebben; deze keuze wordt
echter niet verantwoord.
De harde kritiek van Griffiths en De Meere op deze reeksen, blijft eveneens
onbesproken17). Vit die kritiek is duidelijk geworden dat de cijfers voor de jaren 1900-1921 niet serieus genomen kunnen worden. Zo is er bijvoorbeeld om
de reeks van het nominale nationaal inkomen te defleren, bij gebrek aan een
goede deflator, ten onrechte gebruik gemaakt van een prijsindex van de
gezinsconsumptie. De beide reeksen laten bovendien tussen 1900 en 1913 een
onwaarschijnlijk geringe groei zien. In deze jaren van snelle econornische expansie zou het inkomen per hoofd volgens de reeks van VSV slechts met
0,650/0 per jaar zijn toegenomen (volgens de reeks van Mitchell zelfs met
slechts 0,28% per jaar!).
In 1987 heeft het C.B.S., dat de genoemde problem en weI onderkent, voor
de peri ode 1921-1939 nieuwe, sterk verbeterde schattingen van het nationaal
inkomen gepubliceerd. Deze laten vooral in de jaren twintig een belangrijk
snellere groei van het nation ale inkomen zien dan eerst werd aangenomen 28 ).
Brinkman e.a. hebben deze cijfers echter niet gebruikt (of niet kunnen gebruiken). De "verbeterde cijfers", waarmee wij in de volgende paragrafen aan het
rekenen slaan, bestaan voor 1921-1939 uit deze nieuwe C.B.S.-cijfers, gecombineerd met bevolkingscijfers van Maddison"). Voor de periode 1900-1920
hebben we, met forse tegenzin, gebruik moeten maken van de reeks van VSV.
Immers, aIleen door de berekeningen van Brinkman e.a. te herhalen en uit te
breiden, konden we de betekenis van hun resultaten onderzoeken.

V REGRESSIE EN EXTRAPOLATIE
Het ogenschijnlijk meest overtuigende onderdeel van het onderzoek van
Brinkman e.a., waardoor zelfs de scherpste kritiek lijkt te moeten verstommen, is de analyse van het statistisch verband tussen de lengte van de lotelingen
en het nationaal inkomen in de periode 1918-1940. De R2 die in deze analyse
wordt bereikt, is indrukwekkend hoog (groter dan 0,99). Bovendien vertonen
de coefficienten van de Almon-vertraging waarmee gewerkt wordt, een patroon dat lijkt op de YASSIS-curve van Oppers.
In deze paragraaf zullen we dit resultaat van Brinkman e.a. aan de hand van
de verbeterde cijfers over het nationaal inkomen en de lengtegroei op zijn
waarde onderzoeken. De vergelijking van de Almon-vertraging wordt bepaald
door drie variabelen:
(1) het aantal vertraagde jaren (n); Brinkman e.a. kiezen voor n = 18, gezien
het feit dat de lotingen in hun 1ge jaar gemeten worden (p. 49);
(2) de graad van de gekozen polynoom (p); Brinkman e.a. kiezen, mede gelet
op het verloop van de YASSIS-curve voor een derde-graads functie (p . 49);
(3) het al dan niet hanteren van kop- of staartbeperkingen, als gevolg van bij-
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voorbeeld een kopbeperking nadert de invloed van het voorafgaande jaar
(t-1) tot nul; Brinkman e.a. zijn gezien het verloop van de YASSIS-curve
"gedwongen" een kopbeperking te introduceren (p. 50-51, 53). (N.B. Zeker als er, zoals in het grootste deel van de eeuw, gemeten wordt op het moment dat nog een groot deel van de lotelingen de adolescentiestrekking
doormaakt, is deze kopbeperking echter uiterst twijfeIachtig).
Door deze drie keuzes, die tezamen de structuur van de Almon-vertraging bepalen, ontstaat er een zekere overeenstemming tussen de coefficienten van de
Almon-vertraging en de YASSIS-curve. Het Iijkt er dus op dat de uitkomst
van het onderzoek - te weten beide curves lijken op elkaar (p . 53) - in belangrijke mate het resultaat is van deze keuzes. Brinkman e.a. verkregen een
YASSIS-curve omdat ze n, p en de kopbeperking zo kozen dat er weI een
YASSIS-curve uit moest komen!
AIs de hypothese van Brinkman e.a. juist is, dan moet de regressievergelijking met n = 18, p = 3 en een kopbeperking, vee I bet ere resultaten opleveren
dan regressievergeJijkingen met andere combinaties van deze varia belen van
de Almonvertraging. We hebben getracht deze hypothese te toetsen door een
groot aantal combinaties van deze variabelen met de verbeterde cijfer van de
lengte en het nationaal inkomen door te rekenen. Nu kan men n, p en de verschiIIende kop/staart-beperkingen in feite bijna eindeloos combineren. Om
praktische redenen hebben we ons beperkt tot de volgende mogeIijkheden:
p = 1,2,3 en 4; n = 5,10,13, 15 tim 21 en wei of geen kopbeperking. In Tabel
2 zijn bovendien aileen de min of meer relevante uitkomsten opgenomen.
Uit Tabel2 bJijkt, dat ook de uitkomsten van de regressievergelijking buiten
de volgens Brinkman e.a. ideale combinatie (n = 18, P = 3 en met kop) zeer bevredigend kunnen zijn. Zeer vaak worden hoge F-waarden en hoge waarden
van R2 in combinatie met een redelijke Durbin-Watson aangetroffen. Met andere woorden: de uitkomsten van Brinkman e.a. zijn niet uitzonderlijk voor
dit type analyse.
Opvallend is weI dat in bijna aile reeksen n = 18 het beste scoort; de waarden
van F en R2 (die natuurlijk onderling samenhangen) zijn vrijwel steeds bij dit
aantal vertragingen het hoogst. Dit onderdeel van de hypothese wordt in zekere zin bevestigd door deze analyse.
Voor de kopbeperking en de graad van de polynoom ligt dit aanzienlijk
minder duidelijk. Men kan concluder en dat een groot aantal combinaties van
de variabelen van de Almon-vertraging een goede "fit" geven en zich "dus"
lenen voor het terugprojecteren van de relatie tussen lengtegroei en nationaal
inkomen. Het resultaat van het onderzoek is dan een groot aantal mogelijke
groeipaden van het nationaal inkomen in de negentiende eeuw; hierdoor
wordt in feite de onzekerheid over de werkelijke hoogte van het inkomen aIleen maar groter. Met enige goede wil kunnen in Tabel 2 echter weI twee duideJijke "toppers" onderscheiden worden, nl. n = 18, P = 3 met kop (de keuze van
Brinkman e.a.) en n = 18, P = 1 zonder kop. De laatste combinatie heeft veruit
de hoogste F-waarde; voor de eerste combinatie geldt dat de structuur van de
vertragingen tot op zekere hoogte overeenstemt met de YASS IS-curve. Een
aantal andere zeer goede combinaties (bijvoorbeeld n = 18, p = 2 zonder kop;
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TABEL2
Schattingsresultaten van regressievergelijkingen met een Almon-vertraging en
verschillende combinaties van n, p en kopbeperking
n = 5
p = 1
met
kop

R2

10

13

15

16

17

18

19

20

21

F
OW

0,959 0,959 0,961 0,960 0,962 0,965
445
449
463
461
480
527
0,60 0,59 0,52 0,56 0,65 0,60

p = I R2
zonder F
kop
OW

0,986 0,9887 0,9903 0,9918 0,9915 0,9907 0,9915
692
972 1149 1104 1013 1103
831
1,47 1,84 2,10 2,24 2,23 2,24 2,16

R2
F
OW

0,973 0,976 0,979 0,981 0,982 0,982 0,982
347
392
443
496
514
519
526
0,89 1,02 1,11
1,15 1,19 1,23 1,20

p = 2 R2
zonder F
kop
OW

0,985 0,9899 0,9896 0,9901 0,9913 0,9909 0,9903 0,9910
426
622
602
694
636
725
696
646
2,22 1,93 2,09 2,18 2,24 2,23 2,25 2,17

P= 2
met
kop

p = 3
met
kop

R2 0,54 0,965 0,9790,9897 0,98940,9903 0,99160,9895 0,9875 0,9880
F
177
645 ~
302
610
590
595
501
523
8
OW 0,31
1,64 1,99 1,90 2,26 2,36 2,29 2,08 1,99 1,74

p = 3 R2 0,53 0,963 0,985 0,9894 0,9889 0,9897 0,9911 0,9904 0,9901 0,9905
zonder F
125
444
425
455
6
312
531
490
478
497
kop
OW 0,29 1,61 2,12 1,94 2,14 2,31 2,30 2,23 2,22 2,22
P = 4
met
kop

R2

0,53 0,9630,98890,99070,99080,99090,99150,9913 0,9915 0,9904
544
491
552
F
6
125
423
508
511
516
552
OW 0,26 1,69 2,17 2,18 2,27 2,33 2,36 2,37 2,31 2,28

p=4 R2
zonder F
kop
OW

0,967 0,9881 0,9901 0,9903 0,9907 0,9912 0,9918 0,9914 0,9899
459
111
317
408
382
390
429
438
373
2,19 2,16 2,19 2,34 2,49 2,43 2,64 2,42 2,25

F staat voor F-toets, OW voor Ourbin-Watson-toets en R2 voor de verk1aarde variantie.
Oe berekening is uitgevoerd v~~r de 1engte-gegevens 1921-1940 (Brinkman e.a. baseerden hun berekening met n = 18 op de peri ode 1918-1940; teneinde vergelijkbare uitkomsten te verkrijgen, hebben we bij aile vergelijkingen de periode 1921-1940 tot
uitgangspunt genomen).

n = 18, p = 4 met kop) verschillen slechts marginaal van de twee genoemde
"toppers". In de volgende paragraaf zal, om de hier geschetste problemen
verder uit te werken, de extrapolatie van het nationaal inkomen in de negentiende eeuw aan de hand van de twee genoemde toppers ondernomen worden.
Deze oefening in het werken met regressievergelijkingen met een Almonvertraging heeft ons enigszins wantrouwend gemaakt tegenover de uitkomsten ervan. Vrijwel steeds worden er, volgens de regels van de normale regressieanalyse, zeer significante en hoge verklaarde varianties gevonden. Het is dan ook
zeer de vraag in welke mate dit moet worden toegeschreven aan de techniek
van de Almon-vertraging zelf. Deze kiest immers de structuur van de vertraagde variabelen zodanig dat de uitkomsten optimaal zijn (de R2 zo hoog mogelijk is). Een hoge R2 in een regressievergelijking met een Almon-vertraging kan
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dus niet zonder meer vergeleken worden met dezelfde R' in een gewone regressievergelijking, een feit waar Brinkman e.a. ons inziens volledig aan voorbij
zijn gegaan (vgl. hun opmerkingen op p. 54).
Bovenstaand vermoeden kan eenvoudig onderzocht worden door in de regressievergelijking met een Almon-vertraging in plaats van het nationale inkomen twee willekeurige reeksen als verklarende variabele voor de lengte van 10telingen in de peri ode 1921-1940 op te nemen. Dit zijn (1) een reeks ad random
gekozen getaIlen, varierend van 0 tot 100 en (2) een reeks met een (willekeurige) trend van 30/0 per jaar (beginnend met 1900= 100) en een ad random storing rondom de reeks, varierend van -5% tot + 5% van de reeks-waarde. We
hebben deze oefening beperkt tot n = 10,13, 15 tim 21 en p = 3 zonder kopbeperking (Tabel 3).
TABEL 3
Schattingsresultaten van regressievergelijkingen met een Almon-vertraging en met
willekeurige reeksen als verklarende variabele
p =3
geen kopbeperking

n

=

10

13

15

16

17

18

19

20

21

0,28
3
0,32

0,78
18
0,81

0,85
28
0,60

0,88
36
0,86

0,90
43
0,95

0,89
38
0,74

0,87
32
0,55

0,88
37
0,66

0,94
70
0,89

reeks 1

R'
F
OW

reeks 2

R' 0,981 0,989 0,988 0,982 0,983 0,986 0,986 0,987 0,987
373
392
267
272
348
357
253
412
363
F
OW 1,24 1,69 1,66 1,42 1,39 1,67 1,61
1,67 1,82

°

F staat voor F-toets, OW voor Ourbin-Watson-toets en R' voor de verklaarde variantie.
Reeks 1 bestaat uit ad random cijfers en varierend tussen en 100. Reeks 2 bestaat uit
een trend van 3% (1900 = 100) en ad random trendfluctuaties van ± 5 %. Oe berekening
yond plaats over 1921-1940; zie verder bij Tabel2.

Tabel3laat zien dat de eerste, volledig ad random reeks al significante resultaten geeft met waarden van R' in de buurt van de 0,88, al is de DW-toets
steeds veel te laag. De tweede, trendmatige reeks geeft in aIle opzichten een
gunstig beeld te zien . De R' is steeds groter dan 0,98 ("ongelooflijk hoog") en
de F-waarde duidt eveneens op een zeer significant verband; ook de DW -toets
is niet onbevredigend. Verder valt op, dat n= 18 geen "top" in de waarden
van F en R' laat zien, hetgeen in Tabel2 wei vaak het geval is.
Omdat de regressie-analyse die gebruik maakt van een Almon-vertraging
tussen de lengte van lotelingen en twee willekeurige reeksen zulke significante
uitkomsten oplevert - zeker in het geval van reeks 2 - kan worden geconcludeerd dat de met behulp van deze techniek door Brinkman e.a. gevonden goede "fit" tussen lengte en het nationaal inkomen voor een zeer groot deel aan
de techniek zelf moet worden toegeschreven.
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De extrapo/atie vo/gens Brinkman e.a.
De door Brinkman e.a. gepresenteerde reeks van het reele inkomen per hoofd
in Nederland in de periode 1846-1921 - gebaseerd op het extrapoleren van het
in de periode 1918-1940 gevonden verband tussen lengtegroei en nationaal inkomen - heeft twee opvallende eigenschappen (Figuur 4, p. 63). De reeks
wordt ten eerste gekenmerkt door extreme schommelingen in het nationaal inkomen en ten tweede door opvallende trendbewegingen . Voordat de resultaten van onze extrapolatie met de twee "toppers" worden gepresenteerd, zal
eerst op deze twee eigenschappen worden ingegaan.
Extreme schommelingen: in 1846 groeit het inkomen (per hoofd) met 1810/0
(!), in 1863 met 300/0, in 1894 met 280/0, om slechts enkele voorbeelden te geyen. Tegenover deze "groeistuipen" staan jaren waarin de economie dramatisch moet zijn ingestort: in 1861 daalt het inkomen per hoofd met 260/0, in
1877 met 22070 en in 1892 nog eens met 22%. Brinkman e.a. proberen dit probleem weg te poetsen door de extreme schommelingen toe te schrijven aan de
"pre-industriele" of "vroeg-industriele" samenleving (p. 68), maar dit is niet
meer dan een losse gedachte, die door geen enkel empirische studie ondersteund wordt. Een dee! van de extreme instabiliteit van hun reeks kan overigens verklaard worden door de fouten die zijn gemaakt bij het schatten van
de mediane lengte van de lotelingen. De extreme stijging in 1846 (of liever, het
extreem lage cijfer van 1845) verdwijnt bijvoorbee!d als de verbeterde cijfers
van 1863 en 1864 ingevuld worden. Maar er is meer aan de hand, zoals we aan
de hand van de oefening in extrapolatie nog zullen laten zien.
Trendbewegingen: De in de door Brinkman e.a. gepresenteerde reeks te onderscheiden trendbewegingen geven eveneens te denken. Globaal kunnen de
volgende trends onderscheiden worden (waarbij we zoveel mogelijk de periodisering van Brinkman e.a. aanhouden, p. 67-68):
- achteruitgang tussen 1846 en 1861;
- sterke groei tussen 1861 en 1869;
- achteruitgang/stagnatie tussen 1869 en 1886;
- sterke groei tussen 1886 en 1894;
- stagnatie tussen 1894 en 1913.
Een dergelijke periodisering van de economische geschiedenis van ons land is
echter moeilijk te accepteren. Wellicht kan men nog vrede hebben met de stagnatie in de jaren vijftig en de groeistuip van de jaren zestig, maar vervolgens
verliest de reeks elk contact met de werkelijkheid. De jaren zeventig staan over
het algemeen als relatief gunstig bekend; de crisis in de landbouw werd in Nederland in feite pas tegen het eind van de jaren zeventig (of zelfs pas na 1882)
acuut en ook de stedelijke sector ontwikkelde zich nog voorspoedigJ O). Daarentegen waren de jaren 1886-1894, toen de depressie in de landbouw en in delen van de industrie het dieptepunt bereikte, juist relatief ongunstig. En welke
historicus zal durven beweren dat de economie tussen 1894 en 1913 stagneerde?J1)
Een deel van de verklaring voor deze merkwaardige periodisering ligt wellicht hierin, dat de verbetering van de "materiele omstandigheden" van het
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grootste deel van de bevolking niet gelijk liep met de groei van het nationale inkomen per hoofd. De ontwikkeling van het door Brinkman e.a. geschatte inkomen per hoofd doet (vooral na 1880) den ken aan de toename van het reele
loon. Door de daling van de landbouwprijzen tussen 1880 en 1896 steeg - in
een periode van geringe economische groei - het reele loon vrij belangrijk. Tijdens de "Great Spurt" tussen 1896 en 1913 daarentegen nam het reele loon
vrijwel niet toe, omdat de stijging van de nominale lonen maar net voldoende
was om de inflatie bij te houden 32).
Extrapo/atie met verbeterde cijfers
De typische eigenaardigheden van het terugprojecteren it la Brinkman e.a. komen duidelijk naar voren in de oefening die wij met de in de vorige paragraaf,
op basis van verbeterde cijfers, gevonden twee "toppers" hebben uitgevoerd.
Precies zoals Brinkman e.a. in hun artikel uitieggen, hebben we het nationaal
inkomen voor de peri ode 1846-1921 teruggeprojecteerd aan de hand van de in
de peri ode 1921-1940 gevonden relatie tussen (vertraagde waarden) van het
nationaal inkomen en de lengtegroei van lotelingen.
De resultaten van onze extrapolaties staan weergegeven in de grafiek. De
trend van de twee teruggeprojecteerde reeksen in de beide figuren is duidelijk
steiler dan die van de reeks van Brinkman e.a. Waarschijnlijk wordt dit geheel
verklaard door de snellere economische groei die de recente C.B.S.-cijfers
voor het Interbellum (in het bijzonder de jaren twintig) laten zien.
Veel interessanter zijn de schommelingen rond de trend. Deze nemen namelijk buitengewoon extreme waarden aan, waardoor de geextrapoleerde reeks
aile realiteitswaarde verliest (Grafiek). Dit heeft ons inziens de volgende achtergrond. Het Interbellum, het beginpunt van de extrapolatie, wordt gekenmerkt door grote conjuncturele fluctuaties in het nationaal inkomen per
hoofd, met toppen in 1920, 1929 en 1939. Doordat de extrapolatie met deze
cijfers begint, zal het afhangen van de structuur van de vertragingen wat er in
de geextrapoleerde reeks gebeurt met deze fluctuaties (een fenomeen dat sinds
Tinbergen in de conjunctuurtheorie bekend is)"». Er bestaan drie mogelijkheden:
(1) de reeks explodeert: de schommelingen worden steeds groter;
(2) de reeks oscilleert rond de gegeven trend: de schommelingen blijven
constant;
(3) de reeks implodeert: de schommelingen worden steeds geringer en de reeks
beweegt zich naar een evenwicht (de trend) toe.
Natuurlijk is de situatie hier gecompliceerder omdat er, via de gegevens over
de lichaamslengte, steeds nieuwe "storingen" aan de reeks toegevoegd worden, maar aan het algemene principe doet dit niets af.
De twee door ons geextrapoleerde reeksen zijn voorbeelden van een "exploderende" reeks. De schommelingen rond de trend nemen in de tweede reeks
zelfs zo sterk toe, dat er negatieve waarden van het nationaal inkomen gaan
voorkomen (zelfs in een pre-industrieIe samenleving een onmogelijke zaak).
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GRAFIEK
Schatting van het nationaal inkomen op basis van een Almon-vertraagde regressievergelijking en de lengte van lotelingen, 1846-1921
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Nationaal inkomen volgens de Almon-vertraagde regressievergelijking en gegeyens van Brinkman e.a. (Brinkman e.a. "Lichaamslengte", Bijlage).
Nationaal inkomen volgens een Almon-vertraagde regressievergelijking (met
kop, n = 18 en op basis van de lengte-gegevens 1921-1940) en door ons verbeterde
gegevens van zowel nationaal inkomen als mediane lengte. In Grafiek A met p = I.
in Grafiek B met p = 3. Zie verder ook de toelichting bij Tabel2.

18

LENGTE EN NATIONAAL INKOMEN

Maar ook de reeks van Brinkman e.a. vertoont een enigszins explosieve ontwikkeling, zij het veel minder dan onze reeksen. De extreme schommelingen
die zij in de negentiende eeuw vinden, moeten dan ook vooral uit de wiskundige eigenschappen van het model verklaard worden en hebben niets te maken
met het type samenleving.
In het algemeen blijkt hieruit dat het onmogelijk is dergelijke gecompliceerde relaties als die tussen lengtegroei en inkomen terug te projecteren. Een dergelijke exercitie levert niet veel meer op dan een schot in het duister: het kan
raak zijn, maar elke andere uitkomst lijkt haast even goed mogelijk. Kortom,
we hebben er eigenlijk niets aan.
CONCLUSIE
Onze kritiek op de nieuwe methode van Brinkman e.a. ter schatting van het
nationale inkomen, richt zich op verschillende punten. In de eerste plaats worden vraagtekens gezet bij het door hen gelegde theoretische verband tussen de
mediane lengte van lotelingen en het nationale inkomen in de voorafgaande
achttien jaar. We menen dat de door verschillende auteurs aangetoonde relatie
tussen de voedingssituatie in de vii! jaar voorafgaande aan de keuring en het
keuringsresultaat, niet opgerekt kan worden naar het nationale inkomen in de
voorafgaande achttien jaar. In de tweede plaats richt onze kritiek zich op het
gebruik van de data. Hierbij plaatsen we vraagtekens bij de kwaliteit van zowei de gegevens van de lengte van lotelingen als die van het nationale inkomen.
Daarnaast tonen we aan dat Brinkman e.a. bij de berekening van de mediane
lengte niet aileen regelrechte fouten hebben gemaakt, maar bovendien minder
uit de gepubliceerde cijfers hebben gehaald dan mogelijk was geweest, met als
uiteindelijk resultaat een qua hoogte per jaar uiteenlopende systematische onderschatting van de mediane lengte van de lotelingen.
Meest essentieel in onze kritiek achten wij echter de stelling dat de zeer hoge
verklaarde variantie van hun Almon-vertraagde regressievergelijking als een
artefact van de gehanteerde statistische methode moet worden gezien. We tonen dit aan door: (a) met verschillende soms sterk afwijkende parameters even
acceptabele varianties en significantie-niveau's te krijgen als die op basis
waarvan Brinkman e.a. besloten tot hun terugprojectie; (b) door ook met twee
ad random reeksen als verklarende variabelen voor die van de lengte binnen de
structuur van de Almon-vertraagde regressievergelijking zeer hoge en statistisch significante verklaarde varianties te verkrijgen, tot een Rl van 0,98 toe.
De door Brinkman e.a. op basis van de extrapolatie verkregen reeks van het
nation ale inkomen werd vervolgens in verb and gebracht met de bestaande
kennis omtrent de Nederlandse negentiende-eeuwse economie. De conclusie
kan niet anders zijn dan dat met name hun uitkomsten voor de peri ode na 1870
zeer onwaarschijnlijk zijn. Daarnaast achten we de door hen geconstateerde
jaarlijkse schommelingen zeer onwaarschijnlijk. De meest extreme konden we
zelfs terug voeren op een rekenfout bij het schatten van de mediane lengte.
Tenslotte maakten ook wij enige extrapolaties op basis van een Almonvertraagde regressievergelijking. Voor deze exercities gebruikten we onze
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eigen verbeterde cijfers met betrekking tot de mediane lengte en corrigeerden
we de reeks van het nationale inkomen met de nieuwe gegevens van het C.B.S.
voor de peri ode 1921-1939 en de twee als beste door ons beoordeelde Almonvertraagde regressievergelijkingen (de twee "toppers"). De resultaten waren
onthutsend: de fluctuaties rondom de trend waren enorm en een reeks van het
geprojecteerde nationale inkomen werd zelfs negatief.
De eindconclusie kan niet anders zijn dan dat de methode van Brinkman
e.a. niet in staat is om nation ale inkomens te schatten. De enige goede manier
om dat te doen is de gebruikelijke, namelijk door middel van de reconstructie
van de Nationale Rekeningen. Op de vraag naar de oorzaken van de economische groei, laat de methode van Brinkman e.a . ons eveneens volledig in de
steek. Met de methode van de Nationale Rekeningen wordt het - tot op zekere
hoogte - direct duidelijk waar groei of achteruitgang zijn te localiseren, zowel
per sector (industrie, landbouw, diensten) als per bestedingscategorie (consumptie, investeringen, overheidsuitgaven).

BIJLAGE
Verschillende berekeningen van de mediaan van de [engte van keurlingen, 1863-1940.
Mediaan
berekening
Brinkman
e.a.

Afgeronde
mediaan
Brinkman
e .a .

Mediaan
onze
berekening

Verschil onze
mediaan met
Brinkman
e .a .

Mediaan
op basis van
regressie

(I)

(2)

(3)

(4)

(5)

1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870

1640,17
1641,31
1644,75
1646,30
1644,72
1646,32
1647,03
1646,70

1640
1647!!
1645
1646
1645
1646
1647
1647

1640,89
1642,70
1646,38
1647,85
1646,76
1648,09
1648,53
1648,40

0,7
1,4
1,6
1,6
2,1
1,8
1,5
1,7

1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880

1647,22
1647,75
1648,26
1648 ,75
1650,50
1652,67
1653 ,48
1652,52
1652,33
1654,56

1647
1648
1648
1649
1650
1653
1653
1653
1652
1655

1649,48
1649,75
1650,79
1650,75
1652,48
1655 ,07
1656,00
1655,52
1655,33
1657,56

2,3
2,0
2,5
2,0
2,0
2,4
2,5
3,0
3,0
3,0

1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887

1656,46
1657,58
1659,68
1660,99
1662,82
1663,92
1665,79

1658!!
1658
1660
1661
1663
1664
1666

1659,46
1660,58
1662,68
1663,99
1665,82
1666,92
1668,79

3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
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Mediaan
berekening
Brinkman
e.a .

Afgeronde
mediaan
Brinkman
e.a.

Mediaan
onze
berekening

Verschil onze
mediaan met
Brinkman
e.a .

Mediaan
op basis van
regressie

(I)

(2)

(3)

(4)

(5)

1888
1889
1890

1666,17
1664,54
1665,47

1665!!
1665
1665

1669,17
1667 ,54
1668,47

3,0
3,0
3,0

1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

1667,50
1667,05
1665,50
1666,22
1666,46
1669,39
1668,60
1670,52
1672,78
1674,94

1667
1667
1665
1667!!
1666
1669
1669
1671
1673
1675

1670,50
1670,05
1668,50
1669,22
1669,46
1672,39
1671,60
1673,52
1675 ,78
1678,21

3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,27

1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910

1676,41
1677 , 17
1679,83
1680,08
1683,88
1684,06
1683,61
1687,02
1687,52
1685,99

1676
1677
1680
1680
1684
1684
1684
1687
1688
1686

1679,47
1680,02
1682,47
1682,51
1686, 10
1686,21
1685 ,69
1689,03
1689,46
1687,86

3,06
2,85
2,64
2,43
2,22
2,15
2,08
2,01
1,94
1,87

1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920

1689,37
1691,85
1690,46
1692,40
1693,81
1693,91
1695,59
1698,07
1697,73
1699,02

1689
1692
1690
1692
1694
1694
1696
1695!!
1698
1699

1690,92
1693 ,08
1691,38
1692,99
1694,07
1694,04

1,55
1,23
0,91
0,59
0,26
0,13

1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930

1701,27
1702,18
1704,07
1705,45
1706,83
1707,11
1708,69
1710,45
1711 ,55
1715,11

1701
1702
1704
1705
1707
1707
1709
1710
1712
1715

1931
1932
1933
1934

1716,25
1714,88
1717,61
1717,97

1716
1715
1718
1718

1699,67

1695,27
1698,36
1697,94
1699,54

1719,74

1702,35
1703,48
1705,84
1707,56
1709,29
1709,64
1711,61
1713,80
1715,18
1719,91

1723,83

1721,48
1719,61
1723,34
1723,84

1709,01
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1935
1936
1937
1938
1939
1940

Mediaan
berekening
Brinkman
e.a.

Afgeronde
mediaan
Brinkman
e.a.

Mediaan
onze
berekening

Versehil onze
mediaan met
Brinkman
e.a .

Mediaan
op basis van
regressie

(I)

(2)

(3)

(4)

(5)

1718,94
1720,32

1719
1720
1728!!
1730
1732
1734

1725, 16
1727,22
1728,18·)
1730,20·)
1731,53· )
1734,32· )

.) Vanaf 1937 hanteren Brinkman e.a. deze berekening ook .
Toeliehting kolom I:
De mediaan is berekend op basis van vier frequentie-klassen : Kleiner dan 156 em, 156159 em, 160-169 em, 170 em en meer.
Toeliehting kolom 2:
De in deze kolom opgenomen afrondingen zijn zoals door Brinkman e.a. gepublieeerd,
zie Brinkman e.a., "Liehaamslengte", 72-74.
Toeliehting kolom 3, 1863-1877:
De mediaan berust op een verdeling in elf frequentie-klassen (kleiner dan 150 em, 150154em,155em,156em, 157-15gem,160-163em,l64em,165-166em,167-169 em, 170179 em en 180 em en meer) . Bron: "Ligting voor de nationale militie, 1863-67", in: Statistische bescheiden voor het Koninkrijk der Nederlanden, eerste deel, tweede stuk, 9699; "Loting voor de nationale militie, 1868-71" , in : Statistische bescheiden voor het Koninkrijk der Nederlanden, (zevende deel, derde stuk) 94-97; Statistiek der ligting voorde
nationale militie, 1872-1875 (,s-Gravenhage 1877) 82-85; Bijdragen tot de algemeene
statistiek van Nederland, 1876-1877, 1876, afl. 11,6; 1877, afl. II, 5.
Toeliehting kolom 3,1878-1916:
De berekende mediaan berust op vier frequentie-klassen (kleiner dan 156 em, 156-159
em, 160-169 em en 170 em en meer). De geeorrigeerde mediaan voor de periode 19001917 berust op gegevens over de klasse 160-164 em en 165-169 em voor de jaren 1900,
1905, 1910 en 1915 . Tussenliggende jaren werden geinterpoleerd. Voor de motivatie
voor de eorreetie van de cijfers voor 1878-1899, zie de tekst. Bron: Jaarcijjers voor Nederland, 1880-1916.
Toeliehting kolom 3, 1917-1940:
De geeorrigeerde berekening maakt gebruik van het gegeven dat in deze jaren voor de
laatste eategorie ook gesplitste cijfers gepublieeerd zijn, nl. voor de eategorie 170-179
em en voor 180 em en meer. Bron: Jaarcijjers voor Nederland, 1917-1940.
Toeliehting kolom 5, 1917-1940:
Deze kolom is gebaseerd op de volgende twee regressievergelijkingen :
peri ode 1917-1929: Mediaan= 1,24764· "mediaan kolom 1"-420.22 .
periode 1930-1940: Mediaan= 1,37181· "mediaan kolom 1"-632,89.
De vergelijkingen werden opgesteld op basis van de "bekende" jaren 1920, 1925, 1930
en 1934-40.
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NOTEN BIJ HOOFDSTUK I
I) H .J. Brinkman , J.W. Drukker & B. Slot, "Lichaamslengte en reeel inkomen: Een

nieuwe schattingsmethode voor historische inkomensreeksen" , Economisch- en
Sociaal-Historisch laarboek 51 (1988) 35-79. Een Engelstalige versie werd gepubliceerd
als "Height and income: a new method for the estimation of historical national income
series" , Explorations in Economic History 25 (1988) 227 -264 . We zullen hier steeds naar
het in het laarboek verschenen artikel verwijzen .
2) Voor de lijst met de door hen geraadpleegde commentatoren, zie Brinkman e.a.,
" Lichaamslengte" , 75, n. *). De term " keurling" en " Ioteling" wordt in de literatuur
door elkaar gebruikt. Het gaat steeds om hetzelfde: de eerste keuring, een jaar voor opkomst, die los van de loting v~~r de nodige afkeuringen en daarmee vrijstelIingen van
diensplicht kon zorgen.
3) V.M . Oppers, Analyse van de acceleratie van de menselijke lengtegroei door bepaling van het tijdstip van de groeifasen (Amsterdam 1963) 110.
4) J .G.M. van Hussen, "Dienstplichtkeuring . Lengte van jonge mannen per provincie, lichtingen 1948-1987" , C.B.S. Maandbericht Gezondheidsstatistiek 1988 (11 / 12) 4.
') Tabel1 is gebaseerd op : Oppers, Analyse, grafiek XVIII; Brinkman e.a. namen dit
over als "Y ASS IS-curve" (Yearly Age and Sex Specific Increase of Stature); Brinkman
e.a., "Lichaamslengte", fig. 2.
6) Oppers, Analyse, grafiek XVIII, 75, 93-97 .
' ) Ibidem, 86, 95-96.
8) V.M. Oppers, Analyse; Le. van Wieringen, Seculaire groeiverschuiving; Lengte
en gewicht surveys 1964-1966 in Nederland in historisch perspectie/(Leiden 1972) .
9) Van Wieringen, Seculaire groeiverschuiving, 117-119.
10) Ibidem, 117-118.
" ) J .M.M. de Meere, Economische ontwikkeling en levensstandaard in Nederland
gedurende de eerste heift van de negentiende eeuw (,s-Gravenhage 1982) 100-108.
12) Oppers, Analyse, 30-37.
13) Brinkman e.a., "Lichaamslengte", 44-45 .
14) G. W. Bruinsma, , ,De vermeerdering van de lichaamslengte der mannelijke bevolking van Nederland", Militair Geneeskundig Tijdschrift 11 (1907) 206-207; Oppers,
Analyse, 40-41; Van Wieringen, Seculaire groeiverschuiving , I: 94-95.
IS) Oppers, Analyse, 74-75 .
16) Oppers, Analyse, 74-79. Voor de verdeling van de adolescentieverschuiving rond
het gemiddelde baseert Oppers zich op onderzoeksmateriaal uit Rotterdam en Nijmegen
omtrent de doorgroei na het negentiende levensjaar .
") De tijdens de adoleseentie-fase bereikte extra groei is ongeveer 9 cm, als het doorlopen van de adolescentie-fase op twee jaar wordt gezet dan bedraagt de groei in deze periode in totaa1 ongeveer 14 em (Tabel 1), op de helft van de periode 7 cm (gelijk aan de
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raakten. Het gat tussen de, ,keuringslengte" en de potentiele negentiende-eeuwse lengte
was in 1865 dan ook 60 mm en omtreeks 1890 slechts 20 mm.
19) H .J . Brinkman, J.W. Drukker & S.J . Stuurop, "The representativeness of the
Dutch military registers as a source for quantitative history", Economic and Social
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ECONOMISCHE GESCHIEDENIS EN ECOLOGIE*)
door
P. VAN STUIJVENBERG

Ik begrijp van de natuur heel wemlg.
Maar ik voel dat ik een deeltje van haar
ben. Mijn kleinheid kan ik me niet groot
genoeg denken.
Paul Citroen.

In mijn proefschrift Heden en verleden in de economische geschiedenis (1983)
heb ik, enigszins verscholen, de opmerking gemaakt dat de ecologie de kern is
van de economische geschiedenis ' ). Ik schreef het onopvallend, omdat ik deze
gedachte in de daaropvolgende jaren in een boek had willen uitwerken; door
omstandigheden is daarvan niets terecht gekomen. De opmerking was voor de
hand liggend, omdat mensen nu eenmaal moeten eten; zij maken deel uit van
de natuur en zijn afhankelijk van het ecosysteem waarbinnen zij leven en werken.
Over het begrip "ecologie" zegt Odum: "Ecology is not only concerned
with organisms, but with energy flows and material cycles on the lands, in the
oceans, in the air in fresh waters, ecology can be viewed as "the study of the
structure and the function of nature - it is understood that mankind is a part
of nature"2). En over een ecologisch systeem: een levensgemeenschap omvat,
ecologisch gezien, "all of the population of a given area. The community and
the non-living environment function together as an ecological system or ecosystem"3).
Bionomie en ec%gie
"Most economists", aldus Odum, "express the opinion, that there is more than
they can cope with in a man's ,house' and
that another discipline is needed to deal
with the combined ,house of man and
nature' "

Met een "andere discipline" doelt Odum op de bionomie4 ), waarvan het ecologisch gezichtspunt een integraal en wezenlijk bestanddee1 vormt. In de bionomie verliest de mens zijn centrale plaats tegenover de natuur. Hij vormt een
onderdeel van het ecologische geheel en wordt daarin opgenomen en bestudeerd. Terwijl de ecologie, anders dan de gebruikelijke economische geschie-
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denis, niet anthropocentrisch is, is de bionomie wei mens-gericht, maar zich
tevens bewust van de ondergeschikte plaats van de mens als onderdeel en produkt van de gehele natuur.
Economisch handelen door de mens wijzigt de heersende ecosystemen grondig - en omgekeerd. Voor zover deze veranderingen een uitbuiting, of vernietiging van levensgemeenschappen betekenden, kwamen de daaruit voortvloeiende offers, indien ze al werden opgemerkt, niet als kosten in de private kostprijsberekening van de ondernemers tot uiting. Men kan evenwel aan de milieukosten van de produktie niet blijven voorbij gaan. Gedurende de laatste
decennia heeft de uitbuiting en aantasting van het leefmilieu gevaarlijke proporties aangenomen. Het voortbestaan van leefgemeenschappen, ja moge1ijk
van de gehele mensheid, is kwestieus geworden .
Binnen de ecologie vormt een samenspe1 van twee principes de drijfveer van
ieder systeem van levensvormen: ten eerste de instroom en het verbruik van
energie binnen elke levensgemeenschap, ten tweede de vele kringlopen van
zuurstof, mineral en en voedingsstoffen, die zich in een niet verstoord milieu,
eindeloos herhalen. Elk dood organisme is het begin van nieuw leven. Binnen
de ecologie kan met vier input- en vijf outputfactoren gewerkt worden : als inputfactoren kunnen beschouwd worden de energie, het water, de voeding (ook
te beschouwen als een vorm van energie) en de grondstoffen; als outputfacto- ·
ren afval, verontreinigde lucht, faecalien, kunstmatige opwarming en de produktie van goederen en diensten. Noch de inputfactoren, noch de outputfactoren kwamen door de eeuwen heen gelijktijdig of op dezelfde wijze voor.
Hun afwisseling geeft ons de mogelijkheid een idee te krijgen van veranderingen in systemen, zoals zoveel voorbeelden aantonen. Als eerste voorbee1d dienen Wiskerke's beschouwingen over de drooglegging van de Zuidplas . In de
tweede plaats wordt aandacht geschonken aan de groei, de ontginningen en de
stagnatie in de Middeleeuwen. In de derde plaats komt het stedelijk ecosysteem aan de orde.
De Zuidplaspolder
De drooglegging van de Zuidplas, door Wiskerke op traditioneel-descriptieve
wijze verhaald, vormt een goede illustratie van de gedachte dat economische
veranderingen gepaard gaan met wijzigingen in het ecosysteem. Het gebied
van de Zuidplaspolder tussen Rotterdam en Gouda heeft een roerige ecologische geschiedenis. Op grond van Wiskerke's uiteenzetting 5 ) en mijn interpretatie daarvan, kunnen daarin vier fasen worden onderscheiden.
De eerste fase had een agrarisch karakter; daarin vormde de zon de belangrijkste energiebron voor de veeteelt. De tweede fase was er een van voortdurende "vervening": turfwinning ten behoeve van de energievoorziening stond
op de voorgrond. Het agrarische gebruik van de grond werd opgeofferd aan
het winnen van delfstof. Allengs ontstond bij voortschrijdende vervening als
derde fase, de Zuidplas. Deze dreigde zich stormachtig uit te brei den en werd
een gevaar voor de omringende agrarische gebieden . Dit gevaar en de te verwachten voordelen uit een agrarische bestemming wogen zwaarder dan de vis-
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opbrengst. Er werd dan ook tot drooglegging overgegaan, hetgeen leidde tot
de vierde fase. Er ontstond een ruraal ecosysteem, waarin akkerbouw en veeteelt dornineerden .
Ieder ecosysteem wordt door het toevoegen van energie (input factor 1) in
beweging gehouden. In het gebied van de Zuidplas in alle vier fasen door zonneenergie. In de tweede fase kwam de mannelijke energie, geleverd door veenarbeiders daarbij. Het gebied was toen, als turfproducent, energieleverancier
en da"ardoor ook onderdeel van een ander ecosysteem. In de laatste fase kost
het droogleggen en drooghouden van de polder permanent windkracht of andere mechanische energie. In de laatste decennia is het energieverbruik aanzienlijk toegenomen o.a. door intensivering en mechanisering van de agrarische prod uk tie en door uitbreiding van het vervoer binnen de polder. Energie
stroomt een ecosysteem in, wordt verbruikt en gaat grotendeels verloren.
Daardoor maakt zij geen deel meer uit van een natuurlijke kringloop.
Water (input factor 2) maakt wei deel uit van een kringloop. Het is in de vierde fase, de bemalen polder, overtollig. De voeding (inputfactor 3) maakt ook
deel uit van een natuurlijke kringloop. Het vee, in fase 1, bemestte zijn eigen
weiland. Fase 2, de vervening (turfwinning), is hypertroop: de veenarbeiders
konden hun voedsel niet uit het veen zelf betrekken. De oude, blauwe zeeklei,
die bij de drooglegging van de Zuidplas te voorschijn kwam, leverde daarentegen aan het nieuwe, jonge ecosysteem (fase 4) rijkelijk nutrienten, aanvankelijk versterkt door natuurlijke bemesting. Later maakte deze plaats voor
kunstmest (inputfactor 4), welke niet binnen de natuurlijke biologische cyclus
van het ecosysteem past. Door het gebruik van kunstmest, extra energie voor
bemaling, bewerking van het land en vervoer, bestond de output van de Zuidpi asp older niet aileen uit agrarische produkten, maar ook uit vervuiling.
Samenvattend kan vastgesteld worden dat economische belangen de inrichting van het landschap hebben bepaald, van ecosysteem naar ecosysteem.
De Middeleeuwen

Tot ongeveer het jaar 1000 was Europa overdekt door wouden, waarbinnen
zich agrarische enclaves bevonden. Dit ecosysteem veranderde als gevolg van
de grote ontginningen die tot omstreeks 1300 plaats vonden. Met het overweldigende bosrijke Europa was het na 1300 gedaan. Deze periode had alle kenmer ken van een jong ecosysteem: snelle groei van de bevolking en van de landbouwopbrengsten. De econornische ontwikkeling stond in het teken van expansie. Omstreeks 1300 trad daarin geleidelijk een kentering op. Er traden
verstoringen in het ecosysteem op, expansie maakte plaats voor contractie.
In het algemeen kunnen verstoringen in een dergelijk ecosysteem voorkomen als gevolg van slecht weer, van ziekten (builenpest, e.d.) en van andere
plagen zoals varkenpest, iepziekte en sprinkhanenplagen. Zulke verstoringen
kunnen tot hongerjaren leiden. De kentering omstreeks 1300 kwam voort uit
gebrek aan vruchtbare grond voor verdere ontginningen. Zij kwam scherp tot
uiting in de rampjaren 1315-1317, toen er hongersnood heersteten gevolge van
zware regenval. Daarnaast moet de "Zwarte dood" (1348-1351) genoemd
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worden, een vervelende epidemie van pest, die zich ook daarna nog vele malen
manifesteerde.
Hier zijn de woorden van toepassing die Heers gebruikt om de Europese
economie van de veertiende en de vijftiende eeuw te typeren: "un monde jeune, qui se renouvelle sans cesse"'). Deze woorden zijn zelfs wei op de laatste
vijfhonderd jaar van de Middeleeuwen van toepassing. Europa vormde over
het geheel genomen een lappendeken van samenhangende, in de tijd nog wisselende agro-pastorale en vroeg-stedelijke ecosystemen.
De micro-biologische verstoring in het economisch leven en in de menselijke
samenleving na 1348 heeft een economisch en demografisch dramatische,
maar geen wezenlijke verstoring binnen het Europese ecosysteem op lange termijn teweeggebracht. Ten gevolge van de sterfte en ontvolking ontstonden tijdelijk "Wiistungen" en "deserted villages", verlaten dorpen. Historisch is de
betekenis daarvan ongekend groot, maar op de lange termijn is zij bijna te verwaarlozen. Dit blijkt bij waarneming op een schaal van eeuwen en millenia,
maar niet binnen het bij historici en economen gebruikelijke tijdsbewustzijn
van jaren en decennia.
De gehele historische periode van 1000 tot 1450 vertoont het beeld van een
door ontginningen tot rond 1300 groeiend ecosysteem, met een expanderende
economie en bevolking. Daarna is de groei eruit, verstoringen (honger en pest)
bepalen dan het beeld. Een "ecologische motor" heeft de economie in de eerste fase aangezwengeld en na 1300 doen stagneren. De ecologie fungeerde als
een van de basisgegevens voor de economische geschiedenis.

Stedelijke ecosystemen
Ik zal me niet wagen aan een definitie van het begrip "stad". Wat onder steden
wordt verstaan is in de tijd zeer variabel. Dikwijls wordt de menselijke populatie van de stad als de stad zelf beschouwd. Daarnaast echter behoren tot de levensvormen van het stedelijk ecosysteem de van mens en afhankeJijke huisdieren en verder grote aantallen ratten, meeuwen en andere dieren (de microbiologische wereld daargelaten), die leven van afval dat mensen en huisdieren nu
eenmaal laten liggen of voortbrengen. Verder bestaat de stad ook nog uit
groenstroken, sportvelden, tuinen en vijvers, waarin ook vissen en eenden le-

yen.
Van oudsher vormden zonneenergie, wind en water, organische energieleveranciers als hout en turf, de belangrijkste bronnen van energie, de eerste inputfactor in het ecologische systeem. De laatste eeuw vervullen in een overweldigende mate kolen, olie, aardgas, organische brandstoffen en kernenergie deze functie, vaak met als tussenstation het opwekken van electriciteit. In ieder
verbruiksstadium is het verlies aan energie groot.
De tweede inputfactor, water, vormt een onderdeel van een wereldwijde
kringloop. Het komt als regen uit de lucht en werd als zodanig in de een of andere vorm in alle steden gebruikt. Om logistieke redenen werd het van veraf,
via een vernuftig stelsel van aquaducten, naar zijn gebruikers gevoerd. Sedert
het midden van de vorige eeuw zijn er vanwege het inzicht, dat vee I ziekten via
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"slecht" water microbiologisch verspreid werden (o.a. cholera), alom waterleidingen aangelegd.
Water moet tegenwoordig tegen kosten gezuiverd worden. Het is een
schaars goed geworden. Regen, die gratis valt, is verzuurd . Ook dat is een
kostenfactor.
Vee! populaties in een stad zijn volledig afhankelijk van aanvoer van voedsel (de derde inputfactor) uit andere ecosystemen. Een stedelijk ecosysteem
leeft van andere systemen en is in die zin parasitair. Het in de stad gebruikte
voedsel neemt na een vaak moeizame omgang dee I aan een natuurlijke biologische kringloop.
Als vierde en laatste input factor fungeren grondstoffen. De stedelijke economische bedrijvigheid berust grotendeels op invoer van grondstoffen, voortgebracht in veetee!t, akkerbouw, bosbouw, mijnbouw e.d. Tegen kosten
wordt een dee! van deze grondstoffen herwonnen en hergebruikt.
Tot zover de stedelijke inputfactoren; de outputfactoren vragen thans de
aandacht.
In de eerste plaats kunnen hier afval en vuilnis genoemd worden. Een deel
van het afval (oud brood en slagersafval) wordt door sommige populaties in de
stad als voedsel gebruikt. De gevallen bladeren in de parken en het gemaaide
gras behoren daar ook toe. Het door populaties gebruikte afval wordt opgenomen in de biologische kringloop. Sommig afval wordt als vuilnis gecomposteerd of zoals oud papier en glas hergebruikt. Metalen worden vaak teruggewonnen . Zware chemische verontreinigingen worden gestort op plaatsen die
in gifbelten veranderen, ook wei in open zee "geloosd".
Luchtverontreiniging is de tweede outputfactor. Tot de geloosde - en niet
hergebruikte - verontreinigingen behoren uitlaatgassen uit auto's en fabrieksschoorstenen. Dit draagt bij tot het ontstaan van "zure regen" en tot smogvorming. Slechts tegen hoge kosten kunnen de nadelen van deze verontreinigingen worden weggenomen.
De derde factor betreft de faecalien. Deze werden vroeger, in oude en kleine
steden, verzameld om teruggevoerd te worden naar het landelijke ecosysteem
dat de stad uiteindelijk voedt. Tegenwoordig worden zij dikwijls afgevoerd in
riolen. De actuele rioolwaterzuivering is een dure noodzaak.
De vierde output factor heeft betrekking op de warmteverontreiniging. Mede door het hoge verbruik van energie en warmte in de stad, brengt deze een
thermische verontreiniging voort. De temperatuur in de steden steeg en stijgt
meer en meer boven die van het omringende platteland uit. Via de achterdeur
van de thermische verontreiniging is het denkbaar dat misschien een aanwijzing kan worden verkregen over het stedelijk energieverbruik en de ontwikkeling van economische activiteiten binnen de stad.
De vijfde en laatste outputfactor wordt gevormd door de goederen en diensten, voortgebracht door de stedelijke economische activiteit. Zij omvatten
een grote verscheidenheid. Deze output, in geld uitgedrukt, vormt het (economische) inkomen van de stad; van ecologisch gezichtspunt uit is dit een vrij onbelangrijk gegeven.
De inputfactoren energie, water, voedsel en grondstoffen, de populatie van
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een stedelijk ecosysteem, en de output: afval, verontreiniging en marktbare
produkten vormen een descriptief verkregen bionomische produktiefunctie
van een stedelijk ecosysteem. Dit geheel is in ecologisch opzicht de kern van
elk ecosysteem; in die zin kan de ecologie de kern zijn van de economische geschiedenis.

Nawoord
Descriptieve economische geschiedenis op de traditionele of klassieke wijze,
wordt en werd door velen, bijvoorbeeld door Wiskerke, beoefend. Daarnaast
bestaat een moderne economische geschiedenis op een economisch-theoretische grondslag. Beide beperken zich in feite tot een deel van het ecologisch
geheel. In dit artikel heb ik gedacht over een allesomvattende ecologischbionomische benadering van de economische geschiedenis. Bionomisch wi!
zeggen: economisch met de financiele voordelen, maar ook met de negatieve
effecten van het economisch handelen.
De verschillen in benaderingswijze kan men zien als lagen of niveau's waarbinnen de economische geschiedenis beoefend kan worden. Zij kunnen naast
elkaar bestaan, ieder met zijn eigen redenen van bestaan, met zijn eigen vragen
en antwoorden. Zij vullen elkaar aan en staan met elkaar in wisselwerking, en
kunnen daarom uitstekend samengaan en samenwerken.
NOTEN BIJ HOOFDSTUK II
*) leder, die mij hiermee heeft geholpen, wil ik gaarne daarvoor dankzeggen.
I) P. van Stuijvenberg, Heden en verleden in de economische geschiedenis (Gronin-

gen 1983) 128.
') E.P. Odum, Ecology (New York 1975) I.
3) Ibidem, 4.
4) Ibidem, 216.
5) c. Wiskerke, "De droogmaking van den Zuidplas in Schieland", in: EconomischHistorische opstellen, geschreven voor Prof. Dr. Z. W. Sneller ter gelegenheid van zijn
25-jarig hoogleraarschap 1922-5 april-1947 (Amsterdam 1947) 129-151.
6) 1. Heers, L'Occident aux XIVet XV siecle (Parijs 1973) IV, 295.
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DE INVOER VAN RUNS HOUT PER VLOT 1650-1795
door
L.A. VAN PROOUE

und wer weiss, ob nicht siimstige Anwohner des Rheins F/asse gar nur
yom Harensagen kennen werden?!
(S. Mohr, Die F16sterrei, 1987)
De geschiedschrijving met betrekking tot de ontwikeling van de handel in
Rijns hout heeft zich tot dusver nagenoeg uitsluitend gebaseerd op gegevens
van houtveilingen 1). Daarmee kan geen volledig beeld verkregen worden van
de handel in kwestie. Mede daardoor maakt dit onderwerp deel uit van "een
hoofdstuk van verwarring in de Nederlandse handelsgeschiedenis"2).
Er is met betrekking tot dit onderwerp slechts weinig bronnenstudie gedaan
en de resultaten hiervan zijn summier en bieden geen overzichtelijke indruk
van wat zich heeft afgespeeld en zeker niet van het kwantitatieve aspect. Eerst
na het vinden van meer en andersoortige bronnen zal het onvolledige beeld dat
ons tot dusver ter beschikking staat, kunnen worden aangevuld . Daarna kan
een deel van verwarring worden opgeheven.
We zullen in deze studie een poging do en om de ontwikkeling van de handel
in Rijns hout in kaart te brengen. Gezien de omvang dienen aan dit onderwerp
echter beperkingen te worden opgelegd. We zullen ons daarom concentreren
op de periode vanaf 1650 tot 1795, de tijd tussen enerzijds de Tachtigjarige
oorlog en anderzijds de Franse revolutie-oorlogen en de vorming van de Bataafse Republiek. Dit gebeurt vanuit de veronderstelling dat de politieke en
economische omstandigheden die van invloed waren op de handel in Rijns
hout in de gekozen periode relatief gesproken stabiel gebleven zijn . V66r en mi
de gekozen periode waren de politieke en economische randvoorwaarden dermate anders, dat studie daarvan binnen de beschikbare tijd het onderzoek te
zeer zou hebben gecompliceerd.
Vit het fragmentarisch onderzoek dat tot dusver is verricht, is, naast aile onduidelijkheid, een zaak voor iedereen duidelijk geworden: het Rijnse hout
werd op twee manieren over de Rijn vervoerd: per schip en per vlot. Voor de
gekozen periode is evident dat qua volume en waarde het transport per vlot
verreweg het belangrijkst isJ). Deze constatering vormt de achtergrond voor
de volgende beperking: we zullen ons richten op het hout dat per vlot vervoerd
werd.
Om de ontwikkeling van de handel in Rijns hout te kunnen volgen moeten
we het handelsgoed zelf kunnen volgen. We moeten ons als toeschouwer opstellen langs de route die het verhandelde hout aflegde van het produktiegebied naar het afzetgebied, op een strategische plek die een zo goed mogelijk
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overzicht biedt. De vraag is: zijn zulke plekken toegankelijk?
We dienen eerst op grond van de bestaande literatuur in het kort een overzicht te geven van de gang van het hout.
Stap
1) Het kappen van de bomen en het voorbewerken van het hout, in de bossen in het stroomgebied van de Rijn en haar zijrivieren. We spreken dan
over een gebied dat zich in het zuiden uitstrekt tot en met het stroomgebied van de Kinzig in het Zwarte Woud; in het oosten stroomopwaarts
langs de Main tot de regio Bamberg; in het westen langs de Moezel tot
in Lotharingen en in het no orden tot en met het stroomgebied van de
Lippe.
2) Transport van het hout over de bevlotbare zijrivieren van de Rijn naar
de plaatsen waar deze in de Rijn uitmonden. De noordelijkste monding
is die van de rivier de Lippe bij Wezel.
3) Transport over de Rij'n stroomafwaarts.
4) Verdeling van de houtstroom bij de splitsing van de Rijn over de twee
armen:
a. (Neder-)Rijn en b. Waal.
5a) Transport over de Waal naar Dordrecht.
6a) Distributie van het hout vanuit Dordrecht.
5b) Transport over de Nederrijn, Lek etc.
Vermoedelijk naar Amsterdam.
6b) Distributie van het hout vanuit Amsterdam .
De bovenstaande gang van het hout vormt een dynamisch proces, eerst van
convergentie in de stapp en 1 en 2. Bij stap 3 treedt een korte fase van stabiliteit
in, terwijl de stappen 4 en volgende gekenmerkt worden door divergentie.
Het, theoretisch gesproken, meest gunstig gelegen observatiepunt ligt dus in
stap 3, in, geografisch gezien, het Rijntraject tussen de monding van de Lippe
en de splitsing van de Rijn.
Het gewenste "uitkijkpunt" bestaat inderdaad. Het is de tol die ligt op de
splitsing van de Rijn bij Schenkenschans. De bewaard gebleven registers van
deze tol, waarin in principe al het binnenkomend en uitgaand nautisch verkeer
gesignaleerd kan zijn, bieden - met enkele onderbrekingen - het gewenste
overzicht vanaf het jaar 1651 tot en met 1811. Op het betreffende Rijntraject
hebben op meer plaatsen tollen bestaan. Een aantal van hen was echter al weer
opgeheven of verplaatst voordat de te onderzoeken peri ode begon, terwijl van
de tollen die tussen 1650 en 1795 hebben gefunctioneerd, de tolregisters of to 1boeken niet of slechts voor een paar geisoleerde jaren bewaard gebleven zijn4 ).
De tolregisters van de tol bij Schenkenschans zijn een unieke bron.
Voor we hieronder zullen komen tot de vraagstelling van dit onderzoek,
voIgt nog een beperking. Voor wat betreft de stappen na 4 in het bovenstaande
overzicht van de gang van het hout, zal de aandacht voornamelijk gericht zijn
op het hout dat via de Waal in Dordrecht belandde. Achtergrond van deze beperking is, dat het transport via genoemde route veruit het belangrijkst lijkt 5 ).
Verder is de positie van Dordrecht als houtstad, in de geschiedenis van de
houthandel tot dusver onderbelicht gebleven.
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Tenslotte dient nog opgemerkt, dat de aanwezigheid van een "stoffelijk
overschot" van de Dordtse houtgeschiedenis in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem, de directe aanleiding tot dit onderzoek vormt. Het gaat om
de paltrokmolen Het Spinnewiel die in een der laatste jaren van de zeventiende
eeuw aan het Papengat in Dordrecht gebouwd werd en daar tot in de jaren vijftig van de negentiende eeuw heeft gestaan 6 ). Museale interesse voor de context
waarin deze, in 1928 in het Nederlands Openluchtmuseum herbouwde, molen
heeft gefunctioneerd, was de drijfveer achter de opdracht tot deze studie.
Met de genoemde bronnen en de gegeven beperkingen als uitgangspunt zal
de hoofdvraag van dit onderzoek zijn:
Hoe verliep de ontwikkeling van de houtvlotvaart op de Rijn tussen 1650 en
1795? Direct daarop voIgt de vraag:
Kan het verloop van deze ontwikkelingen verklaard worden en zo ja, hoe?
Naast deze hoofdvraagsteIling doemt een aantal subvragen op waarvan de
beantwoording enerzijds de uitwerking van de hoofdvragen iIIustreert en anderzijds dienst doet bij de verklaring. Als subvragen zullen aan de orde komen: zijn de aantallen vlotten en de hoeveelheden vertransporteerd hout te
achterhalen, zo ja hoe groot waren die? Hoe was de verdeling van het getransporteerde hout over Waal en Nederrijn?
Zijn in de bovenstaande subvragen met name kwantitatief gericht, meer tot
de verbeelding spreken de (antwoorden op de) andere - kwalitatief gerichte subvragen: waar kwam het hout vandaan? Hoe werd het getransporteerd?
am op deze vragen te kunnen ingaan is, naast de reeds vermelde tolregisters
van de Schenkenschans, aanvullend gedrukt en archivalisch bronnenmateriaal nodig. We zullen bij de behandeling een beroep moeten doen op eigentijdse
beschrijvingen van Duitse en Nederlandse betrokkenen. Zij hebben, in elk geval voor een korte periode, soms over wat langere tijd, ooggetuigeverslagen
geschreven, of uit de mond van andere betrokkenen gegevens opgetekend.
Het verslag van het onderzoek is als voIgt opgebouwd. am de uitgangssituatie - de stand van zaken van het onderzoek tot dusver - te bepalen, sluiten we
de inleiding af met een korte behandeling van de belangrijkste publikaties
waarin aandacht is geschonken aan het kwantitatieve aspect en de ontwikkeling van de handel in Rijns hout. Voor een beter begrip van de materie wordt
vervolgens de kwalitatieve kant van het onderwerp behandeld, waarbij de herkomst van het hout en de gang van zaken bij het transport beschreven worden.
Daarna worden de kwantitatieve ontwikkelingen bekeken, wordt aandacht
besteedt aan de verdeling van het hout over de Waal en de Nederrijn en worden
enkele conclusies getrokken.

*
"Een hoofdstuk van verwarring in de Nederlandse handelsgeschiedenis is dat
van de internationale houthandel." Deze duidelijke stellingname is afkomstig
uit Buis' standaardwerk Historia Forestis. Buis is een van de weinige auteurs
die - via een synthese van de verschillende sumrniere bronnenpublicaties - een
poging doen orde in de schaos te scheppen en daarbij aandacht schenken aan
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het Rijnse hout.
V66r hem besteedde Van der Woude in verb and met het belang van de houthan del en houtverwerking voor de sociaal-economische geschiedenis van het
Noorderkwartier aandacht aan de ontwikkeling van de (Rijnse) houthandeF).
Hij schetst een beeld van een tak van bedrijf die tussen het einde van de zeventiende eeuw en ca. 17400p haar hoogtepunt was . Naar zijn mening nam de betekenis van het Rijns hout tegen het midden van de achttiende eeuw sterk af.
Hij voigt daarmee een spoor, dat Hovy eerder yond, en dat is uitgezet door de
achttiende-eeuwse Rotterdamse houthandelaren Terwen die rond 1750 klaagden dat de handel in Rijns hout na het tweede decennium van de achttiende
eeuw is afgenomen. In de periode 1716-1722 kwamen volgens hun klaagschrift
jaariijks 16 a 18 vlotten de Rijn af en in 1749 nog slechts 3 a 4. Deze afname
zou veroorzaakt zijn door de hoge tarieven die geheven werden op de riviertollen en door de tot ontbossing leidende roofbouw in de Duitse bosgebieden.
Van der Woude ziet in deze teruglopende tend ens een parallel met de terugloop in de relatie Schwarzwald-Holland na het midden van de achttiende
eeuw. Overigens legt Van der Woude in dezelfde paragraaf nog eens nadruk
op het belang van de houtaanvoer uit het Noordduitse Elbe-Wesergebied. Dit
is een opmerking die de aandacht van de historici met belangstelling voor de
internationale houthandel verdient.
Buis geeft in het dee I van zijn boek waarin hij de houthandel bespreekt, een
beeld van de wisselende relatie tussen de markten voor de verschillende soorten hout, waarbij een ontkoppeling optreedt tussen de markt van bouwhout en
de1en enerzijds en de brandhoutmarkt anderzijds, terwijl de prijzen van inlands hout ontkoppelt worden van die van importhout 8 ). De (scheeps-)bouwhoutmarkt wordt qua prijsvorming bepaald door het aanbod van buitenlands
hout. De werkelijke houtvoorraad in de Nederlanden is rond 1640 tot praktisch nihil gereduceerd zodat de noodzaak tot import evident is.
Buis kenschetst de bouwhoutmarkt als een markt met een geringe aanbodelasticiteit. Ais oorzaken hiervoor wijst hij op de ongunstige volume/ massa
verhouding, de onmogelijkheid van transport over land en de lokale regelgeving (handelsverboden) voor bouwhout. Hij geeft verder aan dat de houtmarkt voor scheeps- en woningbouw conjunctuurgevoelig was, zodat de stagnatie in de bevolkingsgroei in de achttiende eeuw en de malaise in de scheepsbouw na 1730, een relatief geringe vraag en (dus) een inzakkende markt met
zich meebrachten. Daarnaast was deze markt geregeld aan prijsbeinvloedende
schommelingen in de aanvoer onderhevig als gevolg van ooriogsomstandigheden of slecht weer bij de producent, op de transport route of in de Nederlanden.
Het begin van de toevloed van Bovenrijns hout legt Buis aan het eind van de
vijftiende en het begin van de zestiende eeuw. De relatieve rust na afloop van
de Dertigjarige ooriog en de ontwikkeling van Mannheim tot handelscentrum
zorgden ervoor dat de handel in Rijns hout na 1648 kon groeien tot een noemenswaardige om yang. Na 1691, als door een aantal technische verbeteringen
de vlotvaart op de bovenloop van de Rijn en haar zijrivieren naar Mannheim
grootschaliger kon plaatsvinden, raakte de handel in Rijns hout in een stroom-
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versnelling, werden werkelijk grote hoeveelheden hout aangevoerd en was er
sprake van een serieuze concurrentie en na verloop van tijd van substitutie,
met het hout van Noordse oorsprong.
Deze ontwikkeling zette door onder invloed van de Noordse oorlog die de
aanvoer van hout uit noordelijke region en belemmerde en bleef doorgaan tot
het door Buis aangenomen maximale niveau rond 1750. Er had dan een aanvoer van Rijns hout plaats met jaarlijks 10-15 reuzevlotten die naar schatting
150.000 m3 hout naar Holland brachten. De rest van de achttiende eeuw bleef
de aanvoer met incidentele fluctuaties ongeveer constant, met een scherpe terugval tot 40070 van het maximum in de tweede helft van de jaren negentig. Deze terugval kondigde zich reeds aan door het kleiner worden van de vlotomyang in de jaren negentig .
De meest recente aandacht voor het Rijnse hout is afkomstig van de Duitse
historicus Ebeling"). Hij is gelnteresseerd in de compenserende rol die de Hollandse handel met het Rijngebied speelde als in de achttiende eeuw, samenhangend met de structuurverandering van de Westeuropese economie, de relatieve
achteruitgang van de positie van de Republiek in de Oost-W est handel duidelijk werd . De handel in het Rijnse hout is voor hem in dit proces een interessant
onderdeel.
Ook hij ziet het eind van de Dertigjarige oorlog als het begin van de grootschalige export van Rijns hout naar de Republiek. Voor het Lippe- en Saargebied zijn vroegere vermeldingen van (hout)-handelscontacten bekend, maar
de Dertigjarige oorlog vormde een breuk. De handel met het Saargebied ontwikkelde zich overigens eerst aan het begin van de achttiende eeuw "im grossen Stil". De handel met het Maingebied en de Elzas begon pas na 1648 en de
Schwarzwalder handel met Holland startte pas in de negentiger jaren van de
zeventiende eeuw, werd pas echt interessant rond ca. 1720 en kende een hoogconjunctuur tussen 1764 en 1780. Tot het moment van Nederlandse interesse
had langhout in het Schwarzwald nauwelijks waarde. Schwarzwalder hout
kwam nauwelijks noordelijker dan Bingen. De handel in Rijns hout ontwikkelde zich aldus langzamerhand stroomopwaarts.
Ebeling beschrijft met name voor het Schwarzwald de ontwikkeling van de
(institutionele) infrastructuur die grootschalige handel mogelijk maakte en die
er tevens voor zorgde dat de Hollanders in de houtherkomstgebieden op afstand gehouden werden. De Hollanders kochten hout in Mannheim .
Daarnaast vestigt hij de aandacht op het belang van Wezel o .a. als vest igingsplaats van vele Nederlandse houthandelaren, dat eerst als centrum voor
de Lippehandel functioneerde, maar later ook een tijdlang een sleutelrol vervulde in de handel met Midden en Zuid-Duitsland. De Wezelse houtmaat werd
in de Republiek gebruikt. Verder wijst Ebeling, lOnder een moment te noemen, op de versterking van de positie van Dordrecht in de Rijnse houthandel,
o.a. ten gevolge van de verzanding van de Lek. Aan het eind van de achttiende
eeuw maakte roofbouw een eind aan de grootschalige houthandel vanuit het
Schwarzwald en andere regio's . In het Saargebied werden de negatieve effecten van het al te rigoreus kappen van hout wat later, in het begin van de negentiende eeuw duidelijk.
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HOUTTRANSPORT PER VLOT
Waarschijnlijk werd al in de eerste of tweede eeuw na Christus op de Rijn gebruikshout met vlotten vervoerd. Vermoede1ijk yond dat transport toen
slechts over betrekkelijk kleine afstanden plaats'O). Er wordt verondersteld
dat in elk geval vanaf de tiende eeuw op de Rijn hout per vlot over grotere afstanden is vervoerd. Is dan nog onduidelijk of er al vI otten naar Nederland varen, in 1287 me1dt de tolrol van Dordrecht dat er met vlotten hout naar die stad
gebracht werd. Het gaat dan om hout dat over de Rijn of over de Maas naar
Holland kwam").
Vanaf die tijd mag met reden worden aangenomen dat er tot in de tachtiger
jaren van de negentiende eeuw voortdurend houtvlotten op de stroom van de
Rijn naar Nederland gedreven zijn. In 1888 is een wet van kracht geworden
waarin bepaald werd dat houtvlotten, in verband met de veiligheid van het
overige scheepvaartverkeer, nog uitsluitend door sleepboten mochten worden
voortbewogen. De vlotvaart op deze wijze heeft zich tot in de zestiger jaren
van onze eeuw kunnen handhaven 12).
Het hout dat per vlot over de Rijn naar de Republiek werd aangevoerd, was
afkomstig uit een gebied dat zich uitstrekt van het Miinsterland in het no orden
tot het Zwarte Woud in het zuiden. Zelfs is er in de loop der geschiedenis ook
hout uit Zwitserland aangevoerd, al is over het be1ang van deze aanvoer weinig
bekend. De oostgrens van het houtproduktiegebied lag bij het Frankenwald en
het Fichte1gebergte, terwijl het oosten van Lotharingen en de Noord-Vogezen
de westgrens vormden.
Niet overal in het zo afgebakende gebied was het hout voor de internationaIe handel interessant. De kwaliteit van het hout kon daarvoor uiteraard de oorzaak zijn. Daarnaast was een belangrijk criterium voor de bruikbaarheid van
bomen in een bepaald gebied, de afstand van dat gebied tot een bruikbare waterweg. De waterweg diende met vlotten bevaarbaar te zijn, of op z'n minst
bruikbaar om er stammen afzonderlijk in naar bepaalde verzamelpunten te
transporteren. Tegen het eind van de achttiende eeuw werden eikenstammen
in het gebied tussen Mainz en de noordflanken van het Zwarte Woud maximaal7 a8 uur op een wagen vervoerd voordat ze te water gelaten konden worden. Voor andere gebieden gold volgens dezelfde achttiende-eeuwse bron een
transporttijd van 1 a 3 uur tot aan de waterweg. De laatstgenoemde tijdsduur
werd als meer normaal gezien.
Dat de transporttijd een beperkende factor was, blijkt weI uit het reisverslag
dat Zaankanter Gijssen in 1682 maakte. Hij bezocht bossen in ZuidoostDuitsland en klaagde vele malen dat geschikte bomen te ver van het water
stonden 12). De mogelijkheid bestaat overigens dat de afstand die Gijssen te
groot Yond, in de achttiende eeuw - toen in een aantal gebieden het exporthout
steeds schaarser werd - een heel acceptabele was.
Beken, rivieren en kanalen deden als waterweg dienst. Sommige hiervan waren, ten koste van tienduizenden guldens, speciaal ten behoeve van het houttransport voorzien van stuwsluizen. Het waterpeil kon zo op de voor het vlotverkeer geschikte hoogte worden gebracht. Verder werden hoge kosten ge-

36

INVOER VAN RUNS HOUT

maakt om grote steenblokken, die uit het gebergte in de beken en rivieren rolden en zo het vlottransport belemmerden, met kruit te laten springen. Dit gebeurde onder andere in het Wiirttemberger land juist ten no orden van het
Zwarte Woud. Andere bekende voorbeelden zijn het Bingerioch, dat in de zeventiende eeuw op kosten van een van de grote houthandelaren met springstof
is verruimd en de Unkelstein, die in opdracht van een Bonner burger opgeblazen werd 14).
Ais de grote aanvoerwegen naar de Rijn kunnen de Lippe, de Moezel, de
Main en de Neckar worden genoemd . Verder zijn de Murg en de Kinzig noemenswaardig. Westelijk van Straatsburg in de buurt van Muzig was een kanaal gegraven waariangs hout via Straatsburg over de Wantzenau in de Rijn
werd gevlot. Dit rijtje met namen van waterwegen waarop vlotten voeren kan
met een groot aantal worden aangevuld. Dan gaat het echter meestal om zijtakken van de bovenstaande grote rivieren, zoals de Saar, de Intz [Enz] en de
Nagold.
De houtvlotterij yond op de kleinere rivieren en beken op twee manieren
plaats. In de smalle bergstroompjes werden stammen los gevlot, terwijl op het
wat bredere en diepere water kleine vi otten werden samengesteld. De eerste
vlotmethode, drift, kwam o.a. voor in het Saargebied bovenstrooms van Saarbriicken en in het geaccidenteerde terrein in het Zwarte Woud, het Frankenwald en het Fichtelgebergte. In het Saargebied werden de stroompjes waarin
de stammen dreven, op regelmatige afstanden opgestuwd. De stammen werden in de stuwmeertjes weer verzameld en nadat de water stand voldoende verhoogd was, werd de drift voortgezet. De los drijvende stammen werden op bepaalde punten verzameld en samengebonden tot kleine vlotten.
In het bosgebied grenzend aan breder water werden de stammen bij vaste
verzamelplaatsen direct tot vlotten gebonden. Afhankelijk van het gebied en
de te vlotten houtsoort kon het gebeuren dat, alvorens een vlot kon worden samengesteld, een aantal dennenstammen stroomopwaarts naar het verzamelpunt moest worden gebracht. Ze moesten als drijver voor het zware eikehout
functioneren . Dit gebeurde uiteraard in gebieden die arm waren aan dennen.
In gebieden waar ook dennen- en grenenstammen groeiden, werden deze
"eigen" stammen direct tussen de eiken gevoegd. Op de grote rivieren zoals
Moezel, Main en Neckar werden de kleine vi otten na verioop van tijd weer op
vaste punten verzameld en samengevoegd en vandaar naar de Rijn gebracht.
In de verschillende regio's yond het aanvoertransport als voigt plaats:
Westelijk van Straatsburg werd het eikenhout uit de Noordelijke Vogezen verzameld in het eerder genoemde kanaal bij Muzig. Naar het verzamelpunt waren al dennenstammen uit het Zwarte Woud gevlot, om het eikenhout drijvend
te houden. Er werden vlotten samengesteld van 140 voet") lang en 14 voet
breed waarmee naar de Rijn gevaren werd. Daar werden de vlotten samengebonden tot vlotten van 220 voet lang en 30 voet breed, voorzien van 4 stuurriemen. Met een stuurman en 16 andere bemanningsleden voer men hiermee naar
Mannheim.
Uit het westelijk Zwarte Woud kwam op het einde van de achttiende eeuw
via de Kinzig nog slechts "plat" dennen en grenen, terwijl er in vroeger tijd
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ook gekloofd eikenhout geproduceerd werd. Het werd op de Kinzig gevlot en
in KetOl [Kehl] aan de Kinzigmond verzameld. Het dennen- en grenenhout was
met de bijl "plat" gemaakt vanwege het transport in de bergen en in de
bergriviertjes met lage waterstanden. "Plat" staat in tegenstelling tot "rond"
dennen- en grenenhout dat uit het Maingebied kwam.
Het Murg-gebied leverde zowel eikenhout als "plat" dennen en grenen. Het
hout werd los gevlot totdat het bij een verzamelplaats werd samengebonden
tot vlotten van ca. 10 voet breed en 700 it 800 voet lang. Het lichtere hout zat
in het eerste deel van deze lange lintworm, terwijl het zwaarste achterin zat.
Een dergelijk vlot was opgebouwd uit segmenten, bestaand uit stammen van
gelijke lengte. Tussen de verschillende segmenten werd enige ruimte gelaten
om het vlot wendbaar te houden. Het vlot werd door 8 it 10 man met stangen
in de vaarroute gehouden. Er was dus geen besturing met stuurriemen. Er
werd van stuwsluis naar stuwsluis gevaren tot uiteindeJijk bij Steinmauern de
Rijn bereikt werd. In het voorjaar werd het hout vandaar in vlotten van 200 it
250 masten naar Mannheim gebracht. Hout dat v66r de winter in Steinmauern
aankwam, overwinterde daar opgestapeld op de wal. Via de Murg werden ook
vlotdelen uit Gernspach [Gernsbach] afgevoerd.
Het noordoostelijk Schwarzwald en het juist noordelijk daarvan gelegen
stroomgebied van Intz [Enz] en Nagold leverden ook "plat" dennen en grenen
en vlotdelen. De samenkomst van beide rivieren bij Pforzheim vormde een
verzamelpunt van waar af in het voorjaar vlotten naar de Neckar vertrokken.
In Pforzheim overwinter de een dee I van het hout op de wal. De meeste vlotdelen kwamen uit dit gebied. Ze werden met 10 op elkaar vastgemaakt en in partijen van 6 it 8000 per vlot afgevoerd naar de Neckar.
Op de Neckar werd ook gekloofd eikenhout uit het "Wiirzburger Hohenloh", "de Phalz" en het "Maintzerland", het gebied stroomafwaarts van
Heilbronn, vervoerd. De Neckarvlotten zouden 210 voet lang en 30 voet breed
geweest zijn. Via de Neckar kwam het hout in de verzamelplaats Mannheim.
Viade Main kwamen uit o.a. de "Bamberger" en "Wiirzburger bossen" en
het Maintzer- en Darmstadterland, gekloofd eikenhout en klossen I6), maar
ook eiken balken en "rond" dennen en grenen. De laatste twee soorten kwamen vooral uit het gebied oostelijk van Bamberg. De dennen kwamen eind
achttiende eeuw uit de bossen van de Bischop van Bamberg, het grenen zou
vooral uit de boss en van kloosters en edellieden gekomen zijn. Het werd met
kleine vi otten tot beneden Bamberg gevlot en daar tussen het eikenhout
"gespannen". Van Bamberg tot aan Eulenbron werd het gevlot in vlotjes van
140 voet lang en 18 it 20 voet breed. In Eulenbron, een uur stroomafwaarts van
Wiirzburg, werden de vlotten samengevoegd, waarbij uit ca. 2 V2 klein vlot een
groot gevormd werd. De grote vlotten waren 210 voet lang en 30 voet breed.
Met deze vlotten voer men naar de verzamelplaats Mainz.
Uit de Hagenouwer bossen - van de Koning van Frankrijk - werd het gekloofde eikenhout, los gevlot, via de Droessenheimer beek afgevoerd. in
Droessenheim [Drusenheim] aan de Rijn werden kleine vlotjes gemaakt die
naar Mannheim voeren.
Het Moezel- en Saargebied was tegen het eind van de achttiende eeuw een
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van de belangrijkste produktiegebieden van eikenhout. Ook bijna al het ongeprepareerde (eiken-)kuiphout zou uit het Saargebied gekomen zijn. Het "Lotharingeriand" met de "Bittscher bossen" (bij Bitche) leverden veel "roeijen" van 40-60 voet lengte en verder gekloofd hout. Zulk hout kwam ook uit
het "Baadische" of "Rootalbsche land" en "Pirmasentzeriand", uit de Pfalzische bossen rond Kaiserslautern en in het "Saarbriickeriand" uit de boss en
van de Geestelijke administratie van Heidelberg, van kloosters, edellieden,
particulieren en "gemeentens" . In het Saargebied stroomopwaarts van Saarbriicken werd los gevlot. Juist beneden Saarbriicken maakte men vlotjes van
ca. 120 voet lang en 20 voet breed die naar Trier werden gebracht. Het eikenhout werd in deze streek vaak drijvend gehouden met dennenhouten vaatjes en
later met beukenbalken van 50 tot 80 voet lang en 2 voet dik. Eerder werd er
ook op de Moezel boven Trier gevlot, uit de "Weanach" en de "Zaue" [Sure?] waar veel krommers 17) en zware balken vandaan kwamen. Vanwege de
schaarste aan geschikt hout in dat gebied gebeurde dat in 1782 blijkbaar niet
meer. In Trier verzamelde men de Saarvlotten. Men maakte van drie vlotten
een en voer over de Moezel naar Koblenz.
Uit het Lippegebied, het "Marckse", "Keulse" en "Miinsterse land" kwamen molenassen, roeden, balken en tegen het einde van de achttiende eeuw
ook duigen '8 ). Op de bovenloop van de Lippe was de vlotterij een moeizaam
en kostbaar werk. Door watergebrek moest men vaak stenige trajecten passeren "de Rollen" , in de buurt van Torcke. De vlotten moesten daar met touwen
vanaf beide oevers over de stenen worden getrokken door ploegen van 30 a 40
man. Dorsten diende als verzamelpunt voor de kleine vlotten waarin het "zinke" eikenhout drijvend gehouden werd door er eikenhouten kisten tussen aan
te brengen. Dennenstammen werden, de Lippe op, naar Dorsten gebracht om
de grotere vlotten, die daar werden samengesteld van drijvers te voorzien. De
Dorstense vlotten maten 280x28 voet. Ze waren slechts een balk diep, rekening
houdend met de vele "droogte" in de Lippe. De breedte was aangepast aan de
doorvaartbreedte bij een schipbrug en enkele watermolens verder stroomafwaarts . Op een groot Lippevlot waren 16 a 18 man aanwezig voor beheer en
besturing. In Wezel, aan de Lippe-mond, werden de vlotten 2 a3 dik op elkaar
gesleept om daarna naar Dordrecht af te varen.
Mannheim vormde op de Rijn het eerste grote verzamelpunt. De vlotten die
uit het zuidelijke Rijngebied en van de Neckar kwamen, werden er sa mengebonden. 10 a 12 kleine vlotten zouden zijn samengevoegd tot een groot. Een
groot vlot kon bijvoorbeeld 730x128 voet meten, zoals het vlot van 10han en
Arnoldus van der Wal, waarop de Zaanse koopman Claes Lourisse Louwe in
1720 meevoer vanaf Mannheim tot even boven Bingen ' ·).
Op dat vlot werd op de dag v66r het vertrek personeel aangenomen, dat na
betaling weer ontslagen werd to en het vlot een uur boven Bingen wegens de te
hoge waterstand niet verder kon varen. Op het betreffende Rijntraject was de
besturing van het vlot toevertrouwd aan een stu urman die het traject goed kende. Na het vlot een eindweegs, wellicht tot Mainz, te hebben afgebracht keerde
hij weer naar Mannheim terug om het volgende weg te brengen. De schaarste
aan dergelijke stuurlieden kon er toe lei den dat vlotten langer in Mannheim
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bleven liggen dan de bedoeling van de eigenaren was'O). Dat Mannheim een belangrijk centrum was, blijkt uit Louwes reisbeschrijving. Hij noemt een aantal
namen van grote houthandelaren die met hun daar samengestelde vi otten lagen te wachten op de afvaart.
Mannheim was een belangrijke verzamelplaats, maar ongetwijfeld niet de
enige. Zaankanter Claes Caeskooper, die veertig jaar v66r Louwe met een
aantal andere Zaankanters door Duitsland trok, zag bijvoorbeeld in "Rijnhousz", bij Speyer, door enkele grote handelaren een vlot makcn2l).
Ais volgende halteplaats kon Mainz dienst doen. Ook daar werden grote
vlotten uit kleine opgebouwd. Omstreeks 1780 zouden de Mainzer vi otten ca.
770 voet lang en 40 a 80 voet breed geweest zijn . Door de plaatsing van "aanhangen" aan weerszijden naast een vlot kwam de totale breedte uit op ca. 100
voet. De bodem van zo'n groot vlot bestond soms uit dennenmasten aileen,
soms was er ook sprake van een mengeling van dennenmasten en eikenbalken.
Eerder genoemde Louwe zag ook in Mainz hout liggen van enkele grote
handelaren 22 ), maar het vlot waarop hij meevoer passeerde de stad zonder
haar aan te doen.
Koblenz en Linz waren de grensplaatsen van het Rijntraject waar vervolgens naar toe gevaren werd. Bij Koblenz voegde de belangrijke houtstroom
van Moezel en Saar zich bij die van de Rijn, bij Linz mondde de Ahr in de Rijn
uit. De Ahr deed vermoedelijk als aanvoerweg dienst van hout uit de Eifel. Beneden Koblenz waren er weinig natuurlijke hindernissen meer, zodat vanaf
daar de vi otten tot een en or me grootte, tot "Hollandervlotten", konden worden uitgebouwd. Neuendorf, juist beneden de Moezelmond, Andernach, met
de daarbij gelegen plaatsen Neuwied en Namedy, en Linz22), waren vermoedelijk de belangrijkste vertrekplaatsen van de Hollandervlotten 24 ).
De samenstelling van grote vlotten

Om ons een beeld te vormen van de vorm, samenstelling en afmetingen van de
Hollandervlotten zullen we een beroep doen op mededelingen in de
achttiende-eeuwse tolregistraties en uit eigentijdse beschrijvingen van
vlotten 25 ). Deze dateren ook aile uit de achttiende eeuw. We mogen echter veronderstellen dat de grote vi otten die in de tweede helft van de zestiende eeuw
de Rijn af kwamen min of meer gelijkvormig waren. Ze waren, zoals later zal
blijken waarschijnlijk aileen kleiner. Gaan we nog verder terug, dan wordt
door enkele afbeeldingen gesuggereerd dat er sprake was van een nog veel
kleinschaliger transport per vloe 6 ). Enke1e arbeidskrachten zouden zo'n vlot
hebben kunnen afbrengen. Over de betrouwbaarheid van deze vroegzeventiende- en zestiende-eeuwse afbee1dingen is echter vooralsnog niets te
zeggen.
Alvorens een beschrijving van zo'n groot vlot te geven zullen we eerst kort
aandacht schenk en aan de (hout-)Iading. Bij de beschrijving van de aanvoer
van het hout uit de diverse streken passeerden verschillende houtsoorten de revue evenals een aantal benamingen voor verschillende houtwaren. Ook in een
aantal van de achttiende-eeuwse tolregistraties uit de Republiek werd soms
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over een reeks van jaren van passerende vi otten de aard van de lading genoteerd. Over het algemeen gebeurde de nota tie in nogal grove aanduidingen en
lOnder dat werd opgegeven welke hoeveelheid per onderdeel werd meegevoerd. De verhoudingen tussen de verschillende houtsoorten of de verschillende houtwaren op een vlot worden daardoor niet duidelijk.
Uit de hierna volgende opsomming van aangetroffen onderdelen van vlotladingen krijgt men een indruk van de elementen waaruit een soortgelijke lading
kon zijn samengesteld. Aan houtsoorten werden genoemd: 27 )

Soortnaam

Genoemde
varianten

Soortnaam

Genoemde
varianten

dennenhout

dennen
dennenbalken
dennenboorden
dennenhout
dennenmasten
eikehouten
eiken planken
eiken duigen

"grijnen" -hout

grijnnehout

kersenhout

kersenbomen 28 )

populieren-hout

peppel

"vuijren" -hout

vuijren balkjes

eikehout

Als aanduiding van de verschillende houtwaren werden de volgende genoteerd:
balken
"bergroeijen"
boorden
delen
duigen
gezaagd hout
gezaagde planken
gezaagde ribben
goten
grofhout

"holterkens"
huisbalken
joffers
kanthout
klaphout
kromhout
krommers
kuiphout
masten
pijphout

planken (blokplanken)29)
rechhout
ribben
roeijen
rondhout
'staekens'
vathout
vierkanthout
wagenschot

Een enkele maal werden bij de vertolling van houtvlotten andere elementen
van de lading genoemd dan het gebruikelijke constructiehout. Meestal gaat
het om brandhout, een keer om wijn en een keer om traanquarteelen 30). Blijkbaar werd er bij de tollen in de Republiek niet op een dergelijke lading gelet of
maakten dergelijke elementen slechts lO'n klein onderdeel van het totaal uit,
dat tolvrije medeneming was toegestaan. Uit de brievenboeken van een van de
achttiende-eeuwse Dordtse houtcommissionairs blijkt dat er in elk geval voor
deze houthandelaren goederen uit Duitsland werden meegenomen. De weduwe Boonen bestelde bijvoorbeeld gemarineerde zwijnskop, azijn en tobbes
(waskuipen)31).
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In Duitsland was dat anders. Daar zou sprake geweest zijn van het gebruik
van houtvlotten voor het transport van vaten en kisten met allerlei
handelsgoederen 32).
Niet alleen legaal transport kwam voor. Er werd op grote schaal gesmokkeld. In 1707 werd een Wezelse houtkoopman ervan beschuldigd wijn en steen
op een vlot te hebben meegevoerd zonder dit bij een tol te hebben
aangegeven 33 ), terwijl in 1721 de tolambtenaren op de Pruisische Rijntollen de
instructie kregen om goed op te letten of er op houtvlotten wijn of andere
smokkelwaar verstopt was. Dit gebeurde naar aanleiding van eerder geconstateerde smokkelpraktijkenJ4 ). Sommige beschrijvingen spreken van kunstig
aangebrachte ruimtes in de bodem van de houtvlotten waarin o.a. wijn
gesmokkeld zou zijn 35 ).
De grote Hollandervlotten zouden verder nog een functie vervuld hebben in
het personenvervoer. Met name wordt in de Duitse vlotterij-literatuur melding
gemaakt van landverhuizers die als hulpkracht of passagier op een houtvlot
goedkoop vanuit Midden- en Zuidduitsland naar de Hollandse havenplaatsen
reisden 36 ). De tolrekeningen uit de Republiek geven daarover echter op geen
enke1e wijze uitsluitsel.
Uitgebreide beschrijvingen van Rijnvlotten hebben we pas vanaf het einde
van de achttiende eeuw. Op grond van de vermeldingen in de toladministraties
mag echter wei worden aangenomen dat gedurende de gehele achttiende eeuw
de grote vlotten op nagenoeg dezelfe wijze samengesteld geweest zijn en wellicht ook al op het eind van de zeventiende eeuw. Voor de beginjaren van de
onderzochte periode mag men uitgaan van in elk geval kleinere vlotten, die
qua vorm toch verwantschap met de latere zullen hebben vertoond. De
achttiende-eeuwse vlotten bestonden uit een langwerpig hoofdvlot, in tolrekeningen het "stief" of "stiefstuk" genoemd 37 ). Dit hoofdvlot kon uit meerdere
naast e1kaar liggende aaneengekoppe1de delen zijn samengesteld38). De onderdelen waren als kleiner vlot, "bocken" genaamd, van de zijrivieren en van de
meer stroomopwaarts gelegen verzamelplaatsen n:iar de uiteindelijke bouwplaats gevaren en konden blijkbaar in bepaalde gevallen direct als onderdeel
daarvan dienst doen 39).
Het hoofdvlot bouwde men op uit eiken- en naaldhoutstammen die in afwi sse ling naast elkaar werden gelegd. Het naaldhout fungeerde ook hier dus
als drijver voor het zwaardere eikenhout. De stammen waren met elkaar verbonden door middel van "weden" of "wieden"40), kabels van in elkaar gedraaide jonge dennen-, eiken- of beukenstammetjes die met krammen op de
stammen waren vastgezet. Verder werden dunne beuken- of dennenstammetjes, "tingels"41), met gesmede nagels ter verbinding op de stammen vast geslagen.
Op het hoofdvlot stonden een of twee hoge stuurmansstoe1en en waren - uit
vlotdelen of stammetjes - hutten gebouwd voor de opvarenden. Voorop stonden de simpele hutten voor het gemeen, met een gang in het midden en aan
weerszijden los gestrooid stro waarop geslapen werd. Per hut zouden 50, volgens andere bronnen 80 a 90, man ondergebracht geweest zijn. Er was verder
zo'n hut voor de zeven mannen aan de kaapstanders. Luxer ondergebracht
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waren de meesterknechts en hun assistenten, namelijk in grote hoge hutten die
gemeubileerd waren en voorzien van "gedistingeerde" slaapplaatsen. De heren hut was echter het summum, met een representatieve voorgevel die na de
reis zou worden teruggevaren om hergebruikt te worden. Verder waren er een
eetzaal en bijvertrekken zoals een kantoor, een slaapkamer, een provisiekamer, terwijl ook de stu urman in een van de vertrekken van deze hut kon worden ondergebracht. De herenhutten zouden voorzien geweest zijn van een veranda, zelfs zou er soms met oranjeboompjes een soort tuin of terras zijn aangelegd. Aan verdere bebouwing stonden er een of meer keuken- en proviandhutten op het vlot, naast opslaghutten voor allerlei materiaal en een (al of niet
overdekte) stalling voor het onderweg te slachten vee.
Aan het hoofdvlot voorafgaand, werden een of meer "knieen" of "werfknieen" bevestigd. Dit waren rechthoekige vi otten die scharnierend ten opzichte van het hoofdvlot en van elkaar, dwars voor het hoofdvlot waren vastgemaakt. In de lengterichting van het vlot waren ze 60 a80 voet groot, de voorste knie breder dan de achterste. Vanaf de voorste knie waren zware kabels
gespannen naar twee kaapstanders die op het hoofdvlot waren opgesteld.
Door met een van de kaapstanders de kabel aan te trekken draaide de knie
enigszins en kon een bijdrage worden geleverd aan de besturing van het vlot.
Het maximum aantal knieen dat in de tolregistraties staat vermeld bedraagt
542 ). De open ruimtes tussen de knieen onderling en tussen de laatste knie en
het hoofdvlot werden "waters" genoemd.
Zowel naast het hoofdvlot als naast de knieen waren "aanhangen" vastgemaakt. Dit waren pakketten hout van ca. II a 12 voet, volgens andere bron 15
a 16 voet breed, die als stootkussen dienst deden en gekapt konden worden als
een vlot op een oever vastiiep. De losgeraakte aanhangen werden door de begeleidende aken weer opgepikt en later weer naast het vlot gehangen. Naast deze aanhangen dreven over de hele lengte van een vlot nog weer 2 a 3 losse dennenstammen.
Soms werd een vlot vergezeld door een "keutzken", "kutschen", "ciitschen" of "kauts", dat in geen enkele beschrijving vermeld staat, maar vermoedelijk een uit een langwerpig deel bestaand bijvlot was. Een enkele keer
voer zo'n kauts zelfstandig 43 ).
In de literatuur over de vlotvaart vinden we hier en daar vermeldingen van
de grootte van de Hollandervlotten. Altijd gaat het dan over de maximale
grootte. Te gemakkeIijk dringt uit die gegevens de suggestie naar voren dat in
de achttiende eeuw aile vlotten ongeveer even groot waren. Vit de toladministraties blijkt echter dat er een grote variatie in de vlotgrootte geweest is.
Overigens blijkt uit de tolgegevens ook dat er op verschillende tollen verschillend gemeten werd zodat een en hetzelfde vlot op twee tollen verschillende afmetingen schijnt te hebben. Bij de ene tol heeft men dan de waters wei mee gemeten, bij de andere werden ze van de totale lengte afgetrokken . De meetresultaten van de tol te Schenkenschans vallen zo over het algemeen kleiner uit dan
die van bijvoorbeeld de Grote Gelderse Tol te Nijmegen.
Ter illustratie van de variatie in de vlotafmetingen volgen hierna enkele gegevens uit de registers van de tol op de Schenkenschans uit de peri ode 1713-
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1721. Dat is de periode, waarin het grootste vlot dat Schenkenschans ooit passeerde, genoteerd werd.
Dit grootste vlot, langskomend in 1720, had na aftrek van de waters een
lengte van 1059 en een breedte van 154 voet (ca. 300x45 m = 13500m2). Het is
ca. 1,6 maal de oppervlakte van een voetbalveld44). In deze peri ode passeerden
nog meer vlotten die deze reus in omvang nagenoeg evenaarden. Daarnaast
zien we echter ook vlotten van om en nabij de 250x40 voet (62x6 m) mat. Onduidelijk is overigens of deze kleine vlotten constructief gezien ook aan het
hierboven geschetste beeld voldeden.
Na 1720 werden de vlotten ietwat kleiner, maar een lengte van ca. lOOOvoet
bleef normaal tot het einde van de achttiende eeuw. In het begin van de negentiende eeuw werden de vlotten een stuk kleiner, zodat de afmetingen uit de
achttiende eeuw als grote bijzonderheden voor het niet (meer) wetende publiek
op schrift werden vastgelegd 45 ).
Over de diepgang van de vlotten is minder informatie omdat deze in de Nederlandse vlotadministratie nauwelijks is aangetekend. Uit Duitse bronnen
blijkt dat in de achttiende eeuw op de Waal gevaren werd met vlotten die een
diepgang hadden van tussen de 4 en 5 1/2 voet (ca. 1,10 resp. 1,60 m) met enkele
uitschieters naar maximaa16% voet (ca. 1,90 m)'6).
Op de Nederrijn lagen de zaken iets anders, zoals later nader zal worden uiteengezet. Bij de Anholtse tol in Arnhem wordt in de jaren 1745-1750 melding
gemaakt van een diepgang van 2 voet (ca. 60 cm).
Deze gegevens hebben allemaal betrekking op de achttiende-eeuwse situ atie. Verderop zal echter aan de orde komen dat er na ca. 1660 sprake was van
een groei van de vlotgrootte. Voor die periode zijn we echter zeer spaarzaam
met concrete afmetingscijfers bedeeld. Aileen voor de jaren 1659-1661 werden
op de Grote Gelderse Tol in Tiel de lengte en breedte in treden47) en de diepte
in voeten genoteerd.
De grootste gemeten lengte was 175 treden (ca. 438 voet=ca. 125 m), de
grootste breedte was 30 treden (75 voet = ca. 21 m). Het kortste vlot in die periode was 60 treden lang en het smalste was 13 treden breed. Het vlot met de
grootste oppervlakte mat 160x30 treden (400x75 voet = ca. 114x21 m = ca.
2394 m 2 of ca. V3 voetbalveld). Het kleinste vlot was 80x13 treden (200x32Vl
voet = 57x9 m = 513 m2). Vergelijken we deze cijfers met de achttiende-eeuwse
dan wordt de groei in de latere jaren van de zeventiende eeuw duidelijk. Het
grootste achttiende-eeuwse vlot was in oppervlakte bijna 5 Vl maal groter dan
het grootste van rond 1660. De in Tiel tussen 1659 en 1661 gemeten diepgang
varieerde van 4 tot 5 voet.
Bemanning
Voor het vervoer van een pakket hout dat meer dan anderhalf keer zo groot is
als een voetbalveld, was uiteraard veel personeel nodig. Bovendien kan men
zich voorstellen dat ook het transport van een klein vlot, zoals bijvoorbeeld
het eerdergenoemde van 62x6 m, onmogelijk was zonder een aanzienlijke en
terzake kundige bemanning.

44

INVOER VAN RIJNS HOUT

Over de omvang van de bemanning van die kleine "Hollandervlotten" is
helaas niet meer informatie dan reeds verwerkt in de paragraaf over de aanvoer naar de verzamelplaatsen. In de vlotterij-literatuur zijn eigenlijk aileen
maar de aantallen bemanningsleden voor de grootste vlotten gegeven. Er worden in dat verb and aantallen genoemd die varieren van 400 tot 900. Bij dat
laatste getal zouden voor het eind van de achttiende eeuw en in het begin van
de negentiende eeuw de "passagiers" zijn meegeteld die als emigrant vanuit
Duitsland naar Amerika onderweg waren 4 "). Twee eigentijdse beschrijvngen
uit het eind van de achttiende eeuw geven echter het veellagere maximum aantal van ca. 500 man. Tollenaar Verkerk meldt er nog bij dat hij daarmee ruim
rekent.
Verkerk specificeert de bemanning van een Hollandervlot als voigt:
30 riemen aan de voorkant it 6 man
180
28 riemen aan de achterkant it 7 man
196
(dit is inclusief het volk in de aken:
6 man per aak)
8
1 stuurman en 6 it 8 knechts
20 it 25 jaarknechts
25
2 koks en 3 it 4 koksmaten
6
1 provisiemeester en 4 broodsnijders
5
2 slachters, 1 kuiper, 1 timmerman
4
1 waarschouwer met 2 jongens
3
1 bakenman met 3 jongens
4
Degenen die tot het werk benodigd zijn (blijkbaar
20
algemeen inzetbaar werkvolk) 20 a 25 man
Aan de kaapstanders 8 man
8
Totaal aantal personeelsleden
467 it 500
Verder was de vlootheer, wellicht vergezeld van compagnons of persoonlijk
personeeI, nog aan boord en is er nog sprake van de aanwezigheid van een
boekhouder of een "tolbankier".
Een aantal personeelsleden was op jaarbasis in dienst. Daartoe behoorden
in elk geval de jaarknechts, die wellicht 's winters een functie hadden bij het
kappen van hout en het transport naar de verzamelplaatsen. De stuurlieden
werden waarschijnlijk per reis gecharterd, hoewel afspraken daarvoor reeds in
de voorafgaande winter werden gemaakt49 ). We schrijven stuurlieden omdat
er onderweg van stuurman gewisseld werd. Op het traject Koblenz-Dusseldorf
werd het vlot bestuurd door een "Bovenlandse" stu urman die in dat gebied
bekend was . Na Dusseldorf nam een "Hollandse" stu urman het commando
over SO).
Het gemene Yolk, "Tirolers" of na de Franse tijd vanwege hun onbehouwen gedrag ook wei "Kozakken" genoemd, werd in de buurt van de vertrekplaatsen geworven. Van kerktorens in de omgeving werden de klokken
geluid 51 ) en een of enkele dagen van te voren kwamen de arbeiders, na geschikt
te zijn bevonden, aan boord. Volgens Fuchs werden ze in de dagen voorafgaand aan het vertrek geinstrueerd voor hun werkzaamheden, hielpen ze mee
om allerlei zaken aan boord te brengen en kregen ze, als voorbereiding op hun
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tocht, flink te eten.
"Ongedisciplineerd waren ze, zonder moraal en geneigd tot diefstal".
Daarom heerste aan boord een militaire discipline, die gehandhaafd werd
door de meester- en ankerknechts Uaarknechts) . Zij voerden lijfstraffen uit,
plaatsten mens en onder arrest, op water en brood en zouden in het ergste geval
oproerkraaiers met gebonden handen en voeten op eilandjes in de Rijn hebben
gezet. Af en toe zou er op de vlotten muiterij hebben gedreigdS2). Op sommige
plaatsen langs de Rijn stonden borden die het de vi otters verboden om de oever te betreden S3 ).
Het grootste deel van het gemene volk was ingeschakeld als roeier, hetgeen
inhield dat zij in groepjes een roer, "riem" - een soort roeispaan waarvan er
een aantal op de voor- en achterzijde van het vlot aanwezig waren - moesten
bedienen. Deze roeiers zorgden, op commando van de stuurman, voor de
besturing van het vlot in samenwerking met de mann en aan de kaapstanders
en de aanwezige ankerknechten. De ankerknechten brachten op bochtige trajecten lijnen met ankers uit waaromheen het vlot diende te draaien . Ook bij
het aan land afmeren van de houtmassa bewezen de ankerknechten hun
diensten .
De manschappen moesten om het zware werk te kunnen uitvoeren natuurlijk goed eten. In de achttiende-eeuwse beschrijvingen van de vlotten ligt dan
ook altijd de nadruk op de enorme hoeveelheden levensmiddelen die op een
vlot werden meegenomen en op de stevige kost die werd genuttigd. Grote hoeveelheden brood (40-5000 pond), gedroogd en vers vlees (resp . 80-110 centenaar en 15-20000 pond), boter (10-15 centenaar), kaas (lO-15000 pond),
peulvruchten (30-40 malter), zout (8 -10 malter) bier (5-600 Ohm) en 3-4 stuckvaten wijn S4 ). Dagelijks legde een os het loodje en gingen er ongeveer lO tot 12
vaten bier doorheen 55 ). De bewoners van de Rijnoevers, met name van de
plaatsen waar een vlot voor de nacht aanlegde, profiteerden van de eetlust van
de vlotbemanning omdat in de ligplats voedsel werd ingekocht S6 ).
Driemaal daags werd er gegeten: 'smorgens voor het vertrek, ' smiddags om
12 uur en's avonds na het aanleggen . Volgens Verkerk stond er driemaal daags
"soep" op het menu, van erwten, linzen, bonen of gerst, gevuld met brood.
'sMorgens en 'savonds kreeg men er kaas met brood bij en 'smiddags kreeg
iedereen een pond vlees. Verder kon iedereen net zoveel bier drinken als hij
wilde. De middagmaaltijd werd zo mogelijk tijdens de vaart genuttigd. Was
het eten klaar, dan bond de kok een mand op een stok en kon de stu urman bepalen of de manschappen op de voorkant dan wei die op de achterkant van het
vlot het eerst konden gaan eten.
Per ploeg van 7 man werd eerst een kuip met soep gehaald en een hoeveelheid brood, vervolgens werd in dezelfde kuip vlees en een handvol zout verstrekt en daarna werd dezelfde kuip, na te zijn omgespoeld, gevuld met bier").
Soms kreeg het volk na de avondmaaltijd nog moezelwijn te drinken 58). Uiteraard kregen de hogergeplaatsten aan boord een gevarieerder menu") .
Ais de materiele arbeidsvoorwaarden van het vlotpersoneel aan de orde
zijn, kan men uiteraard niet om de beloning heen . Verkerk geeft het volgende
overzicht: 60)
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(gulden)
Het gemene yolk kreeg voor een enkele reis van de regio
7Y2
Koblenz naar Dordrecht
10, tot 15 it 18
Het yolk in de aken
11 it 15
De stuurmansknechts van Andernach naar Dusseldorf
28 it 36
De stuurmansknechts van Dusseldorf naar Dordrecht
De jaarknechten naar bekwaamheid 61 )
28 it 40
De hiergenoemde beloning van de stuurmansknechts wijkt af van de bedragen
die elders worden genoemd. Volgens Ds. Lang lOuden lOwel een stu urman als
zijn knecht 500 gulden hebben gekregen voor een door hen gevaren traject 62 ).
In de vlotliteratuur wordt overal gemeld dat de stuurlieden zich erg goed lieten
betalen.
Behalve grote hoeveelheden personeel en voedsel was er nog een grote hoeveelheid gereedschappen en ander scheepsmateriaal aan boord. Ds. Lang
geeft een opsomming van een en ander, te beginnen met de ca. 20 aken, die een
vlot begeleidden 63). Hieronder waren 14 it 16 ankeraken die bij de besturing en
de landing werden gebruikt om touwen en ankers uit te brengen. Verder waren
er 2 it 3 kleinere aken om lichtere voorwerpen te transporteren en voeren er een
of enkele vissersaakjes mee onder andere als transportmiddel voor de waarschuwers die op een uur afstand voor het vlot de tegemoetkomende schepen en
de drijvende molens en schipbruggen dienden te waarschuwen voor de komst
van het vlot.
Er was een grote variatie aan touw en kabel aan boord. Lang komt tot 21
soorten, van kabels van 340 m lang en 20 cm dik 64 ), tot dun schiemansgaren.
Het touw werd in Holland geproduceerd van hennep uit het Oostzeegebied 65 ).
Volgens Lang waren er 100 ankers aan boord 66 ), per stuk zwaarder dan 200
pond. Dan waren er zes soorten kettingen op een vlot, waarvan de langste 400
grote schakels telde. Verder noemt Lang vier verschillende werktuigen om
zware lasten te kunnen verplaatsen 67 ) en 27 verschillende stukken klein handgereedschap, van hamers en bijlen tot hoosvaten. En er was neg meer aan
boord schrijft hij.

De vaart
In principe waren de bemanningsleden van de Hollandervlotten vroege
opstaanders. Tussen 3 en 4 uur en wellicht ook al eerder werd iedereen wakker
gemaakt en werd er gegeten. Ais het weer en de waterhoogte het toelieten brak
men vervolgens op. De normale vertrektijden die genoemd worden varieerden
van 3.30 tot tussen 5 en 6 uur. Het volk nam zijn positie in, evenals de stuurman de zijne op de stuurstoel. De stuurmans- en meesterknechts kozen een zodanige plaats dat zij als intermediair tussen stuurman en volk konden dienen.
Alvorens het bevel tot de afvaart te geven, riep de stuurman iedereen op om
- blootshoofds - te bidden voor een voorspoedige reis. Werd er op lOndag gevaren, dan werd v66r het vertrek eerst de kerk bezocht. Door de plaatselijke
pastoor enig geld toe te stoppen kon de vloteigenaar bewerkstelligen dat de
godsdienstoefening op een vroeg uur gehouden werd, zodat 'smorgens om
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vier uur al gevaren kon worden 68).
De ankers werden gelicht en de stu urman gaf de voorste roeiknechten bevel
om naar het midden van de stroom te roeien. De bevelen gaf hij, door met zijn
hoed een bepaalde kant op de zwaaien. Roepen kon niet, gezien de afstand van
de stuurstoelen tot aan de voorzijde van het vlot. De stuur- en meesterknechts
interpreteerden de met de hoed gegeven signalen en vertaalden ze in simpele
bevelen zoals: "Hessenland" als er naar de rechteroever geroeid moest worden en "Frankrijk" als men naar de linkeroever diende te varen.
Meevarende buitenstaanders verbaasden zich over de vaardigheid waarmee
een vlotbemanning aanvaringen met obstakels in de stroom kon vermijden.
De stu urman moest vooruit den ken om een uur tevoren reeds te anticiperen op
moeilijke passages die zouden komen 69 ). Stuurlieden die daarmee geen rekening hielden veroorzaakten grote ongelukken waarbij af en toe mensenlevens
verloren zouden zijn gegaan. Zo yond bijvoorbeeld op 19 juli 1777 in Keulen
een ongeluk plaats met het vlot van houthandelaar Danzer. Het vlot nam enkele van de drijvende molens mee evenals een vast deel van de Keulse schipbrug en verpletterde een aantal schepen. Een vrouw en haar kind vonden de
dood 70 ). In de toladrninistraties vindt men nu en dan aanwijzingen voor ongelukken die eerder hadden plaats gehad. Op 19 september 1737 behoefde bijvoorbeeld voor een "ciitschen" van handelaar Stockheim geen tol betaald te
worden "derwiel het selve van een stiff stuck verongeliick" was. Verder kennen we nog de melding van het ongeluk dat in juni 1791 het vlot van Jacobi
overkwam voor Wezel. Door de lage waterstand stootte het vlot op een zandbank, verloor een knie, draaide eenmaal om z'n as en kwam weer in de goede
richting te liggen. Tijdens de vaart kon zelfs de afgevaren knie weer v66r het
vlot worden vastgemaakt. Veertien dagen later overkwam ook het vlot van
Nell bij Wezel een ongeluk. Bij het landen raakte het de knieen kwijt, waarvan
er twee een eind doordreven naar de monding van een beek verderop, terwijl
een derde aan de oever bleef hangen. Het laatste stuk werd tot "bok" gemaakt
- vermoedelijk hier hetzelfde als een "keutzken" - de eerste twee werden weer
voor het vlot gehangen. In dezelfde week voer ook Ziegler een knie van zijn
vlot af. Persoonlijke ongelukken deden zich bij de drie laatst genoemde ongelukken niet voor71).
Behalve stuurmanskunst konden ook de waterstand - hierboven reeds aan
de orde - en veranderingen van het weer problemen opleveren. Stond het water te hoog of was de stroomsnelheid te onstuimig, dan kon er niet gevaren
worden 72 ). Als het water te laag stond kon dit evenmin. In 1791 bijvoorbeeld,
lag een aantal vlotten dagenlang te wachten bij Hardinxveld en Giessendam
tot het waterpeil zou rijzen. Ook in de toladrninistraties vindt men de consequenties van te lage waterstanden. Om vlotten minder diepgang te laten hebben werd soms een deel van de lading van een vlot tot een tweede vlot
gemaakt 7J ).
Bij onweer, storm of mist werd evenmin gevaren, terwijl het plotseling optreden van een van deze weerssituaties aanleiding was om met het vlot te "Ianden". Het kon dus bijvoorbeeld gebeuren dat er korte tijd na het vertrek
'smorgens om vier uur, mist ontstond zodat men weer moest landen. Na het
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optrekken van de mist enkele uren later, kon er om 9 uur 's morgens weer verder gevaren worden 7.).
Het landen met een vlot was een spannende verrichting. Altijd moest men
weer afwachten of de uitgebrachte ankers het vlot zouden houden. Tevoren
had een aantal van de aken die het vlot gedurende de he Ie reis escorteerden,
voor het vlot uit, ankers naar de wal gebracht die daar werden ingegraven, terwijl de ankerkabels werden teruggevaren naar het vlot. Verder werden er zware kabels gebonden aan stevige bomen in de buurt van de landingsplaats. De
uiteinden van de gebruikte kabels werden naar het vlot gevaren en daaraan
vastgemaakt. Ook waren er al sleepankers uitgegooid die het vlot in zijn vaart
moesten remmen . Bij de landingsprocedure moesten de balken waar de ankerkabels overheen schuurden voortdurend worden nat gehouden omdat de wrijvingswarmte anders brand zou veroorzaken 75 ). Bij een landingspoging
konden wel21 ankers in gebruik zij n 76) en werd geregeld een anker verspeeld.
Lukte de landing dan barstte een luid "Hoera" -geroep los en kregen de arbeiders en de heren te eten. Mislukte de poging, dan moest men een volgende
wagen77).
Was het leven van de bemanning aan boord van een vlot lichamelij k zwaar,
uit de beschrijvingen ontstaat de indruk dat het leven van de vlootheer aangenaam was. Hij was goed gehuisvest en kreeg lekker eten, terwijl zijn avondmaal met tafelmuziek en vee! drank vergeze!d ging. Af en toe kon de vlotheer
een uitstapje maken. Louwes gastheer Van der Wal ging op een gegeven moment met zijn gast aan land om na een rondreisje, de volgende avond weer op
het vlot terug te keren.
Ais we Lang moeten geloven bemoeide de vlootheer zich op het vlot voornamelijk met de vertolling, het betalen van de tolgelden op de 20 tollen die men
vanaf Andernach te passeren had. Voor de betaling daarvan was een grote
hoeveelheid muntgeld aan boord 7S ).
Verder voerden de vlootheren, in elk geval op het eind van de achttiende
eeuw, correspondentie met o.a . hun commissionairs in Dordrecht, waarin de
voortgang van de reis gemeld werd. Door de commissionair werden de handelaren in de antwoordbrieven op de hoogte gehouden van de voortgang van de
vlotten van hun collega's, van de laatste berichten over de houtprijzen en
vraag en aanbod van hout in de Republiek . Ze onderhielden hartelijke betrekkingen, tot uiting komend in de uitwisseling van relatiegeschenken . Boonen en
Van Eijsden uit Dordrecht stuurden bijvoorbeeld in de winter van 1791192
halve of kwart vaatjes met oesters en gerookte zalm. Ze kregen gemarineerde
zwijnskop en vaten zuurkool terug 79 ), Boonen en Van Eijsden beheerden ook
voor enkele houthandelaren loten in de Generaliteitsloterij.
De reis over het traject dat vanaf Koblenz ca. 350 km lang was, eindigde in
de tweede helft van de achttiende eeuw nagenoeg altijd in Dordrecht. Gezien
de verschillende problemen die zich onderweg konden voordoen was er uiteraard geen vaste reisduur. We hebben slechts van twee vlotten gegevens over
de reistijd op een groot traject gevonden. Het ene vertrok op 20 juni 1792 uit
Namedy en landde op 13 juli bij Varik, na 24 reisdagen. Het andere vertrok op
23 juni 1792 uit Andernach en land de op 13 juli in Giessendam, na 21 reisda-
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gen . Het laatste vlot reisde met een daggemiddelde van ca. 15 km. Een goede
dagreis was natuurlijk vee I groter. Het traject Andernach-Miilheim bij Keulen
(75 km) kon in een dag worden afgelegd . Over de tijdsduur die men over het
traject in de Republiek deed, kunnen we onder voorbehoud uitspraken doen
op grond van de vertollingsdata die in de toladministraties zijn vermeld. In
twee proefjaren, 1763 en 1781 bedroeg de gemiddelde duur 4Y2 resp. 10 dagen .
In het eerste jaar voer het snelste vlot de afstand van Schenkenschans naar
Dordrecht in twee dagen, het langzaamste had zeven dagen nodig. In 1781
voer het snelste vlot er zeven dagen over en het langzaamste een-en-dertig.
Op grond van de datering van de vertollingen in de tolrekeningen van
Schenkenschans is te bepalen in welke periode van het jaar het vlotseizoen viel,
dat zo sterk afhankelijk was van weer en waterstand.
In meer dan de he1ft van de jaren (62 op de 107), waarover in de periode
1650-1795 gegevens beschikbaar zijn, begon het seizoen in juni of juli. In 27
jaren begon het seizoen in april of mei, in 10 jaren begon men al in januari, februari of maart en in vijf jaren beg on het seizoen pas in augustus of september.
Opgemerkt moet worden dat de jaren waarin het seizoen begon in januari en
februari, aile vallen in de zeventiende eeuw, terwijl de jaren met een seizoenstart in augustus of september op een na vallen in de achttiende eeuw. Deze verdeling geeft de trend weer van de verschuiving van de start van het
seizoen van vroeg naar wat later in het jaar.
Het einde van het seizoen viet in de meeste gevallen in de peri ode augustusnovember. In zeven jaren liep het seizoen tot december en in elf jaren was het
al in juni of juli afgelopen.
Het langste seizoen, in 1675, begon al op 4 januari van dat jaar en eindigde
op 11 december. Het kortste seizoen - afgezien van enkele jaren waarin slechts
een vlot passeerde - werd genoteerd in 1784, toen tussen 2 en 8 september vijf
vlotten passeerden.

Ontbinding en verkoop
Na de laatste landing, in Dordrecht, vertrok de grote meerderheid van het
vlotpersoneel huiswaarts, na te zijn uitbetaald. Naar mag worden aangenomen keerden ze te voet of per schip naar Duitsland terug 80 ). Een klein deel van
het personeel ging, in samenwerking met dagloners uit Dordrecht, aan de slag
om het vlot af te breken. Een aantal van de vlothutten werd overgeplaatst op
bodems van dennenstammen om tot hun onderkomen te kunnen dienen .
Bij de afbraak van de rest van het vlot werd het hout schoongemaakt, gesorteerd en in koppels bij elkaar gebracht. Voor elke houtsoort en -aard verschilde de omvang van zo'n koppel.
De eiken balken werden naar gelang de zwaarte verdeeld in vlotjes van 4 tot
20 stuks en gekoppeld met 1 tot 3 dennenmasten. Eiken klossen werden met 24
a40 tot een vlot gemaakt, terwijl vlotten van korte klosjes 40 a 50 stuks bevatten. Wagenschotten werden in een enkele laag gelegd op een aantal dennenstammen van 80 a 85 voet lengte. De andere klossen werden in een dubbele
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laag gelegd.
De dennen- en grenenstammen werden met 4,6, 8, of 10 stuks tot een vlotje
samengebonden. Ook de delen zullen in vaste hoeveelheden verdeeld zijn. Gezien het feit dat ze per 104 stuks verkocht werden, is het aannemelijk dat ze
ook in dit aantal- op het land - werden opgeslagen.
Na het afbreken van het vlot zullen ook de laatste Duitse arbeiders naar huis
zijn teruggekeerd. De Nederlandse commissionairs konden nu met de verkoop
van het hout beginnen 81 ) .
De koppels hout werden gebracht naar, of bleven op, de Biesbos. Dit getijdewater onder de rook van Dordrecht, waar het hout tweemaal daags droog
viel, diende als opslagplaats voor het te verkopen hout. Houtkooplieden met
belangstelling, begaven zich naar de Biesbos om de gemerkte kavels - de stammen waren per kavel van een nummer of teken voorzien - te bekijken 81 ) .
De verkoop geschiedde uit de hand, dan wei via de houtveilingen die in de
achttiende eeuw regelmatig in Dordrecht plaatsvonden. De verkoop uit de
hand geschiedde niet of nauwelijks door de Duitse aanbieders zelf. De commissionairs Boonen Van Eijsden en Co. namen hun zaken waar. Zij werden tegen het eind van de achttiende eeuw als veruit het belangrijkste handelshuis
gezien 83 ). Voor hun bemiddeling betaalden zowel de koper als de verkoper een
provisie. De commissionairs verleenden ook kredieten, zowel aan de aanbieders als aan de afnemers van hout. Er wordt wei gesuggereerd dat de Dordtse
commissionairs en makelaars zo'n stevige positie bezaten, dat zij via duistere
machinaties de directe verkoop door de aanbieders zelf, konden
tegenwerken 84 ).
Volgens Verkerk en Lang werd het gekloofde hout in kavels van 122 stuks
verkocht, volgens Verkerk in ponden vlaams. De verkoop van de andere houtwaren zou in guldens hebben plaats gevonden. Wellicht doelen beide auteurs
op de kave1s die op de veiling ter verkoop werden aangeboden. In de administratie van Boonen en Van Eijsden komen we in elk geval de verkoop van andere, wisse1ende aantallen wagenschotten tegen, in gulden geprijsd 85 ).
De houtveilingen werden door gezworen makelaars in sam en werking met de
commissionairs Boonen en Van Eijsden georganiseerd. Ze vonden plaats in de
periode april-oktober, meestal om de twee maanden. De veilingen duurden
meestal twee dagen 86).
Ds. Lang geeft een beschrijving van het veilinggebeuren. De veilingen werden gehouden in het veilinghuis [de koopmansbeurs?], een ruim gebouw in de
vorm van een handelsbeurs, omsloten door arcades. Bovenin waren een galerij
en enige kamers waar de makelaars en hun schrijvers, de commission airs en,
indien aanwezig, de Duitse aanbieders zetelden. De potentiele kopers zaten beneden op banken met hun gedrukte veilingbiljet waarop van elk kavel de bijzonderheden stonden aangegeven.
Per kavel was de gang van zaken als voigt. Eerst kon er worden ingezet. Ais
er niet meer verhoogd werd, sloeg de makelaar met een hamertje tegen een
hangend bord (een soort gong blijkbaar). De naam van de hoogste bieder werd
genoteerd. De veilingpedel reikte hem in een ge1dzakje op een steel (blijkbaar
iets soortge1ijks als een kerkezak) een geldstuk aan, als premie: het strijkgeld.
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Het geboden bedrag vormde de basisprijs per balk van het aangeboden kaye!.
Vervolgens werd er door de makelaar vanaf een bepaald bedrag afgemijnd.
Het bedrag waarbij door de koper "mijn" geroepen werd, werd opgeteld bij
de inzet. Het zo ontstane bedrag werd vermenigvuldigd met het aantal balk en
in het kavel en zo werd de prijs van het gehele kavel vastgesteld. Het hout werd
opgehouden als de tevoren door commissionairs en aanbieders afgesproken limietprijs niet gehaald werd 87 ).

II

DE ONTWIKKELING VAN DE IMPORT

De tol op de Schenkenschans biedt vanwege zijn bewaard gebleven reeks tolregisters in theorie het idea Ie uitzicht op het transport van het Rijnse hout. Alvorens in te gaan op deze archivalia, schetsen we heel kort de hi storie van deze
to!.
De tol die op de Schenkenschans geheven werd, was niet gebonden aan de
locatie van het bekende fort. We duiden hem echter met deze benaming aan
omdat de meeste van de bewaard gebleven registers dateren uit de periode dat
de tol op de Schenkenschans gesitueerd was . De eerste vermelding van de tol
dateert uit de elfde eeuw. Hij werd toen geheven in Schmithausen tussen Emmerich en Kleve. In 1193 bekrachtigde de Duitse keizer het eigendomsrecht op
deze tol van het Kapittel van St. Marie in Utrecht. De tolheffing werd door het
kapittel verpacht aan verschillende adellijke pachters, achtereenvolgens de
Heren van der Lek, de Heren van Culemborg en de Heren van Bergh. Tijdens
de pachtperiode werd de locatie verplaatst van Schmithausen naar Emmerich.
In 1635 werd de tol nogmaals verplaatst nu naar de Schenkenschans, een
plaats die, beter dan Emmerich, vanuit de Republiek te controleren viel S8).
Tussen 1800 en 1803 schijnt de tol weer te zijn verplaatst, nadat hij gesplitst
was in een tol op de Waal en een tol op de Nederrijn. Vanaf het moment van
plitsing tot en met 1810 werd de tol geheven te Arnhem en Nijmegen 89 ). Na dat
laatste jaar functioneerde de tol van het Kapittel van St. Marie niet meer. In de
eerste jaren van het Koninkrijk der Nederlanden herleefde de toiheffing weer,
maar niet meer in de vorm van een herkenbare tol van het Mariakapitte1 90).
De tolheffing werd een geadministreerd in tolboeken of tolregisters. Niet aIle trolregisters zijn over de gehe1e periode dat de tot geheven werd, bewaard gebleven. In het gevai van de tot op de Schenkenschans beslaan de bewaard
gebleven registers de jaren: 1630-1631, 1651-1660, 1662, 1672-1701, 1703,
1711, 1713-1722, 1737-1742, 1749-1810. Van sommige van deze jaren is de administratie slechts over een deel van het jaar bewaard. De reigsters over
1630-1631 werden in het kader van deze studie niet verwerkt.
In de registers is van dag tot dag bijgehouden wie de tol passeerde, waarbij
meestal het scheepstype en de aard van de lading van het passerende schip of
vlot vermeld staat. Soms worden mededelingen gedaan over de hoeveelheid
der vervoerde goederen of over de eigendomssituatie. Meestai is er een scheiding aangebracht tussen de goederen die stroomopwaarts en de goederen die
stroomafwaarts werden vervoerd. Het doornemen van de registers levert een
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enorme verscheidenheid aan lading op, varierend van bijvoorbeeld kisten citroenen, kaas, stokvis, oranjebomen en gedrukte boeken tot o .a . bronwater,
glas, duifsteen, ertsen, tabaksaarde en 10.000 harnassen. Verder trekt een
bonte stoet aan passagiers langs: verhuizende ambassadeurs en professoren,
studenten, komedianten, soldaten en Pfalzbewoners die naar Pensilvanie verhuizen. In tijden van politieke spanning ziet men transporten van wapens,
proviand, en andere strategische goederen . Daarnaast transporteerde men dus
vee I hout, gezaagd en ongezaagd, stroomop en stroomaf.
Het is vanwege het ontbreken van de tolregisters over een aantal jaren niet
mogelijk om een sluitend overzicht te krijgen van aile getransporteerde goederen langs Schenkenschans. Bovendien staat in de Schenkenschans-tolregisters
niet aangegeven welke goederen via de Waal en welke via de Nederrijn verder
werden afgevoerd. We zijn daarom op zoek gegaan naar andere plaatsen langs
de grote rivieren waar tol geheven werd . Er bleek een groot aantal tollen aanwezig geweest te zijn waarbij van de meeste tollen over een aantal jaren tussen
1649 en 1796 tolregisters bewaard gebleven zijn. Er waren tollen op de Nederrijn en de Lek in: Arnhem, Lexkensveer, Wijk bij Duurstede, Vreeswijk en
Schoonhoven. Op de Waal zijn er toll en geweest in Nijmegen, Tiel en Zaltbommel. Bovendien waren er tollen in Gorinchem en Dordrecht terwijl in de
laatste plaats makelaardij geheven werd over de gearriveerde houttransporten. In enkele plaatsen functioneerden twee tollen : Arnhem: Grote Gelderse
Tol (G.G .T .), Anholtse tol; Nijmegen: Grote GelderseTol, Stads- of Rijkstol;
Tiel: Grote Gelderse Tol, Meurse pandtol. Dan waren er nog enkele tollen die
slechts over een klein deel van het jaar werden geheven . In Nijmegen, Tiel ,
Zaltbommel, Arnhem en Lexkensveer hief men een markt- of springtol. In de
laatste plaats bestond zelfs aileen deze tol, die geheven werd vanaf 25 juli tot
IS augustus. In enkele gevallen werd er niet een speciale administratie voor de
markttol bijgehouden, maar bestond deze uit een heffing van een bepaald gedeelte bovenop de normaal verschuldigde tal. Van de aparte administraties
van enkele van deze incidenteel geheven tollen is bij dit onderzoek slechts gebruik gemaakt voor zover zij aanvulling konden bieden op het materiaal van
de permanente tollen.
Aan deze, meer uitgebreide, gegevensreeksen is nog een beknoptere toegevoegd. Over de periode van 1720 tot en met 1750 bestaat namelijk een lijst van
vertolde houtvlotten te Nijmegen (G.G .T .). Deze is opgesteld door de tollenaar van Nijmegen ter ondersteuning van zijn klacht bij de Gelderse Rekenkamer over de achterblijvende inkomsten als gevolg van het teruglopende aantal
houtvlotten . Deze teruggang be'invloedde zijn persoonlijk inkomen.
In het afgedrukte overzicht is van de tollen waarvan over de peri ode tussen
1649 en 1796 tolregisters bewaard gebleven zijn, genoteerd over welke jaren
deze lopen oAl het zo in beeld gebrachte materiaal is verwerkt.
Bij de meeste tollen werden over houttransporten behalve de eigenlijke tol,
extra bedragen geheven, namelijk "voortol" en "accidentalien" . Het eerste is
een relict van een vroegere heffing in natura, het tweede was bedoeld als
bestrijding van de vertollingskosten, bijvoorbeeld voor het meten van een
houtvlot. Uit de vermelding van de betaling van accidentalien kan men soms
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een onduidelijke houtJading identificeren als een houtvlot.
Behalve voor een invulling van open plekken zorgt de vondst van andere tolregisters naast die van de tol op de Schenkenschans voor een aantal problemen. Voor de vergelijking van registers van verschillende tollen over
overlappende jaren, komt een aantal verschijnselen aan het licht die het waard
zijn vermeld te worden.
In de eerste plaats wordt er door gei1lustreerd dat het fenomeen van de tolvrijheid het beeld nogal kan vertroebelen. Een of meer vlotten die in het register van de ene tol wei voorkomen, komen in dat van een andere tol niet
voor. In een extreem geval bijvoorbeeld, lijken langs de Arnhemse tollen 17
vlotten meer gepasseerd te zijn dan langs de tol te Schenkenschans (1659). Het
grootste verschil tussen de tol bij Schenkenschans en de tollen op de Waal bedraagt 14 (1658).
We hebben niet de finesses van de tolvrijheden per tol onderzocht, maar de
belangrijkste oorzaak van de verschillen is, dat voor Wezelse burgers varend
met vi otten hout uit het Kleefse en Miirkische gebied tolvrijdom bestond voor
de tol op de Schenkenschans. Verder waren burgers van sommige Gelderse en
Hollandse steden vrijgesteld van betaling van Gelderse en Hollandse tollen.
Uit deze bevindingen blijkt dat de gegevens van de andere tollen niet aileen de
gat en in de reeks van de tol op de Schenkenschans opvullen, maar ook de gegeyens voor de wei aanwezige jaren aanvullen. Het blijkt dus uiterst noodzakelijk om aile gegevens die voorhanden zijn ook inderdaad te benutten om tot
een zo compleet mogelijk beeld te kunnen komen. Ik heb de indruk gekregen
dat als de beschikbare gegevens naast elkaar worden geplaatst er dan ook inderdaad een compleet beeld ontstaat en dat er niet of nauwelijks vlotten tussen
de mazen van het net door varen . Behalve dat de verschillende gegevensreeksen elkaar aanvullen, kan het beeld dat ontstaat over jaren met veel overlappende gegevens een reconstructie van het beeld over jaren met weinig gegevens
vergemakkelij ken.
Een andere groep moeilijkheden is er een die naar voren komt bij vergelijking van gegevens in verschillende tolregisters die betrekking hebben op hetzelfde vlot. Een van de makkelijkst oplosbare vormt de verschillende
tijdrekening die bij de tollen gehanteerd werd . In een aantal jaren hanteerde
men op de Schenkenschans de oude, Juliaanse kalender, terwijl men bij de andere tollen de Gregoriaanse kalender gebruikte.
De vergelijking van de grootte van de verschillende vlotten is niet gemakkelijk omdat er, soms letterlijk, met twee maten gemeten werd. De meest gebruikte wijze om de grootte uit te drukken was middels een oppervlaktemaat
in vierkante voeten. Deze werd meestal weer herleid tot een grotere eenheid, de
doorgang, waarvan de waarde per tol kan verschillen terwijl ook binnen een
tol de waarde in de tijd kan varieren. Daarnaast zijn er bij verschillende tollen
perioden geweest waarin ook de diepte van een vlot werd betrokken in de meting en er dus sprake is van een inhoudsmaat die ook weer doorgang kan heten.
Bij de meting van de houtvlotten in Dordrecht ten behoeve van de makelaardij
werd de grootte uitgedrukt in Wezelse roeden. Bij vergelijking met andere metingen blijkt ook dit een oppervlaktemaat. Bij de tol in Gorinchem tens lotte is

54

INVOER VAN RIJNS HOUT

er geen sprake van een oppervlakte- of inhoudsmaat maar wordt de grootte
van een vlot weergegeven in het aantal stuks hout per bepaalde houtgroep, uitgedrukt in vermoedelijk afgeronde getallen waarnaast van het grofhout een
schatting van de waarde in geld gegeven is.
In een aantal gevallen blijkt hetzelfde vlot bij verschillende tollen door vervoerders van verschillende naam te worden vert old waarbij er sprake kan zijn
van vader en lOon die een vlot gezamenlijk afbrengen, bijvoorbeeld Hartman
Willemsen en Evert Hartman (1676, Schenkenschans, Nijmegen G.G.T.) of
van een vervoerder die onder twee namen opereert: Jan de With (van Wesell)
alias Jan van de Wal (van Wesel) (1676, Schenkenschans, Nijmegen G.G.T.).
Ongeveer honderd jaar later kan een dergelijke verwarring ontstaan als er
hout door de inmiddels gevormde compagnieen van houthandelaren wordt
aangevoerd en het hout de ene keer onder de naam van de ene en de volgende
keer onder de naam van de andere compagnon vertold kan zijn. Op grond van
de datering van de vertolling kan in die gevallen vastgesteld worden dat twee
vlotten identiek zijn.
Een volgend probleem doet zich voor bij de vergelijking van de verschillende beschrijvingen van de samenstelling van een en hetzelfde vlot, die niet
steeds in dezelfde termen zijn gesteld. De ene keer beschrijft men een vlot in de
groepen: wagenschot, rechthout en kuiphout, de andere keer in: pijp-, vat-,
klaphout, grofhout, duigen en wagenschot en de derde keer staan de categorieen klaphout, kromhout, kanthout, masten en wagenschot naast elkaar,
meestal zonder dat is gespecificeerd hoe de verhoudingen tussen de groepen
zijn.
Verder is bij sommige vlotten de herkomst van het hout grofweg bekend, bij
andere slechts de herkomst van de handelaar of helemaal niets. In een aantal
gevallen staat bij een vertold vlot een naam vermeld, in andere gevallen staan
er twee namen: die van de eigenaar en die van de vervoerder. Bij de vermelding
van een naam is het gissen wiens naam het is, waarbij vermoede1ijk in het
grootste aantal gevallen de naam van de vervoerder is gegeven.
Aanta/len en hoeveelheden
Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de import van Rijns hout staan
ons na de ordening van de gegevens enkele gegevensreeksen ten dienste. In de
eerste plaats de reeks met per jaar het aantal via de grote rivieren afgevoerde
vlotten. Het is de langstiopende die, weliswaar niet altijd compleet, 138 van de
146 jaren beslaat. In de tweede plaats is er een reeks lop end van 1655 tot en met
1678 met gegevens over de hoeveelheid hout die langs de Grote Gelderse Tollen in Arnhem en Nijmegen passeerde. In de derde plaats is er een reeks lopend
vanaf 1713 tot en met 1796 met gegevens over de hoevee1heid hout die bij de tol
te Schenkenschans passeerde, terwijl een ze1fde reeks kon worden opgesteld
voor de Anholtse tol te Arnhem, lopend over een deel van diejaren: 1731 tot
en met 1756. Achtereenvolgens zullen we deze reeksen behandelen.
Het meest grove instrument om de ontwikkeling van de houtimport af te lezen is het overzicht van het aantal gepasseerde vlotten per jaar. Dit overzicht
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is gemaakt nadat aile gegevens uit de tolregisters per jaar met elkaar zijn vergeleken. Op die wijze kunnen identieke vlotten in de telling worden geeJimineerd, terwijl anderzijds de verschillen in de registratie per tol kunnen worden
opgespoord (Bijlage I).
Uiteindelijk is een staat ontstaan waarin de gegevens van Schenkenschans,
de gecombineerde gegevens van de Arnhemse tollen en de gecombineerde gegevens van de Waaltollen zijn opgenomen. Op de in totaal147 jaren waarover
het onderzoek loopt, mist over slechts 8 jaren elk gegeven. Voor de overige jaren is onder "Totaal-Generaal" het aantal gepasseerde vlotten vermeld.
Voor 40 jaren is een vooriopig totaal opgenomen - gemerkt met een *). Vanwege de afwezigheid van bronnenmateriaal op grond waarvan men kan
vaststellen hoeveel Lippe-vlotten (waarover later meer) bij de tol van Schenkenschans tolvrij waren, vormt het totaal-generaal voor het betreffende jaar
het minimum . Hetzelfde is het geval wanneer we voor 1729 en 1730 niet kunnen vaststellen hoeveel vlotten langs Arnhem gepasseerd zijn. Vermoedelijk
wordt door dit gebrek zeker na 1700 het totaalbeeld niet ernstig verstoord.
V66r dat jaar bestaat, op grond van de gegevens over de jaren waarvoor wei
vergelijkingsmateriaal aanwezig is, de kans dat een groter aantal vlotten gemist wordt.
Het beeld (Grafiek 1) dat aid us ontstaat is een beeld van de activiteit op
houttransportgebied maar daarmee impliciet ook van de houtimport. Het
wordt gekenmerkt door op- en neergang, met een enorme piek die wordt bereikt in 1660, als er 41 vlotten worden geregistreerd. Dit aantal vi otten wordt
in de gehele periode tot en met 1795 nooit meer gehaald 91 ).

GRAFIEK 1
Totaal aantal vlotten Nederrijn en Waal, 1650-1796
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GRAFIEK2
Totaal aantal vlotten, 1650-1796
Vijfjaarlijks voortschrijdend gemiddelde
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Met behulp van jaarlijks voortschrijdende vijfjaarlijkse gemiddelden (Grafiek 2) laat zich de loop van de ontwikkeling vaststellen.
We beginnen vanaf 1652 tot 1661 met een stijgende activiteit. Vanaf 1655 is
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GRAFIEK3
Totale vlotomvang en aanta/len, 1655-1678
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die stijging explosief. Na 1660 nemen de activiteiten af met als dieptepunt
1673. In 1674 begint een kleine opleving tot 1677. In dat jaartreedt een stabilisering in op het dan bereikte niveau, durend tot 1686, waarna de trend daalt
tot in 1689 een stabie1laag niveau wordt bereikt. In 1695 voigt een opleving tot
1699 en dan weer een daling tot 1705 . In dat jaar bespeuren we weer een stijgende trend die zich waarschijnlijk voortzet tot ca. 1716 waarna weer een teruggang voigt. Tussen 1720 en 1730 zet weer een opgang in die doorloopt tot
1735. Vervolgens is er weer sprake van een dalend activiteitenniveau tot een
stabiel laag niveau tussen 1750 en ca. 1770 met een kleine opleving van
1758-1761. Vanaf 1770 zien we een heel voorzichtige opleving die na 1779 veel
duidelijker is en duurt tot 1783. Na dat jaar neemt de activiteit weer af tot aan
het einde van de onderzochte periode.
Het aantal vlotten dat langs de tollen passeerde hoeft niet maatgevend te
zijn voor de hoeveelheid getransporteerd hout. De vervoerde hoeveelheid hout
kan per vlot sterk verschillen. Gelukkig is in een aantal tolregisters voor een
reeks van jaren een aanduiding van de grootte van het vlot en daarmee van de
vervoerde hoeveelheid hout genoteerd 9Z ).
De vroegste gegevensreeks (Bijlage II, Grafiek 3) loopt van 1655 tot 1678 en
dekt dus de in de vorige paragraaf gesignaleerde peri ode van opgang, neergang en weer voorzichtige opgang.
Zij is samengesteld uit de gegevens van de Grote Gelderse Tollen te Arnhem
en Nijmegen, terwijl enkele gaten werden opgevuld met gereconstrueerde gegevens op grond van de administraties van andere tollen. Gelukkig werd bij de
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metingen op de Grote Gelderse Tollen in Arnhem en Nijmegen dezelfde maateenheid gebruikt zodat door optelling een totaalbeeld verkregen wordt. Wei is
het jammer dat we de omvang van de in deze jaren gebruikte eenheid uitgedrukt in een ons bekende grootheid (nog) niet kennen.
Het beeld van de ontwikkeling van de ingevoerde hoeveelheid hout is duidelijk. Vanaf 1655 nam de ingevoerde hoeveelheid explosief toe tot het absolute
topjaar 1660. Er is in devolgende jaren enige teruggang naar een niveau dat tot
1670 min of meer stabiel blijft. De import loopt dan in snel tempo terug tot het
nulpunt in 1673. Vervolgens neemt zij weer toe tot het einde van de periode.
Vergelijken we dit beeld met het vergelijkbare deel uit de trendbeschrijving
in de vorige paragraaf, dan komt het daarmee in grote lijnen overeen, met dien
verstande dat het constant teruglopende aantal vlotten vanaf 1664 in eerste instan tie niet een evenredige vermindering van de houthoeveelheid oplevert. De
verklaring schuilt in het feit dat de vlotten steeds groter werden zodat de hoeveelheid aangevoerd hout min of meer constant kon blijven.
Een beeld van de ontwikkelingen in de periode 1713-1796 kan worden opgebouwd uit de twee volgende gegevensreeksen: die van de tol te Schenkenschans, met twee onderbrekingen lopend over de jaren 1713-1796, en die van
de Anholtse tol te Arnhem over de jaren 1731-1756. Bij beide tollen werden de
maten van de houtvlotten uitgedrukt in dezelfde voetmaat. Dat is plezierig
omdat voor de jaren waarin de reeksen elkaar overlap pen de gegevens
volstrekt vergelijkbaar zijn en bovendien een totaalbeeld kan worden samengesteld.
In de jaren waarover de Anholtse reeks loopt is er sprake van een opleving
van houttransport per vlot via de Nederrijn. De hierlangs vervoerde vlotten
waren aile afkomstig uit het Lippegebied en zijn daarom niet geregistreerd bij
de tol op de Schenkenschans. Met de gegevens van de Anholtse tol completeren we dus de gegevens van de Schenkenschans voor wat betreft het transport
op de Rijn. De enige gegevens die we in de Schenkenschansreeks nu nog missen
zijn die over de Lippevlotten over de Waal.
Op grond van de gegevens van andere Waaltollen valt voor een aantal jaren
vast te stellen voor welk percentage door deze Lippevlotten aan het totale aantal werd bijgedragen. Dit percentage neemt in de loop der tijd af. Rond 1682
ligt het op ca. 45070, tegen het einde van de zeventiende eeuw loopt het terug tot
ca. 35%, rond 1740 is het nog verder teruggelopen tot ca. 11 %, terwijl het in
dejaren na 1753 schommelt rond de 507o, met uitschieters naar maximaal13 en
minimaal 0%. Om de Schenkenschanscijfers in het juiste perspectief te zien
moet dus met een vermeerderingsfactor worden rekening gehouden die voor
het begin van de reeks hoger zal zijn dan voor het einde.
Het beeld (Grafiek 4) dat we op grond van de Schenkenschansreeks krijgen
komt voor de beginperiode overeen met hetgeen we eerder zagen bij de
aantalsregistratie. We zien een opgang tot 1716, daarna een terugval, terwiji
vervolgens de eerder gesuggereerde opgang tussen 1720 en 1730 allijkt te beginnen in 1721. De neergang die de aantalsregistratie laat zien na 1735 wordt
niet door de gegevens van de tol op de Schenkenschans bevestigd, waar eerder
sprake is van een zekere stabiliteit van de hoeveelheid aangevoerd hout.
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GRAFIEK4
Aantal vlotten en vlotomvang, 1710-1796
Tol te Schenkenschans (Omvang in tienduizenden vierkante voeten)
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GRAFIEK 5
Vlotomvang Schenkenschans, 1710-1796
Vijfjaarlijks voortschrijdend gemiddelde (Omvang in miljoenen vierkante voeten)
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GRAFIEK6
Aantallen vlotten en vlotomvang, 1731-1756
Anholtse tol te Arnhem (Omvang in tienduizenden vierkante voeten)
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De trendbeweging kan na 1750 worden geschetst op grond van de jaarlijks
voortschrijdende vijfjaarlijkse gemiddelden (Grafiek 5). We zien een korte periode van opgang tot 1755 vanaf een laag niveau in 1751. Na 1754 is er een lichte neergang tot 1758. Er voigt weer een opgang tot 1764, waarna een periode
van een zekere stabilisatie optreedt met een minimum in 1770. Na 1778 voigt
een opleving die uitmondt in een hoogtepunt in 1783 . Dit is het hoogste niveau
dat we in deze periode zien. Daarmee sluit dit beeld goed aan op hetgeen we op
grond van de aantalsregistratie al meenden te zien.
We kunnen op grond van de cijfers van de tol op de Schenkenschans een
aantal jaren aanwijzen waarin - absoluut gezien - enorme houtimporten hebben plaats gehad, met een oppervlakte aan houtvlotten van per jaar meer dan
I miljoen voet. Het zijn de jaren 1715, 1716, 1718, 1721, 1739, 1741, 1761,
1762, 1781, 1783 en 1785. Hierv66r is de mate geschetst waarin het op de
Schenkenschans geregistreerde hout bijdroeg aan de totale houtimport.
Slechts een in deze tijd gering aandeel Lippehout moet nog worden toegevoegd. Gezien het belang dat de cijfers van de Schenkenschans vertegenwoordigen mogen de bovengenoemde jaren wei als topjaren voor de totale import
van Rijns hout in Nederland worden aangemerkt. Verder dient gewezen te
worden op de peri ode 1759-1785 waarin over lange tijd een absoluut gezien
zeer hoog importniveau gehandhaafd bleef.
De reeks gegevens van de Anholtse tot te Arnhem geeft natuurlijk in de
eerste plaats een beeld (Grafiek 6) van het grootste dee I van de korte opleving
van de vlotvaart op de Nederrijn. We zien een sterk fluctuerende reeks tussen

INVOER VAN RUNS HOUT

61

1731 en 1751, met enige stabiliteit op laag niveau tussen 1736 en 1743. Vanaf
1750 wordt duidelijk dat de houtimport via de Nederrijn afzakte tot het
nulpunt.
Ais we de Anholtse gegevens ter complete ring van het totaalbeeld optellen
bij de cijfers van de tol te Schenkenschans, wordt duidelijk dat de houtimport
via de Nederrijn een ondergeschikte positie innam. In de topjaren 1737 en
1749 droeg de vlotvaart op de Nederrijn slechts 10,80/0 respectievelijk 10,9%
bij aan de totale import. In de andere jaren lag dit percentage nog beduidend
lager, tot 0% in 1745, 1752, 1753 en 1754. Ais we het geheel nog eens overzien
kunnen we het totaalbeeld als voigt samenvatten. In de jaren vijftig van de zeventiende eeuw is er sprake van een toenemende import van Rijns hout tot na
het topjaar 1660 een stabilisatie intreedt. Na 1670 stort de import in, zodat in
1673 geen hout meer ons land binnenkomt. De volgende jaren neemt de import toe, maar zij stabiliseert zich onder het niveau van de jaren zestig. Rond
1686 loopt de invoer terug naar een stabiellager niveau tot zij in 1695 weer toeneemt en rond 1699 weer een topperiode beleeft. Er voigt weer een terugval
naar een dieptepunt rond 1705. Daarna neemt de houtimport weer geweldig
toe tot een zeer hoog niveau rond 1715 . Een inzinking in 1719 gaat het absolute
topjaar 1721 vooraf. Het beeld voor de rest van de jaren twintig is onduidelijk
maar na 1730 treedt weer een groei op naar een tijd van grote importen tussen
1732 en 1741. Daarna lopen de zaken terug naar een dieptepunt in 1746. Een
korte tijd van groei wordt in 1754 weer gevolgd door een neergang tot een dieptepunt in 1757-1758. Dan groeit de import in 1759 naar een niveau dat, met
enige fluctuaties tot aan het begin van de jaren tachtig gehandhaafd blijft.
1781 vormt in deze periode een absoluut topjaar. Het is overigens zeer interessant dat ondanks de grote aanvoer in deze periode de houtzaagindustrie in de
Zaanstreek een grote malaise doormaakte. Waarschijnlijk is de taak van de
Zaanse zaagmolens overgenomen door de inmiddels overal elders in het westelijk en noordelij k deel van de Republiek gebouwde molens 9 9 ». Na 1785
schrompelt de import ineen tot aan het einde van de onderzochte periode. 1793
vormt in die neergang een absoluut dieptepunt waarin geen enkel vlot ons land
binnenkomt.
Verklaring

Het geven van een verklaring voor het verloop van de invoer van Rijns hout is
in sommige opzichten wei en in andere niet makkelijk. De dieptepunten in de
aanvoer kunnen betrekkelijk gemakkelijk verklaard worden met verwijzing
naar politi eke en militaire omstandigheden in de produktiegebieden en langs
de aanvoerroute. Enkele incidentele hoogtepunten kunnen eveneens worden
gezien als resultaat van de politieke omstandigheden, maar dan wellangs de
aanvoerroute van hout uit andere - Noordeuropese - herkomstgebieden.
Problematisch wordt het echter als we diepergaande factoren in de verklaring trachten te betrekken zoals het reageren op veranderende demografische
en economische omstandigheden, bijvoorbeeld toe- of afnemende bouwactiviteit in samenhang met bevolkingsgroei of -afname, toe- of afnemende
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scheepsbouwactiviteit of een toe- of afnemende landaanwinning.
Dat komt omdat we over de aanvoer uit de andere houtproduktiegebieden
in Europa geen deugdelijke gegevens hebben, terwijl anderzijds duidelijk is
dat er tussen de importen uit de verschillende gebieden verbanden bestaan.
Voor een diepergaande verklaring van het verioop van de houtimport zijn die
gegevens nodig. Het is zinloos om naar deze factoren te zoe ken ter verklaring
van een deel van het geheel, voordat we het totaalbeeld van de complete houtimport en daarmee de structuur ervan hebben vastgesteld.
Ais we het verloop van de import van Rijns hout bekijken, blijken de dieptepunten in de aanvoer nagenoeg altijd samen te gaan met politiek-militaire activiteiten in de houtproduktiegebieden en langs de aanvoerroute. Dat deze
activiteiten de aanvoer van hout daadwerkelijk beinvloedden, blijkt op meerdere tijdstippen en plaatsen. In 1669, in een periode van spanning tussen
Frankrijk en onder andere de Republiek, samenhangend met expansionistische plannen en handelingen van Lodewijk XIV, namen Franse militairen een
op de Moezel bij Thionville drijvende partij hout van de Amsterdamse houthandelsfamilie Witheijn in beslag. De Witheijnen leden daardoor schade 9 ").
In 1702 na het begin van de Spaanse Successieooriog, die zich onder andere
aan de Rijn afspeelde, werden de vlotten die Wezelse houthandelaren samen
met Koblenzer collega's naar Holland willen laten varen, op bevel van de
Keurvorst van de Pfalz stilgelegd. De keurvorst wilde daarmee voorkomen dat
het hout in handen zou vallen van de Franse militairen die zich in de buurt van
Keulen en Dusseldorf bevonden. De houthandelaren ondervonden daarvan
grote schade 9 '). Uit de correspondentie die de Dordtse houtcommissionairs
Boonen & Van Eijsden eind 1791 en in 1792 voerden met houthandelaren in
Saargemund en Frankfort, blijkt overduidelijk hun bezorgdheid over de
strubbelingen in het Duits-Franse grensgebied voorafgaand aan de eerste Revolutieoorlog. Men hoopte dat deze snel afgelopen zouden zijn zodat er geen
schadelijke gevolgen zouden optreden voor de houthandeI 96 ).
Het is duidelijk dat de houthandelaren, gezien de enorme financiele consequenties van inbeslagname of vernietiging van een houtvlot, elk risico zullen
hebben willen vermijden. Bij politieke spanningen zetten zij hun activiteiten
op een laag pitje.
Het absolute dieptepunt in de import in 1673 is te verklaren door de ooriogsomstandigheden in en na het rampjaar 1672. Na de vrede van 16741eefde de
handel weer op. De baisse-periode na 1686 valt nagenoeg samen met de Negenjarige oorlog waarin onder andere de Pfalz, een belangrijk houtproduktiegebied en grenzend aan de Rijn, het strijdtoneel vormde. In deze jaren lijkt, na
een aanvankelijke afname, het aandeel van het Lippe-hout, - geproduceerd
buiten het strijdgewoel- toe te nemen 97). Nadat de oorlog is uitgewoed trok de
houtimport weer aan.
De Spaanse Successieooriog speelde zich in elk geval tussen 1702 en 1706
ook aan de oevers van de Rijn af. Het vasthouden van de eerder genoemde
vlotten door de Pfalzer keurvorst was er het gevolg van. De houthandel beleefde een periode van neergang, maar herleefde weer toen het strijdtoneel zich
verplaatste naar het westelijk deel van de Zuidelijke Nederlanden.
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Een volgend dieptepunt door politieke oorzaken vinden we in 1746 als in de
Oostenrijkse Successieooriog het Rijngebied weer tot ooriogsterrein gemaakt
dreigde te worden. Ais de dreiging voorbij was groeide de houthandel weer.
In de Zevenjarige ooriog werd in het Duitse Benedenrijngebied in 1758 slag
geleverd bij Krefeld, dat niet ver van de Rijn ligt. De houthandel bevindt zich
dan in een baisse-periode, terwijl er weer een opleving zichtbaar is nadat het
strijdtoneel zich naar Midden Europa verplaatst heeft.
Het dieptepunt van 1793 valt samen met de eerste Revolutie- of Coalitieoorlog die eind 1792 beg on en zich onder andere afspeelde aan de oevers van de
Rijn en in het houtproduktiegebied in de Pfalz. Hoe hoopvol de houthandelaren in 1792 ook waren gestemd, de door hen verafschuwde onrust zette toch
door, tot schade van hun handel.
Profiteren van de moeilijkheden in de concurrende houtproduktiegebieden
kon ook. De klacht tegen verhogingen van de toltarieven, die een groep Wezelse houthandelaren begin 1722 aan de Pruissische koning toezond, geeft impliciet aan dat zij hadden geprofiteerd van de stremmingen die door de Noordse
oorlog aan de Noordse houthandel waren opgelegd. De Wezelse kooplieden
brachten naar voren dat na beeindiging van de oorlog ineens weer een grote
toevloed van hout uit het Noord- en Oostzeegebied naar Holland kwam. De
houtprijzen waren daardoor zo gedaald dat de verhoogde toltarieven niet
meer konden worden opgebracht98). De tolverhogingen zouden in de optiek
van de Wezelse handelaren, de handel in Noords hout in de kaart spelen99).
Hetzelfde was in 1696 ook al door de Wezelse handelaren aangevoerd toen zij
schreven dat de houthandelaren "zu Hamburg, Bremen, Norwegen, Schweden und sonsten [...J den Holtzhandel desto mehr an sich ziehen"'OO).
In vredestijd lijkt er een evenwichtsrelatie te heersen tussen de aanvoer uit
het Noorden en die uit het Rijngebied, die door oorlogshandelingen verstoord
werd .
De jaren tussen 1655 en 1660 geven een enorme opgang te zien van de aanvoer van Rijns hout in een tijd dat Zweden tijdens de Noordse oorlog belemmeringen oplegde aan de Oostzeehandel. Het verband tussen beide zaken lijkt
me zeer aannemelijk. Verder blijken de topjaren 1714, 1715 en 1721 samen te
vallen met de Noordse oorlog waar de belemmerende werking op de Noordse
houthandel reeds werd geschetst. Als derde voorbeeld zien we nog de explosieve toename van de aanvoer ten tijde van de Vierde Engelse oorlog 1780-1784
waarin de aanvoer uit het Noorden als gestoord mag worden beschouwd' o,).
Blijkbaar kon betrekkelijk snel op gewijzigde omstandigheden worden ingespeeld.
Samenvattend kan hier worden geconcludeerd dat het verloop van de aanvoer van hout over de Rijn nauw samenhangt met de politiek-militaire situatie
in de gebieden waar hout geproduceerd werd voor de houtmarkt in de Republiek.
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DE VERVOLGROUTES VAN DE VLOTTEN

III

Na de passage van de tol bij Schenkenschans zetten de houtvlotten hun reis
voort via een van de twee Rijnarmen, de Waal of de Nederrijn. Om te kunnen
onderscheiden welke route gekozen werd, hebben we gebruik gemaakt van het
archiefmateriaal van de tollen die stroomafwaarts ten opzichte van Schenkenschans gelegen zijn. Voor een aantal jaren is er geen materiaal van deze tollen
voorhanden zodat toch alleen de gegevens van de tol op de Schenkenschans
bekend zijn . Voor de vlotten, die in die jaren langs de Schenkenschans passeerden, is een beredeneerde keuze gemaakt op grond waarvan ze aan een van
de vervolgroutes zijn toegedeeld (Bijlage I). Slechts in drie van de 380 gevallen
was dat onmogelijk.
Voor de periode 1651-1660 werd deze toedeling gemaakt op grond van de
vervolgroute die de vervoerder van het betreffende vlot in andere gevallen
koos. Daarin was een zodanige lijn te ontdekken dat 4 vlotten aan de Nederrijn konden worden toegedeeld en 1 aan de Waal.
Na 1672 werden alle vlotten, op een na, aan de Waal toegedeeld. Vanaf dat
jaar kwam het namelijk slechts bij zeer hoge uitzondering voor dat een bij
Schenkenschans geregistreerd vlot langs Arnhem passeerde. In de jaren tussen
1672 en 1796 gebeurde het slechts in 5 van de 472 mogelijkheden, waarvan
minstens eenmaal nog slechts per ongeluk. Als ondersteuning voor deze toedeling dient verder nog, dat de in de registers van de tol te Schenkenschans verGRAFIEK 7
Verdeling vlotten Nederrijn en Waal, 1650-/795
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melde vervoerders, in jaren waarvoor wei vergelijkingsmateriaal voorhanden
is, hun hout in grote meerderheid via de Waal vervoerden .
De Waalroute voerde de vlotten naar Dordrecht. De Nederrijn-route leidde
zeker in de eerste helft van de onderzochte periode hoogstwaarschijnlijk via
Vreeswijk en Utrecht naar Amsterdam. Vermoedelijk was Amsterdam ook
tussen 1730 en 1757 de eindbestemming. Na 1757 passeren er tot het einde van
de achttiende eeuw nog twee vlotten langs Arnhem. Ais eindbestemming is
voor beide vlotten Dordrecht opgegeven. Van een van de twee vlotten weten
we uit de tolregistraties dat er een ongeluk mee gebeurd is en dat hij tengevolge
daarvan in de Nederrijn belandde. De eigenaar van het vlot voerde normaal
gesproken aitijd zijn hout via de Waal af.
Langs beide routes bestond natuurlijk nog de mogelijkheid om tussen
Schenkenschans en het eindpunt de reis te beeindigen. In enkele incidentele gevallen is het wellicht inderdaad gebeurd dat een deel van een vlot in Nijmegen
of Tiel aanlandde, gezien de omstandigheden dat in de zeventiende eeuw enkeIe vlotten passeerden waarvan de eigenaar burger van een van twee steden was.
Concrete aanwijzingen hierover ontbreken echter.
We hebben de verdeling van de vlotten over de twee routes, voor de gehele
peri ode uitgezet in een grafiek (Grafiek 7). Ais we het beeld over de periode
1650-1795 overzien, blijkt over het geheel genomen de Waal de belangrijkste
transportweg. Aileen in de periode 1650-1664 voerde de Nederrijn de boventoon. In 14 van de 15 betreffende jaren passeerde de meerderheid van het totaal aantal vlotten via de Nederrijn. In 1662 kondigde zich een kentering aan
die na 1664 doorzette 102) . Na dat jaar passeerde consequent in aile jaren waar-
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over we gegevens hebben, de meerderheid van de vlotten via de Waal. De ommekeer ten gunste van de Waalroute was een ontwikkeling die doorzette op het
einde van de zeventiger jaren van de zeventiende eeuw. Tussen 1677 en 1711
(na dat jaar hebben we tot 1731 geen gegevens) kwamen er nauwelijks vi otten
via de Nederrijn. Na 1730 zien we weer een opleving van houttransport langs
de noorde1ijke route die duurt tot 1757. Vanaf dat jaar tot in de negentiende
eeuw passeerden er vermoedelijk nauwelijks meer vlotten via de noordelijke
Rijnarm.
Vergelijking van de gegevens der verschillende tollen levert in samenhang
met hetgeen bekend is over de tolvrijdom van Lippevlotten op de tol te Schenkenschans de volgende situatie op. Gedurende de gehele periode waarover we
gegevens van de Schenkenschanstol met die van de Nederrijnse en Waaltollen
kunnen vergelijken, blijkt dat bij de Nederrijn- en Waaltollen een groot aantal
vlotten passeerde dat niet bij de tol op de Schenkenschans is geregistreerd. Gezien het vrijstellingsregiem dat in Schenkenschans heerste zijn dit Lippevlotten. Nu doet zich voor wat betreft de Rijnroute een eigenaardig verschijnsel voor. Het blijkt, voor de jaren na 1673 waarvoor we vergelijkingsmateriaal
hebben, dat slechts 5 van de 51 via de Rijn passerende vlotten bij de Schenkenschans geregistreerd zijn. Een ervan raakte, zoals eerder vermeld, dan nog per
ongeluk in de Rijn. De andere 46 mogen we dus interpreteren als Lippevlotten.
Naast de reeds getrokken conclusie dat het belang van de Nederrijnroute ten
opzichte van de Waalroute afnam, kunnen we concluderen dat de Nederrijnroute na 1673 nog vrijwel uitsluitend voor Lippevlotten in zwang bleef.
Analyse van de vlotgegevens (Bijlage III) laat verder zien dat de gemiddelde
grootte van de vlotten die langs de Nederrijn afdrijven na de kentering van
1664 sterk afneemt, terwijl de grootte van de Waalvlotten juist toeneemt. De
Waalroute wordt de vaarweg voor de grootste vlotten. Ais we dit specificeren
naar herkomstgebied blijkt dat van de Nederrijnvlotten de Lippevlotten reeds
na 1658 kleiner worden, de andere nemen in grootte af na 1662. Bij de Waalvlotten zien we zowel bij de Lippe- als bij de andere vi otten een voortdurende
toename van de grootte. Gaan tot de kentering van 1664 de grootte van de
vlotten op Waal en Nederrijn gelijk op, daarna zijn de vi otten van beide herkomstgebieden op de Waal beduidend groter, waarbij moet worden aangetekend dat na 1673 dus nauwelijks meer andere dan Lippevlotten via de
Nederrijn passeren. Op grond hiervan kunnen we concluderen dat de Nederrijn nog nagenoeg uitsluitend als transportweg fungeerde voor de relatief kleine Lippevlotten.
De conclusie dat de Waalroute voor de grootste vlotten als vaarweg gekozen
werd, geldt ook voor de achttiende eeuw toen tijdelijk weer vi otten via de Nederrijnroute passeren. Voor de jaren 1737 tim 1741 kan de gemiddelde omyang van Nederrijn- en Waalvlotten worden vergeleken (Bijlage IV).
We zien dat de gemiddelde grootte van de Nederrijnvlotten per jaar varieert
van 276 voet' tot 52220 voet 2 , met een vlot van 52220 voet 2 als grootste passant. De Waalvlotten varieren voor die jaren in gemiddelde grootte van 82497
tot 99126 voet 2 , waarbij het grootste vlot 167620 voet 2 was.
Het na 1659 kleiner wordende aantal vlotten op de Nederrijnroute gecombi-
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neerd met een afnemende gemiddelde vlotgrootte leidde uiteraard tot een afname van de tot ale hoeveelheid hout die via de Nederrijn werd
getransporteerd. De omgekeerde trend deed voor de Waalroute de totale hoeveelheid getransporteerd hout toenemen.
In de uitgangspositie waarbij de meeste vlotten langs de Nederrijnroute passeerden, werd daarmee het grootste deel van de totale hoeveelheid aangevoerd
hout via deze route getransporteerd. De Nederrijnroute was de belangrijkste
transportader voor de aanvoer van hout naar Holland. De geschetste trend
had tot gevolg dat deze positie in vrij snel tempo ging toevallen aan de Waal.
Het omslagpunt ligt bij 1662/1663. Na dat laatstejaar werd de Waalroute het
belangrijkst, helemaal toen na 1677 nog nauwelijks hout via de Nederrijn
werd aangevoerd. Het zou interessant zijn om te onderzoeken welke gevolgen
deze verschuiving had voor de houthandel in Amsterdam.
Ook bij de opleving van de vlotvaart over de Nederrijn tussen ca. 1730 en
1752 bleef de aangevoerde hoeveelheid hout ten opzichte van de Waalroute
laag (maximaallO,90Jo van het totaal in 1749).
De structurele verandering tussen de twee aanvoerroutes behoeft een verklaring. Deze is wei gezocht in het steeds groter worden van de houtvlotten,
waardoor zij voor de Nederrijnroute te onhandelbaar zouden zijn
geworden'03) . Toch ligt mijns inziens daar niet het cruciale punt. Inderdaad
nam de vlotgrootte toe. Ais we kijken naar de maat van het grootste vlot dat
jaarlijks passeerde, wordt die tussen 1653 en 1663 meer dan tweemaal zo
groot. Maar de grootste vlotten die in de periode 1655-1680 passeerden voeren
juist via de Nederrijn af. In 1662,1663 en 1664 kwamen langs Arnhem vlotten
van respectievelijk 21,22 en 19 doorgangen, een maat die in genoemde periode
bij Nijmegen niet gehaald werd .
Naar mijn idee kan de verlegging van de aanvoerroute verklaard worden
door de afnemende bevaarbaarheid van de Nederrijnroute. Het is een bekend
feit dat in de laatste vier decennia van de zeventiende eeuw de bevaarbaarheid
van de Nederrijn afnam omdat de rivier op een aantal plaatsen verzandde'04) .
Dit werd onder andere veroorzaakt doordat er in 1649 en 1654 enkele bochten
in de Waal waren afgesneden. Enkele Hollandse gecommitteerden die in 1669
confereerden over de bevaarbaarheid van de bovenrivieren rapporteerden dat
op sommige plaatsen in de Nederrijn bijna geen water stond.
In 1686 werd nog een Waalbocht afgesneden waardoor de situatie in de Nederrijn verder verergerd werd. Op het einde van de zeventiende eeuw was het
zo ver gekomen dat 90% van het Rijnwater via de Waal werd afgevoerd en de
Nederrijn en IJssel nagenoeg verdroogden.
De gevolgen van deze ontwikkeling zijn vanaf 1688 jaarlijks in de tolregisters van de Anholtse tol in Arnhem te zien. Tot en met 1708 wordt jaarlijks
vermeld dat over een groot gedeelte van het jaar geen inkomsten werden ontvangen wegens de lage waterstand. Vanaf 1664 zien we echter al de gevolgen
voor de vlotvaart op de Nederrijn, waar vanaf 1666 de maat van het grootste
vlot dat jaarlijks passeert ineens veel kleiner is dan in de voorafgaande periode. Op de Waal blijven ze min of meer constant van afmetingen.
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CONCLUSIE
Op basis van de gegevens uit beschikbare registers van de tollen op de Rijn, de
Waal, de Nederrijn en de Lek kan een beeld worden geschetst van de ontwikkeling van het houttransport per vlot en daarmee impliciet van de houthandel,
vanuit de produktiegebieden in het stroomgebied van de Rijn naar de Republiek. Zonder twijfel is dezelfde reeks bronnen zeer geschikt v~~r onderzoek
naar het transport en de handel van andere im- en exportgoederen en naar de
ontwikkeling van het scheepvaartverkeer.
De ontwikkeling van de houtimport vanuit het Rijngebied na 1650 heeft enkele topperioden van langere duur gekend. Daarnaast was zij onderhevig aan
incidentele invloeden, vooral veroorzaakt door politiek-militaire gebeurtenissen in West- en Noord-Europa. In enkele jaren waarin de houtaanvoer uit
"Het Noorden" - waarbij overigens het gebied van Elbe en Weser niet vergeten mag worden - belemmeringen ondervond, reageerde het Rijngebied snel
met vergroting van de aanvoer. De aanbodselasticiteit blijkt, uiteraard tot het
moment dat door roofbouw een gebied geen hout meer kon produceren, minder gering dan Buis aanneemt.
De eerste piek Iigt in de jaren rond 1663. In de top van deze periode werd het
hout min of meer gelijkelijk verdeeld over de Nederrijn (naar Amsterdam?) en
over de Waal naar Dordrecht afgevoerd. Als het hoogtepunt voorbij was verloor het transport over de Nederrijn snel aan belang. Opvallend is dat de Nederrijn vanaf dan aileen nog de transportweg bleef voor hout uit het
Lippegebied. Na het eind van de jaren zeventig van de zeventiende eeuw voeren er voorlopig geen houtvlotten meer op de Nederrijn.
Het tweede decennium van de achttiende eeuw was een periode waarin met
reuzenvlotten enorme massa's hout naar Holland kwamen. Het grootste vlot
ooit geregistreerd passeerde in deze periode. Nadrukkelijk moet echter gesteld
worden dat niet elk achttiende-eeuws houtvlot een reuzenvlot was. De vlotgrootte kon sterk varieren. Het beeld is veel genuanceerder dan tot dusver aangenomen werd.
Tussen 1721 en 1738 is het beeld wegens gebrek aan gegevens wat onduidelij k. Op basis van de aantalsregistratie mag echter worden aangenomen dat er,
zeker tussen ca. 1730 en ca. 1740 sprake was van hoogconjunctuur. In deze periode leefde ook de vlotterij van hout uit het Lippegebied op de Nederrijn weer
op. Van ca. 1745 tot ca. 1760 was er sprake van een wat mindere periode. De
vlotterij op de Nederrijn verdween weer. Vervolgens was de periode tussen ca.
1760 en ca. 1785 weer een tijd waarin - betrekkelijk stabiel - grote hoeveelheden hout werden aangevoerd. Absoluut topjaar voor de gehele onderzochte
periode is 1781. Na 1785 ging het met het houttransport bergafwaarts.
Deze bevindingen stemmen voor wat betreft het begin van de onderzochte
peri ode overeen met het beeld dat de houthandel na 1648 een opgang doormaakte. Er is echter geen sprake van dat in de achttiende eeuw tot 1750 de
houtimport steeds maar toenam. Immers, rond 1720 was de import tijdelijk
reeds op haar absolute top. Evenmin is er sprake van dat de houthandel in de
veer tiger jaren van de achttiende eeuw zo sterk afnam dat zij in 1750 vrijwel
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passe was, lOals Hovy en Van der Woude aannemen. Er zou in de 25 jaar na
ca. 1760 een periode van grote aanvoer volgen.
De re1atie met het Schwarzwald, waarvan werd aangenomen dat zij na het
midden van de achttiende eeuw over haar hoogtepunt heen was, was voor de
houthandel na 1760 juist een bloeitijd. Het is echter niet zo dat het Schwarzwald de belangrijkste leverancier van hout was. Het Maingebied en het
Moezel- en Saargebied zijn eveneens zeer belangrijk geweest. De teruggang
van de Rijnse houthandel begon een kleine 15 jaar eerder dan Buis aannam.
Vanaf 1785 is de sterk dalende tendens waar te nemen die aan het eind van de
jaren negentig van de achttiende eeuw haar dieptepunt bereikte.
BIILAGE I
Het aantal gepasseerde vlotten, 1650-1796
Vlotten geregistreerd bij
de tol te Schenkenschans

Totaal
aantal

Via de Via de
Neder- Waal
rijn

Vlotten niet te
Schenkenschans
geregistreerd,
vermeld in de
administraties
elders
Ongeidentifi·
ceerde vlotten
Rijn

Totaal Totaal Totaal- Totaal Totaal
Neder- Waal
generaal Neder· Waal
rijn
rijn

Waal

1650
1651
1652
1653
1654

0
4
5
5
5

1655
1656
1657
1658
1659

6
5
7
7
16

1660
1661
1662
1663
1664

18
0
12
0
0

1665
1666
1667
1668
1669

0
0
0
0
0

10
8
8
8
5

1670
1671
1672
1673
1674

0
0
0

11
7
3

I

1

1
4

2
0

4

1

3
3
6
6

1

10

2
1
1
1
6

9

7

1

1
1

3
2
4

5

3

4
1

9

3
4*)
8
5*)
8

2
0
1
1

17

10*)
12
13
16
27

2
2
6
15
9

16
18

7

41
29
29
29
19

26*)
18
13
16

15*)

11

25
23
23
19
16

10

26
17
12
1*)
6

11

15

7
3

10

4

2

10

16

0
1

3
6
9
6*)
9
12
15
19
31
36

10

1

0
0
0
1
0
0
1
5
14
3

6
9
7

10

0
0

Totaal

1
4

7
13
9
15
15
15
11
11

15
10

9
0
1

10

8
8
8
5

11

16
13
9
15
15
15
II
II

9
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Vlotten niet te
Schenkenschans
geregistreerd,
vermeld in de
administraties
elders

Vlotten geregistreerd bij
de tol te Schenkenschans

Totaal
aantal

Via de Via de
Neder- Waal
rijn

Ongeidentificeerde vlotten
Rijn

1675
1676
1677
1678
1679

7
3
6
7
8

0
0
0
0
1

6
3
5
5
6

1680
1681
1682
1683
1684

3
5
4
3
4

0
0
0
0
0

1685
1686
1687
1688
1689

5
5
5
3
1

1690
1691
1692
1693
1694

3
4
5
6
4

1695
1696
1697
1698
1699

6
2
9
5
9

1700
1701
1702
1703
1704

10
13
1
7
5

1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714

Totaal

Totaal Totaal Totaal- Totaal Totaal
generaal Neder- Waal
Neder- Waal
rijn
rijn

Waal

1

4
0
6
1
1

1
6
6
2
1

12
9
18
10
10

4
0
6
1
2

8*
9
12*
9*
8*

3
5
4
3
4

1
1
3
1
0

2
5
3
2
6

6
11
10
6
10

1
1
3
1
0

5
10
7
5
10

0
0
0
0
0

5
5
5
3
1

0
0
1
1
0

3
6
2
1
0

8
11
8
5
1

0
0
1
1
0

8
11
7
4
1

0
0
0

3
4
5

0
0
0
0
0

3
2
3

1
2
1

6
4

6
6
8
6*)
4*)

0
0
0
0
0

6
6
8
6*)
4*)

6*)
2
14
8
9*)

0
0
0
0
0

6*)
2
14*)
8
9*)

11 *)
16
4
7*)
5*)

1
1
0
0
0

10*)
15*)
4*)
7*)
5*)

6*)
8*)
8*)
7*)
11 *)

0
0
0
0
0

6*)
8*)
8*)
7*)
11*)

1

9*)
16*)

9

0
0
0
0
0

10
3
1
7
5

1
1
0
0
0

6
8
8
7
11

6
8
8
7
11

0
0
0
0
1

9
16
0
10
14

9
16

10*)
16*)

10
14

10*)
14*)

6
0
0
0
0

2
6
5
0

0

10

3

0
5
3

2
3

10*)
14*)
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Vlotten geregistreerd bij
de tol te Schenkenschans

Totaal
aantal

Via de Via de
Neder- Waal
rijn

Vlotten niet te
Schenkenschans
geregistreerd.
vermeld in de
administraties
elders
Ongeidentificeerde vlotten
Rijn

Totaal

Totaal Totaal Totaal- Totaal Totaal
Neder- Waal
generaal Neder- Waal
rijn
rijn

WaaI

1715
1716
1717
1718
1719

17
15
13
9
7

17
15
13
9
7

17*)
15*)
13*)
9*)
7*)

17*)
15*)
13*)
9*)
7*)

1720
1721
1722
1723
1724

4
16

4
16

4*)
16*)

4*)
16*)

15

15*)

15

1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734

1
3
5
7

14
15
18
19
15

14*)
16
21
24
22

1
3
5
7

14
15
18
19
15

1735
1736
1737
1738
1739

5
3
4
2
1

9
16
4
1
2

14
19
20
11
15

5
3
4
2
1

9
16
16*)
9*)
14

2
1
2
3
5

0
0
8
9
7

12
12
10
12
12

2
2
2
3
5

10
10

0
1
4
1
2

8
1
11
7
0

8
2
15
8
7

0
1
4
1
2

8
1
11
7
5

1
2
0
0
0

2

8
7*)
7*)
6*)
13

2
2
0
0
0

1740
1741
1742
1743
1744

12
8
12
10

11
0

12
8
0

12

0
1

10
0

10

1745
1746
1747
1748
1749

5

0

0

5

1750
1751
1752
1753
1754

5
5
7
6
11

1
0
0
0
0

0
0
0
0
11

4
5
7
6

2

8
9
7

6*)
5*)
7*)
6*)
13
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VI otten geregistreerd bij
de tot te Schenkenschan s

Totaal
aantal

Via de Via de
Neder- Waal
rijn

Vlotten niet te
Schenkenschans
geregistreerd,
vermeld in de
administraties
elders
Ongei'dentificeerde vi otten
Rijn

1755
1756
1757
1758
1759

9
6
3
3
9

1
0
0
0
0

9

1760
1761
1762
1763
1764

14
6

0
0
0
0
0

1765
1766
1767
1768
1769

8
6
7
6
6

1770
1771
1772
1773
1774

11

0
6
3
3
9

8

0

9

11

14

0
0
0
0
0

5
3
5
6
0

3
3
2

5
6
4
7
6

0
0
0
0
0

5
3
4
7
6

1775
1776
1777
1778
1779

6
7
7
7
5

0
0
0
0
0

6
7
0
0
5

1780
1781
1782
1783
1784

7
16
10
13
5

I
0
0
0
0

6
16
8
II
5

1785
1786
1787
1788
1789

14
5
4
4
4

0
0
0
0
0

11

1790
1791
1792
1793
1794

3
5
5
0
3

0
0
0

3
5
5

0

3

4
4
4
4

Totaal Totaal Totaal- Totaal Totaal
Neder- Waal
generaal Neder- Waal
rijn
rijn

WaaI

0
11
0

11

Totaal

6

6
3

7
7

0
I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

I
4
0
1

2
1

I
I

0
0
0
0
0

I
0

I

0
0

I
I

0
4
0

2
2

2
0

3
I

0

0
0

9·)
8
7
3
10

1
I
0
0
0

8·)
7
7
3
10

9·)
13
14·)
12
6·)

0
0
0
0
0

9·)
13
14·)
12
6·)

8·)
6·)
8
7
6·)

0
0
0
0
0

8·)
6·)
8·)
7
6·)

6
6
4·)
8
7

0

6
6·)
4
8
7

7
7
7·)
7·)
9

I
4
3
0
I

8
20
15

1
1
0
1
0

15
6
4
5
4

I
0
I
0
0

4
5
6
0
3

0
0
I

0

1
2

7
20
13·)

13·)

13
6

6
7
7·)
7·)
9

0

0

0
0

6
15·)
6·)
4
5
4
4
5
6
0
3·)
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Vlotten geregistreerd bij
de tol te Schenkenschans

Totaal
aantal

Viade Via de
Neder- Waal
rijn

Ongeidentificeerde vlotten
Rijn

1795
1796

Totaal

Totaal Totaal
Neder- Waal
rijn

Totaal- Totaal Totaal
generaal Neder- Waal
rijn

Waal

1
3

1
3

Vlotten niet te
Schenkenschans
geregistreerd,
vermeld in de
administraties
elders

0

1*)
3*)

0

1*)
3

*) Het bij dit teken vermelde totaal vormt, wegens het ontbreken van gegevens over
Lippe-vlotten, voor het betreffende jaar het minimum.

BIJLAGE II
Hoevee/heid houl bij Arnhem en Nijmegen, 1655-1678 (in lo/bare doorgangen)
Arnhem

Nijmegen

Totaal

1655
1656
1657
1658
1659

58,6
58,0
62,3
96,4
184,2 ")

16,0
6,8 .)
24,2
32,5
41,5

74,6
64,8
86,5
128,9
225,7

1660
1661
1662
1663
1664

178,3
125,4 b)
86,3 <)
128,5
62,0

72,7- 94,1 d)
105,0
134,5
118,5
94,5

250,0-272,4
230,4
220,8
247,0
156,5

1665
1666
1667
1668
1669

57,0
17,7
37,5
45,5
9,0

129,0
145,3
144,5
136,0
103,0

186,0
163,0
182,0
181,5
112,0

1670
1671
1672
1673
1674

55,0
28,5
12,0

142,5
105,5
58,5

16,0

22,5

197,5
134,0
70,5
0,0
38,5

1675
1676
1677
1678

12,6
0,0
25,5
4,0

65,0
101,0
102,7
104,5

77,6
101,0
128,2
108,5

") Reconstructie m.b.v. gegevens van de Anholtse tol1658, 1659.
b) Reconstructie m .b .v. gegevens van de Anholtse tol1660, 1661.
<) Aangevuld met gegevens van de Anholtse tol1662 (reconstructie O.g.V. verhouding
1660).
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d) Reconstructie m.b.v. gegevens G.G.T. Tiel 1659, 1660, komt uit op 94.1 tolb. drg.,

reconstructie m.b.v. gegevens G.G.T. Zaltbommel1660, 1661 komt uit op minimaal
72.7 tolb. drg .
•) Reconstructie m.b.v. gegevens G.G.T. Tiel 1656, 1658.

BIJLAGE III
De Nederrijn- en Waalroutes, 1654-1686 (per vier jaar)
(naar gegevens van de grote Gelderse tollen in Arnhem en Nijmegen, in doorgangen)

NEDERRJJNROUTE
Lippevlotten

Niet-Lippevlotten

Gemiddelde
grootte
(in drg.)

Totale
hoeveelh.
(in drg.)

Gemiddelde
grootte
(in drg.)

Totale
hoeveelh .
(in drg.)

6,5
6,8
5,1
3,3
3,7
4,0
2,0
4,0

26,0
67,6
51,0
13,2
18,5
16,0
4,0
12,0

6,1
5,3
11,0
2,5
6,5

24,5
31,6
33,0
5,0
39,0

1654
1658
1662
1666
1670
1674
1678
1682 *)
1686

Totaalgeneraal
(in drg.)
50,5
99,2
84,0
18,2
57,5
16,0
4,0
12,0
0,0

WAALROUTE
Lippevlotten

1658
1662
1666
1670
1674
1678
1682 **)
1686 **)

Niet-Lippevlotten

Totaalgeneraal

Gemiddelde
grootte
(in drg.)

Totale
hoeveelh.
(in drg.)

Gemiddelde
grootte
(in drg.)

Totale
hoeveelh.
(in drg.)

(in drg.)

6,6
7,3
8,4
9,0

84,0
43,7
33,6
54,0

11,8
18,8
16,8

35,4
56,6
101,0

5,6
10,1
10,2
9,8
11,2
12,0
18,6
23,3

5,6
91,0
112,1
88,2
22,4
72,0
74,5
116,5

89,6
134,7
145,7
142,2
22,4
107,4
131,1
217,5

*) Reconstructie m.b.v. gegevens van de Anholtse to1 te Arnhem.
**) Reconstructie m.b.v. gegevens van de S + R tol te Nijmegen
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BIJLAGEIV
Gemiddelde vlotgrootte op de Nederrijn- en de Waalroute, 1737-1741 (voet' )

1737
1738
1739
1740
1741

Nederrijn
Gem. grootte

Waal
Gem. grootte

26118,0
31050,0
52220,0
31304,5
27615,0

89996,3
99126,3
96139,6
86839,0
96041,6

Bron: Anholts tol te Arnhem en de tol op de Schenkenschans.

NOTEN BIJ HOOFDSTUK III
1) C.A. Schillemans, De houtveilingen van Zaandam in de jaren 1655-1811 ('sGravenhage 1947); S.C. van Kampen, De Rotterdamse particuliere scheepsbouw in de
tijd van de Republiek (Assen 1953); A.M. van der Woude, Het Noorderkwartier; Een
regionaal-historisch onderzoek in de demografische en economische geschiedenis van
westelijk Nederland van de late middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw
(Wageningen 1972).
') Buis, Historia Forestis; Nederlandse bosgeschiedenis (Wageningen 1985) 505 .
3) W.F. Leemans, DegroteGelderse tollen en hun tollenaars in de 18een het begin der
1ge eeuw (Arnhem 1981) 106.
4) M. Scholz-Babisch, Quellen zur Geschichte des Klevischen Rheinzoll wegens vom
11. bisJ8. Jahrhundert (Wiesbaden 1981) xli.
') Leemans, De grote Gelderse tollen, 106.
6) De paltrokmolen is, na afbraak, in 1854 herbouwd in Numansdorp, waar zij tot ca.
1917-18 in bedrijfwas onder de naam "Mijn Genoegen". In 1926 werd de mol en aangekocht door het Nederlands Openluchtmuseum.
') Van der Woude, Het Noorderkwartier, 472-484.
8) Buis, Historia Forestis, 475-518.
9) D . Ebeling, "Rohstofferschliessung, im Europiii'schen Handelssystem der friihen
Neuzeit am Beispe1 des Rheinisch-Nieder1iindischen Ho1zhandels im 17.118. lahrhundert", Rheinische Vierteljahrs bliitter 52 (1988) 150-170. Van de hand van Ebeling zijn
in de komende jaren meer publikaties over dit onderwerp te verwachten.
10) D. Ellmers, "F1osserei in Vorgeschichte, Romerzeit und Mittelalter", in: H .W.
Keweloh, red., FI6sserei in Deutschland (Stuttgart 1985) 12-33, i.h.b. 21.
") W. Bocking, Die Geschichte der Rheinschiffahrt (Moers 1980) 333; A.G. Malcolm, De houthandel van Nederland (Amsterdam 1930) 7.
") M. Eckoldt, "Holliinderflosse auf dem Rhein", Beitriige zur Rheinkunde (1%7)
19-23. Tot het verdwijnen van de vlotvaart hebben verschillende factoren bijgedragen.
In de eerste plaats was er de omstandigheid dat de voormalige houtproducent Duitsland
een houtimporterend land werd, verder vormde het vlotverkeer een belemmering voor
het overige scheepvaartverkeer en wijzigden bovendien de transportmethoden.
") Collectie Zaanlandse Oudheidkamer, Zaandijk: lournaal Gijssen (4 december
1622).
14) S. Mohr, Die FI6sserei auf dem Rhein (Mannheim 1897) 5, 24, 25.
") 1 voet = 28 cm.
(6) Klossen zijn ook gekloofde stukken eikehout, maar van kleinere afmetingen.
") Krommers zijn kromgegroeide stukken hout die o.a. in de scheepsbouw werden
gebruikt.
(8) Het "slaan" van duigen yond hier toen nog niet zo lang plaats.
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19) Collectie Zaanlandse Oudheidkamer, Zaandijk : Journaal Claes Lourisse Louwe
(14 juli ti m 19 juli 1720).
20) Collectie Zaanlandse Oudheidkamer, Zaandijk: Journaal Claes Lourisse Louwe
(14juli tim 19juli 1720).
") Collectie Zaanlandse Oudheidkamer, Zaandijk: Journaal Caeskooper (10 april
1680).
22) Collectie Zaanlandse Oudheidkamer, Zaandijk: Journaal Louwe (26 juni 1720).
23) Linz wordt door Fuchs opgevoerd als de plaats waar de belangrijke koopman Von
Hausen en zijn compagnons hun hout verzamelden en de grote vi otten samenstelden .
Fuchs was een Keuls jurist wiens vader o .a . in de houthandel werkzaam was. Fuchs jr.
schreef in zijn memoires een hoofdstuk over de houthandel. Dit hoofdstuk vormt interessante lectuur, hoe wei de passages over het "doortastende" optreden van vader Fuchs
de indruk wekken dat ze wei met een korreltje zout genomen mogen worden; J .B.
Fuchs, Erinnerungen aus dem Leben eines Kainer Juristen (Keulen 1912) 18.
24) In de rekeningen uit de tweede helft van de achttiende eeuw van de tol te Schenk enschans komen ook nog andere namen v~~r van vertrekplaatsen van de daar passerende
vlotten. Genoemd worden: Lahnstein (aan de Lahnmond), "Den Broel" (vermoedelijk
Bruhl, tussen Linz en Andernach), Dusseldorf, Orsou, Hitterop en verder Mannheim en
Mainz. Er waren dus blijkbaar ook vlotten die zonder in de regio Koblenz te stoppen
doorvoeren naar Dordrecht. Ook uit de aantekeningen van tollenaar Verkerk uit Nijmegen (Rijksarchief te Gelderland [R.A.G.): Archief van de Gelderse Rekenkamer. Vol.
813, dl. 1. Codex Tellonium) maakt men op dat niet elk groot vlot pas in de regio Koblenz was samengesteld . Keveloh noemt nog "Leidersdorf" , dat vermoedelijk Leutesdorf tegenover Namedy is; H .W. Keveloh "Vom Baum zum ,schwimmenden Dorf";
"Der Bau von Fl6ssen", in: H.W . Keveloh, red., Fl6sserei in Deutschland (Stuttgart
1985) 55-77, i.h .b. 74.
") We kennen beschrijvingen van Codex Tellonium zoals : R.A.G.: Rekenkamer.
Vol. 813, dl. I [Verkerk); Collectie Zaanlandse Oudheidkamer, Zaandijk : Journaal van
C.L. Louwe uit 1720; T . Cogan, The Rhine or, a journey from Utrecht to Francfort
chiefly by the border of the Rhine, and the passage down the river, from Mentz to Bonn
(Londen 1794); J .B. Fuchs, Erinnerungen; H. Hermann, Sammlung der [.in Bezug auf
Rheinhandel und Schiffahrt) Gesetsze, Verordnungen und allgemeinen Instructionen
(Mainz 1820); J . Lang, Reise aUf dem Rhein (Koblenz 1790); F.K., "Nachricht von dem
Gang des Niederrheinischen Hollander Holzhandels", Forst- und Jagdbibliothek 2:9
(Stuttgart 1788); Reize langs den Nederrhijn (Kampen 1785); A. Schreiber, Handbuch
fur Reisende am Rhein von Scha/hausen bis Holland in die sch6nsten anleigenden Gegenden und an die dortigen Heilquellen (Heidelberg z.j. (1825)?)
26) Bijvoorbeeld op het tweeluik van de Sint Elisabethvloed uit ca. 1500 in het
Rijksmuseum te Amsterdam. Een afbeelding hiervan vindt men in: Ach Lieve tijd 1.800
jaar Dordrecht, de Dordtenaren en hun rijke verleden (Zwolle 1986) 4; of op het gezicht
op Dordrecht van Willaert uit 1629 in het Dordrechts museum in Dordrecht, afgebeeld
in: Ach Lieve tijd VIII, 180.
27) Voor wat betreft de naaldhoutsoorten hebben de genoemde benamingen waarschijnlijk de volgende betekenis : dennenhout: hout van een Abies-soort (de zilverspar),
grijnenhout: hout van een PinUS-500ft (de grove den), vuijrenhout: hout van een Piceasoort (de fijnspar).
28) Behalve op kersenhout dat voor meubels gebruikt werd, mag hier de aandacht
worden gevestigd op de continue stroom Zwitsers notenhout die in de achttiende eeuw
per schip naar Holland kwam om tot meubels te worden verwerkt.
29) De indruk is ontstaan dat de categorie "plank en" in de registers van de Nederrijntollen vaker voorkomt dan in die van de WaaItollen.
30) Vaten voor het transport en de opslag van traan van ca. 230 I.
31) Gemeente-Archief Dordrecht [G.A.D.): Archief Boonen en Van Hoogstraten:
Vol. 14. Brievenboek Boonen & Van Eijsden.
32) J. Delfs, "Die Flosserei in Deutschland und ihre Bedeutung fUr die Volks- und
Forstwirtschaft", in: H.W. Keweloh, red. , Flasserei in Deutschland (Stuttgart 1985)
34-54, i.h.b . 43.
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33) Scholz-Babisch, Que/len, 804.

34) Ibidem, 887.
") Fuchs, Erinnerungen, 18-19.
36) Delfs, "Die Flosserei", 43 .
31) Ook in: Hermann, Sammlung, 535.
38) Op het Plan van een houtvlot uit 1783 , opgenomen in de Codex Tellonium
(R .A.G .: Rekenkamer: Vol. 813, dl. I), bestaat het hoofdvlot uit twee gedeelten .
39) Mohr, Die Flosserei, 8.
40) Scholz-Babisch, Quel/en, 796; Keveloh, "Vom Baum" , 67.
41) G.A.D.: Archief Boonen en Van Hoogstraten: Vol. Brievenboek Boonen & Van
Eijsden, brief 20 maart 1792; Mohr, Die Flosserei, 10; Keveloh, "Vom Baum", 67.
42) Rijksarchief Utrecht [R.A.U.): Archief Domkapittel St. Marie: Vol. 1666, sub 5.
Tolregisters van de tol te Schenkenschans, 1715.
43) Bijvoorbeeld langs de Grote Gelderse Tol te Tiel op 12 augustus 1739.
2
44) De oppervlakte van een voetbalveld is 11 Ox75 = 8250 m •
45) Fuchs, Erinnerungen, 17; Schreiber, Handbuch, 238.
46) Scholz-Babisch, Que/len, 909-912. Als we sommige vlotbeschrijvingen moeten geloven was de diepgang veel groter. 6 a 8 voet wordt genoemd door Mohr terwijl Fuchs
10-12 voet noemt. Tollenaar Verkerk geeft in zijn beschrijving in de Codex Tellonium
(R .A .G.: Rekenkamer: Vol. 813, dl. I) echter een diepgang van 4 a5 voet, wat meer bij
de realiteit lijkt aan te sluiten .
47) Vermoedelijk waren deze treden 2 Y2 voet lang; J .M. Verhoef, De oude Nederlandse maten en gewichten (Amsterdam 1983) 118.
48) Buis, Historia Forestis, 508; Leemans, De grote Gelderse tol/en, 103; J . Lucassen,
Naar de kusten van de Noordzee; Trekarbeid in Europees perspectiej 1600-1900 (Gouda
1984) 110. H .W. Keveloh, "Die Flossfahrt, und ihre Technik", in: H.W. Keveloh, red .,
F/osserei in Deutsch/and (Stuttgart 1985) 78-110 i.h.b. 102; Delfs, "Die Flosserei in
Deutschland", 43.
49) Fuchs, Erinnerungen, 17.
'0) Mohr, Die Flosserei" 25; R.A.G.: Rekenkamer: Vol. 813, dl. I. Codex Tellonium
(Verkerk); F.K. " Nachricht", 288 spreekt over een "National Hollander" die in Diisseldorf het commando overnam.
51) Fuchs, Erinnerungen, 19.
52) Ibidem , 25 .
53) J . Delfs, "Die Flosserei auf dem Rhein", Ho/zzentra/b/att [Stuttgart) (24 januari
1953).
54) Mohr, Die F/osserei, 22; Hermann, Sammlung, 537 .
55) Mohr, Die Fl6sserei, 23 .
56) Fuchs, Erinnerungen, 21.
57) Mohr, Die Flosserei, 24 .
'8) Fuchs, Erinnerungen, 23.
59) Ibidem, 20.
60) Lang, Reise, 34, noemt 5Y2 Reichsthaler als beloning voor een hele reis.
61) Het is onduidelijk of de jaarknechten per reis dit bedrag kregen uitbetaald, of dat
er sprake was van een soort "gevarentoeslag" die per jaar werd betaald boven hun
jaarioon.
62) Mohr, Die Flosserei, 25 .
63) Lang, Reise, 47.
64) Verhoef, De oude, 12: 200 klafter=ca. 340 m.
65) In het brievenboek van Boonen en Van Eijsden is sprake van de aankoop van touw
door een houthandelaar door bemiddeling van de Dordtse commissionair. Hetzelfde gebeurde soms bij deaankoop van spijkers en krammen; G.A.D.: ArchiefBoonen en Van
Hoogstraten: Vol. 14.
66) Verkerk meldt : 80 a 90; R.A.G.: Rekenkamer, Vol. 813, dl. I. Codex Tellonium.
67) Hij noemt onder andere een Palz, waarvan het karakteristieke was dat hij met rollen werkte. Een etymologische verwantschap van dit woord met palsrok, of paltrok , de
onderkruiermolen die op rollen verkruid kan worden lijkt me niet uitgesloten.
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68) Collectie Zaanlandse Oudheidkamer, Zaandijk: 10urnaal Louwe (8 juli 1720).
69) Fuchs, Erinnerungen, 25.
70) Ibidem, 22.

") G.A.D.: Archief Boonen en Van Hoogstraten; Vol. 14. Brievenboek Boonen &
Van Eijsden, 12 juni, 26 juni, 29 juni 1791 .
72) G.A.D.: Archief Boonen en van Hoogstraten. Vol. 14. Brievenboek Boonen &
Van Eijsden, 12 juni 1792; Collectie Zaanlandse Oudheidkamer, Zaandijk: 10urnaal
Louwe (19 juli 1720).
73) Tolrekeningen Schenkenschans, bijvoorbeeld 1 maart 1720.
74) Collectie Zaanlandse Oudheidkamer, Zaandijk: 10urnaal Louwe (27 juli 1720).
7S) Lang, Reise, 59-61.
76) Collectie Zaanlandse Oudheidkamer, Zaandijk: 10urnaal Louwe (17 juli 1720).
Verkerk meldt dat er voor het landen 35 ankers aan boord van een vlot werden meegenomen.
") Fuchs, Erinnerungen, 22.
78) Ibidem, 20.
79) G.A.D.: Archief Boonen en Van Hoogstraten: Vol. 14. Brievenboek Boonen &
Van Eijsden.
80) Mohr, Die Flosserei, 47; U. Rodenwaldt, "Holzhandel und Holztransport Yom
Schwarzwa1d nach den Niederlanden", Allgemeine Forst und Jagdzeitung 148 (1977)
4-8. Volgens mondelinge overlevering zouden de terugkerende houtvlotters zich als
scheepsjagers verdienstelijk hebben gemaakt - en de kost hebben verdiend - voor het
stroomopwaarts varende scheepvaartverkeer.
81) Lang, Reise, 68-70; F.K., "Nachricht", 291; R.A.G.: Rekenkamer: Vol. 813, dl.
I. Codex Tellonium; Rodenwaldt, "Holzhandel", 7.
82) Lang, Reise, 69.
83) Lang, Reise, 72; F.K., "Nachricht", 290.
84) F.K., "Nachricht", 291.
85) G.A.D .: Archief Boonen en Van Hoogstraten: Vol. 42. Boonen & Van Eijsden,
bijvoorbeeldf 169.
86) In de Rekening-courantboeken van Boonen & Van Eijsden staan de veilingdata
vermeld. Voor een drietal proefjaren geven we ze hieronder weer:
G.A.D. : Archief Boonen & Van Hoogstraten: Vol. 42: 1769: 20, 21, april; 16 juni; 27,
28 juli; 28, 29 september; Vol. 45: 1781: 5, 6 april; 7, 8juni; 16, 17 augustus; 18, 19 oktober. Vol. 47: 1792: 19,20 april; 22, 23 juni; 16, 17 augustus; 18, 19 oktober.
87) Van Kampen, De Rotterdamse particuliere scheepsbouw, 137, deelt ook details
over de veiling mee.
88) Scholz-Babisch, Quellen, xix-xxv.
89) R.A.U.: Inventaris Archief Domkapittel St. Marie.
90) Leemans, De grote Gelderse tollen, 38-42.
91) In de jaren na 1800 waarin de Franse vloot in een enorm tempo werd uitgebreid
kwamen nog veel grotere aantallen vlotten langs Rijn en Waal. In 1808 bijvoorbeeld,
passeerden langs de S & R-tol te Nijmegen 81 vlotten.
92) Het is op dit moment niet mogelijk om de maataanduidingen die werden gebruikt,
om te rekenen in het gebruikelijke maatsysteem. Hiervoor zal meer onderzoek naar het
institutionele aspect van de tolheffing gedaan moeten worden.
93) L.A. van Prooije, Rapport over de geschiedenis van het houtzagen met windkracht (Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem 1983) intern rapport.
94) S. Hart, "Een bijdrage tot de geschiedenis van de houthandel", De Zaende 3
(1948) 53-79, Lh.b. 66.
95) Scholz-Babisch, Quellen, 796-797.
96) G.A.D.: ArchiefBoonen en Van Hoogstraten: Vol. 14. Brievenboek 1791-1793.
97) Behalve een noodgedwongen afname van het aandeel van hout uit de zuidelijke gebieden is een intensivering van de houtproduktie in het Lippe-gebied zelf voorstelbaar.
In 1689 komen er in elk geval signal en over gebrek aan goed hout in het Lippe- en Rijngebied. Scholz-Babisch, Quellen, 761.
98) Scholz-Babisch, Quellen, 893.

INVOER VAN RUNS HOUT

79

99) Ibidem, 76l.
100) Het effect van verhogingen van de toltarieven op de Rijn is echter niet duidelijk.
De handel hoeft er, de dreigende taal van de handelaren ten spijt, niet perse zwaar onder
gel eden te hebben. Door het voorkomen van tolvrijheden voor burgers van bepaalde steden en de mogelijkheid naar zo'n stad te verhuizen, konden handelaren de toldruk tot
een acceptabel niveau terugbrengen. Zulke verhuizingen zouden ook inderdaad hebben
plaatsgevonden . Scholz-Babisch, Quellen, 784 [1699], 802 [1707], 894 [1721]. Overigens
blijkt uit de klacht andermaal dat de houthandel van de republiek met NoordwestDuitsland: "Hamburg en Bremen" niet over het hoofd mag worden gezien. De Wezelse
kooplieden zagen irnrners de handel uit dit gebied als ernstig concurrerend. Ook het gedrag van de Rotterdamse houthandelaren Terwen Iijkt het effect van tolverhogingen
nogal te relativeren. Zij beklaagden zich rond 1750 over te hoge toltarieven en dreigden
met verlegging van hun handel naar Noordwest-Duitsland. De informatie uit hun klaagbrieven over het teruglopend aantal houtvlotten, die weI als representatief is gezien voor
de ontwikkeling van de gehele Rijnse houthandel in de tweede helft van de achttiende
eeuw, komt in een ander licht te staan als men de opleving van de handel na 1750 en na
1759 ziet. De Terwens droegen daaraan ook hun steentje bij. In 1759 lieten zij aileen
zelfs drie houtvlotten naar Holland komen , ondanks het feit dat aan hun klachten niet
tegemoet gekomen werd; Hovy, Het vaarstel van 1751 tat instelling van een beperkt
vrijhavenstelsel in de Republiek (prapasitie tat een gelimiteerd parta-jrancaj (Groningen 1966) 293; Leemans, De grate Gelderse tal/en, 32-33; Van der Woude, Het Naarderkwartier, 482 .
101) De uitspraken over de geringe aanbodselasticiteit van bouwhout; Buis Histaria
Farestis, 501, lijken door deze voorbeelden sterk gerelativeerd. Blijkbaar bestonden er
toch mogelijkheden om snel op de gewijzigde omstandigheden in te spelen.
102) Zie ook: Leemans, De grate Gelderse tallen, 104-105, die op grond van andere gegevens deze verandering constateerde.
10' ) Leemans, De grate Gelderse tallen, 105 .
104) G.P. van de Ven, Aan de wieg van Rijkswaterstaat; Wardingsgeschiedenis van
het Pannerdens kanaal (Zutphen 1976) 15,27,54.

IV
DE NIJVERHEID OP HET GRONINGER PLATTE LAND 1800-1860.
BEDRIJFSSTRUCTUUR EN LOONONTWIKKELlNG*)
door
R.F.J. PAPING
Vanaf het einde van de achttiende eeuw begon de bevolking van de provincie
Groningen gestadig te groeien. Het inwonertal van het Groninger platteland
nam snel toe met ± 10,10 per jaar. Van een groot aantal dorpen verdubbelde de
bevolking in de periode 1795-1860. Bij deze groei van de bevolking bleef de
toename van het aantal boerderijen sterk achter, zodat het aandeel van de boeren in de mannelijke beroepsbevolking doorlopend afnam. Het aandeel van de
(boeren-)arbeiders in de mannelijke beroepsbevolking nam weI toe'). Een belangrijk deel van de beroepsbevolking op het Groninger platteland was echter
werkzaam buiten de landbouw. Genoemd kunnen worden de nijverheid, de
vervening, de handel en de scheepvaart. De toename van de bevolking in de
eerste helft van de negentiende eeuw ging gepaard met een absolute en soms
ook relatieve toename van deze sectoren. Met name het aandeel van de mens en
werkzaam in de secundaire sector nam toe. Wat de gevolgen hiervan waren
voor de ontwikkeling in de bedrijfsgrootte en de lonen in de verschillende takken van nijverheid zal in dit artikel onderzocht worden.
Met behulp van de recent gevonden nijverheidsenquete uit 1819 voor de
provincie Groningen en de gemeenteverslagen van 1856 is het aantal bedrijyen, werklieden en het gemiddelde loon geschat voor de verschillende nijverheidssectoren in 1819 en 1856. Genoemde bronnen hebben het voordeel dat ze
een overzicht geven van de gehele nijverheid inclusief de ambachtelijke sector,
welke door de fixatie op industrialisatie en groei bij de bestudering van de nijverheid in de negentiende eeuw tot nu toe betrekkelijk weinig aandacht heeft
gekregen. Het recent geschetste gunstige beeld voor Nederland in de eerste
helft van de negentiende eeuw, waarbij vanaf 1825/30 sprake zou zijn geweest
van economische groei, is voor de nijverheid vooral gebaseerd op de ontwikkeling van de meer gemechaniseerde bedrijfstakken. Deze groei is statistisch
nog niet echt goed onderbouwd 2 ) . Wat betreft het Groninger platteland is
daarom een schatting gemaakt van de ontwikkeling in het looninkomen tussen
1819 en 1856. Van een schatting van de ontwikkeling van de produktie is afgezien, vanwege de meetproblemen als gevolg van de overheersende kleinschalige en ambachtelijke produktiewijze.
In het eerste hoofdstuk zal eerst het bronnenmateriaal dat als basis diende
voor de schattingen van de nijverheid worden behandeld. Ook voor andere
provincies biedt het na bewerking de mogelijkheid om de ontwikkeling van de
nijverheid en met name het loonniveau statistisch beter te onderbouwen dan
tot nu toe meestal is gebeurd ' ). In het tweede hoofdstuk wordt ingegaan op de
ontwikkelingen buiten de nijverheid in de betreffende periode. Vanwege het
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plaatselijk verzorgend karakter van de nijverheid op het platteland was deze in
sterke mate afuankeJijk van de bloei van landbouw, scheepvaart en vervening.
In het derde hoofdstuk komt de ontwikkeling van het loon en de werkgelegenheid in de belangrijkste nijverheidssectoren aan bod. In het laatste hoofdstuk
zal de nadruk liggen op de totaalontwikkeling van de nijverheid en het gemiddelde loonpeil.

I

DE GEBRUIKTE BRONNEN

Voor de bestudering van de gehele nijverheid, zowel klein- als grootbedrijf, in
Nederland in de periode 1800-1860 staat slechts een beperkt aantal bronnen ter
beschikking. Het gaat daarbij met name om overheidsenquetes en opgaven in
gemeenteverslagen. Nadeel van dit soort bronnen is, dat ze slechts informatie
geven uit de tweede hand, zodat enige voorzichtigheid bij het gebruik ervan
wei op zijn plaats is . Aan een bron betreffende de nijverheid kunnen twee belangrijke eisen worden gesteld. Ten eerste moet de bron volledig zijn, dat wil
zeggen er mogen geen bedrijven ontbreken in de opgave. Ten tweede moe ten
de gegevens betrouwbaar zijn en het moet duidelijk zijn waar de gegevens precies voor staan. Jammer genoeg blijkt aan beide eisen lang niet altijd te worden voldaan. Voor het verkrijgen van betrouwbare schattingen is bewerking
van de gegevens dan ook noodzakelijk.
De bron die nog het meest aan de gestelde eisen voldoet is de nijverheidsenquete van 1819. Het materiaal is voor een groot deeJ gepubliceerd door Brugmans . Deze bron geeft gegevens betreffende het aantal bedrijven, werknemers, werkzame kinderen, de middenprijs van het dagloon, de mechanische
voortdrijving, het afzetgebied en de voormalige en tegenwoordige toestand
per tak van nijverheid op 31 -12-18194 ).
De opgaven werden in eerste instantie gedaan door de gemeenten, die ze
opstuurden naar de provincie. De gemeentelijke gegevens werden op een provinciale staat samen gebracht, waarna de opgaven per bedrijf gesommeerd
werden tot een provinciaal totaal, voor de lonen werd het ongewogen gemiddelde genomen. Deze provinciale totalen per bedrijfstak werden opgestuurd
naar Den Haag waar ze op een landelijke verzamelstaat terechtkwamen 5 ). Enige van de gemeenteJijke opgaven en de provinciale opgaven benevens de landelijke verzamelstaat zijn door Brugmans gepubliceerd 6 ). Recent is ook de staat
van de provincie Groningen weer opgedoken7).
Nadere bestudering van de laatstgenoemde staat maakt duidelijk, dat de opgaven in de enquete minder volledig waren dan oorspronkelijk beoogd was;
soms gaven de gemeenten het aantal ambachtslieden niet opS). De gemeenten
hadden een lijst gekregen met opgaven van soorten fabrieken en werkwinkels
waarvoor ze de enquete moesten invullen. Sommige namen voor ambachtslieden waren nogal verwarrend. Niet in iedere gemeente werd bijvoorbeeld de
naam timmerwinkels geassocieerd met de in iedere gemeente aanwezige timmerlieden. Hierdoor is er slechts voor 38 van de 61 gemeenten een opgave van
het aantal timmerwinkels. Er komen ook enige dubbeltellingen in de enquete
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voor, zoals bij schoenmakerijen en leerlooierijen. Gevolg van dit alles is dat de
provincietotalen wat betreft de aantallen ambachtslieden nogal onbetrouwbaar zijn. De "gemechaniseerde produktie" is daarentegen, door de eenduidige naamgeving, wei tamelijk volledig weergegeven. In de nijverheidsenquete
komt ook op grote schaal seizoenarbeid voor, met name in de vervening, voor
de provincie Groningen de sector met de meeste arbeiders. Gedurende zeer
korte tijd werd er een hoog loon verdiend, wat een grote invloed had op het gemiddelde loonpeil in de provincie. Ook waren er nog enkele bedrijfstakken
met winterwerkloosheid.
Interessant is de vraag in hoeverre de loonopgaven betrouwbaar zijn. Dit
vooral omdat deze lonen in de literatuur een belangrijke rol spelen, met name
als het gaat om de vraag in hoeverre er sprake was van regionale verschillen in
loonpeil tussen de provincies van het Koninkrijk der Nederlanden.
De opgaven in de enquete zijn gesteld in middenprijzen der daglonen, in
welk bedrag ook de emolumenten (zoals kost en inwoning) verrekend zijn . De
gemeenten zullen deze opgaven deels verkregen hebben van de werkmeesters,
deels zullen de opgaven naar eigen inzicht door de ambtenaren gedaan zijn .
Een probleem hierbij was, dat in de meeste bedrijven niet op dagloon gewerkt
werd. Veel ambachtslieden huurden hun knechten in per jaar en naast een
jaarloon had den ze vrije kost en inwoning. Ook kwam week loon en stukloon
voor, het laatste vooral bij weverijen en steenfabrieken. Voor zover er wei op
dagloon gewerkt werd, kon dit per seizoen verschillen, zodat hier ook rekening mee moest worden gehouden . Iedere ambtenaar zal deze problemen naar
eigen inzicht opgelost hebben, verschillen waren bijvoorbeeld mogelijk in de
geldelijke waardering van kost en inwoning. Dat de opgaven niet al te nauwkeurig zijn gedaan, blijkt wei uit het feit dat bijna aile loonbedragen in de enquete afgerond zijn op 5 cent.
De gemeentelijke opgave werden door een provinciale ambtenaar opnieuw
bewerkt. Die lonen, waar de gemeenten de emolumenten nog niet in verdisconteerd hadden , werden omgerekend. Daarnaast blijkt echter ook, dat de
Groninger ambtenaar op grote schaal veranderingen heeft aangebracht in de
gemeentelijke opgaven. Vermoedelijk heeft hij dit gedaan omdat hij yond dat
de verschillende gemeentelijke loonopgaven te ver uiteen Iiepen. Op de staat
zijn in het begin tal van lonen veranderd, in het latere deel van de staat blijkt
dit minder vaak voor te komen; de ambtenaar heeft to en de lonen direct veranderd en niet eerst de oorspronkelijke opgave genoteerd. Ook vergelijking tussen de gemeentelijke opgave van de stad Groningen en de provinciale staat
maakt duidelijk dat de lonen in beide bronnen nogal eens van elkaar afwijken.
Jammer genoeg valt aileen voor het eerste deel van de provinciale staat nog de
oorspronkelijke gemeentelijke loonopgaven te achterhalen 9 ) . Enige voorzichtigheid is bij de interpretatie van de loonopgaven van 1819 dus op zijn plaats.
Desondanks zullen de loonopgaven in de enquete vermoedelijk wei indicatief
zijn voor het gemiddelde loonpeil. Dit wordt vooral gewaarborgd door het
grote aantalloongegevens dat men in de enquete per bedrijfstak vindt.
Door de totstandkoming in drie etappes zijn de gegevens per provincie op de
landelijke staat minder betrouwbaar. De aantallen bedrijven en werklieden
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voor de ambachtsnijverheid betreffen eerder minima dan totalen. De opgegeyen Ion en worden daarnaast bei'nvloed door het gebruiken van een ongewogen
gemiddelde van de gemeentelijke loonopgaven. Daarbij bevat de staat voor de
provincie Groningen enige grote onnauwkeurigheden en onvolledigheden 10).
Al deze factoren bei'nvloeden de betrouwbaarheid van de uit de landelijke
staat berekende gemiddelde lonen in negatieve zin. Desondanks is een groot
aantal pogingen gedaan om aan de hand van deze verzamelstaat het loonpeil
van de verschillende Nederlandse provincies te schatten. Een eerste schatting
kan opgemaakt worden uit Brugmans, uitgaande van de centrale tendentie
van de lonen, een soort mediaan-loon . Voor Groningen ligt dit op 64,5 cent.
Mokyr schat het loonpeil door weging van de loongegevens op provinciaal niveau met het aantal werknemers in de betreffende bedrijfstak. Daarbij moet
aangetekend worden dat het loon van iedere bedrijfstak, zelf een ongewogen
gemiddelde is van de verschillende gemeentelijke opgaven. Hij komt zo tot een
dagloon voor de hele provincie Groningen van 76 cent. Griffiths heeft in de enquetes de hoogste en laagste lonen weggelaten; voor Groningen komt hij op
een gemiddeld dagloon van 68 cent. Kint en Van der Voort houden rekening
met het voorkomen van seizoenarbeid en vrouwen- en kinderarbeid. Hun gemiddelde dagloon is 70,3 cent").
Dat de schattingen nogal uiteen lopen wordt veroorzaakt door de mindere
kwaliteit van de enquete. Deze maakt een groot aantal interpretaties mogelijk.
Door te werken met de microgegevens op gemeenteniveau wordt hier getracht
een groot deel van de onbetrouwbaarheid van de enquete van 1819 te
ondervangen"). Zo kom ik op een schatting van het gemiddelde loon in de nijverheid voor de he Ie provincie van 65,4 cent. Hierbij is, in tegenstelling tot vorige schattingen, rekening gehouden met de onderschatting van de ambachtsnijverheid. Tevens is gecorrigeerd voor seizoenarbeid en is de vervening buiten
beschouwing gelaten. Inclusief vervening komt het gemiddelde loon uit op
68,7 cent 13 ).
De enquete van 1819 had reeds enige voorgangers, welke echter niet aan het
criterium van volledigheid voldoen, doordat slechts naar de fabrieken en trafie ken en niet naar de ambachtsnijverheid gevraagd werd 14) . Vooral in de jaren 1812 en 1813 bevatten deze enquetes veel detailinformatie, zoals lonen,
produktiekosten en opbrengsten. De opgaven zijn echter nogal inconsequent
ingevuld en niet aile resultaten zijn in Groningen bewaard gebleven lS).
Na de Franse tijd werd er nog een enquete in 1816 gehouden waarvan de resultaten door Brugmans zijn gepubliceerd 16 ). De staat voor de provincie Groningen ontbreekt daar, omdat deze pas recent samen met de enquete van 1819
herontdekt is. Per gemeente geeft hij informatie over aantal fabrieken en trafieken, aantai werklieden en loon. De opgaven zijn echter incompleet. In de
ene gemeente worden bepaalde bedrijven zoals weverijen wei vermeld, terwijl
in andere gemeenten de opgave ervan ontbreekt.
Na 1819 zijn er tot het midden van de negentiende eeuw niet meer op uitgebreide schaal cijfers over de nijverheid verzameld, met uitzondering van enquetes in 1843 en 1848. Deze vroegen echter niet naar lonen en zijn slechts ten
dele bewaard gebleven 17 ) . In de meeste gemeenteverslagen vanaf 1854 vinden
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we wei een uitgebreid overzicht van de nijverheid, ingevolge de gemeentewet
van 1851 18). Over deze bron hebben verschillende schrijvers zich kritisch
uitgelaten '9). De onbetrouwbaarheid van de gemeentelijke opgaven is echter
vermoedelijk niet geringer geweest dan die van de enquetes uit het begin der
negentiende eeuw. Ook in de veel gebruikte enquete van 1819 is bijvoorbeeld
de verwerking der emolumenten, zoals vrije kost, onduidelijk. De nietsystematische onnauwkeurigheden zullen door het verwerken van de opgaven
van een groot aantal gemeenten er in ieder geval weI uitmiddelen.
Het grootste probleem ligt in het feit, dat de gemeentelijke loonopgaven luiden in minimum- en maximumlonen en de lonen dus niet uitgedrukt zijn in een
getal. In dit artikel wordt het gemiddelde van het minimum- en maximumloon
genom en als indicatie voor het gemiddelde dagloon. Hierin zit natuurlijk een
zekere onnauwkeurigheid, onduidelijk is echter of dit een overs chatting of een
onderschatting tot gevolg heeft. In het algemeen kunnen de minima en maxima verschillende betekenissen hebben per gemeente. Ze kunnen staan voor 10nen uitbetaald in de winter respectievelijk de zomer, wat een onderschatting
tot gevolg zou hebben daar het zomerloon in Groningen langer werd uitbetaald dan het winterloon. Daarnaast kan het maximumloon slaan op de volleer de meesterknechten en het minimumloon op de nog niet volleerde Uongere) knechten. Of er sprake is van onder- of overschatting hangt dan af van de
verhouding tussen het aantal volleerde en het aantal onvolleerde knechten.
De gemeenteverslagen bevatten weI enige hiaten, zeldzame ambachten werden relatief makkelijk vergeten en sporadisch werden ook de belangrijke ambachten wei eens niet opgegeven. In dit artikel is voor het steekjaar 1856 gekozen, omdat het systeem in dat jaar nog maar recent was ingevoerd (1854) en de
startproblemen grotendeels overwonnen waren. Daarnaast is het probleem
van het klakkeloos overschrijven door de ambtenaren van de staat van het vorige jaar nog niet zo groot. Ook geeft het de mogelijkheid om de opgaven te
vergelijken met die van de omliggende jaren - wat duidelijk maakt dat overschrijven soms voorkwam 20). Door aanvulling met gegevens uit nabijliggende
jaren kan een vrij compleet beeld van de nijverheid geconstrueerd worden.
Een nadeel van de gemeenteverslagen is dat de grootste gemeenten (in dit geval
de stad Groningen) vrijgesteld waren van het verstrekken van gegevens betreffende de ambachtsnijverheid, zodat er geen sprake is van een compleet overzicht van de nijverheid in de betreffende provincie.
Door het gebruik van een groot aantal gegevens voor de verschillende gemeenten kan de wat mindere kwaliteit van de genoemde bronnen worden ondervangen en daarmee toch een redelijk betrouwbaar beeld worden gegeven
van het verloop van de beroepsbevolking en het algemene loonpeil in de gehele
nijverheid in de peri ode 1819-186621 ). Aanvulling is daarbij mogelijk met het
fragmentarische materiaal voor een korte periode v66r 1819.
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DE ONTWIKKELING BUITEN DE NIJVERHEID

In de toenmalige provincie Groningen kunnen ruwweg vier economische gebieden worden onderscheiden. Ten eerste waren er de kleigebieden, waar een
op de markt georienteerde landbouw de belangrijkste bron van bestaan
vormde 22). De aanwezige nijverheid en handel richtte zich voornamelijk op de
plaatselijke verzorging. Ten tweede was er het veenkoloniale gebied waar de
grond of reeds verveend was of nog steeds verveend werd. Naast de landbouw
vormde hier de vervening een belangrijke bron van bestaan. Behalve het oude
veenkoloniale kerngebied rond Veendam, werd er ook op grote schaal turf
gestoken in het zuidelijke deel van het Westerkwartier. De scheepvaart was
met name in de Veenkolonieen sterk ontwikkeld. Als derde gebied vallen de
zandgronden te noemen, vooral in Westerwolde. Men yond er voornamelijk
kleinschalige landbouw . De zandgronden waren relatief dun bevolkt en van
weinig belang. De vervening rukte er gedurende de achttiende en negentiende
eeuw steeds verder op, zodat een scheiding tussen veen en zand niet eenvoudig
valt te leggen . Beide gebieden zijn steeds samengenomen, echter het veengebied beheerst de cijfers volkomen .
Als vierde economische gebied kan hier de stad Groningen worden onderscheiden. De stad deed dienst als centrale plaats voor het omliggende gebied.
Economisch kwam haar centrale positie vooral tot uiting in het fungeren als
marktplaats voor agrarische produkten 23). Door het grote aantal bewoners en
de marktpositie ten opzichte van het platteland was, naast de handel en diensten , ook de nijverheid van belang. Deze zette haar produkten behalve in de
stad zelf ook af in het omliggende agrarische land . De inwoners van dit gebied
kwamen geregeld aankopen doen in de stad en de kooplieden op het platteland
betrokken hun goederen deels uit de stad . Als gevolg hiervan was het economisch wedervaren in de stad in de eerste helft van de negentiende eeuw afhankelijk van de ontwikkeling van de landbouw . De economische centrumpositie
van de stad was ten opzichte van de oude veenkolonien iets minder sterk ontwikkeld. Dit kwam onder andere omdat hier tamelijk grote bevolkingsconcentraties voorkwamen, zodat plaatsen als Veendam en Hoogezand ook enige
economische functies konden accumuleren. Het voor dit gebied belangrijkste
exportprodukt, turf, werd ook niet eerst te Groningen ter markt gebracht, zoals vele agrarische produkten , maar rechtstreeks verhandeld naar afzetgebieden elders.
Door het plaatselijk verzorgende karakter van het grootste deel van de nijverheid op het Groninger platteland was ze sterk afhankelijk van de plaatselijke vraag naar haar produkten. Hierdoor werd de ontwikkeling van de nijverheid in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen in andere sectoren, met
name de landbouw, de scheepvaart en de vervening, welke hier achtereenvolgens belicht zullen worden.
De landbouw kan gezien worden als de voornaamste motor van de Groninger economie. Vanaf het midden van de achttiende eeuw was haar ontwikkeling voorspoedig24) door de stijging van de prijzen van landbouwprodukten.
Ook was er sprake van opbrengstverhogende innovaties en ging de bevolkings-
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groei vanaf het einde van de achttiende eeuw op het platteland gepaard met
een intensivering van de bewerking van het land. Vooral in de Franse tijd lagen
de prijzen van de belangrijkste landbouwprodukten bijlOnder hoog. Rond
1817 bereikten deze prijzen een top, waarna ze in 1819 instortten als gevolg
van de invoer van graan uit Rusland 25 ). Een landbouwcrisis was het directe gevolg, welke ook zijn weers lag had op de rest van de plattelandssamenleving
door een terugval in de vraag vanuit de landbouwsector. Vanaf het midden
van de jaren dertig begonnen de prijzen weer langzaam te stijgen, mede door
een grotere mogelijkheid om in het buitenland graanprodukten af te zetten. In
de jaren 1846-1848 (de aardappelziekte) en de jaren 1854-1856 (de Krimoorlog) was sprake van zeer hoge prijzen. Vooral tijdens de laatste periode
bloeide de Groninger landbouw. De prijzen lagen in de periode 1850/59 gemiddeld nog maar iets lager dan in de peri ode 1810/19. De trend van de produktiewaarde van de belangrijkste gewassen was na 1835 opwaarts 26 ). Deze
stijging werd niet aIleen veroorzaakt door prijsverhogingen, maar ook door
een grotere produktie welke kan worden toegeschreven aan intensivering, produktieverhogende vernieuwingen en een specialisatie op de akkerbouw. Door
de specialisatie op de akkerbouw ging de intensivering slechts gepaard met een
relatief geringe daling van de arbeidsproduktiviteit in de landbouw gedurende
de periode 1810-1850 in Groningen. Dit in tegenstelling tot de andere Nederlandse kustprovincies 27 ). In ieder geval was er naast een toename van het landbouwareaal sprake van een stijging van de produktie per hectare 28).
In de veenkolonien had de zeescheepvaart zich na 1750 sterk ontwikkeld. In
eerste ins tan tie vervoerde deze vooral turf, later ging het ook om het vervoer
van hout, stenen en graan van en naar de Oostzeehavens. Er werd daarbij gebruik gemaakt van relatief kleine schepen 29). Na 1806 werd de zeevaart in
steeds sterkere mate gestremd 30) en ook het vertrek van de Fransen bracht niet
vee I verbetering 31 ) vanwege de protectionistische politiek van landen als
Frankrijk en Engeland. In de daarop volgende jaren wisselden relatief gunstige (1824129, 1836/39, 1846/47, 1852/54) en relatief ongunstige perioden
(1830/35, 1840/45, 1848/51) elkaar af32 ). Structureel gezien nam de zeescheepvaart echter toe vanaf 1824 tot in de jaren van de Krim-oorlog, to en de
veenkoloniale zeevaart mede door de Nederlandse neutraliteit haar hoogtepunt bereikte. De bloeitijd ging gepaard met een gebrek aan scheepsvolk en
sterk stijgende lonen (40 tot 50070)33). Na 1856 ging het met de scheepvaart op
lange termijn bergafwaarts 34 ).
Vanaf de zestiende eeuw werd er op grote schaal verveend in de provincie
Groningen. In het begin van de negentiende eeuw was de vervening vooral van
belang in de veenkolonien, het zuidelijk Westerkwartier en de gemeenten
Slochteren en Midwolda. De turf werd vrij veel afgezet buiten de provincie,
lOwel in Oost-Friesland als in Nederland. Het veen werd slechts gedurende een
deel van het jaar afgegraven, waarbij op grote schaal gebruik gemaakt werd
van trekarbeid. In de Franse tijd was de vervening nog in een gunstige situatie.
Na 1815 kwam hier verandering in, de prijzen daalden als gevolg van de belemmerde uitvoer naar Oost-Friesland en de toegenomen belasting op turf in vergelijking met steenkool. In 1819 werden de meeste verveningen dan ook als
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kwijnend omschreven. In totaal werkten er toen 2.316 werklieden 3 tot 6
maanden . In het verdere verloop van de eeuw werd de vervening mogelijk van
iets minder belang als gevolg van de beeindiging in sommige plaatsen. Statistisch is deze teruggang echter moeilijk te onderbouwen. Volgens een opgave
waren er in 1856 ze1fs ± 4. 100 arbeiders in het veen aan de slag, welke 3,7 miljoen ton turf produceerden. Het bee1d van de ontwikkeling van de vervening
van het belangrijke hoogveen in de periode 1819-1856 is niet geheel duidelijk.
De turfproduktie in het laagveen verminderde wellS).
Bij de vergelijking van de situatie van de nijverheid van 1819 met die van
1856 moet bedacht worden dat de nijverheid in 1819 geconfronteerd werd met
een economie die na een peri ode van bloei door een zware crisis in de belangrijkste sector (de landbouw) getroffen was. Daarbij waren enkele minder belangrijke sectoren (scheepvaart en vervening) allanger in verval. In 1819 was
het nog niet duidelijk dat het lage prijsniveau van de landbouwprodukten een
langdurig verschijnsel zou zijn en aanpassingen hadden zich nog weinig voorgedaan. In 1856 bloeide de economie van het Groninger platteland als nooit tevoren. Dit gold vooral de landbouw en de zeevaart en slechts in mindere mate
de vervening.

III

VERSCHILLENDE BEDRIJFSTAKKEN IN DE NIJVERHEID

Met behulp van de nijverheidsenquete en de gemeenteverslagen kan het aantal
bedrijven en werklieden in de voornaamste takken van de nijverheid geschat
worden voor jaren 1819 en 185636 ). Omdat grote verschuivingen in het aantal
bedrijven en werklieden in een korte periode ze1den voorkwamen, geven deze
cijfers een vrij goed beeld van de lange termijn ontwikke1ingen in de meeste bedrijfstakken in de betreffende periode. Alleen sterk conjunctuurgevoelige bedrijfstakken zoals de scheepsbouw konden in weinig jaren sterk toe of afnemen .
De schattingen in Tabell betreffen het platteland daar de gegevens voor de
stad niet compleet zijn37). Tabell geeft de aantallen uitgesplitst naar bedrijfssectoren. Bij de interpretatie ervan moet in overweging worden genomen dat
de bevolking in beide gebieden gedurende de eerste helft van de negentiende
eeuw ongeveer even groot was. In de peri ode 1819-1856 groeide de bevolking
zowel in de kleigebieden als in de veen- en zandgebieden met ongeveer 48070. In
de veen- en zandgebieden ontwikkelde de nijverheid zich echter veel sneller.
Dit verschil kwam vooral tot uiting in de toename van het aantal knechten.
Waren er in 1819 nog relatief weinig mensen in loondienst werkzaam in het
veen- en zandgebied, in 1856 werkten er juist relatief veel werklieden en knechten, met name in het gebied van de oude veenkolonien. De oorzaak lag in het
opkomen van grootschaliger produktie in de scheepsbouw en haar toeleveringsbedrijven en het ontstaan van een grootschalige landbouwindustrie. Het
kleinbedrijf (met 0 tot 3 knechten) bleef echter ook in de veenkolonien overheersen. In het kleigebied kwamen, behalve in de steenfabrieken en de minder
sterk ontwikkelde scheepsbouw, nauwelijks grote bedrijven voor. De nijver-
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heid bestond hier voornamelijk uit kleine ambachtelijke bedrijfjes waar een
meester aileen of samen met een of meer inwonende knechten werkte.
TABEL 1
Ontwikkeling van de nijverheid op het Groninger platteland, 1819 - 1856
(aantallen)
Veen en zand

1819

Kleigebied

1856

1819

1856

Bedr. Knecht Bedr. Knecht Bedr. Knecht Bedr. Knecht
Aardew., steen, etc.
Bouw
Hout en wagenmakerij
Chemie en verlichting
Kleding
Leer
Metaal en instrument.
Scheepsbouw
Textiel
Voeding en genotmid.
Qverige
Totaal

26
415
205
19
312
276
162
70
225
393
6

87
325
144
34
189
166
137
128
205
238
4

46
664
377
35
372
420
301
94
242
685
15

170
796
221
84
171
253
360
677
276
639
9

41
406
241
18
318
254
187
144
402
8

170
438
229
36
202
236
178
21
122
355
4

78
703
311
23
360
407
282
21
134
700
3

433
748
245
66
206
301
277
164
118
509
1

2109

1657

3251

3656

2030

1991

3022

3068

II

In het vervolg zal wat dieper worden ingegaan op de ontwikkeling van de belangrijkste onderdelen van de nijverheid, waarbij een andere indeling wordt
gehanteerd dan in Tabel 1. De secundaire sector wordt ingedeeld naar twee
kenmerken. Ten eerste de soort van produktiewijze, gaat het om sterk ambachtelijke bedrijven, om kleine bedrijven welke gebruik maakten van mechanische voortdrijving 38 ) of om grootschalige bedrijven. Ten tweede is met name
binnen de ambachtelijke sector rekening gehouden met vraagfactoren . De
scheepsbouw en haar toeleveringsbedrijven worden afzonderlijk bezien, daar
deze sterk afhankelijk waren van de conjunctureel bepaalde vraag naar schepen. De bouw stand ook op zichzelf, daar deze relatief gevoelig was voor de
welvaart van de bevolking. De overige ambachtelijke nijverheid kenmerkte
zich vooral door haar gerichtheid op een relatief stabiele plaatselijke markt
voor minder duurzame consumptie- en investeringsgoederen. De vraag naar
de produkten van deze bedrijven fluctueerde weinig.
Kleinschalige jabrieksnijverheid
Het verse hi I tussen de fabriekssector en de ambachtelijke sector was in de eerste helft van de negentiende eeuw nog diffuus. Bij mechanisatie ging het vooral om windmolens en grote ovens. De meeste van deze fabrieken hadden nog
een sterk ambachtelijk karakter. Daarbij was in de eerste helft van de negentiende eeuw van grootschalige produktie nauwelijks sprake. Slechts een enkele
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steenbakkerij had meer dan 10 arbeiders in dienst. Na 1830 kwamen er echter
wei enkele grootschalige bedrijven op.
TABEL2

Ontwikkeling van enkele kleinschalige fabrieken, 1812-1856
(stijging in procenten vanaf 1819)
Veen en zand
Bedr.
Olie, vet en zeep
Koren en pelmolens
Grutterijen, mosterdm.
Bierbrouwerijen

61
95
60
-46

Knecht
152
191
175

-77

K1ei
Loon

Bedr.

Knecht

Loon

3
6
15
-14

28
52
46
0

83
107
155
-8

1
3
24
20

Enige van de gemechaniseerde fabrieken (zaagmolens, steenfabrieken en
kalkbranderijen) komen aan bod als toeleveringsbedrijven bij de bouw en de
scheepsbouw. De ontwikkeling van deze fabrieken was over de jaren 18191856 nogal voorspoedig. De belangrijkste overige kleine fabrieken werden gekenmerkt door hun afhankelijkheid van door de plaatselijke landbouw geproduceerde grondstoffen.
De olieslagerij (het belangrijkste bedrijf binnen de olie, vet en zeep) was een
van de weinige takken van nijverheid die rond 1819 nog enigermate in bloei
was. Het aantal oliemolens nam gedurende de hele periode toe, samenhangend met de toenemende produktie van de grondstof koolzaad. Het be1angrijkste produkt olie (naast veevoederkoeken en vert) werd deels uitgevoerd
naar Duitsland. De lonen stegen relatief gering daar, net als bij de koren en
pelmolens, het loon reeds op een hoog peillag in de periode 1816-1819.
Het aantal koren- en pelmolens nam ook gedurende de gehele periode toe.
Daarbij werden steeds meer korenmolens mede ingericht tot pelmolen en omgekeerd. Het molenbedrijf was minder aantrekkelijk geworden voor de eigenaren in vergelijking met de achttiende eeuw. Toen werd het aantal molens
van overheidswege beperkt gehouden en konden de eigenaren belangrijke monopoliewinsten realiseren. De eerste helft van de negentiende eeuw werd dan
ook beheerst door de klachten over de te sterke toename van het aantal molens . De toename van het aantal molens was in werkelijkheid niet zo ongunstig, zoals blijkt uit de toename van het aantal knechten per molen van 1 in
1819 naar 1Y2 in 1856. Rond 1850 was het aantal pelmolens zo sterk toegenomen dat grote hoeveelheden gepelde gerst (gort) konden worden uitgevoerd
buiten de provincie. In 1816 was vooral sprake van uitvoer naar de stad
Groningen 40 ) .
De bierbrouwerijen in Groningen namen sterk in be1ang af gedurende de negentiende eeuw. De oorzaak lag in het mindere gebruik van bier als
volksdrank 41 ) . Ais vervanging gebruikte men liever koffie of jenever.
De grutterijen en mosterdmolens namen iets sterker toe dan de bevolking
gedurende de periode 1819-1856. Het betrof bedrijfjes met zelden meer dan

90

NIJVERHEID OP GRONINGER PLATTE LAND

een knecht. Met behulp van handmolen of paardemolen werd het boekweit tot
grutten, een belangrijk deel van de voeding van de bevolking, vermalen. Kort
na 1845 vonden grutten meer aftrek bij de plaatselijke bevolking, door de
duurte der aardappels.
De kleine fabrieken produceerden niet alleen voor de plaatselijke markt,
ook de uitvoer naar Oost-Friesland en Hannover was in eerste instantie nogal
van belang. Na 1814 werd deze geblokkeerd door de hoge invoerrechten,
waarna men zich meer moest gaan richten op de Nederlandse markt. De kleine
fabrieken behielden hun ambachtelijke karakter, slechts in vier zaagmolens
waren in 1856 stoommachines gelnstalleerd. Toch ontwikkelden de kleine fabrieken zich nogal gunstig. Hun aantal nam toe en de werkgelegenheid steeg
nog sterker. Dit werd veroorzaakt doordat veel fabriekjes de toenemende
landbouwproduktie verwerkten en een ander deel zich richtte op de groeiende
vraag vanuit bouw en scheepsbouw.
Grootschalige fabrieksniiverheid
Naast de genoemde kleine en welhaast ambachtelijke fabrieken werden er in
de eerste helft van de negentiende eeuw ook enige grote bedrijven opgericht die
met veel meer recht de benaming fabriek droegen. Deze bedrijven waren in
sterke mate afhankelijk van niet-plaatselijke factor en voor het verloop van
hun bedrijf. Ze moesten concurreren met grote bedrijven elders.
Het eerste bedrijf dat zich kenmerkte door grootschalige produktie was een
calicot-weverij in 1832 te Veendam opgericht42). Na een tijdelijke stilstand
trad ze in 1836 opnieuw in werking. Er werkten toen dagelijks 80 meisjes van
10 tot 20 jaar oud tegen een "ruim dagloon" . Het bedrijf bleef, ondanks verhuizing van de 60 weefgestellen naar Muntendam, slecht lopen. In 1842 werd
het bedrijf daarom omgebouwd tot een fabriek voor het trekken van stijfsel en
siroop uit aardappelmeel, welke in 1853 werd opgeheven. Een grootschalige
textielindustrie bleek dus op het Groninger platteland niet van de grond te
kunnen komen . De oorzaak lag vermoedelijk in de toch nog relatief hoge 10nen (nodig om meisjes aan de landbouw te onttrekken) in vergelijking met onder meer Twente. In de stad, waar in de jaren veertig een machinale vlasspinnerij en een stoomwolspinnerij en koordslagerij werden opgericht, was blijkbaar meer ruimte voor grootschalige textielbedrijven. In tegenstelling tot de
veenkolonien werd er daar wei gebruik gemaakt van meer kapitaalintensieve
produktiemethoden.
In 1834 werd te Martenshoek onder de gemeente Siochteren de eerste aardappelmoutwijnstokerij opgericht. Naast moutwijn werd er azijn en brandewijn uit de aardappels getrokken. Deze fabriek werd in de eerste jaren een
groot succes. In de jaren 1838-1839 schoten de moutwijnstokerijen in het
oostelijk deel van de provincie als paddestoelen uit de grond. De situatie leek
erg gunstig voor deze bedrijven. Hun grondstoffen turf en aardappelen waren
in de omgeving ruim voorhanden en ook waren er voldoende (ongeschoolde)
arbeiders aanwezig. Het aantal bedrijven nam echter in korte tijd te snel toe en
reeds in 1843 moesten de eersten sluiten, mede als gevolg van de concurrentie
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van de Schiedamsejenever. Deechte klap voor deze stokerijen kwam na 1845.
Door de aardappelziekte bleef de prijs van de belangrijkste grondstof hoog en
de aanvoer onvoldoende. Het werd vrijwel onmogelijk te concurreren met de
Schiedamse jeneverstokerijen, die als grondstof het relatief goedkope graan
gebruikten. Verschillende stokerijen werden dan ook opgeheven, andere bleyen voor kortere ofiangere tijd buiten werking. In 1856 resteerden er nog drie
grote en drie kleine bedrijven. Op de lange termijn zou deze industrie het vrijwei moeten afieggen tegen haar Hollandse concurrenten. In 1856 werkten er
nog 164 werklieden en 17 kinderen tegen een vrij laag loon.
In de jaren veertig werden er te Muntendam, te Foxhol onder Hoogezand en
te Groningen aardappelmeel- en siroopfabrieken opgezet. In 1856 resteerde
daarvan aileen nog de fabriek te Foxhol van de roemruchte Willem Albert
Scholten43). In deze fabriek was in 1850 een stoommachine gelnstalleerd. Het
verloop van het bedrijf was in het begin nogal wisselvallig, maar op lange termijn toch gunstig. De opkomst van deze grootschalige landbouwindustrie zou
echter pas volgen in de jaren zestig.
Rond 1852 werden er twee ijzergieterijen opgericht te Hoogezand. Een van
deze bedrijven kwam echter niet van de grond. De andere ontwikkelde zich tot
een bloeiend bedrijf waar ongeveer 40 geschoolde werklieden een hoog dagloon verdienden. Pas in 1860 werden hier de eerste stoommachines in huis gehaald .
Als we kijken naar het verloop van de grootschalige industrie in de peri ode
1832-1856, dan valt het grote aantal mislukkingen op. In ieder geval was er
geen onwil om bedrijven op te richten, zoals blijkt uit het hoge tempo waarin
de moutwijnfabrieken uit de grond gestampt werden. Het geringe succes kan
deels aan pech (de aardappelprijs) worden geweten. Daarnaast ligt een mogelijke oorzaak in het gebrek aan kennis betreffende grote fabrieken . De belangrijkste oorzaak voor het niet op gang komen van de industrialisatie voor 1860
moet echter gezocht worden in de economische omstandigheden op het Groninger platteland, waardoor men de concurrentie met elders niet aan kon44).
De loonhoogte en de kosten van brandstoffen en grondstoffen (waaronder
ook de transportkosten) zullen hierbij een rol hebben gespeeld.
In totaal bestonden er in 1856 vijf bedrijven met meer dan 30 werklieden.
Opvallend was dat zich in 1856 slechts in een van deze bedrijven een stoommachine beyond. Het Groninger platteland liep niet voorop bij de mechanisatie.
In de stad waren er zeven bedrijven met 30 of meer werknemers, drie ervan
had den een stoommachine. In 1856 waren er in totaal slechts vijf stoommachines op het platteland en acht in de stad Groningen aanwezig.
De grootschalige industrieen werden aileen gevonden in de veenkolonien.
De vestigingsplaats was hier relatief gunstig door de nabijheid van grondstoffen als schoon water en aardappelen en voldoende brandstof (turf). Er was
ook een redelijke afzetmarkt in de buurt. Daarnaast waren er voldoende ongeschoolde arbeidskrachten als gevolg van de afiopende vervening in de grotere
plaatsen.
In de kleigebieden was de situatie enigszins anders. Hier ontbrak de nabije
afzetmarkt en moest de turf worden aangevoerd. Door het tekort aan arbei-
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ders in de landbouw in de zomer liepen de lonen in deze periode sterk op . De
landbouwindustrie bleef dan ook beperkt tot de talrijke pel-, koren- en oliemolens. Voor het hele Groninger platteland kan gesteld worden dat de grootschalige industrie in 1856 van weinig betekenis was. In de jaren vanaf 1845
nam het aantal bedrijven en de werkgelegenheid mogelijk zelfs af.

Scheepsbouwen bouwnijverheid
De scheepsbouw was de meest conjunctuurgevoelige tak van nijverheid in de
provincie Groningen. Daarbij was ze van tamelijk groot belang, behalve de
scheepstimmeriieden was nog een groot aantal andere bedrijven afhankelijk
van de scheepsbouw. Het ging daarbij om de touwslagerijen, zeilmakerijen,
blok-, mast- en boommakerijen en ankersmederijen, evenals een dee! der
zaagmolens en grofsmederijen. De Groninger scheepsbouw richtte zich met
haar relatief kleine schepen vooral op de veenkoloniale zeescheepvaart. Dit
wil echter niet zeggen dat men aileen scheepsbouw yond in dit gebied. Ook waren er werven te Appingedam, Delfzijl en verspreid langs de waterwegen in de
provincie (Tabel 3).
Na 1806 was de veenkoloniale scheepsbouw in een zeer ongunstige situatie
geraakt. In 1812 waren er in Hoogezand en Sappemeer reeds sedert 5 tot 6 jaar
veel onverkochte zeeschepen als gevolg van de gestremde scheepvaart 45 ). De
nieuwbouw van zeeschepen was vrijwel opgehouden. Het einde van de ooriog
bracht niet de herleving van de handel die velen verwacht hadden . Het niveau
van de jaren rond 1805 bereikte de scheepsbouw blijkens Tabel4 nog lang niet.
De ontwikkelingen in Appingedam en Delfzijl weken hier enigszins van af.
Voor deze plaatsen was de situatie in de Franse tijd minder ongunstig geweest,
door de veriegging van een dee I van de handel van Amsterdam op Engeland,
welke vanwege de ooriog gevoerd werd via Emden, Delfzijl en Groningen 46 ) .
Deze verschuiving zorgde er voor, dat er bijzonder veel herstelwerk was voor
de werven, met name in Delfzijl. Dit is tevens de verklaring voor het verschil
in beloning tussen de veenkolonH:n en Appingedam-Delfzijl in deze periode.
Na 1816 was het gedaan met de voorspoed van de scheepswerven in Appingedam en Delfzijl. Rond 1819 was het aantal werklieden dan ook fors gedaald .
Ook de lonen daalden gedurende de hele periode 1812-1819, al bleven ze aan
de hoge kant").
De precieze getalsmatige schommelingen in de scheepsbouw zijn niet geheel
duidelijk in de periode 1819-1853. Tabe! 4 geeft slechts een fragmentarisch
beeld 48 ) . Wei is het mogelijk een kwalitatief overzicht te geven aan de hand van
de provinciale verslagen. Rond 1823 was er sprake van een hers tel van de
scheepsbouw, veroorzaakt door de grote scheepsverliezen die waren geleden
en een lichte verbetering van de zeescheepvaart. In de periode 1825-1829 bloeide de scheepsbouw . Een red en hiervoor was de aanmoedigingspremie van Koning Willem I voor nieuwe schepen in de jaren 1823-1829. Deze bloei in de
scheepsbouw ging gepaard met een toename van de arbeidslonen. Vanaf 1830
geraakte de scheepsbouw opnieuw in verval door de verminderde scheepvaart
en de ontstane overcapaciteit 49 ).
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TABEL 3
Scheepsbouw in enige gemeenten, 1812-1865
Hoogezand en Sappemeer
Werven

1812
1816
1819
1852
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1861
1865

Gem. dagloon

Knecht

29
28
26

34+?
35 +?
41+16

-

-

28
32
34
34
35
35
32
30

267
300
355
328
289
208
187
216

Appingedam en Delfzijl

f
f
f

0,63
0,68
0,59

f
f
f
f
f
f
f
f

0,96
1,00
1,09
1,10
1,02
0,76
0,76
0,79

-

Werven

Knecht

5
5
5
4
6
7
7
7
7
7
7
7

17
24
12
34
46
87
96
93
85
60
45
43

Gem. dagloon

f
f
f

0,98
0,89
0,80

f
f
f
f
f
f
f
f

0,80
0,93
1,02
0,96
0,91
0,87
0,83
0,87

-

Een nieuwe bloeiperiode voor de scheepsbouw volgde in de jaren 1836-1839
door de toegenomen scheepvaart. Daarna storUe de scheepsbouw echter weer
in. Opnieuw bleven er schepen onverkocht en moest de bedrijvigheid op de
werven en haar toeleveringsbedrijven worden teruggedraaid. Eind 1845 herstelde de scheepvaart zich en ook de scheepsbouw profiteerde hiervan. De toegenomen vraag naar de grotere schoeners dwong reders eerst nog om deze
schepen eldefs te bestellen. Steeds meer bouwmeesters gingen echter ook over
van de bouw van kofschepen naar schoeners. Een probleem was wei dat de kanalen in de veenkolonien en de stad Groningen te klein waren voor erg grote
schepen. Desondanks ging de scheepsbouw samen met de Groninger zeevaart
een periode van grote bloei tegemoet, die culmineerde in de bouw van gemiddeld meer dan honderd nieuwe zeeschepen per jaar in de peri ode 1854-1859.
Het aantal scheepstimmerknechten nam sterk toe en de lonen stegen snel. Na
1858 was het evenals elders in Nederland gedaan met de bloei. Het aantal
scheepstimmerknechten daalde sterk evenals hun lonen.
TABEL4
De bouw van zeeschepen in de provincie Groningen, 1805-1859

1805
1814
1815
1816
1817
1818
1837
1838
1839
1843

Aantal

Roggelasten

43*)
14
15

2.978*)
729
882
958
623
1.008

13

13
16
35
80
73
25

-

1844
1845
1849
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859

Aantal

Roggelasten

25
21
78
83
100
96
107
109
88
69

6.787
7.396
7.383
9.576
10.654
8.142
6.484
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TABEL5
Ontwikkeling van scheepsbouw en toeieveringsbedrijven, 1819-1856
(stijging in procenten vanaf 1819)
Veen en zand

Scheepstimmerlieden
Touwslagers
Blok, mast en boom
Zeilmakers
Houtzaagmolens
Smeden

Klei

Bedr.

Knecht

Loon

Bedr.

Knecht

Loon

37
147
20
29
36
90

427
323
475
1367
138
108

68
24
18
9
16
8

100
157
50
0
8
62

732
193
200
300
32
67

44
17

19
36
3

Ten opzichte van 1819 was de situatie in de scheepsbouw in 1856 sterk gewijzigd . In 1819 was nog slechts 6,5070 van het hier geschatte deel der mensen in de
veen- en zandgebieden werkzaam in de nijverheid 50) aan de slag als
scheepstimmerman, touwslager, zeilmaker ofblokmaker. In 1856 was dit percentage gestegen tot 13,8% . In de kleigebieden was er een toename van 1,6
naar 4,2%.
Bevond de scheepsbouw in 1819 zich nog in de naweeen van de recessie in de
peri ode 1809-1813, in 1856 had deze net het hoogtepunt van zijn bloei bereikt,
met hoge lonen en veel werkgelegenheid. Het aantal scheepswerven, blokmakerijen en zeilmakerijen groeide relatief weinig in de jaren 1819-1856. Het
aantal bedrijven was veel minder conjuctuurgevoelig dan het aantal werklieden. Een peri ode van minder vraag was nog geen reden om het bedrijf stop te
zetten. Liever zette de eigenaar het bedrijf dan met (veel) minder werklieden
voort, wachtend op hers tel.
De zaagmolens namen vooral in de veenkolonien toe omdat daar de groeien de scheepsbouw (een belangrijke afzetmarkt van hout) geconcentreerd was.
De relatief sterke toename van de smederijen in de veenkolonien had de zelfde
oorzaak. Hier waren tevens enkele grote ankersmederijen ontstaan met 4 tot 6
arbeiders .
In 1819 maakte de bouw ongeveer 20070 van het aantal personen werkzaam
in de nijverheid uit, in 1856 was dit percentage toegenomen tot 22%. Toeleveringsbedrijven waren de steenfabrieken, de kalkbranderijen , de zaagmolens
en de smederijen. De bouw was zodoende de be1angrijkste nijverheidssector
op het Groninger platteland.
De bouw was voor een deel een conjunctuurgevoelige bedrijfstak. Afhankelijk van de algemene welstand werd er meer nieuw gebouwd en werden er sneller herstelwerkzaamheden verricht aan bestaande panden. Op de lange termijn moest het groot onderhoud aan gebouwen toch gedaan worden, waardoor de schomme1ingen in het personeel minder groot waren dan bij de
scheepsbouw. Vraagschommelingen konden op een groot aantal wijzen opgevangen worden . Door seizoenarbeiders van elders te gebruiken of gewone arbeiders met minder ervaring. In drukke tijden kon de arbeidsdag verlengd
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worden, in de zomer bijvoorbeeld werd er 5 schoft in plaats van 4 schoft
gewerkt 5l ) . Het aantal5 schoft dagen kon per jaar sterk varieren 51 ). Daarnaast
kon men de knechten langer in dienst houden. Deze werden, in tegenstelling
tot andere ambachtsknechten, vaak niet per jaar maar per dag of voor een andere peri ode aangenomen. De werkloosheid nam in de jaren van hoogconjunctuur vermoedelijk sterk af. Met de werkloosheid in het winterseizoen
werd zowel de knecht als in mindere mate de meester geconfronteerd. Dat
voor 1819 het aantal knechten in het veen relatiefiaag was, heeft te maken met
de ongunstige economische situatie daar. Zowel de scheepsbouw als de
scheepvaart en de vervening maakten slechte jaren door.
GRAFIEK
Geschattejaar/onen van limmerlieden Ie Farmsum en Noordbroek, 1800-1860
gulden
320 300 280 ·
260 240
220 200
180 1800

•

1810

1820
•
•

1830

1840

1850

1860

Noordbroek
Farmsum

Bron: Berekend uit: Rijks Archief Groningen: N.H. gemeente Noordbroek 197 en N.H.
gemeente Farmsum 35-40, 314-394.

De conjuncturele ontwikkeling van de bouw kan goed duidelijk worden gemaakt aan de hand van de verdiende jaarionen van timmerlieden en metselaars. Voor Farmsum (gemeente Delfzijl) en Noordbroek kunnen deze gegeyen worden voor de peri ode 1800-1860 (Grafiek). Het zijn schattingen aan de
hand van rekeningen van de kerkvoogdij betreffende lonen verdiend door de
meesters. De lonen van de volwassen knechten lagen op het zelfde niveau . Er
zijn geen gegevens over het precieze belang van de winterwerkloosheid. Voor
de meester werd uitgegaan van gemiddeld 5,5 dagen per week en 7 weken win-
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terwerkloosheid. Er werd dan 2471/2 dag per jaar gewerkt. Voor ieder jaar
werd nagegaan hoeveel weken ongeveer een bepaald loon werd uitbetaald. De
ontwikkeling van de lonen wordt door de genoemde aannames nauwelijks
aangetast. In tegenstelling tot in Alkmaar en de stad Groningen was het loon
hier niet rigide 53 ). Het loonpeil bleef slechts zelden constant. Zoals elders varieerde het loon met de tijd van het jaar. Er was echter geen vaste seizoenindeling. Steeds veranderde het aantal weken dat een bepaald loon, zoals het winterloon, verdi end werd .
Tot ongeveer 1818 was er een stijgende tendens van het 100n 54 ). Na 1820
daalde de lonen door dalende graanprijzen en afnemende bedrijvigheid. In
Farmsum voltrok zich deze daling langzamer dan in Noordbroek. Blijkbaar
was het loon in Farmsum minder flexibel. De landbouwcrisis had uiteindeiijk
een daling van 16% in Farmsum (1818-1822) en van 33070 in Noordbroek tot
gevolg (1820-1825). In Noordbroek yond reeds vanaf 1830 herstel plaats, in
Farmsum bleef het loon vrij stabiel tot 1853 met een kleine piek in de jaren
1840-184255 ). In beide plaatsen vonden in de jaren 1853-1857 sterke loonstijgingen plaats, samenhangend met de bloeiende landbouw en hoge graanprijzen als gevolg van de Krim-oorlog.
Over het algemeen lijkt de loonontwikkeling van timmerlieden op de lange
termijn belnvloed te worden door de ontwikkeling van de voedselprijzen
(vooral in Noordbroek). Het verband was echter vermoedelijk niet
rechtstreeks, maar liep via de bloei van de landbouw, welke sterk samenhing
met het prijsniveau van haar produkten. Daarbij fluctueerden de prijzen van
graanprodukten veel sterker dan het loon. Hoge prijzen betekenden hierdoor
vaak toch een laag reeei loon en omgekeerd. Loonsveranderingen com penseerden prijsveranderingen maar zeer gedeeltelijk.
TABEL6
Ontwikkeling van bouw en toeleveringsbedrijven, 1819-1856
(verandering in procenten vanaf 1819)
Veen en zand

Timmerlui, metselaars
Ververs, glazenmakers
Dekkers, molenmakers
Overige smeden
Steen- en pannenfabr.
Over. aard . en kalk

Klei

Bedr.

Knecht

Loon

Bedr.

Knecht

Loon

52
75
157
90
22
106

172
46
106
108
100
55

30
-5
27
8
30
-5

65
70
318
62
79
100

76
31
147
67
211
-26

34
12
-I

3
25
3

In vergelijking met 1819 was de bouwnijverheid in 1856 flink gegroeid (Tabel 6). De groei werd vooral gerealiseerd door de timmeriieden, metselaars,
molenmakers en dekkers. De groei van het aantal molenmakers vah te verklaren uit het oprichten van vee I molens in deze periode. Aileen het aantal ververs
en glazenmakers nam minder sterk toe. De ververs en glazenmakers volgden
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hetzelfde patroon als veel ander ambachten welke hierna nog besproken zullen
worden. Het aantal meesters nam sterk toe in tegenstelling tot het aantal
knechten, terwijl de loonstijging achterbleef.
De toeleverende steenfabrieken, met de kalkbranderijen behorend tot de
kleine gemechaniseerde fabrieken, produceerden vooral voor de plaatselijke
markt. Daarnaast werden stenen uitgevoerd naar Oost-Friesland, de Oostzeekust en Noorwegen als ballast. De fabrieken werkten ongeveer 7 maanden per
jaar. De arb eiders waren veelal afkomstig uit het vorstendom Lippe-Detmold.
Het aantal steenfabrieken nam vanaf 1810 tot 1835licht af, als gevolg van de
crisis in de landbouwsector, waardoor er minder gebouwd werd. Na 1835 was
er echter sprake van een snelle toename van het aantal fabrieken S6 ). Deze toename ging gepaard met een stijging van het aantal arbeiders per fabriek , namelijk van 7 in 1819 naar 12 in 1856. Het verdiende loon nam toe met 25 tot
300/0 . De ontwikkeling van de steenfabrieken weerspiegelt dus de bloei van de
bouw rond 1850. Het beeld voor de kalkbranderijen is minder duidelijk.
Meestal werd er slechts gedurende een korte tijd van het jaar gewerkt met tijdelijk personeel. Het is dan ook moeilijk om greep op de werkgelegenheid te
krijgen . Het aantal kalkbranderijen nam vooral in de jaren na 1850 sterk
toe S7 ).
Kort samengevat kan gesteld worden dat de bouw en zijn toeleveringsbedrijven rond 1856 in een betere toestand waren dan in 1819. Vooral vanaf 1835
moet er sprake zijn geweest van verbetering welke samenhing met de to enemende bloei van de landbouw .

Overige ambachten
Een deel van de ambachtelijke sector is reeds behande1d onder de hoofden
bouw en scheepsbouw. Het overig deel van de ambachtslieden produceerde
voor de plaatselijke markt eerste levensbehoeften als voedsel en kleding en zaken benodigd voor de landbouw. Het aantal so orten ambachtslieden was natuurlijk aanmerkelijk groter dan in Tabel 7 staat aangegeven, maar veel van
deze beroepen zoals pettenmakers, zadelmakers, borstelmakers en uurwerkmakers waren kwantitatief van weinig be1ang.
De knechten werden ingehuurd per jaar tegen een vast bedrag plus kost en
inwoning. Daarnaast waren er natuurlijk de meewerkende zoons. Gewezen
moet worden op het speciale karakter van de ambachtsknechten . In tegenstelling tot gewone arbeiders betrof het voor een groot deelleerlingen. Ze waren
nog jong en bereidden zich voor op een zelfstandig bestaan als meester na hun
huwelijk . Hun lonen lagen nogallaag, daar ze met hun werk betaalden voor de
vakkennis die de meester overdroeg. Ook leverden ze vaak minder werk dan de
meester .
Zowel in kleigebieden als in de veen- en zandgebieden hebben de lonen zich
relatief ongunstig ontwikkeld . In de veen- en zandgebieden was dit het sterkst
het geval, met uitzondering van het loon van de smidsknechten, die profiteerden van de bloei van de scheepsbouw welke veel werk met zich meebracht. Het
loon in de kleigebieden werd opwaarts bei"nvloed door de bloei van de land-
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TABEL 7
Ontwikkeling van enkele ambachten op het Groninger platteland, 1819-1856
(verandering in procenten vanaf 1819)
Veen en zand

Wagenmakers, kuipers
Schoenmakers
Smeden
Bakkers
Slagers, vleeshouwers
Weyers
Wolkammers en blauwv.
Kleermakers

Klei

Bedr.

Knecht

Loon

Bedr.

65
52
90
48
147
-29
54
12

10
41
108
20
42
-20
19
-4

2
7
8
3
-8
-7
9
-6

55
62
60
159
-33
39
13

32

Knecht
10
22
67
31
-30
-61
150
7

Loon
8
15
3
13

1
12
24
-2

bouw. In de veen- en zandgebieden lag het dagloon in de landbouw beduidend
lager dan in het kleigebied en er was dan ook een lager loon nodig om ambachtsknechten aan te trekken 58 ).
De re1atief ongunstige 100nontwikke1ing in de peri ode 1819-1856 ging gepaard met een achterblijven van het aantal knechten bij de bevolkingsgroei.
Het aantal meesters nam meestal weI sterker toe. Dit patroon wordt teruggevonden bij de kuipers en wagenmakers, de schoenmakers en de bakkers. Twee
verklaringen zouden voor dit verschijnsel kunnen worden gegeven. Ten eerste
kan de toegenomen con curren tie tussen de ambachtsmeesters gezorgd hebben
voor de relatieve vermindering van het aantal knechten. Een meester zal aIleen
een knecht hebben aangenomen als hij van voldoende werk gewaarborgd was.
De geringe groei van de vraag naar knechten ten opzichte van de bevolkingsgroei zal dan ook de jaarionen gedrukt hebben. Ten tweede zal een dalende huwelijksleeftijd er voor hebben kunnen zorgen dat de knechten gerniddeld jonger werden. De jongere knechten werden minder betaald vanwege hun mindere
ervaring. Daarnaast zal jonger trouwen ook het aantal meesters sterk hebben
doen toenemen en het aantal knechten relatief do en afnemen, omdat men bij
het huwe1ijk meestal voor zich zelf begon. Een toegenomen concurrentie onder meesters is ook nu het gevolg, zodat be ide verklaringen elkaar niet uitsluiten.
De belangrijkste ambachtelijke beroepen zullen nu besproken worden. Een
verschil kan worden gemaakt tussen de ambachtslieden, welke rninder last
hebben van concurrentie van elders geproduceerde produkten, en degenen
werkzaam in de kleding en textiel, die weI in toenemende mate last hadden van
dit soort concurrentie.
Het beroep van wagenmaker werd vaak samen met dat van kuiper uitgeoefend. Naast wagens en botervaten werden vee1al doodkisten en landbouwgereedschappen vervaardigd. De toe name in het veen- en zandgebied had te
maken met het relatief kleine aantal dat in 1819 aanwezig was. Desondanks
bleven de wagenmakers en kuipers in de kleigebieden het meest talrijk.
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Veel van de schoenmakers in Groningen looiden zelf hun huiden. Naast
schoenen maakten ze ook laarzen en ander leerwerk. De zelflooiende schoenmakers waren het vermogendst als gevolg van de dure looikuipen en de voorraad leer. Zelfstandige leerlooierijen kwamen slechts weinig v~~r als gevolg
van dit zelf looien door de schoenmakers. Het leerlooien in de provincie Groningen nam in belang af na 1845. Elders werd goedkoper gelooid leer geproduceerd, en ook werd steeds meer lev end vee uitgevoerd zodat er weinig huiden
beschikbaar waren in de provincie en de prijzen ervan hoog lagen 59).
De toename van het aantal smederijen kan verklaard worden door de ontwikkeling der landbouw vanaf 1830 en de bloei der scheepsbouw in de jaren
vijftig. Het aantal knechten per smederij bleef op peil en de toenemende vraag
naar ijzerprodukten verminderde ook de druk van de concurrentie in deze tak
van nijverheid .
In vrijwel ieder dorp was weI een bakkerij. Zelf bakken kwam nauwelijks
voor in Groningen. Het aantal bakkerijen nam iets meer toe dan de bevolking
in de peri ode 1819-1856. Zoals bij de meeste ambachten nam het aantal bakkersknechten minder toe en tevens steeg hun loon maar weinig.
Deslagersnamen wei sterk in aantal toe in de betreffende periode. Ze werkten meestal aileen . Er waren twee so orten slagers. De slachters zonder winkel
- ook wei genoemd slachters voor anderen - gingen bij de mensen langs om
daar vee te slachten. De vleeshouwers hadden weI een bedrijfspand waar
geslacht kon worden. De toename van het aantal slagers werd mogelijk veroorzaakt door enige professionalisering van het beroep. In het begin van de
negentiende eeuw werd vaak geslacht door mensen die buiten de slachttijd ander werk hadden, zoals dagloners' O), welke in de enquete van 1819 mogelijk
deels buiten beschouwing werden gelaten.
De ontwikkelingen voor de kleermakers waren weinig gunstig . Zij maakten
uit lapp en stof kleding voor de plaatselijke bevolking. Deze lappen stof werden door de bevolking vaak zelf gemaakt uit vIas en wol (met behulp van wever
en wolkammer). De toenemende invoer van kleding beperkte het werk ook
meer tot herstellen. Daarbij nam de concurrentie van de goedkopere naaisters
toe. Het aantal kleermakers groeide hierdoor weinig, terwijl het aantal knechten stabiel bleef. Het loon van deze knechten daalde licht. Ze verdienden daarmee gemiddeld het minst van allen in 1856. Vaak werkten demeester kleermakers op dagloon. Dit dagloon lag bijzonder laag. In Beerta verdiende een
kleermaker in 1810 30 tot 371(2 cent per dag plus kost en drank, evenveel als
een arbeider 61 ) . In het noordelijk Westerkwartier lag dit loon op 35 cent per
dag en het zou van 1748 tot 1860 onveranderd zijn gebleven 62 ). Voor 1856
wordt voor Meeden ook een dagloon van 35 cent plus kost en drank vermeld
voor de meester kleermaker63 ). De situatie van de kleermakers werd dus bij
iedere prijsverhoging slechter. Vanwege de prijsconcurrentie met produkten
van elders lagen loonsverhogingen niet binnen de mogelijkheden. Ze kwamen
na 1835 dan ook steeds meer aan de onder kant van de samenleving terecht.
Weinig verschilden ze van gewone arbeiders . Voor hun bedrijf hadden ze niet
meer nodig dan wat snijdersspullen waarmee ze de huizen langs gingen om te
werken .
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De ontwikkeIing van de textiel op het Groninger platteland was eveneens
weinig gunstig. De linnen-, wol- en vijjschachtweverijen namen sterk in aantal
af. Er werd geweven voor de plaatseIijke bevolking, die het zelf gesponnen
vias aan de wever gaf om daar stukken Iinnen van te weven. De wever werd uitbetaald per el. Gedurende de Franse tijd ging het voorspoedig met dit soort
weverijen als gevolg van de gesloten grenzen. Niet zelden stonden er toen drie
of vier weefgestellen in een weverij64). Na 1815 zorgde de toenemende import
van Iinnen uit Westfalen en de opkomst van de katoen voor een afname van
het aantal weverijen. Het thuis spinnen nam in de loop der jaren vermoedeIijk
af door de opkomst van machinale vlasspinnerijen, onder andere in de stad
Groningen. Daar hij de concurrentie met de fabrieksmatige geproduceerde
textielprodukten niet aankon, was de ambachtelijke wever op het Groninger
platte land gedoemd te verdwijnen.
De wolkammers en blauwververs hielden zich in eerste instantie beter onder
de toegenomen concurentie van elders. Door de toe name van de schapenteelt
(vooral in het kleigebied) werd er voldoende wol geproduceerd, welke door de
wolkammer geprepareerd moest worden. Het verven bleef ook bestaan, alhoewel er klachten waren over de toenemende invoer van reeds geverfde of gedrukte stoffen. Het beroep van wolkammer en blauwverver is samengenomen
omdat deze combinatie veelvuldig voorkwam.
Al met al kwam de plaatselijke textiel- en kledingfabricage steeds sterker
onder druk te staan van concurrentie van elders, waar op grootschalige en veel
modernere wijze werd geproduceerd. Oit blijkt ook uit de omstandigheden dat
enkele minder belangrijke ambachten als vilthoedenmakers en knopenmakers
bijna geheel verdwenen in de eerste helft van de negentiende eeuw. Het Groninger platteland vormde vooral een afzetmarkt voor de moderniserende textielindustrie, maar was zelf geen vruchtbare bodem voor deze industrie, zoals
blijkt uit het mislukte experiment met de calicot-weverij. De kleinschalige textielnijverheid bestond aileen bij de gratie van de ter plaatse geproduceerde wol
en vias .
De groep van overige ambachtslieden richtte zich voornameIijk op de stabiele plaatseIijke markt voor niet-Iuxe goederen, zoals schoenen, kleren,
brood enzovoort. Dit betekende echter nog niet dat ze geen concurrentie van
elders te duchten hadden . In de enquete van 1819 worden er legio klachten
geuit over de verkoop van elders geproduceerde goederen. Niet alleen ging dit
om manufacturen, linnen, hoeden en knopen, maar ook om schoenen, klompen, koper- en ijzerwerk. De weinige export was in dezelfde tijd verminderd
als gevolg van de hoge tariefmuren die in Duitsland waren opgetrokken na
1814 en welke de uitvoer naar de voor Groningen belangrijke markt OostFriesland belemmerden. De situatie ontwikkelde zich voor de ambachtslieden
op lange termijn ongunstig. Ze profiteerden vermoedelijk maar weinig van de
toenemende welvaart onder de boeren na 1835, omdat zij zich vooral richtten
op goederen met een relatief stabiele vraag (per hoofd van de bevolking). De
invoer van elders geproduceerde goederen zal na 1819 eerder toe- dan afgenomen zijn. Met name in de traditionele textiel- en kledingsector had dit aanbod
van elders ongunstige gevolgen voor de werkgelegenheid.
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Was de vraag naar produkten op lange termijn stabiel voor vee I ambachtslieden, op zeer korte termijn vonden er wei vraagfluctuaties plaats , bijvoorbeeld door kortstondig zeer hoge voedselprijzen, die het armere deel der
bevolking noodzaakte om te bezuinigen op zaken als kleren en schoenen. In
het jaar 1854 bijvoorbeeld werd geklaagd over gebrek aan koopkracht als gevolg van achterblijven van de inkomsten bij de prijsstijgingen bij het volk 65 ) .
Het extra inkomen van de landbouwers woog daar niet tegen op. Dat werd
vooral besteed aan de wat luxere produkten, welke juist weinig op het platteland geproduceerd werden.
Naast en mede als gevolg van de relatief ongunstige vraagontwikkeling nam
de con curren tie onder de ambachtsmeesters toe. De bedrijven werden kleiner
en de loonstijgingen van de knechten bleven achter bij de algemene loonontwikkeling. De lonen van de ambachtsknechten lagen rond 1856 al een stuk lager dan die van de boerenarbeiders 66 ).

IV

HET TOTAALBEELD

De bloei van de nijverheid rond 1856 was, zoals uit Tabel8 blijkt, geconcentreerd in enkele sectoren 67 ). Met name de bouw en scheepsbouw ontwikkelden
zich gunstig. Dit kwam tot uiting in een sterke toename van het aantal knechten en grote loonstijgingen in deze sectoren. De traditionele kleine fabrieken
maakten eveneens een voorspoedige ontwikkeIing door, al bleef hier de loonontwikkeling achter bij de leidende sectoren in de Groninger nijverheid. De
grote fabrieken waren vooralsnog van weinig beIang. Voor een belangrijk deel
van de nijverheid was de situatie echter minder gunstig. Het aandeeI van de
kleine ambachten (exclusief de bouw) in de werkgelegenheid in de nijverheid
daalde van ongeveer 62OJo in 1819 tot 51 % in 1856. Het aantal ambachtsmeesters nam nog wei ongeveer even snel toe als de bevolking, het aantal knechten bleef daar sterk bij achter. Ook was er nauwelijks sprake van
loonstijging in deze ambachten.
In 1819 liepen de lonen nog weinig uiteen in de verschillende bedrijfsgroepen. In 1856 waren de loonverschillen bijzonder groot geworden, met name
als gevolg van de stagnatie van de genoemde ambachten . De oorzaak van de
verschillende ontwikkeIingen binnen de nijverheid moet onder meer gezocht
worden in vraag- en aanbodfactoren. De kleine ambachtsmeesters profiteerden slechts weinig van de bloei van de economie. Ze zetten hun produkten af
op een stabieIe plaatselijke markt, waar ze met een toenemende concurrentie
werden geconfronteerd, niet aileen door hun toenemend aantal maar ook
door de invoer van elders geproduceerde goederen . Ais gevolg hiervan was er
weinig reden om veel jonge ambachtsknechten aan te trekken of de jaarlonen
te verhogen. De noodzaak tot verhoging ontbrak ook omdat het huren per
jaar tegen kost en inwoning een soort van prijsindexatie van de lonen betekende.
Bij de kleine fabrieken nam het loon van de knechten ook weinig toe, maar
hier lag het loon echter al hoog in 1819. Deze bedrijven profiteerden van de
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TABEL8
De nijverheid naar groepen, 1819-1856
(aantallen en centen dagloon)
1819

1856

Bedr.

Knecht

Loon

Bedr.

Knecht

Loon

Scheepsbouw
Bouw
Kleding en textiel
Overige ambachten
Kleine fabrieken
Stokerijen en ijzerg.

112
821
968
1831
405
2

192
763
675
1388
628
2

67,5
69,5
61,5
62,1
79,4
66,7

181
1367
1042
3062
613
8

1030
1544
582
1957
1336
275

106,5
89,1
59,4
66,1
90,7
79,6

Totaal

4139

3648

65,5

6273

6724

81,7

bloei van de landbouw met zijn toenemende produktie. Niet aileen het aantal
bedrijven, maar vooral het aantal knechten nam sterk toe. De bouw en
scheepsbouw profiteerden het sterkst van de conjuncturele bloei in de periode
1854-1856, via de toegenomen vraag naar huizen en schepen.
Tussen 1819 en 1856 steeg het relatieve belang van de nijverheid als werkverschaffer. Vooral de bouw, de scheepsbouw en de fabrieken boden aan een
steeds groter deel van de bevolking werk. Echter ook van de meeste ambachten
nam het aandeel nog toe. Aileen de traditionele textiel- en kledingsector nam
in belang af. De nijverheid bleek gedurende de periode 1819-1856, zonder dat
er sprake was van veel modernisering van de produktie, toch in staat om veel
mensen op te nemen. Voor een groot deel van de nijverheid ging dit gepaard
met stagnatie, voor een ander deel echter met toenemende bloei en loonstijgingen.
In de nijverheid in de peri ode 1819-1856 nam het loon gemiddeld met bijna
25070 toe. Deze toename werd deels veroorzaakt door verschuivingen van arbeid naar sectoren met hogere lonen en deels door werkelijke loonstijgingen.
Groeiende sectoren als scheepsbouw en bouw ondervonden ook de sterkste
loonstijgingen. Willen we een beschrijving geven van de loonbeweging op het
Groninger platteland, dan vormen de gegevens van 1819 en 1856 een nogal
magere basis. Geprobeerd zal dan ook worden met fragmentarische gegevens
een aanvulling te geven voor de omliggende jaren. Daarbij kan slechts zeer ten
dele rekening gehouden worden met de verschuivingen tussen de sectoren68).
Voordat tot beschrijving van de loonbeweging wordt over gegaan, moet nog
gemeld worden dat de flexibele lonen van het Groninger platteland voor de
eerste helft van de negentiende eeuw een merkwaardige uitzondering lijken. In
enkele gebieden zoals Alkmaar en Amsterdam is voor dezelfde peri ode
loonstarheid geconstateerd 69 ) . Ook in de stad Groningen werd voor de peri ode
1817-1850 een constant loonpeil voor timmerknechten aangetroffen 70 ) . Wat
betreft de loonstarheid in de steden moeten arbeidsmarkt en instituties een
grote rol gespeeld hebben. Voor het Groninger platteland ontbraken loonsta-
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biliserende instituties in ieder geval bij de timmerlieden en de scheepstimmerlieden. Slechts bij de kleermakers zijn aanwijzingen voor rigide lonen als gevolg van loonafspraken uit het midden der achttiende eeuw. Vermoedelijk betrof het hier een uitzondering op het platteland, al kunnen andere regulerende
afspraken tussen ambachtsmeesters in de achttiende eeuw niet worden uitgesloten. De meeste daglonen waren in de negentiende eeuw in ieder geval niet
rigide. De hoogte van het dagloon werd bepaald door de vraag naar arbeid. Bij
de timmerlieden en boerenarbeiders hing deze samen met de ontwikkelingen in
de landbouw, bij de scheepstimmerknechten was er een verband met de zeevaart. De fluctuaties zorgden ervoor dat extra arbeid werd aangetrokken of
afgestoten. Zo zorgde loondaling bij de timmerlieden voor het wegblijven van
trekarbeiders.
De loonstarheid op het Groninger platteland, was reeds rond 1800
doorbroken 7l ). De lonen van de timmerlieden stegen als gevolg van de bloei in
de landbouw. Ook de bevolking beg on te stijgen met een tempo van ± 1070 per
jaar, wat de vraag deed toenemen. De Franse tijd was over het algemeen een
periode van vooruitgang. Tabel 9 geeft geen eenduidig beeld voor de loon beweging in de periode 1812-1816 72 ). Bij weging blijkt het gemiddelde loon echter tamelijk stabiel te zijn gebleven 7J).
Rond 1817/18 bereikte het loonniveau een top, welke nog weerspiegeld
wordt in de cijfers in de enquete van 1819. De landbouwcrisis zorgde na 1818
voor een verminderde vraag naar de produkten van de nijverheid en een neerwaartse loonaanpasing volgde. In de kleigebieden had in 1819 mogelijk al een
klein deel van deze neerwaartse aanpassing plaatsgevonden. De reele lonen
waren direct na 1818 bijzonder hoog, maar ook de werkloosheid zal zijn toegenomen door de verminderde vraag naar arbeid 74). Het resultaat was dat de 10nen daalden, maar niet zo sterk als de voedselprijzen, als we enkele graanprijzen daarvoor als indicatoren kunnen gebruiken (Tabel 10)75). Er moet echter
wei rekening gehouden worden met het feit dat aardappelen en boekweit ook
van zeer groot belang waren voor de voedselvoorziening.
De lonen op het Groninger platteland bereikten in de peri ode 1825-1830 een
dieptepunt, met uitzondering van de scheepsbouw. In 1829 was er daar sprake
van "aanzienlijk vermeerderde arbeidslonen" als gevolg van de subsidiering
van de nieuwbouw van zeeschepen76). De toename van de voedselprijzen in de
jaren na 1830 ging mogelijk gepaard met enige loonstijgingen. De reele lonen
lagen echter relatief hoog en vermoedelijk was er voldoende ruimte om te voldo en aan de stijgende vraag. De loonstijgingen in de bouw bleven in ieder geval achter bij de prijsstijgingen. Deze situatie zal tot het begin van de jaren
vijftig voortgeduurd hebben. Vooral de mislukking van de aardappeloogst in
de jaren 1846-1848 drukte het reele loon.
In 1854 is in het provinciaal verslag nog sprake van een achterblijven van de
lonen bij de kosten van levensonderhoud. In 1855 staat er vermeld dat "de arbeidslonen langzamerhand zijn verhoogd en dat er meer evenredigheid is gebracht tussen loon en arbeid, met het oog op de tegenwoordige duurte der levensmiddelen, inzonderheid die van dierlijk voedsel, was die verhoging noodzakelijk geworden en bij de welvaart die onder vele standen der maatschappij
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TABEL9
Lonen in de nijverheid, 1812, 1816, 1819 en 1856
(centen per dag)
Kleigebieden

Veen- en zandgebieden

Steen- en pannenfabr.
Overige aardewerk
Boekdrukkerij
Timmerlieden, mets.
Ververs, glazenm.
Dekkers, molenm.
Overige chemie
Wagenmakers, kuip.
Stroohoedenmak.
Knopenmakers
Zaagmolenaars
Overig hout
Kleermakers
Hoedenmakers
Overige kleding
Schoen makers
Overige leer
Zout en potasch
Zilversmeden
Overige smeden
IJ zergieterijen
Overige metaal
Papier
Scheepswerven
Blok en mastmakers
Wolkammers, blauwv.
Touwslagerijen
Zeilmakers
Weyers
Garenfabricage
Olie, vet en zeep
Branders siroop etc.
Bakkers
Koren en pelmolens
Siagers
Grutterijen, most.
Bierbrouwerijen
Cichoreifabrieken
Bokkinghang
Overige voeding

1816

1819

1856

1812

1816

1819

1856

96
76

100
69
100
70
65
80
63
63
80
54
74
74
58
88

130
65
68
90
62
102

97
118

109
74

101
83

126
86

-

-

84
90

83
89
64

-

54
71

-

-

60

62

67

56

-

-

-

86
86
53
58
53
58

77

-

92
68

74
74

64
64

-

-

-

50

75

92

-

-

81

67
63
59
63
67
61
71
81

112
74
65
79
73
56
68
83

-

-

77

52

60
71
62
62
76
67

61
76
57
71
65
70

-

-

-

80

83

72

95

-

60

56

84

56
75
56
60
74
50
53
65
70
64
67

55
53
76
49
69

72

-

77

93
73
92

64

81
70
56
67
63
61
52

-

69
65
93

67

98

70
81
61
71
69
60

-

-

102
64
59

61
87

85
69

85

-

-

-

88
100
56
59
90
64

79
30
64
68
70
61

114
84
80
80
84
68

-

77

-

67
57
73
64
54
66
75
70
75

-

76
69
65
76
60
74
75

77

64
75
64
68
79

-

be staat is er gelegenheid om die verhoging ene duurzame werking te verzekeren"77). De duurte der levensmiddelen werd toegeschreven aan de Krimoorlog. De sterke stijging van de lonen in de jaren 1854-1856 kon vastgesteld
worden voor zowel de scheepsbouw als voor de timmerlieden. Een onderzoek
naar de ontwikkeling van de lonen in de nijverheid in de provincie Groningen
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TABEL 10
Graanprijzen op de Groninger markt, 1810-1839
1810119 = 100

1810/ 19
1820129
1830/ 39

Rogge

Tarwe

Gerst

100
57
74

100
51
74

100
46
64

1840/ 49
1850159
1860/ 69

Rogge

Tarwe

Gerst

102
96
99

96
87
82

109
88
95

over de periode 1854-1865 laat in de jaren 1854-56 een stijging zien van ca.
15% voor de ambachts- en fabrieksnijverheid . Na 1859 daalden de lonen weer
iets, ze kwamen echter niet meer terug op het lage niveau van 1854 78 ). De
loonstijging in de jaren rond 1855 had dus voor een groot deel een permanent
karakter. Dit gold duidelijk voor de bouw (Grafiek). Aileen de zeer hoge lonen
in de scheepsbouw daalden in de peri ode 1857-1860 snel. In deze jaren kwam
er een einde aan het tekort aan scheepstimmerknechten. De hoge handgelden
(totf 300), bedoeld om de knechten voor een jaar aan een werf te binden, werden gevoeglijk afgeschaft 79 ).
De hier geschetste ontwikkeling van de nominale lonen in de nijverheid vinden we ruwweg ook terug bij de gemiddelde daglonen van arb eiders in de provincie. Hier nam het loon gedurende de peri ode 1800-1817 toe met bijna 20070 .
Na de landbouwcrisis daalden de lonen weer naar het oude niveau. In de jaren
1840-1860 werden de lonen opnieuw verhoogd met ongeveer 50%80).
Vit Tabell 0 zou geconcJudeerd kunnen worden, dat het prijspeil in de jaren
vij ftig van de negentiende eeuw in de nijver heid op een iets lager niveau lag dan
in de jaren 1810-181981 ). Na een snelle reele loonstijging in jaren 1819-25,
moet er sprake geweest zijn van een langzame reele loondaling in de jaren na
1830. Mogelijk geraakte het reele loon in de jaren veertig zelfs onder het niveau van 1819. In de jaren 1854-1855 werd de dalende trend van het reele loon
omgebogen door de zeer forse 100nstijging82). Over de hele peri ode 1819-1856
was het gemiddelde nominale loon van de knechten en werklieden met ongeveer 25% gestegen. De stijging van het reele loon kan aileen vastgesteld worde
met een betrouwbaar veelomvattend prij sindexcij fer van de consumptie. Voor
Nederland, laat staan voor Groningen, ontbreekt een soortgelijk prijsindexcijfer nog voor de eerste helft van de negentiende eeuw . Daarom is voorzichtigheid op zijn plaats bij uitspraken over de reele loonontwikkeling. Toch lijkt
het wei aannemelijk dat het reele loon aan het eind van de jaren vijftig zo' n 10
tot 30070 hoger lag dan in de peri ode 1810-1819. Daarbij moet wei bedacht worden dat de periode 1810-1819 zich kenmerkte door zeer hoge prijzen en het
zeer waarschijnlijk is dat het niveau van het reele loon juist in deze jaren bijzonder laag was 83 ). In het vervolg zal met behulp van een geschat looninkomen, voor de hele bevolking op het Groninger platteland getracht worden iets
te zeggen over het verdiende nominale looninkomen.
Van Zan den heeft het looninkomen verdiend in Nederland geschat. Bij gebrek aan (regionale) gegevens is dit nogal grof gebeurd 84). Voor het Groninger
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platteland is gepoogd om te komen tot wat meer gefundeerde schattingen te
komen 85 ). Rekening moet ermee worden gehouden, dat de statistische basis
voor deze schattingen nog gedeeJteJijk ontbreekt. Tal van aannames waren
noodzakeJijk . Betrouwbare gegevens ontbreken onder andere over vrouwenlonen, vrouwenarbeid en de hoeveelheid dagen dat per jaar gewerkt werd (als
indicatie voor de mate van werkloosheid) . Het gaat om een schatting van het
looninkomen verdiend door inwoners van het Groninger platteland, dus exclusief trekarbeiders .
TABEL 11
Geschat looninkomen op he! Groninger platteland, 1819-1856
1819

1856

Arbeiders, landbouwers
Nijverheid
Handel en diensten

4.407 .000
1.518.000
1.274.000

7.755.000
2.829.000
2.174.000

Totaal

7.199.000

12.758 .000

Volgens deze berekening ontwikkelde het looninkomen op het Groninger
platteland zich vanf 63,07 per hoofd van de bevolking in 1819 naarf75,70 in
1856, een stijging van 200,10 (Tabel 11). Deze stijging bleef achter bij de
loonstijging van werklieden in de nijverheid en van het looninkomen van de
ambachtsmeesters in de nijverheid en van arbeiders. Dit kwam door de relatief
ongunstige ontwikkeling van het looninkomen van de ambachtsmeesters in de
nijverheid en van de werkende vrouwen. Desondanks Jijkt het reele looninkomen per hoofd van de bevolking wat gestegen te zijn. Van Zanden schat dat
het aandeel van het looninkomen in de landbouw in Groningen over de periode 1810-1850 in het totale landbouwinkomen steeg van 42% naar 49%. Het
looninkomen in de landbouw zou met 1,3% per jaar zijn toegenomen 86 ) . De
enigszins vergelijkbare groep landbouwers, arbeiders en huispersoneel kende
voor de periode 1819-1856 een toename van 1,5% per jaar 87). In beide gevallen
nam dus het looninkomen in de landbouw sneller toe dan het aantalloontrekkenden .

TER AFSLUITING
Uit het gepresenteerde materiaal blijkt dat de lonen in de nijverheid op het
Groninger platteland gestegen zijn met ongeveer 25% in de periode 18191856. Het reele dagloon steeg sterk na de landbouwcrisis van 1817 . Bedacht
moet wei worden dat de reele lonen in de peri ode 1800-1817 op een bijzonder
laag niveau lagen in vergelijking met de achttiende eeuw. Ook de nominale
loonstijging in de peri ode 1854-1856 zou op lange termijn resulteren in een reeIe loonstijging. De ontwikkeling van de nijverheidslonen in Groningen zou in
vergelijking met andere kustprovincies wei eens gunstig kunnen zijn geweest,
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vanwege de loonstarheid elders.
Dit gunstige beeld voor Groningen in de eerste helft van de negentiende
eeuw, wordt deels bevestigd als we de ontwikkeling van de landbouw en de
brood con sump tie in Groningen vergelijken met andere provincies. De provincie Groningen deed het vooral goed in vergelijking met de andere kustprovindes. De vergelijking met de provincies in het binnenland kan Groningen echter niet doorstaan. De consumptie van broodgranen nam hier sterker toe,
evenals de arbeidsproduktiviteit in de landbouw 88).
De nijverheid op het Groninger platteland werd gekenmerkt door het overwicht van kleine bedrijven die aIleen op plaatselijke afzet gericht waren. Het
Groninger platteland vormde een interessante afzetmarkt voor tal van nijverheidsprodukten, welke ingevoerd werden vanuit de stad Groningen maar ook
vanuit andere provincies en het buitenland. Een te hoog loonniveau en het niet
echt van de grond komen van modernere produktietechnieken zorgden ervoor , dat in deze situatie gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw
weinig verandering kwam. Veel ruimte voor een expanderende industrie was
er ook niet. De hoog oplopende landbouwlonen in de zomer maakten werk
buiten de landbouw onaantrekkelijk. Het Groninger platteland bleef zich dan
ook concentreren op die sector waarin ze een comparatief kostenvoordeel
had: de landbouw.
De nijverheid die er in Groningen was , ontwikkelde zich onder invloed van
de bloei van andere sectoren voor een deel erg gunstig (bouw, scheepsbouw,
kleine landbouwfabriekjes). Het deel van de ambachten, dat zich richtte op
bevrediging van de plaatselijke con sump tie van niet-duurzame en niet-Iuxe
goederen , ontwikkelde zich minder gunstig . Dit traditionele deel van de nijverheid werd gekenmerkt door een toenemende concurrentie als gevolg van
een sterke toename van het aantal ambachtsmeesters, gepaard gaande met een
achterblijven van het aantal knechten en slechts geringe loonstijgingen. Ondanks de toenemende afzet van elders geproduceerde goederen bleven deze
ambachtelijke sectoren toch redelijk op peil, met uitzondering van de kleding
en textiel.
De groei van de nijverheid kon niet voorkomen dat het zwaartepunt in de
Groninger economie op de landbouw was blijven liggen. Hier lagen ook de
kansen van de Groninger nijverheid zoals later de opkomst van tal van grote
landbouwindustrieen bewees. De opkomst van de veenkoloniale scheepvaart
en scheepsbouw, zeer prominent in de bestudeerde periode, bleek achteraf
slechts van tijdelijke aard te zijn.

BIJLAGE
Schatting van de nijverheid in 1819 en 1856

De indeling die gehanteerd is, probeert aan te sluiten bij die van de beroepstelling van 1889. Om praktische redenen moet hiervan soms worden afgeweken.
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De scheiding tussen wagenmakers en kuipers bijvoorbeeld is onbruikbaar,
daar deze beroepen veelal sam en werden uitgeoefend. Voor de schattingen van
de aantallen is uitgegaan van de gemeenteverslagen in de periode 1854-1860.
In principe zijn de opgaven van 1856 gehanteerd, soms moest genoegen worden genomen met een opgave uit een nabijliggend jaar. Aileen ontbreekt voor
enkele am bach ten in 1 of 2 gemeenten de opgave. In zulke gevallen is aangenomen dat er sprake was van het zelfde aantal van dat soort ambachtslieden per
hoofd van de bevolking als in de rest van het betreffende gebied.
De enquete van 1819 geeft een veel minder compleet beeld van de nijverheid
in de provincie Groningen. Bij de ambachtsnijverheid blijken de opgaven voor
veel gemeenten te onderbreken. Om wei tot een betrouwbaar beeld te komen
van de nijverheid zijn de opgaven van 1819 aangevuld met schattingen van de
ontbrekende opgaven. De gepresenteerde schattingen zijn op vier verschillende wijzen tot stand gekomen:
1) Voor een belangrijk deel van de fabrieksnijverheid is het cijfer uit de enquete overgenomen. Vergelijking van de cijfers met die van 1816 op gemeenteniveau moet dan wei duidelijk maken dat de enquete compleet is.
2) Indien bleek dat er in bepaalde gemeenten voor 1816 wei een opgave is en
deze voor 1819 ontbreekt, zijn de opgaven van 1819 aangevuld met die van
1816 en $Oms ook met de gegevens uit een enquete van 1818 naar het aantal
handwerkslieden 89 ) •
3) Bij de belangrijkste takken van ambachtelijke nijverheid is gekeken voor
welke gemeenten er wel betrouwbare opgaven zijn. Controle is veelal mogelijk
via de enquete uit 1818. In enkele gevallen is ook gebruik gemaakt van gegevens uit de enquete van 1816. Genoemde opgaven zijn verge Ie ken met de opgaven van de betreffende gemeenten in 1856. Daarbij is een scheiding aangebracht tussen kleigebied en veen- en zandgebied. De gevonden ontwikkeling
van het aantal meesters en knechten in de periode 1819-1856 is beschouwd als
indicatief voor de totaalontwikkeling. Gecorrigeerd is voor verschillen in bevolkingsontwikkeling; daarbij is uitgegaan van een verband tussen toename
van de bevolking en de toename van het aantal ambachtslieden. Voor de bevolkingscijfers is gebruik gemaakt van de opgaven uit volkstellingen van 1815
en 1849.
4) Voor de weverijen en de slagerijen zijn er ook voor 1856 te weinig gegevens
om methode 3 te gebruiken. Omdat beide takken van nijverheid in vrijwel
iedere gemeente voorkwamen zijn de total en geschat op grond van het bevolkingsaantal. De gemeenten waarvoor opgaven bekend zijn (in eerste instantie
van 1819 en anders van 1816), zijn wat betreft het aantal ambachtslieden per
inwoner indicatief geacht voor het hele gebied. De betrouwbaarheid van deze
methode is geringer dan die van methode 3.
Bij vergelijking van de aantallen van 1856 met de opgaven van de beroepstelling van 1849 blijkt dat de verschillen over het algemeen gering zijn.
Aileen timmerlieden kwamen in 1856 meer voor, vanwege de component seizoenarbeid, welke ontbreekt in de beroepstelling van 1849. Daarnaast was het
aantal scheepstimmerlieden veel hoger in 1856 dan in 1849; dit reflecteert echter de opleving van de scheepsbouw na 1850. Voor de meeste andere belangrij-
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De nijverheid op het Groninger platteland, 1819 en 1856
Veen en zand

1819

Kleigebied

1856

1819

1856

Meest. Knecht Kind. Meest. Knecht Kind. Meest. Knecht Kind . Meest. Knetht Kind.

Steen en pannenfabrieken
Overige aardew., kal k
Boekdrukkerij en papier
Timmerlieden, metselaars
Ververs, glazenmakers
Dekkers, molenmakers
Overige chemie
Wagenmakers, kuipers
Stroohoedenmakers
Knopenmakers
Houtzaagmolenaars
Overig hout
K1eermakers
Hoedenmakerijen
Overige kleding
Kunstnijverheid
Schoenmakers
Overige leerbewerking
Zoutziederij en potasch
Goud en zilversmeden
Overige smeden
IJ zergieterij
Overige metaal en instrum.
Scheepstimmerlieden
Blok, mast en boommakers
Wolkammers, blauwver. etc.
Touwslagers
Zeilmakers
Weverijen
Garenfabricage
Olie, vet en zeep
Branders siroop en likeur
Bakkers
Koren en pelmolens
Slagers en vleeshouwers
Grutterijen en mosterdm.
Bierbrouwerijen
Cichoreifabrieken
Bokkinghang
Overige voedings- en genotm.
Totaal

9
17
3
317
84
14
I
139
8
14
14
30
298
8
6
I
259
17
2
25
100
0
37
60
10
50
15
7
145
8
18
1
182
42
83
55
13
14
0
3

65 0
22 0
3 0
246 0)
61 0)
18 0)
I
0
88 0)
0)
I
10 0
32 0
13 0)
169 0)
16 4
0 0)
I 0
142 0)
24 0
0 0
9 4
106 0
0 0
16 2
124 0)
4 0)
26 0
19 3
3 0
96 0)
40 18
32 1
0 0
128 0)
44 0
12 0)
20 0
13 0
13 6
0 0
2 0

11
35
12
481
147
36
6
230
65
0
19
63
333
5
34
3
39
27
0
43
190
1
67
82
12
77
37
9
103
16
29
7
270
82
205
88
7
14
0
12

101
34
8
670
89
37
I
97
9
0
68
39
163
2
6
0
200
48
0
41
192
39
23
654
23
29
68
44
77
20
75
204
153
119
17
51
3
22
0
14

29
6
0

19
22
2
0) 302
0)
93
0)
II
0
0
0) 190
0)
8
23
0
8
13
0)
7
0) 310
0
6
0)
2
I
I
0) 246
5
8
0
5
26
22
38 127
0
0
1
38
0)
9
0)
2
2
33
25
7
0
2
0) 102
11
0
18
8
32
1
0) 176
92
9
0)
85
4
28
0
15
9
3
0
I
2
1

116 16
38 0
0 0
343 0)
78 0)
17 0)
0 0
184 0)
0 0)
6 5
28 0
6 0)
192 0)
7 0
3 0)
0 0
225 0)
II 0
4 0
12 1
133 12
0 0
18 2
19 0)
2 0)
10 2
7 8
3 0
92 0)
0 0
34 2
2 0
189 0)
87 7
23 0)
7 4
23 0
I 0
6 4
2 0

34
44
3
499
158
46
0
250
20
4
14
23
351
2
7
0
381
26
0
23
206
0
53
18
3
46
18
2
68
0
23
0
281
140
220
41
15
3
0
0

300 105
28
0
1 0
604 0)
102 0)
42 0)
0
0
203 0)
0)
0
0
0
34
3
5 0)
206 0)
0
0
0 0)
0
0
275 0)
24
2
0
0
10
7
213 29
0
0
4
14
158 0)
0)
6
26
4
23 21
5
3
36 0)
0
0
64
2
0
0
0)
248
183 12
16 0)
27
1
19
2
I
0
0
0
0
0

2109 1619 38 3251 3440 216 20301928 63 30222873 195

0) Kinderen gerekend onder knechten.

ke groepen ambachtslieden waren de aantallen in 1849 steeds iets lager dan in
1856_ Voor de ze1dzaam voorkomende ambachten in de overige metaal, de
overige houtbewerking en de overige voedingsmiddelen blijken de gemeenteverslagen minder compleet te zijn. Ook ontbreekt de huisindustrie, alhoewel
deze in Groningen slechts in beperkte mate werd beoefend voorname1ijk voor
eigen consumptie. Belangrijk is ook het weglaten van de naaisters. De onvolledigheden van 1856 vinden we ook bij de schattingen van 1819. Het zijn de
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reeds genoemde takken van nijverheid waar ook de enquete van 1819 weinig
informatie over geeft. Met uitzondering van de naaisters waren de onderschattingen kwantititatief van minder beiang. Voor de behandeling van de kinderen
in de schattingen van 1819 en 1856 kan worden verwezen naar noot 12.

NOTEN BU HOOFDSTUK IV
*) Dit artikel is tot stand gekomen in het kader van een promotieonderzoek naar de
economische ontwikkelingen in de Groninger kleigebieden in de eerste helft van de negentiende eeuw, plaatsvindend binnen het project Integrale Geschiedenis.
I) 1.L. van Zanden, De economische ontwikkeling van de Nederlandse landbouw in
de negentiende eeuw, 1800-1914 (Wageningen 1985) 65-67,377, noot 85.
2) R. T. Griffiths, Industrial retardation in the Netherlands 1830-1850 ('s-Gravenhage
1979). 1.M.M. de Meere, Economische ontwikkeling en de levensstandaard in Nederland gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw (,s-Gravenhage 1982) 32-33,
constateert een trendmatige groei met name in de primaire en tertiaire sector. 1.L. van
Zanden, "Economische groei in Nederland in de negentiende eeuw. Enkele nieuwe resultaten", Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek 50 (1987) 51-76, Lh .b . 61-64,
71-74, geeft schattingen voor de produktie per hoofd van de bevolking voor de peri ode
1805-50 en komt tot een stijging van 0, I ",0 per jaar, met name in de nijverheid; echter
vooral de langzaam groeiende ambachtelijke nijverheid ontbreekt in zijn schattingen.
3) Bijvoorbeeld in: 1.1. Brugmans, De arbeidende klasse in Nederland in de 1ge eeuw,
1813-1870 (Utrecht/ Antwerpen 1970) 127-132, waar met zeer fragmentarisch en in enkeie gevallen zelfs onvergelijkbaar materiaal iets wordt getracht te zeggen over de loonontwikkeling in de eerste helft van de negentiende eeuw.
4) Zie voor een uitgebreide kritische beschouwing van deze bron: P. Kint & R.L.W .
van der Voort "Economische groei en stagnatie in de Nederlanden 1800-1850",
Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek 43 (1980) 114-135, alhoewel ook hier net
als bij 1. Mokyr, The industrialisation in the Low Countries, 1795-1850 (Lon den 1976)
168-179, nog een te grote waarde gehecht wordt aan de opgegeven aantallen werklieden
en bedrijven in de verzamelstaat.
5) 1.1. Brugmans, Statistieken van de Nederlandse Nijverheid uit de eerste helft der
1ge eeuw [dl. I en 2] ('s-Gravenhage 1956) [R.G.P. delen 98,99] xvi-xxv.
6) Brugmans, Statistieken; D. Damsma, 1.M.M. de Meere & L. Noordegraaf, Statistieken van de Nederlandse Nijverheid uit deeerste helft der 1ge eeuw [supplement] ('sGravenhage 1979) [R.G.P. deeI168].
7) Door mij aangetroffen in de Provinciale Bibliotheek Groningen. In 1988 overgebracht naar het R.A. Groningen. U.G. Schilthuis 1z. schreef met zijn Statistiek van de
ambachts- enfabrieksnijverheid in de provincie Groningen, 1856 vergeleken met 1819
(Groningen 1860) een vroege voorloper van dit artikel. Hij was lid van de Commissie tot
de Statistieke Beschrijving van de provincie Groningen en gebruikte de betreffende staat
voor zijn artikel. De Commissie vormde het begin van de Provinciale Bibliotheek, waar
de enquetes van 1816 en 1819 ruim een eeuw onberoerd hebben gelegen.
0) Idem voor Friesland en Drenthe. Zie: 1. Bieleman "Drie Drentse nijverheidsstatistieken uit het begin van de negentiende eeuw; Een vergelijking" in: P. Brood, red.,
Vergezichten op Drenthe (MeppeI1983). Door M. Duijghuizen, "De Staat van Fabrieken en Werkwinkels van 31 december 1819", Broncommentaren VI-IX ('s-Gravenhage
1988) 33-36 wordt dit gebrek niet eens opgemerkt. Het ontbreken van de ambachtelijke
nijverheid in Noord-Holland beinvloedt het gemiddelde loonpeil daar opwaarts. Zie
ook: Mokyr, The Industrialisation, 175.
9) Getracht is zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke gemeentelijke opgaven te blijyen. De invloed van de correcties van de provinciaal ambtenaar was gering op de berekende gemidc!elde lonen.
10) Het loon voor de steenbakkerijen lag met een opgave van 190 cent, 90 cent boven
de opgave in de provincie, waardoor het gemidde1de loon 2 cent te hoog geschat werd.
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Daarnaast ontbreekt het loon van de relatief belangrijke ijzersmeden.
") Brugmans, De arbeidende klasse, 118-119; Mokyr, The industrialisation, 169-175;
Griffiths, Industrial retardation, 56-60; Kint & Van der Voort, "Economische groei",
118-128.
12) Zie de Bijlage voor de geschatte hoeveelheid werklieden, welke als gewichten zijn
gebruikt voor de berekening van het gemiddelde loon. Aile loongegevens zijn hierleid
tot daglonen op eigen kost. Jaarlonen zijn gedeeld door 300, weeklonen door 6. Emolumenten zijn naar hun geldswaarde verdisconteerd. Vergelijking tussen gemiddelde 10nen inclusief en exclusief kost en inwoning voor ambachts- en koren-molenaarsknechten maakt duidelijk dat in 1816 de kost en inwoning op zo'n 42 cent werd gerekend.
Voor 1856 gaat het om43 cent. Delonen voor 1819 waren reeds omgerekend. Voor 1812
is de waarde van de kost en inwoning geschat op 40 cent. Vrij wonen is gewaardeerd op
10 cent per dag, vrije brandstof op 5 cent. Voor 1819 zijn er opgaven van zowe1 werklieden als kinderen. In 1856 werd dit verschil niet gemaakt bij de ambachten. Om tot vergeIijkbare looncijfers te komen, is voor 1819 de scheiding bij de ambachten tussen knechten en kinderen opgeheven. Ook de lonen van deze kinderen zijn meegerekend in de totaalopgaven. De zeer lage opgaven zijn gecorrigeerd. Bij de ruim genomen fabrieksnijverheid (inclusief smeden, wolkammers etc.) is de scheiding tussen kinderen en werklieden gehandhaafd. Arbeid van zeer jeugdigen kwam hier daadwerkelijk voor bij de
steenbakkerijen, touwslagerijen, garentwijnderijen, cichoreifabrieken en later in somrnige landbouwindustrieen. In 1856 werden knechten sneller tot de kinderen gerekend .
In Tabel9 staan de geschatte looncijfers weergegeven. Het loonmateriaal voor 1812 en
1816 is fragmentarisch. Voor 1812 betreft het aileen de kleigebieden. De lonen voor 1819
en 1856 slaan op een veel grotere hoeveelheid opgaven. De gepresenteerde gemiddelde
lonen zijn gecorrigeerd voor de geschatte hoeveelheid dagen per jaar dat het loon genoten werde. De meeste ambachtsknechten werden ingehuurd per jaar. De steenbakkerijen werkten slechts 180 dagen. De overige aardewerk en kalk, de potasbranderij en de
bokkinghangerij werden gerekend op 150 dagen). In de bouw was ook seizoenswerkloosheid. Timmerlieden werden gerekend op 240 dagen, ververs op 225 dagen en dekkers en molenmakers op 210 dagen.
") Het aantal werkdagen in de vervening is geschat op 120. Voor de stad Groningen
is gebruikt: Brugmans, Statistieken, II.
14) O.m. een fabriekstelling van 1809 voor de hele provincie; Rijks Archief Groningen
[R.A.G.]: Gewestelijke Besturen 576.
") R.A.G.: Gewestelijke Besturen 1133, 1195, arrondissementen Groningen en Appingedam.
") Brugmans, Statistieken, I: ix-xvi, 1-139; Damsma e.a., Statistieken, I-III.
") Publikatie: Brugmans, Statistieken, xxv-xxxii, 804-941; Damsma e.a., Statistieken, 390-421. Kleine Groninger plaatsen ontbreken.
'8) A. Beetsma, D. van der Haer & H. de J ong "De bron van aile zorg: de zorg van aile
dag". Een onderzoek naar arbeidslonen in de pravincie Groningen 1854-1874 (Doctoraalscriptie Rijks Universiteit Groningen 1983) 40-43.
'9) Brugmans, De arbeidende klasse, 118-119, 128. Volgens hem verschillen de loongegevens uit de gemeenteverslagen dermate in kwaIiteit met die van 1819, dat vergelijking zonder meer niet mogelijk is. Toch vergelijkt hij de provinciale cijfers voor enkele
belangrijke bedrijven. J.A . de J onge De industrialisatie van Nederland 1850-1914 (Amsterdam 1968) 503, vertrouwt de gemeenteverslagen niet, vanwege de onnauwkeurige
weergave van de looncijfers, met name de onduidelijkheid over emolumenten, de duur
van het werk en de opgaven in minima in maxima. Beetsma, e.a., "De bran", 37-54,
gaat in op de kwaliteit en de problemen verb on den aan de gemeenteverslagen. Deze zijn
niet gebruikt om het loonpeil, maar om de loonbeweging te traceren. De kwaliteit van de
opgaven van werklieden en bedrijven zou niet hoog zijn. Ten eerste door het grote aantal
veranderingen per jaar, ten tweede wordt hier melding van gemaakt in een brief uit 1854.
De laatste is dus nog van voor de invoering van het nieuwe systeem. De vele veranderingen pleiten rnijns inziens eerder voor de betrouwbaarheid van de gegevens.
20) Dit heeft het nadeel dat een deel van de loonsverhoging in de jaren 1854-1856 zoals
te constateren in hoofdstuk IV, gemist kan zijn.
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21) Beetsmae.a., "Debron", 42-43 . In 1866 kwam aan de door de gemeente in het gemeentevers1ag gedane uitgebreide jaarlijkse statistische opgaven een einde. Het model
voor de gemeentevers1agen werd zodanig gewijzigd dat dit niet meer verplicht was. Voor
de ontwikkelingen in de nij verheid voor de periode 1854-1866 in de provincie Groningen
kan naar deze doctoraalscriptie verwezen worden .
22) Onder de kleigebieden zijn in dit artikel begrepen al die gemeenten op de klei waar
niet op grote schaal vervening plaats Yond, namelijk (grenzen na 1826): Adorp, Aduard,
Appingedam, Baflo, Bedum, Beerta, Bierum, Delfzijl, Eenrum, Ezinge, Finsterwolde,
Grijpskerk, Hoogkerk, Kantens, Kloosterburen, Leens, Loppersum, Middelstum,
Nieuwolda, Oldehove, Scheemda, Stedum, Ter Boer, Termunten, Uithuizen, Uithuizermeeden, Ulrum, Usquert, Warffum, Winsum, 'tZandt, Zuidhorn . Onder veen en
zand zijn begrepen aile gemeenten waar zandgronden werden gevonden of op grote
schaal vervening plaats yond . Het ging om de volgende gemeenten: Bellingwolde,
Grootegast, Haren, Hoogezand, Leek, Marum, Meeden, Midwolda, Muntendam,
Nieuwe Pekela, Nieuwe Schans, Noordbroek, Noorddijk, Oldekerk, Onstwedde, Oude
Pekela, Sappemeer, Siochteren, Veendam, Vlagtwedde, Wedde, Wildervank, Winschoten, Zuidbroek.
23) W.l . Formsma, red ., Historie van Groningen; Stad en Land (Groningen 1976)
479-485.
24) Ibidem , 318-329 .
" ) 1. Bierma, Land en volk van Humsterland (Groningen 1961) 405-407. Prijzen van
tarwe , rogge, gerst en haver. Van deze prijzen is ook elders steeds gebruik gemaakt;
Formsma, Historie, 516-525.
26) De Meere, Economische ontwikkeling, 7-19: tarwe, rogge, gerst, haver, boekweit
en aardappelen .
21) Van Zanden, De economische ontwikkeling, 204-219.
28) P. Priester, ,Agrarische produktie en werkgelegenheid in een Groninger gemeente:
Beerta 1800-1870" , Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 11 (1985) 51-55.
29) Formsma, Historie, 491-494; H.l . Keuning De Groninger Veenkolonien (Amsterdam 1933) 176-179.
30) 1.1. Brugmans , Paardenkracht en mensenmacht; Sociaal-economische geschiedenis van Nederland 1795-1940 Cs-Gravenhage 1961', 1983 2 ) 22-41.
JI) Zie: Verslag van de Gedeputeerde Staten, aan de Heeren Staten der Provincie Groningen [later Verslag van den toestand in de provincie Groningen) in het vervolg te noemen Provinciaal verslag: jaren 1816-1818 en R.A.G. : Gewestelijke Besturen 1195 .
32) Provinciale verslagen 1821-1854.
33) Provinciale verslagen 1854-1866.
34) Keuning, De Groninger, 183-188.
") Provinciale verslagen 1843-1856; onduidelijk is of het getal arbeiders van 1856 weI
te vergelijken is met dat van 1819.
36) Zie Bijlage en hoofdstuk I. De beroepstellingen van 1849 en 1859 zijn niet gebruikt
vanwege de onvergelijkbaarheid.
37) Bron: Bijlage en noot 12. Bedr. staat voor bedrijven inclusief de zelfstandige ambachtsmeesters . Overige industrie omvat papier, drukkerij, kunstnijverheid, zout en
potas. De indeling is gebaseerd op de beroepstelling van 1889.
38) Weverijen en leeriooierijen zijn gerekend onder het ambachtelijke bedrijf de grutterijen en de hele aardewerk, steen en kalk onder de gemechaniseerde bedrijven.
39) Zie noot 12 en 37, wat ook geldt voor enkele volgende tabellen .
40) R.A .G . : Aanwinsten Provinciale Bibliotheek: Enquete 1816.
41) Schilthuis, Statistiek, 37 .
42) De infor:natie over deze bedrijven in ontleend aan de Provinciale verslagen 18341856; J .W. Hiskes, De veenkolonien (Haren 1973) 105-112; G . Minderhoud, Ontwikkelingen en betekenis der landbouwindustrie in Groningen (Groningen 1925) 1-3.
43) P . Kooij, Groningen 1870-1914; Sociale verandering en economische ontwikkeling in een regionaal centrum (Assen 1987) 340-342.
44) R.W.J .M .Bos , "Factorprijzen, technologie en marktstructuur. De groei van de
Nederlandse volkshuishouding 1815-1914" ,A.A . G. Bijdragen 22 (1979) 109-137, bena-
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drukt economische factoren als verklaring voor de late industrialisatie. C. Kreeft , .. Economische groei in Nederland, 1815-1860" . Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek 51 (l988) 194-239, wijst in dit opzicht op het kostenaspect. Brugmans, De arbeidende klasse, 84-88, wijdt de late industrialisatie aan de traditionele instelling van de ondernemers en hun geringe bereidheid tot het nemen van risico.
4S) R.A.O.: Oewestelijke Besturen 1195 .
' 0) Brugmans, Paardenkracht 25-29.
47) Bron : Oemeenteverslagen 1852-1865, Oeweste1ijke Besturen 1133 en 1195. Aanwinst R.A. Oroningen voor enquetes 1816 en 1819. Knechten en lonen inclusief kinderen oDe cijfers voor Hoogezand en Sappemeer voor 1812 en 1816 zijn niet geheel vergelijkbaar met die van 1819 daar in diejaren de kinderen (in 1819 waren dit er 16) werkende te Hoogezand ontbreken.
'8) Provinciale verslagen 1837-1839, 1843-1845, 1849, 1858-1859. R.A.O.: Provinciaal Archief BIll 196.
49) Provinciale verslagen 1821-1834.
50) Percentage van het hier geschatte deel der nijverheid. Naar aanleiding van de
volkstelling van 1849 lOU gesteld kunnen worden dat ca. 15% van de nijverheid ontbreekt.
") De duur van een schoft lag op ± 2 uur exclusief schafttijd.
52) N.H . Archief Noordbroek (03 1.85) 197. Rekeningen O.a. van timmerlieden, arbeiders en ververs en glazenmakers die gewerkt hebben aan de kerk 1812-1861. In 1820
werkte de timmerman Jan Tiemens Timmer ± 12 weken van 5 schoft, in 1821 nam dit
aantal af tot 0 weken, evenals in 1822. Tot 1826 kwamen daarna 5 schoft dagen nauwelijks voor. In 1827 werd er weer ± 16 weken 5 schoft per dag gewerkt.
53) Zie noot 66.
54) Deze loonstijging had zich rond 1795 te Farmsum ingezet.
55) Het lage loon in de jaren 1846-47 reflecteert de leeftijd van de tim mer man (65
jaar).
50) P .A. Lourens & J .M. W.O. Lucassen, .. Mechanisering en arbeidsmarkt in de Oroningse steenbakkerijen gedurende de negentiende eeuw" in: Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijfen Techniek 1 (1984) 190-196.
57) Vol gens de (mogelijk onbetrouwbare) opgaven in Provinciale verslagen, lOuden
deze toegenomen zijn van 14 in 1850,24 in 1851 , 37 in 1853, 62 in 1854 tot 69 in 1856.
'8) Daglonen zonder kost in 1856 (berekend uit gemeenteverslagen), kleigebieden 92.6
cent, veen en zandgebied 74,9 cent.
'") Zie ook: De Jonge, De industrialisatie, 68-73 .
00) R.A.O .: Oewestelijke Besturen 1124-1126 .
61) R.A.O.: Oewestelijke Besturen 591.
62) M.D. Teenstra, Kronijk of breedvoerige tijdrekenkundige tafel inzonderheid van
de provincien Groningen, Friesland en Drenthe. (Uithuizen 1860) 165 .
03) Oemeenteverslag Meeden 1856: dagloon arbeider was 37 Y2 cent plus kost.
0') In de enquetes van 1812 en 1816 is er nog sprake van veel meer werklieden per weverij dan in 1819.
0') Provinciaal verslag 1854.
00) Voor het kleigebied lagen de daglonen van arbeiders op 92,6 cent (zonder kost, 16
gemeenten) en 43,5 cent (plus de kost, 15 gemeenten) op grond van de gemeenteverslagen. In de veen- en zandgebieden respectievelijk 74,9 cent (l7 gemeenten) en 42,6 cent (5
gemeenten). Het grotere verschil tussen lonen plus kost en lOnder kost in de kleigebieden wordt vermoedelijk verklaard door het sterk oplopen van de daglonen voor losse arbeiders in de zomer. Het gemiddelde dagloon van een ambachtsknecht lag op 64,6 cent.
0') Zie Bijlage en noot 12. Knechten zijn inclusief kinderen . De lonen zijn exclusief
kinderen en gecorrigeerd voor seizoenarbeid. Onder de scheepsbouw zijn tevens de
touwslagerijen en de zei1makerijen gerekend . Onder de kleine fabrieken: de aardewerk,
kalk etc ., de potasbranders, de verlichting en de boekdrukkerij en binderij. Onder kleding en textiel : de garenfabricage.
08) Als de lonen van 1819 en 1856 worden gewogen met het gemiddelde van het aantal
werklieden in 1819 en 1856 samen dan resulteert een loonstijging van 18,1070, welke ver-
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oorzaakt is door werkelijke stijging. Ongeveer 6,5070 van de loonstijging zou dus toegeschreven kunnen worden aan verschuivingen .
•• ) Zie: J.L. van Zanden, "Lonen en arbeidsmarkt in Amsterdam" 99, Tijdschrift
voor Sociale Geschiedenis 9 (1983) 3-27; L. Noordegraaf, Daglonen in Alkmaar (z.p.,
z.j.).
70) Gemeente-Archief Groningen: Bijlagen bij de gemeenterekeningen van de stad
Groningen 1817-1850.
71) Timmerlonen: N.H. gemeente Farmsum 35-40, 314-394 (vanaf 1773).
") Zie noot 12.
73) Het gewogen gemiddelde dagloon van de bedrijfstakken in het kleigebied waar 10nen voor bekend zijn (gewogen met het aantal werklieden in 1819) daalde van 75,9 tot
75,8 cent in de periode 1812-1816 (567 werklieden). Voor de periode 1816-1819 daalde
deze van 67,3 naar 65,1 cent (1298 werklieden) in het kleigebied en in de veen- en zandgebieden stegen ze van 69,9 naar 70,4 cent. Vgl. Kint & Van der Voort, "Economische
groei" 124-128, voor verschuivingen in de lonen tussen 1816 en 1819 in andere provindes.
74) De daling van de reele lonen die Brugmans, De arbeidende klasse, constateert voor
de peri ode 1820-1870, is voor een groot deel te wijten aan het vergelijken van extreem lage prijzen uit de periode 1820/29 met latere jaren. Een vergelijking met de periode
1810/191ijkt meer op zijn plaats omdat deze voorafging aan en dus meer bepalend was
voor het loonniveau van 1819. Tarwe- en roggeprijzen kunnen trouwens slechts een benadering vormen voor het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie. Zie ook: De Meere,
Economische ontwikkeling, 77-81.
75) Bierma, Land en volk, 246-248.
7.) Provinciaal verslag 1829, 11.
") Provinciaal verslag 1855.
78) Beetsma e.a., "De bron", 256, met een andere indeling voor ambachts- en fabrieksnijverheid.
79) Gemeenteverslagen 1851-1870 van O.m. Delfzijl.
80) Voor 1800 was in Groningen het normale zomerdagloon van een arbeider zonder
kost, 60 cent en 'swinters 50 cent. (N.H. gemeente Farmsum 35-40, 314-394, N.H. gemeente Uithuizen 277). In 1817 was het gemiddelde dagloon 64,4 cent; De Meere, Economische ontwikkeling, 72; in 1856 lag dit op 83,5 cent (Gemeenteverslagen).
8') Deaardappelprijs lag in deperiode 1815-1823 ook zeer hoog in vergelijking met de
jaren na 1845; De Meere, Economische ontwikkeling, 80.
n) Ondersteuning hiervoor kan ook gevonden worden in de toename van het percentage ondermaatse dienstplichtigen in de provincie Groningen van 1845 tot 1856. Daarna
daalde dit percentage door de betere voedingsomstandigheden; De Meere, Economische
ontwikkeling, 100-102.
83) Formsma, Historie, 328-329. In de periode 1760-1800 steeg de broodzetting (maximum prijs voor brood) te Appingedam. Zodat deze prijs na 1800 zowat het dubbele was
van voor 1760. Door het rigide loon voor 1800 daalde het reele loon voortdurend in deze
periode.
8') Van Zanden, De economische ontwikkeling, 378-383. De gegevens voor het dagloon in 1850 en 1880 in de industrie ontbreken en zijn ingeschat naar analogie van de
landbouwlonen en daarna gebruikt als benadering voor het gemiddelde loon van de gehe Ie beroepsbevolking. Het kapitaalinkomen is vermoedelijk overschat door het gebruik van onrepresentatieve gegevens uit successiememories om het aandeel van het inkomen uit onroerend goed in het kapitaalinkomen te benaderen.
85) Voor deze schatting werd de beroepsbevolking ingedeeld in vijf ten aanzien van het
loon gelijksoortige groepen. Uitgegaan werd daarbij van de beroepsbevolking van 16
jaar en ouder, kinderarbeid is dus verwaarloosd. Een ruwe indicatie voor de beroepsstruktuur wordt gegeven in onderstaande tabel. De schatting voor 1819 is gebaseerd op het Burgerlijk Register van 1811 voor Hunsing0 en Fivelgo (mannen 21 jaar en
ouder), gecorrigeerd voor de verschillen met de rest van het Groninger platteland, op
grond van een telling voor gezinshoofden van 1807-1808; R.A.G.: Gewestelijke Besturen 1124-1126, 572. Ook is rekening gehouden met de groei van het aandeel van de nij-
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verheid met ± 9 J1 % in de jaren 1819-1856. Voor de vrouwen zijn de weinig betrouwbare gegevens van 1849 zowel voor 1819 als 1856 gebruikt. Het percentage mannen zonder
beroep is gerekend op 5% (1811: 2,3%, 1849: II %, 1859: 5,5%). Verondersteld is dat
35 ,5% van de vrouwen werkte, conform de telling van 1849. Blijkens tellingen van 1849
en 1859 was het aandeel in de bevolking van vrouwen en mannen van 16 jaar en ouder
respectievelijk 32 en 30,7% . Deze percentages zijn zowel voor 1819 als voor 1856 gebruikt.

8eroepsbevolking mannen van 16 jaar en ouder
1819
Boeren, arbeiders, dienstpers . 61 '1,%
22 '1,
Nijverheid
Scheepvaart
5
Overige handel en diensten
II

1849

1856

1859

1856·)

58,7%
25,0
5,9
10,4

59%
25
6
10

59,2%
24,9
6,2
9,6

84%
9
0
7

*) Vrouwen 1856.

Bron: Berekend uit de beroepstelling van 1849, 390 arbeiders aan de nijverheid toegerekend: beroepstelling 1859 (feitelijke bevolking), 315 arbeiders aan de nijverheid toegerekend. Voor 1819 zie de tekst.
Aan landbouwers en arbeiders werd het gemiddelde dagloon voor boerenarbeiders
toegerekend. Voor de nijverheid is een scheiding gemaakt tussen meesters en knechten.
De meester is vanwege zijn meerdere ervaring een dagloon toegerekend dat 25% hoger
lag dan dat van de knecht. De steenfabrieken zijn buiten beschouwing gelaten vanwege
het gebruik van trekarbeid . Voor de overige handel en diensten is het toegerekende loon
van nijverheidsmeesters gebruikt. De vrouwen in de nijverheid en handel kregen een
loon toegerekend dat 25% lager was dan het gemiddelde van de nijverheidsmeesters .

Geschatte daglonen Groninger platteland 1819 en 1856
(jaargemiddelden in centen)
Man:

Arbeiders en boeren
Meesters nijverheid
Knechten nijverheid
Scheepvaart
Overige, handel en diensten

Vrouw

1819

1856

1819

1856

64,4
79,8
64,7
98,0
79,8

83,5
86,0
80,1
122,2
86,0

40,8
59,9

42,3
64,5

••••

* •••

••• *

••••

59,9

64,5

Bron : 1856 gemeenteverslagen; 1819 nijverheid : schattingen op grond van enquete;
scheepvaart : veronderstelde stijging gelijk aan die van de knechten in de nijverheid ; arbeiders en boeren: voor mannen: De Meere, Economische ontwikkeling; voor vrouwen:
Gewestelijke Besturen 591.
Het inwonertal van het Groninger platteland was eind 1819114.137; Provinciaal ArchiefB III 196. Oit aantal nam toe tot 168.541 eind 1856. Uitgaande van 250dagen werk
voor ieder per jaar valt nu het looninkomen te schatten voor 1819 en 1856 .
•0) Van Zanden, De economische ontwikkeling, 125,380 .
•') De cijfers zijn niet geheel vergelijkbaar. Juist in de perioden 1810-1817 en 18501856 hebben zich in Groningen belangrijke loonstijgingen voorgedaan. De eerste
loonstijging is door Van Zan den echter verwaarloosd .
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.8) Van Zanden, De economische ontwikkeling, 117,204-219; Van Zanden, "Lonen" , 17 .
•9) R.A .G .: Aanwinsten Provinciale Bibliotheek (1988).
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EEN AMSTERDAMSE LlKEURFABRIEK.
AFZET, VERMOGEN EN WINST BIJ WIJNAND FOCKINK,
1870-1910*)
door
S. DUBELAAR
De likeurfabricage in ons land dateert van het einde van de zestiende eeuw. In
dit artikel wordt echter niet de geschiedenis van de Nederlandse likeurindustrie van oorsprong tot heden beschreven; een bedrijf wordt gedurende een
re1atief korte peri ode uit die geschiedenis gelicht. Het bedrijf in kwestie is de
Amsterdamse likeurfabriek Wijand Fockink. De reden voor de keuze van juist
deze fabriek is eenvoudig: van Wijnand Fockink is een omvangrijk archief bewaard gebleven dat geordend en geinventariseerd berust in het Gemeentearchiefvan Amsterdam . De beschouwde periode is 1870-1910. De keuze voor
dit tijdvak is gedaan op grond van de algemene economische ontwikkeling in
Nederland. Het is het tijdperk der industrialisatie, terwijl ons land in deze jaren ook te maken kreeg met de "Grote Depressie" (1873-1896). R.T. Griffiths
stelt dat aile sectoren in de consumptiegoederennijverheid, na een gezonde
groei in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw, min of meer getroffen
werden door de depressie. Er kwam een einde aan de groei van de voorafgaande periode en die groei werd pas weer hervat omstreeks 1890, toen de industrialisatie in ons land goed doorbrak'). Het aandeel van de nijverheid in de tot ale
beroepsbevolking nam toe, nieuwe takken van nijverheid kwamen op, vele
reeds bestaande expandeerden sterk . Het midden- en grootbedrijf ontwikkelde zich op grotere schaal, terwijl het typisch kleinbedrijf of "ambacht" ten gevolge van deze ontwikkeling aan belang inboette. In veel nijverheidsinrichtingen brak na 1890 een peri ode van bloei aan') .
Hoe ontwikkelde de likeurfabriek Wijnand Fockink zich in deze peri ode?
Werden ook bij Wijnand Fockink de jaren 1870-1890 overschaduwd door de
"Grote Depressie" en brak ook voor deze firma na 1890 een periode van expansie en bloei aan? Dat is de centrale vraag in dit artikel. Paragraaf I is vooral
beschrijvend en bedoeld om een kader te verschaffen voor hetgeen voigt. In
paragraaf II wordt ingegaan op de afzetsituatie bij Wijnand Fockink in de betreffende periode, waarbij zowel de export als de binnenlandse afzet aan de orde komt. Waar no dig en wenselijk wordt hierbij de likeurindustrie in zijn geheel betrokken. In paragraaf III wordt het bedrijf benaderd vanuit zijn
vermogens- en winstpositie gedurende de periode 1870-1910. De belangrijkste
bron voor het onderzoek naar de likeurfabriek Wijnand Fockink is het bedrijfsarchief van deze firma geweest.
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I LIKEUR IN NEDERLAND
De likeurindustrie kwam op in Amsterdam in de zeventiende en achttiende
eeuw. Daarbuiten kwam het likeurbedrijf lange tijd niet of nauwelijks voor.
In 18161agen binnen de stadsgrenzen van Amsterdam 10 likeurstokerijen, die
tezamen werk bod en aanongeveer 30 man. De enquete van 1816, waaraan deze
gegevens ontleend zijn, vermeldt geen likeurstokerijen buiten de hoofdstad.
In 1819 was een eenmansbedrijfje te Utrecht nog de enige niet-hoofdstedelijke
stokerij terwijl 24 jaar later dit aantal gestegen was tot 31. In Amsterdam bevonden zich in dat jaar 19 stokerijen die in totaal ongeveer 45 arbeiders in
dienst hadden 3). In 1859 telde Nederland 68 nijverheidsinrichtingen die zich
toelegden op de fabricage van likeur. Naast Amsterdam (17likeurstokerijen)
waren er nu ook concentraties in 's-Hertogenbosch (14 likeurstokerijen) en
Rotterdam (12 likeurstokerijen)4). Met de statistiek van Brinckman tenslotte
zijn we beland in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Het aantal stokerijen
was toegenomen tot 100 in totaal, waarvan 27 in Amsterdam, 13 in 'sHertogenbosch, 15 in Rotterdam en 45 verspreid over de rest van het landS). In
1879 had de groei in Amsterdam haar hoogtepunt bereikt. Het aantal stokerijen bedroeg in dat jaar 30, 7 jaar later was dit aantal gedaald tot 22 6 ).
Vit de spaarzame gegevens, die er zijn over de likeurstokerijen veer 1870,
kan opgemaakt worden dat het eenmansbedrijf en het bedrijf met twee it drie
arbeiders in dienst eerder regel dan uitzondering was. Bedrijven met meer dan
5 arbeiders kwamen slechts sporadisch voor en stoomwerktuigen werden vrijwei niet gebruikt. Het afzetgebied van veel van deze stokerijen zal vaak beperkt zijn geweest tot de stad waar zij gevestigd waren. De Amsterdamse likeurfabricage onderscheidde zich in dit opzicht. Ook in deze stad waren zeer
kleine likeurstokerijen gevestigd, maar daarnaast bestonden ook fabriekjes
waar grotere aantallen arbeiders emplooi vonden, waar het gebruik van
stoomkracht geen uitzondering was en waar al veer 1870 niet aileen voor de 10kale en regionale markt, maar ook voor de buitenlandse markt geproduceerd
werd 7).
Beperken we ons nu tot de periode 1870-1910. De ontwikkeling van de
likeurindustrie kan gei1lustreerd worden aan de hand van aantallen personen
werkzaam in deze bedrijfstak (Tabell). Het aandeel van de likeurindustrie in
de totale alcoholindustrie schommelde gemeten naar de personeelsbezetting
gedurende de gehele periode rond de 18070.
TABEL 1
Personeelsbezetting in de likeurindustrie, aanverwante bedrijven en de voedings- en
genotmiddelenindustrie in Nederland, 1889-1909

1889
1899
1909

Likeurindustrie

Aanverwante
bedrijven

Voedings- en genotmiddelenindustrie

522
533
422

2778
2978
2341

84.327
114.352
120.759

Bron: Beroepstellingen 1889,1899, 1909.
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Aan de toe- of afname van de aantallen personen werkzaam in de likeurindustrie zou de ontwikkeling van de likeurindustrie in het algemeen afgelezen
kunnen worden. Wanneer mechanisatie in de betekenis van vervanging van
handenarbeid door machines geen rol speelt, en dat doet het in dit geval niet,
wijst een toename van de personeelsbezetting op bloei en een afname op achteruitgang. Op het eerste gezicht lijkt dan het woord "stagnatie" het meest
van toepassing op de likeurindustrie in de betreffende periode (de beroepstelling van 1909 wijkt af van die van voorgaande jaren. De afname van het aantal
personen werkzaam in de likeurindustrie is grotendeels het gevolg van deze afwijkende telling). Het aantal in de likeurbranche werkzame personen bleef
tussen 1889 en 1909 vrijwel constant. De beroepscijfers geven echter slechts
een totaalbee!d. Zij zeggen niets over aantallen fabrieken of bedrijfsgrootte.
Door de beroepstelling van 1889 te vergelijken met de Nijverheidsstatistiek
1887-1889 (enquete Struve/Bekaar) en de beroepstelling van 1909 met de Fabrieken en werkplaatsen vallende onder de veiligheidswet (1912) kan voor de
jaren 1889 en 1909 een indruk verkregen worden van de personeelsbezetting in
het klein-, midden- en grootbedrijf (Tabe! 2)8). Vit de tabel blijkt een duide!ijke afname van het aantal werklieden in het kleinbedrijf ten gunste van het
midden- en grootbedrijf. Overigens werkte in 1909 nog steeds 44070 van de arbeiders in de likeurindustrie in het kleinbedrijf. Kleinbedrijf en midden- en
grootbedrijf bleven vooralsnog naast elkaar bestaan. De regionale spreiding
van deze industrie blijkt uit Tabel 3.
De likeurindustrie was vooral van belang in de provincies Noord- en ZuidHolland, voor de overige provincies kan nauwelijks van een industrie gesproken worden. Aileen in de stad Groningen en in Zwolle stonden ook fabriekjes
van enige omvang. Een relatief groot aantal arbeiders in de likeurbranche was
werkzaam in de provincie Gelderland. Zij werkten echter verspreid over vele
kleine stokerijen. Opvallend is het lage beroepscijfer van de provincie Zeeland
en Drente. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het feit dat zowe! Zeeland als
Drente arme provincies waren met een overwegend agrarische beroepsbevolking, waar voor een "luxe drankje" als likeur geen markt was.
Het merendeel van de beroepsbevolking werkzaam in de likeurindustrie
hoorde dus thuis in Noord- en Zuid-Holland. Tussen deze twee provincies zijn
echter nog weI verschillen aan te wijzen. De betreffende beroepsbevolking in
TABEL2
Bedrijfsgrootte in de Iikeurindustrie, 1889 en 1909
AantaJ personen werkzaam in fabrieken met:

1889
1909

1-10 person en
kleinbedrijf

11-50 personen
middenbedrijf

meer dan 50 personen
grootbedrijf

403 (77f1/o)
185 (44f1/o)

119 (23f1/o)
182 (43f1/o)

55 (l3f1/o)

Bronnen : Beroepstellingen 1889, 1909; Nijverheidsstatistiek 1887-1889; Fabrieken en
werkplaatsen vallende onder de Veiligheidswet (1912).
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TABEL 3
Personeelsbezetting in de likeurindustrie per provincie. 1889-1909

Groningen
Friesland
Drente
Overijsse1
Gelder1and
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg

1889

1899

1909

25
1

48
12
2
16
41
7
226
161
1
21

45
24
4
12
60
6
170
69

17
37
4
154
253
2
17
13

24

8

Bron: Beroepstellingen 1889. 1899, 1909.

Noord-Holland moet vrijwel geheel geplaatst worden in Amsterdam. Aileen
in Haarlem stond nog een likeurfabriek van enige omvang. Zuid-Holland kende een dergelijke concentratie in een stad niet. Daarnaast was Zuid-Holland de
provincie van de distilleerderijen en branderijen. De likeurfabricage zal hier
vaker als nevenbedrijf uitgevoerd zijn. De aanzienlijke daling van het beroepscijfer van Zuid-Holland in 1909 bevestigd deze indruk; na 1900 ging het slecht
met de Zuid-Hollandse distilleerderijen en branderijen. Zo blijft Amsterdam
over als het centrum van de Nederlandse likeurindustrie. Verschillende factoren hebben er toe bijgedragen dat Amsterdam zich ontwikkelde tot hart van de
likeurfabricage. Voor de ontwikkeling tot een industrie van internationale betekenis was de aanwezigheid van een haven van groot belang. Diezelfde haven
maakte dat de Amsterdamse likeurstokers specerijen en exotisch vruchten die
nodig waren voor de produktie van sommige likeuren, bij wijze van spreken
voor het grijpen hadden. De onmisbare handelskennis was in Amsterdam in
ruime mate aanwezig. Ook de rijkdom van de stad tens lotte zal een steentje
bijgedragen hebben.

De likeurfabriek Wijnand Fockink
De likeurfabriek Wijnand Fockink was in 1909 het enige als grootbedrijf opererende likeurbedrijf (TabeI2). Hiermee is meteen de plaats van Fockink binnen de likeurindustrie aangegeven. Het ontstaan van de likeurfabriek wordt
gedateerd in 1769. Wijnand Fockink zelf, de naamgever van de fabriek, werd
omstreeks 1693 geboren. In 1730 kocht deze rooms-katholieke wijnhandelaar
een distilleerderij in de Pijlsteeg te Amsterdam. Gedurende ruim 200 jaar werden in deze steeg de likeuren van Fockink gestookt.
Omstreeks 1860 was de fabriek door vererving in handen gekomen van de
families Schmitz en Eisensohn. Onder leiding van zijn directeur Ferdinand
J. W .H. Schmitz, die "zoo vol ijver, zoo vol energie, zoo volliefde voor Wijnand Fockink"') was, werd het bedrijf in de Pijlsteeg uitgebreid tot een fa-
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briek waar hoofdzakelijk geproduceerd werd voor de wereldhandel en die in
haar beste jaren werk bood aan ongeveer 80 werklieden. Na het overlijden van
Ferdinand Schmitz kwam het bedrijf onder een driehoofdige leiding te staan.
De nieuwe directie werd gevormd door Joannes H. Schmitz, Bernard J .M. de
Bont en Carel J.J. Schmitz. Het bedrijf werd voortgezet in de geest van Ferdinand Schmitz. In de eerste vergadering met de nieuwe directie sprak Joannes
Schmitz althans de hoop uit dat "zijn [Ferdinand Schmitz"] nagedachtenis
ons een spoorslag zal blijven, op de door hem gevolgde weg voort te gaan"'O).
Fockink onderscheidde zich van haar Amsterdamse collegae door haar omyang. Begin jaren zeventig van de vorige eeuw schommelde het aantal arbeiders bij het merendeel van de Amsterdamse likeurfabrieken tussen de 10 en de
20. Fockink had toen al25 werklieden in vaste dienst en 15 in losse dienst. Het
personeel bij Fockink nam in later jaren nog in aantal toe . Begin jaren negentig was het aantal werklieden gestegen tot ongeveer 80. Ook bij de meeste andere Amsterdamse likeurfabrieken had personeelsuitbreiding plaatsgevonden, maar geen van deze fabrieken bood werk aan meer dan 30 mensen. Aan
het eind van de jaren negentig begon het personeelsbestand bij Fockink af te
nemen, tot de firma in 1909 nog 55 werklieden in dienst had").

II

EXPORT EN BINNENLANDSE AFZET

De marktvorm waarin de likeurfabrikanten opereerden kan getypeerd worden
als monopolistische concurrentie. Dit betekent dat op dezelfde markt voor likeur talloze fabrikanten concurrerende mer ken aanboden. De fabrikant kon
zijn merk onderscheiden van andere merken door reclame, verpakking, kredietfaciliteiten, dienstbetoon en zo de clientele aan zich binden.
Hoe kwam Fockink aan haar clientele? Het antwoord op deze vraag is niet
zo eenvoudig te geven. In 1870, het begin van de periode die hier behandeld
wordt, bestond het bedrijf al bijna 200 jaar, zodat de afzet voor een groot deel
al opgebouwd was. De bedrijfscorrespondentie biedt op dit punt dan ook niet
veel informatie. De vennoten reisden niet om orders te verkrijgen. Mogelijk
werd dit in een eerder stadium wei gedaan, maar in de periode 1870-1919 werden andere verkoopmethoden gebruikt. De afzet werd met behulp van zakenrelaties uitgebouwd. Om de naambekendheid van de firma te vergroten werd
regelmatig geadverteerd en ook op nijverheidstentoonstellingen was Fockink
doorgaans vertegenwoordigd. Gewatermerkte etiketten en kurken waarin de
naam van de firma was gebrand dienden ter garantie van de echtheid van de likeur. Het merk Fockink was kennelijk zo geliefd dat namaak aantrekkelijk
was 12).
Zeker in het begin van de peri ode werd een deel van de likeur rechtstreeks
van de fabriek verkocht. Daarnaast was er een netwerk van depots opgericht,
van waaruit de likeuren verkocht werden. De depothouders fungeerden soms
ook als agent voor de firma: zij verwierven orders en ontvingen daarvoor provisie. Zo was er met agent te Londen een uitvoerige correspondentie met betrekking tot nieuwe orders en pogingen om deze te verkrijgen, onder meer in
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China en Japan 13). De depothouders waren verantwoordelij k voor de verkoop
in de stad of het land waar zij gevestigd waren. Een mooi voorbeeld hiervan is
de brief die Fockink zond naar haar Londense depothouder. De laatste kreeg
het verzoek een nieuwe likeur bij het publiek te introduceren. Uit een brief enkele maanden later geschreven blijkt dat de creme de menthe - want om deze
likeur ging het - "doesn't meet with a general approval""). Fockink gaf echter niet op en stuurde de likeur enigszins aangepast terug met het verzoek het
nogmaals te proberen 15 ). De firma onderhield het contact met haar depothouders door middel van een uitvoerige correspondentie. Ook bezochten de vennoten de depots wei persoonlijk, al kwam dit niet vaak voor.
De verzending van de likeuren, die meestentijds per schip of per spoor geschiedde, verliep niet altijd even soepel, zo blijkt uit de correspondentie die de
firma voerde met haar klanten. Bestellingen bleven soms lang uit en de goederen bereikten de klant ook niet altijd ongeschonden. Op dit soort klachten
werd steeds weer uitgebreid ingegaan, waaruit blijkt dat Fockink hechtte aan
een goede verstandhouding met haar klanten. Zo schreef een klant in Turijn
dat vier kruikjes likeur gebroken aangekomen waren. Hoewel de schuld volgens de firma bij de expediteurs lag, kon deze klant bij een volgende order drie
kruikjes gratis krijgen'6).
Aan wie werden de likeuren nu eigenlijk verkocht? In een artikeJ in de Nieuwe Eeuw werd de volgende typering van de clientele van likeurstokerijen gegeyen: "De vermogende, zelfbewuste, tens lotte verwende burgers vooral in het
machtige Amsterdam eisten in elk opzicht het beste en meest verfijnde wat vernuft en techniek konden bieden, ook van de dranken die zij dagelijks gebruikten" 17). Fockink had veel particulieren in haar debiteurenbestand. Een enkele
keer werd achter de naam het beroep van de klant in de boeken vermeld, zoals
advocaat, kamerJid, officier, rechter en dergelijke. Onder de debiteuren bevonden zich vee I adellijke personen en ook hotels (Krasnapolsky, Amstel Hotel) en societeiten (Arti et Amicitia, de Groote Club) waren regeimatige afnemers. In welke mate er aan niet-particulieren, dus winkeliers of drankhandelaren verkocht werd, valt moeilijk te zeggen . Het is immers doorgaans niet duidelijk wie er achter de namen in de boeken schuil gaan. De correspondentie
biedt iets meer houvast. Naar de aard en inhoud van de brieven te oordelen
was het aantal particulieren waaraan geleverd werd in 1907 beduidend kleiner
dan in 1887. Dit strookt ook met de uitbreiding van het aantal depots. Een
klant schreef verontwaardigd dat hij zijn likeuren van een wijnhandelaar
kreeg. Dit echter was, zo schreef Fockink terug, tegenwoordig "usance"'8).
De likeur werd meer en meer via verkooppunten verkocht en steeds minder
rechtstreeks van de fabriek.
Deafzet
Om een beeld te krijgen van de afzetsituatie bij Fockink is aan de hand van de
journalen van Fockink voor twee jaren de afzet gereconstrueerd en geanalyseerd. De journalen, die lopen van 1876 tot en met 1910, verschaffen informatie met betrekking tot de verkopen van de firma. Genoteerd werd de naam van
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de debiteur, zijn of haar woonplaats, de datum van de transactie en het verkoopbedrag. Door de bedragen te rangschikken en vervolgens eenvoudigweg
op te tellen is een beeld verkregen van de afzet van Fockink. Dit is zoals gezegd
gedaan voor twee jaren en wei voor 1887 en voor 1907, welke jaren respectievelijk representatief geacht kunnen worden voor de goede en minder goede tijden bij Fockink. Het resultaat van deze berekeningen is te vinden in Grafiek 1
tim 4 en Tabel 4 tim 6.

GRAFIEK 1
Verhouding binnenlandsel buitenlandse afzet in % van de totale afzet in 1887 en 1907
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Kijken we eerst naar de verhouding binnenlandse/ buitenlandse afzet (Grafiek 1), dan blijkt dat Fockink hoofdzakelijk werkzaam was voor de buitenlandse markt. Dit bevestigt het beeld dat uit andere bronnen naar voren komt.
Zo stelt J .C.A. Everwijn in zijn Beschrijving van Handel en Nijverheid (1912)
dat Fockink grote betekenis verworven heeft door produktie voor de
wereldhandeI'9). AI in de achttiende eeuw (Fockink werd opgericht in 1769)
was het afzetgebied zeer uitgebreid en strekte het zich uit tot ver over de landsgrenzen . Fockink was vanaf het prille begin op de buitenlandse markt gericht,
hetgeen mogelijk zijn verklaring vindt in het feit dat Wijnand Fockink, de
naamgever van de fabriek, voordat hij de likeurstokerij in zijn bezit kreeg
wijnhandelaar was en zodoende over de nodige buitenlandse relaties beschikteo Deze exportgerichtheid was niet vanzelfsprekend. Het debiet van veel stokerijen was beperkt tot stad of provincie waar de stokerij gevestigd was en velen gingen zich pas in het laatste kwart van de negentiende eeuw op de internationale markt richten 20 ).
Verhoudingsgewijs is er niet veel verschil tussen 1887 en 1907 . Het aandeel
van het buitenland in de totale afzet was in 1907 iets gestegen ten opzichte van
1887 (van 760/0 naar 79%), dat van het binnenland iets gedaald (van 24% naar
21 %). Kijken we echter naar de absolute cijfers, dan zien we hoe vee I minder
er in 1907 afgezet werd (TabeI4) .
TABEL4
Binnenlandse en buitenlandse afzet in gulden in 1887 en 1907
1887

1907

Binnenland
Buitenland

147.947
416.586

72 .925
272.884

Totaal

564.533

345 .809

Bron: Zie Grafiek I.

Zowel in het binnenland als in het buitenland was de verkoop aanzienlijk gedaald . Richten we ons eerst tot het buitenland. In 1887 was Frankrijk het voornaamste afzetgbied. Dit geldt niet aileen voor dit specifieke jaar, maar was van
oudsher het geval. Jarenlang was een der vennoten in Parijs gevestigd om daar
de belangen van de firma te behartigen. In andere, voor de afzet minder belangrijke landen, werd dit aan de depothouders overgelaten 21 ). Een aanzienlijke afzet yond ook plaats naar Groot-Brittannie en Duitsland. Gedrieen namen
deze land en 69% van de totale buitenlandse afzet voor hun rekening. Kleinere,
maar toch niet te verwaarlozen afnemers waren de Verenigde Staten, Italie,
Belgie, Oostenrijk, Scandinavie en Oost-Europa. Tezamen waren deze landen
goed voor 26% van de export. De overige 6% ging naar land en zoals Zwitserland, Spanje en verder gelegen oorden in Afrika, Azie en Zuid-Amerika.
Op het eerste gezicht lijken de afzet verhoudingen in 1907 grondig gewijzigd. Frankrijk is nog steeds het belangrijkste afzetgebied, maar Groot-
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GRAFIEK2
Buitenlandse afzet per land in % van de totale buitenlandse afzet in 1887 en 1907
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Brittannie en Duitsland, in 1887 nog behorend tot "de grote drie", lijken in
1907 vrijwel geheel verloren voor de firma. De verminderde afzet naar Duitsland is ten dele toe te schrijven aan het feit dat de firma een deel van de produktie naar Duitsland overgebracht had . Wat Oroot-Brattannie betreft kan getwijfeld worden aan de volledigheid van de gegevens in de goederenrekening
die gebruikt zijnvoor het reconstrueren van de afzet. Voor 1907 staat in deze
rekening vrijwel geen verkoop naar Oroot-Brittannie vermeld. Verspreid door
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het journaal staan wei wat verkopen naar Groot-Brittannie genoteerd, maar
ook wanneer we deze buiten de goederenrekening om genoteerde bedragen bij
de afzet naar Groot-Brittannie optellen, blijft er sprake van afzetveriies voor
Fockink in dit land. Er is echter niets dat wijst op een z6 gevoelige afzetvermindering naar Engeland. Uit de correspondentie had allicht iets moeten blijken van een dergelijk omvangrijk afzetverlies. Nu dit niet het geval is en ook
de nation ale export naar Groot-Brittannie geen aanleiding geeft om het afzetverlies van Fockink toe te schrijven aan ooriog, crisis of anderszins in het Verenigd Koninkrijk, lijkt de goederenrekening in dit geval geen goed beeld van
de werkelijke situatie te geven. Wanneer we verder kijken naar de afzetverhoudingen in 1907 zien we dat de Verenigde Staten, Scandinavie en OostEuropa belangrijker geworden zijn. Deze landen namen in 1887 130/0 van de
afzet af tegen 32% in 1907. De toegenomen verkoop naar deze landen bijkt
duide!ijk uit de absolute afzetcijfers (Tabel 5).
Wat waren nu de oorzaken van de vermindere verkoopresultaten? Hiervoor
kunnen we kijken naar de situatie in de Nederiandse likeurindustrie in het algemeen en de Amsterdamse in het bijzonder. De jaarverslagen van de Amsterdamse Kamer van Koophandel geven een globale indruk van de toestand van
het likeurbedrijf in de hoofdstad. Tot omstreeks 1890 ging het de fabrikanten
voor de wind. Zowel het binnenlands als het buitenlands debiet nam jaar op
jaar toe. Menig likeurfabrikant zag zich genoodzaakt zijn fabriek uit te breiden om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen12). Na 1890 braken minder voorspoedige tijden aan. De fabrikanten werden in toenemende mate geconfronteerd met exportbelemmeringen veroorzaakt door steeds stijgende invoerrechten. De protectionistische handelspolitiek die omstreeks 1890 door
een aantallanden, waaronder belangrijke afnemers als Frankrijk en de Verenigde Staten, gevoerd werd, betekende een ernstige belemmering van de uitvoer. De felle concurrentie op de buitenlandse markt maakte de situatie er niet
beter op. De Amsterdamse likeurstokers moesten zich naar eigen zeggen grote
moeite getroosten om hun export ten minste te handhaven. Stijgende reclamekosten en verhoogde invoerrechten konden niet steeds in de prijs doorberekend en daarmee op de consument verhaald worden. Likeurstokers van naam
konden nog wei goede prijzen voor hun produkt vragen, maar minder be kende firma's moesten hun prijzen laten zakken. Echter ook bij de gevestigde firma's ging het hand haven van eens verworven afzetmarkten en het vinden van
nieuwe met steeds meer kosten en moeite gepaard").
Het voorgaande wekt wellicht de indruk dat de exportresultaten mager waren. De uitvoercijfers wijzen gedeeltelijk anders uit. Deze cijfers staan vermeld in Tabel6. Het lijkt alsof voornoemde handelsbelemmeringen vooral de
Amsterdamse likeurindustrie troffen. De algemene uitvoer nam immers duidelijk voortdurend toe, terwijl de uitvoer van Amsterdam daarbij ten achter
bleef. Het aandee! van Amsterdam in de nationale uitvoer van Iikeur werd na
1890 steeds kleiner. Dit is duidelijk te zien in Grafiek 3.
Rotterdam nam een steeds groter dee! van de uitvoer van likeur voor haar
rekening. Mogelijk is deze ontwikkeling aileen toe te schrijven aan de plaats
van verzending van de likeur. Het lijkt echter waarschijnlijker dat de Amster-
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TABEL5
Buitenlandse afzet in gulden en in % van de totale buitenlandse afzet in 1887 en 1907
1887

Frankrijk
Groot-Brittannie
Duitsland
VS
lta1ie
Oostenrijk
Belgie
Scandinavie
Oost-Europa
Zwitserland
Spanje
Overige

1907

f

070

f

070

146.241
86.549
52.540
24.198
20.649
17.867
16.118
14.584
12.725
4.462
3.620
17.032

35
21

82.834
8.719
17.321
37.108
9.644
7.956
7.956
27.550
21.038
5.004
5.464
33 .686

30
3
6
14
4
3
3
10
8
2
2
12

13

6
5
4
4
4
3
1
1
4

Bron: Zie Grafiek 1.
TABEL6
Uitvoer van likeur: totaal en van Amsterdam 1870-1910

1870
1880
1890
1900
1910

Totaal
(hi)

Amsterdam
(hi)

070

1.545
3.414
3.789
5.047
6.333

1.325
3.220
3.120
2.660
2.860

86
94
82
53
45

Bron: Zie Bijlage 1.

damse likeurexport inderdaad stagneerde. De uitvoerresultaten van Amsterdam corresponderen volledig met de mededelingen van de Amsterdamse stokers. De vele klachten over handelsbelemmeringen die de export zeer zouden
bemoeilijken lijken gegrond wanneer we de cijfers bekijken. BIijft natuurlijk
de vraag waarom Iikeurstokerijen buiten Amsterdam er weI in slaagden hun
uitvoer te vergroten. Mogelijk werd door deze, waarschijnlijk voornamelijk
Rotterdamse stokerijen, een goedkoper produkt geleverd, waarmee zij beter
inspeelden op de vraag naar likeuren van een geringere prijs.
Getuige de afzetcijfers past Fockink in het hiervoor geschetste beeld van de
Amsterdamse Iikeurindustrie. Ook Fockink werd geconfronteerd met handeisbelemmeringen. Misschien ondervond Fockink de gevolgen van deze handelsbelemmeringen zelfs in meerdere mate dan andere likeurfabrikanten. Fockinks voornaamst afzetgebied was immers Frankrijk, en juist dit land voerde
na 1890 een protectionistische handelspolitiek. Bovendien was juist in Frankrijk de eigen likeurproduktie op gang gekomen, welke zowel voor de
thuismarkt als voor de export bedoeid was 24). Bij toenemende concurrentie op
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GRAFIEK 3
Uitvoer van likeur: lolaal en van Amslerdam 1870-1914
(hectoliters. op basis van vijfjaarlijks voortschrijdend gemiddelden)
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Bronnen: Zie Bijlage I. Verslagen Kamer van Koophandel Amsterdam 1870-1876;
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de wereldmarkt stond Fockink bovendien minder sterk . Weliswaar was zij een
van naam en faam bekende firma, maar haar produkten waren reiatief duur.
Hiervoor ai werd opgemerkt dat het publiek de voorkeur gaf aan likeuren van
een geringere prijs. Men kan Fockink dan ook verwijten niet ingespeeld te hebben op deze vraag naar goedkopere produkten.
Een vergelijking van de afzetgegevens van Fockink met de nationale exportgegevens van likeur ieert nog iets anders (Grafiek 4): Fockink was nauwelijks
vertegenwoordigd in een beiangrijk afzetgebied als Nederlands-Indie en evenmin in belangrijke groeimarkten ais Afrika en Zuid-Amerika. De firma verkocht wei naar deze gebieden, maar echt noemenswaardig was deze afzet niet.
Mogelijk was dit een bewuste verkooppoiitiek, waarschijniijker is echter dat
voorai in de jonge groeimarkten Fockinks prijzen gewoon te hoog waren om
te kunnen concurreren met firma's die voor een iagere prijs leverden.
De binnenlandse afzet was bij Fockink minder beiangrijk dan de export.
Slechts ongeveer een-kwart van de produktie was voor de binneniandse markt
bestemd. Hoe was de afzet verspreid over Nederland? Vit Grafiek 5 blijkt dat
Fockink haar voornaamste afzet yond in de provincies Noord- en ZuidHolland. De overige provincies namen siechts voor een gering percentage deel
in de afzet van de firma. In vergelijking met 1887 was het aandeei van NoordHolland in 1907 met 13070 gedaaid (van 58% naar 45%), Zuid-Holland bleef
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GRAFIEK4
Verdeling van de nationale export van likeur naar land in % van de totale nationale
export van likeur in 1887 en 1907
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gelijk (26070), terwijl het aandeel van de overige provincies toegenomen was .
Met name de verkoop naar Limburg was gestegen. Weer is hier een absolute
achteruitgang van de afzet ten opzichte van 1887 te zien. De klap was duidelijk
gevallen in de provincies Noord- en Zuid-Holland; in de overige provincies
bleef de verkoop redelijk stabiel. In Limburg, Groningen en Zeeland werd iets
meer afgezet dan in 1887. De daling van de verkoop in Noord-Holland was
voornamelijk te wijten aan de vermindering van het stadsgebied (Tabel 7).
Ook hier rijst de vraag naar de oorzaken van de dalende verkoopcijfers.
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GRAFIEK5
Binnenlandse afzet per provincie in % van de totale binnenlandse afzet in 1887 en 1907
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TABEL 7
Binnenlandse afzet per provincie in 1887 en 1907

Noord-HoUand
Zuid-Holland
Gelderland
Brabant
Utrecht
Overijssel
Limburg
Groningen
Zeeland
Drente
Friesland
Amsterdam

1887

1907

f

f

86.382
40.576
5.641
4.894
4.289
1.545
1.630
522
680
1.027
760

75.055

32.458
19.485
5.224
4.314
3.442
1.327
3.105
1.644
1.157
44
725

25.683

Bron: Zie Grafiek 1.

Wederom geven de verslagen van de Amsterdamse Kamer van Koophandel
een indruk van de situatie in de Amsterdamse likeurindustrie. Tot omstreeks
het midden van de jaren negentig heerste onder de Amsterdamse likeurstokers
tevredenheid over het binnenlands debiet. Vrijwel jaarlijks konden zij aan de
Kamer van Koophandel een toegenomen binnenlandse afzet melden. Na ongeveer 1895 kwam hierin verandering. Een aantal factoren maakte dat de situatie
op de binnenlandse afzetmarkt verslechterde15 ). Om te beginnen was er ook
hier de toenemende concurrentie, waardoor de prijzen werden gedrukt. Een
aantal opeenvolgende accijnsverhogingen 16) waren niet ten voordele van de industrie. Op straffe van afzetverlies moesten de fabrikanten in ieder geval een
deel van deze accijnsverhogingen voor eigen rekening nemen. Onder deze omstandigheden hielden niet aile fabrikanten de kwaliteit van het produkt in het
oog en lieten sommigen zich verleiden tot levering van een uiterlijk goed en
schijnbaar goedkoop produkt. "Likeuren, uit zuivere alcohol met zorg gedistilleerd en samengesteld uit zaden en kruiden die opwekkend en aangenaam
voor de smaak waren, zijn thans voor het meerendeel niets anders dan koude
vermengingen van extracten, met siroop en sacharine samengesteld"17). De
consument nam ogenschijnlijk genoegen met goedkopere likeur van mindere
kwaliteit. De levering van mindere kwaliteit werkte echter de terugdringing
van gedistilleerd door andere dranken in de hand. Daarnaast werden de likeurfabrikanten ook nog geconfronteerd met anti-alcoholcampagnes of, zoals een
verontruste Amsterdamse likeurstoker het noemde, "de manie die velen beheerscht om den drank ten vure te doemen. Afschaffers, geestelijken van aile
gezindten, onderwijzers in de scholen, allen, allen trek ken tegen ons te velde
en zo werken al deze factoren samen om ons, distillateurs en likeurstokers, ten
onder te brengen"18).
Nu is dit laatste de reactie van een fabrikant die zijn belangen in gevaar ziet
komen . Vast staat echter dat het binnenlands verbruik van gedistilleerd
gestaag afnam. In 1870 was het verbruik per hoofd van de bevolking, 7,54 li-
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ter, in 1880 was dit gestegen tot 9,80 liter. In 1890 lag het verbruik al weer lager, namelijk 8,91 liter en in 1910 was het verbruik verder afgenomen tot 5,29
liter per hoofd van de bevolking 29 ). De inspanningen van velen om het overmatig drankgebruik tegen te gaan zullen zeker mede debet geweest zijn aan de
afname van het verbruik van gedistilleerd. Het is echter de vraag of dit ook
gold voor het verbruik van likeur. De propaganda richtte zich immers vooral
op het buitensporig drankgebruik der volksklasse en als lOdanig bleef Iikeur
dus buiten schot. De accijnsheffing echter trof aile gedistilleerd in gelijke mate. Gevreesd werd dat door de hoge accijns het verbruik niet meer zou to enemen en het verbruik van minderwaardige soorten bevorderd lOU worden'O).
De likeurindustrie kampte tens lotte nog met een geheel eigen probleem. De
smaak van het publiek bleek aan verandering onderhevig te zijn. Tenminste
een bron getuigt dat "lOete Iikeuren minder gedronken worden." Zoals de jenever als volksdrank verdrongen werd door het bier, lOU werd wellicht de Iikeur als drank van de gegoede burgerij verdrongen door andere dranken lOals
bijvoorbeeld wijn '1).
Felle concurrentie, anti-alcoholcampagnes, accijnsverhogingen en smaakverandering bij het publiek werkten nadelig uit voor de Iikeurfabrikanten. Er
is geen reden om aan te nemen dat Fockink in mindere mate de gevolgen van
deze zaken ondervond. Een brief van een der vennoten, Bernard de Bont,
duidt erop dat de gevolgen van anti-drankcampagnes en concurrentiestrijd
niet aan Fockink voorbij gingen. Een citaat uit deze brief van 12 april 1905
luidt als voigt: "De strijd tegen het alcohol en de concurrentie zijn voor de
zaak niet ten voordele geweest, zoodat de balans niet zeer fraai is''32). Het zij
nog eens gezegd, Fockinks likeuren waren misschien wei de beste, maar zeker
niet de goedkoopste. Wanneer het publiek prijs boven kwaliteit stelde, dan
was Fockinks concurrentiepositie niet zo sterk.

III

VERMOGEN EN WINST

De balansen en kapitaalrekeningen verschaffen informatie om trent de vermogensbehoefte en vermogensvorziening bij Fockink. Voor de periode 18701910 zijn van de balansgegevens tienjaarIijkse gemiddelden berekend (Bijlage
II). Bij de berekening zijn de balansen lOvee! mogeIijk in oorspronkelijke
vorm gelaten. Aileen de balansposten effecten, prolongaties en premierekening zijn samengevoegd onder de noemer "uitgezette gelden" en ook is de balang nu opgesteld in volgorde van toenemende liquiditeit.
Ongeveer een-kwart van het vermogen was gelnvesteerd in vaste activa. De
bedrijfsruimte, die voor het merendeel eigendom was van de firma, werd in de
beschouwde peri ode meermaals door aankoop van grond en gebouwen uitgebreid, hetgeen ook af te Jelen valt uit de balans. De industrieIe inventaris
groeide eveneens gestaag. Vee! vermogen lag vast in voorraden. De balanspost
"koopmanschappen" ofwei voorraden, welke onder andere Iikeuren, alcohol, suiker, kruiken en kurken omvatte, was steeds bijlOnder groot. Ook werd
een aanzienIijk deel van het vermogen aangewend voor het verlenen van kre-
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diet aan de afnemers. Voor binnenlandse afnemers gold een krediettermijn
van drie maanden, maar de firma had een grote buitenlandse clientele, waardoor vaak langer op betaling gewacht moest worden. Een deeJ van het eigen
vermogen van de firma, waarvoor kennelijk geen emplooi was binnen het bedrijf, was belegd in effecten en prolongaties. De firma hield een ruime kasvoorraad aan, wat ten dele verklaard kan worden uit het feit dat de grote alcoholinkopen in de maanden februari en maart plaatsvonden.
Hoe kwam Fockink aan haar vermogen? De kapitaalmarkt bood weinig uitkomst. Beleggers waren meer geinteresseerd in Amerikaanse sporen en Russische staatsobligaties dan in de Nederlandse industrie. Ook het bankwezen
speeJde nauweJijks een rol wanneer het ging om het verstrekken van vermogen
op lange termijn 33 ). Het likeurbedrijf was echter bij uitstek geschikt voor opbouw door interne financiering. In 1870 bedroeg het eigen vermogen
/239.000, in 1910/1.000.000. Grafiek 6 geeft een beeJd van de ontwikkeling
in de vermogenssamenstelling.
GRAFIEK6
Tolaal vermogen, eigen vermogen en vreemd vermogen, 1870-1910
(duizenden gulden)
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Bron: Gemeente-Archief Amsterdam: ArchiefWijnand Fockinck: Balansen 1870-1910.

Financiering van het bedrijf geschiedde vrijwel geheel uit eigen middelen.
Het enige vreemd vermogen waar een bescheiden gebruik van werd gemaakt
was het leverancierskrediet. In de hele peri ode was het aandeel van de crediteuren gemiddeld nog geen 86,10.
De groei van het eigen vermogen werd bereikt door het consequent herinvesteren van een deel van de winst, een politiek die ook v66r 1870 al gevoerd
werd; in de aandeelhoudersvergadering van 21 juni 1881 gaf de toenmalige di-
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TABELS
Omvang van de herinvesteringen uit de winst in % van het eigen vermogen en in % van
de winst, tienjaarlijkse gemiddelden over de periode 1870-1910
1870179

1880/89

1890/ 99

1900/ 10

Herinvestering in lJfo
van het kapitaal

10.4

I.S

I.S

0.0

Herinvestering in
van de winst

20.5

6.0

5.S

0.0

0,10

Bronnen: Zie Bij1age III .

recteur Ferdinand Schmitz een overzicht van de geleidelijke vergroting van het
gemeenschappelijk kapitaal. In het jaar 1851 bedroeg dit! 65.000, binnenkort
zou het vertienvoudigd zijn "zonder dat de aandeelhouders zulks merkbaar
hebben kunnen voelen"34). Tabel 8 geeft een indruk van de teruggeploegde
winst in de periode 1870-1910 (zie ook Bijlage III).
In de jaren zeventig was de investeringsvoet (investeringen in % van het
eigen vermogen) het hoogst. Meerdere malen werden aanzienlijke bedragen
op de kapitaalrekening bijgeschreven welke aangewend werden om de
uitbreidingen die in deze jaren plaatsvonden te bekostigen. De jaren tachtig
werden gekenmerkt door een gelijkmatige groei van het eigen vermogen. Hetzelfde lijkt te geld en voor het daarop volgende decennium, maar hier is het
tienjaariijks gemiddelde misleidend. Aileen in 1891 werd een deel van de winst
bij het kapitaal gevoegd. Het eigen vermogen werd in dat jaar met! 150.000
verhoogd en kwam hiermee in een keer op! 1.000.000.
Wanneer we de herinvestering van de winst bekijken in re!atie tot de totale
winst, dan blijkt dat deze financiering uit eigen middelen de vennoten vrij gemakkelijk afging. De groei van het totale vermogen werd vrijwel geheel bereikt door investering van gemaakte winsten, maar zelfs in de jaren zeventig,
to en toch forse bedragen op de kapitaalrekening werden bijgeschreven, ging
het slechts om een-vijfde van de totale winst.
Wins! bij Fockink

Bij de bepaling van de winst is uitgegaan van de nettowinst zoals deze vermeld
staat in de winst- en verliesrekeningen en de balansen. Een dee! van het daar
genoemde bedrag vloeide in de vorm van tantiemes toe aan de directie, een
deel werd, zoals we gezien hebben, in het bedrijf gelaten en het restant werd
uitgekeerd aan de vennoten.
Bezien we de winst in de peri ode 1870-1910 dan kunnen we drie perioden onderscheiden. 1870 even buiten beschouwing gelaten, bewoog de winst zich in
de jaren zeventig tussen de! 154.000 en de! 233.000. De winsten waren in deze jaren vrij wisselvallig, maar toch kan van een stijgende tendens gesproken
worden. Van 1880 tot en met 1895 lag de winst met uitzondering van 1891
voortdurend boven de! 200.000. Na 1895 ging het duidelijk bergafwaarts. In
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het eerste decennium van de twintigste eeuw wist de firma de winst zelfs niet
meer boven de! 150.000 uit te tillen (Bijlage III).
GRAFlEK7

Omzet en winst, 1870-1910
(duizenden gulden)
1.250

1.000

omzet

winst

1870

1880

1890

1900

1910

Bronnen: Gemeente-Archief Amsterdam: Archief Wijnand Fockinck: Grootboeken
1878-1900, ba1ansen 1870-1910.

Winstcijfers op zichzelf zeggen niet zo vee!. In Grafiek 7 is de winst afgezet
tegen de omzet. Voor de jaren 1878-1900 kon de omzet uit de grootboeken gehaald worden. Voor de overige jaren lOU de omzet berekend kunnen worden
door aan de hand van memorialen (1870/77) en journalen (1901110) de verkochte hoeveelheid produkt te reconstrueren. Gezien de tijd die hiermee gemoeid zou zijn, is gekozen voor een schatting van de omzet in de betreffende
jaren. Daarbij is voor de jaren 1870/77 uitgegaan van een winstpercentage van
18070 . Misschien heeft dit percentage iets hoger geiegen. Lager in ieder geval
niet, het lijkt althans niet aannemeiijk dat de omzet in de jaren zeventig op een
hoger niveau lag dan in de daaropvolgende jaren. De omzetcijfers voor
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1901/10 zijn berekend volgens een winstpercentage van 12070. De geschatte
omzetcijfers zijn opgenomen in Bijlage III. Even afgezien van deze geschatte
omzetcijfers, blijkt de winst de omzet min of meer te volgen. Dit is vooral goed
zichtbaar na 1890, toen de daling van de winst samenviel met de dalende omzet.
TABEL9

Winst in % van het eigen vermogen, tienjaarlijkse gemiddelden over de periode
1870-1910

Winst in 070 van het
eigen vermogen

1870179

1880/89

1890/99

1900110

47,9

29,2

20,5

11,4

(REV)

Bronnen: Archief Wijnand Fockinck: Balansen 1870-1910, kapitaalrekeningen 18781910.

De winst uitgedrukt in 070 van het eigen vermogen (Tabel 9) geeft een beeld
van de rentabiliteit van het eigen vermogen, oftewel van de verhouding tussen
het door de eigenaren geinvesteerde vermogen en de opbrengst hiervan.
De verschillen in de winstvoet vragen om een verklaring. Aangezien de
winstvoet de relatie aangeeft tussen winst en eigen vermogen, is de kapitaalvorming mede van invloed op de winstvoet. Zo zal de bijzonder hoge winstvoet van de jaren zeventig mede onder invloed van de sterke kapitaalsuitbreidingen in die jaren gaandeweg gedaald zijn. Er zijn echter nog andere redenen
aan te wijzen voor de daling van de winstvoet. Evenals bij de verhouding omzetlwinst zien we bij de verhouding vermogen/winst die achteruitgang optreden na 1895. Vooral externe factoren zijn van invloed geweest op de resultaten
van het likeurbedrijf. Ze zijn al eerder genoemd: de exportbelemmeringen, de
feIle concurrentie, de accijnsverhogingen en de anti-alcoholcampagnes. Deze
zaken gingen niet ongemerkt aan Fockink voorbij.
De totale winst in de jaren 1870-1910 bedroeg ruim 7 miljoen. Hiervan werd
9070 in het bedrijf gelaten. Van de resterende 6 1/2 ging nog af de tantieme voor
de directie. Van 1882 tot en met 1910 werd jaarlijks 18070 van de winst aan tantiemes uitgekeerd. Wanneer we dit percentage aanhouden voor de hele periode, dan ging het om een bed rag van ongeveer I miljoen. De resterende winst
werd volledig uitgekeerd aan de eigenaren van de firma. Bij een gemiddelde
jaarwinst van j 134.000 kwam dit, uitgaande van zes vennoten, neer op een
jaarinkomen van ruimj 22.000. De directie kreeg daarnaast nog een vast jaarsalaris vanj 5.000. Ter vergelijking: het jaarinkomen van een distillateur bedroeg ongeveer j780 en dat van een magazijnbediendej 52(}JS).
Een vergelijking met een bedrijf uit een andere branche, te weten de firma
S.l. Spanjaard, een textielbedrijf in Borne, biedt een aanknopingspunt om
iets meer te zeggen over het bedrijfsrendement van Fockink. Bekend is immers
wei dat het Fockink vanaf het midden van de jaren negentig relatief slecht
ging, maar in hoeverre de resultaten echt slecht te noemen zijn vah moeilijk te
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zeggen, omdat het ontbreekt aan vergelijkbare cijfers van andere likeurstokerijen. Over de jaren 1892-1900 bedroeg de gemiddelde winstvoet van de firma
Spanjaard 18,8OJo . Fockink boekte in diezelfde peri ode met een winstvoet van
eveneens 18% eenzelfde resultaat. De jaren 1892-1900 waren voor de firma
Spanjaard echter relatief gunstig, terwijl bij Fockink in die jaren juist minder
goede tijden aanbraken 36).

CONCLUSIE
Op grond van de algemene economische ontwikkeling mocht verwacht worden dat Fockink, zoals zoveel nijverheidsinstellingen, de weerslag zou ondervinden van de economische malaise in de jaren 1873-1896. Hiervan is echter
niets gebleken. Fockink expandeerde volop in deze jaren en heeft niet zichtbaar geleden onder de economische depressie. De aard van het produkt van de
firma kan dit helpen verklaren. Likeur was een luxegoed en de clientele van de
firma beyond zich niet in die (onderste) lagen van de bevolking die door de depressie het meest getroffen werden.
Zo min als Fockink te lijden had van de Grote Depressie, zo min deelde zij
in de economische opleving na 1890. Van expansie en bloei was in deze jaren
geen sprake, eerder van het tegendeel. Uit de gemaakte vergelijking tussen de
afzet in 1887 en 1907 blijkt duidelijk de teruggang van de verkopen bij Fockink. De winsten vertonen vanaf het midden van de jaren negentig een dalende
lijn, wat een indicatie is voor het tijdstip waarop de achteruitgang inzette. De
achteruitgang in het bedrijfsresultaat viel vrijwel samen met een wijziging in
de bedrijfsleiding. In 1893 overleed Ferdinand Schmitz, die jarenlang aan het
hoofd van de firma gestaan had. Hij werd opgevolgd door Carel en Joannes
Schmitz en Bernard de Bont. De verandering in de bedrijfsleiding zal echter
niet veel invloed gehad hebben op de bedrijfsvoering, want de drie hadden
v66r hun aanstelling als directeur een lange leerperiode binnen het bedrijf achter de rug . Ben verklaring voor de minder goede resultaten na 1895 moeten we
dan ook zoeken bij de externe factoren die hiervoor al meermalen genoemd
zijn. Ben stijgend publiciteitsbudget kon niet voorkomen dat onder invloed
van deze factoren de afzet verminderde en de winsten daalden, maar des ondanks bleef Fockink vooralsnog een rendabel bedrijf.
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BIJLAGEI

Totale en Amsterdamse export van likeur 1870-1910, in hectoliters ·)
Totaa1

Amsterdam

0/0

1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879

1.545
1.865
2.310
2.271
2.282
2.524
2.425
2.631
2.874
2.995

1.325
1.625
2.060
2.005
1.943
2.214
2. 153
2.390
2.620
2.990

86
87
89
88
85
88
89
91
91
100

1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889

3.414
3.538
3.654
3.487
3.425
3.261
2.914
3. 129
3.024
3.463

3.220
3.270
3.450
3.230
3. 170
3.980
2.690
2.880
2.750
2.870

94
92
94
99
94
91
92
92
91
83

1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899

3.789
4. 122
3.462
3.646
3.778
4.082
4.041
4.717
4.556
4.829

3.120
3.330
2.720
2.570
2.530
2.790
2.620
2.890
2.980
2.800

82
81
79
70
67
68
65
61
65
58

1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910

5.047
4.313
4.999
4.997
5.307
5.484
5.423
5.877
5.393
5.842
6.333

2.660
2.450
2 .640
2.690
2.640
2 .660
2.780
2.920
2.720
3.110
2.860

53
57
53
54
50
49
51
50
50
53
45

.) De waarde van 1 hectoliter likeur wordt in de Statistiek van In-, Uit- en Doorvoer op
f 40 geste1d.
Bronnen: Verslagen Kamer van Koophande/ en Fabrieken Amsterdam 1870-1876;
1876-1910; Statistiek van In-, Uit- en Doorvoer.

BIJLAGE II
Balansen van Wijnand Fockink (tienjaarlijkse gemiddelden) 1870-1910
Activa
(* f 1000)

1870179

1880/ 89

1890/ 99

1900/ 10

Passiva
(0 f 1000)

1870179

1880/ 89

1890/ 99

1900110

Vaste goederen
Inventaris

128
18

261
25

306
26

352
31

Eigen vermogen
Crediteuren

420
88

794
91

985
78

1.000

Voorraden

294

470

516

389

Winst

184

231

200

117

Debiteuren

164

283

259

244

Uitgezette
gelden O

38

21

82

93

Kas

49

77
ttl
ttl

z
>
a::

~

ttl

;0

46

50

~

36

a::

Ul

Diversen

24

10
692

1.116

1.263

ttl

42
1.194

692

1.116

1.263

1.194

r
~

ttl

c:

;0

0) Effecten, pro1ongaties en premierekening .

~

til

;0

m

;0::

-

w

\0

~

tTl
tTl

Z

»
~

~

tTl

"~

BIJLAGE II (vervolg)
De vennoten van Wijnand Fockink en hun aandeel in defirma (tienjaarlijkse gemiddelden) 1870-1910

~

C/l

tTl

r

;;;:

(* f 1000)

tTl

1 jan.

G.M .H .
Schmitz

1870179

168

83

42

42

42

33

9

418

1880/ 89

315

155

79

79

79

65

14

786

1890/ 99

74

259

19

37

163

163

144

126

1900/ 10

25

16

104

286

286

M.J.P.
M.F.E.
Elsensohn De Bont

E.J.W.H . C.M.p.C. C.l.l.
Schmitz
Schmitz
Schmitz

M.M .M.
Bruning

B.l .M.
De Bont

1.H.
Schmitz

M.A .A.
Spree

Totaal*)

1.000

*) Het totaal komt niet altijd overeen met de som der aandelen. Dit komt doordat de bedragen steeds afgerond zijn op dui zenden gulden.

Bron : Gemeente-Archief Amsterdam : Archief Wijnand Fockinck: Gei'nteresseerdenrekeningen 1878-1910, balansen 1870-1910.
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III

985
182

C
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BIJLAGE III
Kapitaa/, omzet, winst en herinvesteringen 1870-1910
(winst in % van het kapitaa1, herinvesteringen in % van de winst, 1870-1910)

if

1000)

1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880**)
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910

Kapitaa1

Omzet

Winst

Herinvestering

239
254
269
330
389
419
504
554
604
620
710
740
760
775
795
810
820
830
850
850
850
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

704*)
893*)
1.138*)
885*)
855*)
1.292*)
1.141 *)
1.242*)
979*)
1.078*)
1.123
1.184
1.246
1.242
1.275
1.246
1.208
1.231
1.189
1.146
1.173
1.167
1.216
1.080
1.080
1.124
1.050
1.061
1.013
963
957
1.018*)
1.022*)
1.095*)
892*)
1.028*)
944*)
805*)
840*)
919*)
1.121 *)

127
161
205
159
154
233
205
224
168
187
234
225
236
225
226
232
227
259
225
220
258
183
241
217
215
246
163
171
160
150
126
122
123
131
107
123
113
97
101
110
134

15
15
62
59
30
85
50
50
16
10
30
20
15
20
15
10
10
20
0
0
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Herinvestering
Winst
(% van het
(% van de
kapitaa1)
winst)
53,2
63,5
76,3
48,3
39,6
55,5
40,7
40,4
30,8
30,2
33,0
30,4
31,1
29,0
28,5
28,6
27,7
31 ,2
26,4
25 ,8
30,4
18,3
24,1
21,7
21,5
24,6
16,3
17,1
16,0
15,0
12,6
12,2
12,3
13,1
10,7
12,3
11,3
9,7
10,1
11,0
13,5

11,8
9,3
30,0
37,0
19,5
36,6
24,3
22,4
8,6
5,3
12,8
8,9
6,3
8,9
6,6
4,3
4,4
7,7
0
0
58,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

*) Deze omzetcij fers zijn geschat. Hierbij is uitgegaan van een winstpercentage van
18% (1870177) en 12% (1901110)
**) Eigen vermogen stijgt met! 80.000 door herwaardering onroerend goed .
Bronnen : Gemeente-Archief Amsterdam : Archief Fockink : Grootboken 1878-1900,
kapitaalrekeningen 1878-1910, ba1ansen 1870-1910.
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VI
HET BELEGGINGSGEDRAG VAN HET ECHTP AAR KWIST,
1900-1940
door
J.A.W. VAN POORTVLIET
In het Amsterdamsch Ejjectenbladvan 15 oktober 1930 geeft een lezer in een
ingezonden brief, zijn ongezouten mening over effectenbezitters die speculeren op koersdalingen: "Schrijvende over de mijns inziens zeer juiste geste van
het New Yorksch beursbestuur, om de baissiers te beletten, aldaar hun luguber
handwerk ongebreideld te blijven voortzetten, zegt in uw No van 8 dezer uw
verslaggever; ,Men kan zeggen, dat het op een onbehagelijke positie duidt,
wanneer het bestuur eener beurs zich gaat bemoeien met overigens als bonafide beschouwde beurszaken (= baissezaken!)' .... Ik heb mij allang verwonderd, dat niet aan aile beurzen de baissezaken verboden werden en dat de regeeringen niet met spoed ertoe zijn overgegaan, om de hyena's der beurs, zooals ik de baissiers beschouw, bij voortzetting hunner zaken met den strafrechter in aanraking te brengen. Dit ware door een eenvoudig wetsvoorstel te bereiken geweest"').
De heer Cobben die hier aan het woord is, oordeelt hard over hande1aren die
speculeren op koersdalingen. Niettegenstaande deze uitgesproken mening
over een dergelijke beleggingsstrategie, zijn we nog slecht op de hoogte van het
beleggingsgedrag van Nederlandse effectenbezitters in de eerste helft van de
twintigste eeuw. Het is onduidelijk of de typering van de heer Cobben als kenmerkend beschouwd kan worden voor het beleggingsgedrag in die periode.
Laten eigenaren van obligaties en aandelen zich bij het beheren van hun waardepapieren lei den door het koersverloop van een fonds? Of beleggen zij juist
geheel willekeurig hun geld in effecten?
Algemeen bekend is de negentiende-eeuwse renteniersmentaliteit, die voortkomt uit "de gevolgde beleggingspolitiek om prima fondsen te kopen en deze
dan, onverschillig wat er ook gebeurt en hoe de beurskoers staat, eenvoudig
vast te houden"2). Maar we weten bijna niets van de wijze waarop een particulier in de twintigste eeuw zijn effectenportefeuille beheert. In dit artike1 wordt
nagegaan op welke wijze effectenbezitters in de peri ode 1900-1940 hun effectenportefeuille beheerden . Het is de vraag of er sprake was van weloverwogen
beheer van het effectenbezit, waarbij het beleggingsgedrag afgestemd wordt
op beleggingsmaatstaven. Daarbij kunnen we naast het koersverloop den ken
aan het rendement op de belegging en het verhoudingscijfer tussen de koers en
de nominale waarde van een stuk.
Een antwoord hierop kan een bijdrage leveren aan de kennis over de effectenbezitters in Nederland in de eerste helft van de twintigste eeuw . Ook kan er
meer inzicht ontstaan over de wijze waarop de bezitters van effecten het beheer over hun portefeuille voeren en het be lang van het koersverloop daarbij.
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Onze gebrekkige kennis op dit gebied wordt vooral veroorzaakt door het
ontbreken van geschikt bronnenmateriaal. Memories van successie of boedelinventarissen geven weliswaar een overzicht van de bezittingen van een persoon, maar beide bronnen laten de omvang en samenstelling van het effectenbezit op een moment zien . Op welk tijdstip de diverse waardepapieren in het
bezit van de betreffende persoon zijn gekomen, wordt niet vermeld . Vragen
over veranderingen in de samenstelling van het effectenbezit, door aan- of verkoop van obligaties en aandelen gedurende het leven van de effectenbezitter,
kunnen met dergeJijke bronnen niet beantwoord worden.
De administratie van het echtpaar Kwist biedt echter de unieke moge1ijkheid om het beheer van het effectenbezit door de tijd heen te volgen 3 ). De uitzonderlijke informatie over wanneer en tegen welke prijs een waardepapier is
aan- of verkocht, is in de nagelaten effectenboeken terug te vinden .
Om meer inzicht te krijgen in het beleggingsgedrag van het echtpaar Kwist,
zijn ruim 150 handelstransacties bestudeerd . In het onderzoek zijn uitsluitend
waardepapieren opgenomen die aan- of verkocht zijn in de periode 1903-1938
en waarvan bekend is op welk moment dat gebeurd is. Daarbij heb ik me afgevraagd of er sprake was van weloverwogen beheer van het effectenbezit. Werd
het aan- of verkoopbesluit beinvloed door het koersverloop van de effecten?
Was het rendement bepalend of speelde de verhouding tussen koers en nominale waarde een rol in het besluit om te kopen of te verkopen? Was er kortom
sprake van rationee1 beheer van de effectenportefeuille? In dit verband toets ik
ook de kenmerken van de Nederlandse belegger zoals die door Bosch zijn
weergegeven. Enige nuancering blijkt daar op zijn plaats te zijn.
Ik realiseer me dat de basis van twee effectenbezitters en 150 handelstransacties te smal is om daar algemene conc1usies aan te verbinden. De priveadministratie van het echtpaar Kwist maakt het wei mogelijk een eerste spade
in dit onontgonnen onderzoeksterrein te zetten .

Selectie en bewerking
Zowel Anna van den Bergen als haar latere echtgenoot J .J . Kwist bezaten voor
hun huwelijk reeds aandelen en obligaties. Vanaf de huwelijksdatum in april
1903 zette de heer Kwist een administratie op . Naast een gewoon kasboek en
een overzichtsboek hield hij ook een effectenboek bij, tot het moment waarop
hij in september 1908 overleed . Voor de daaropvolgende 19 jaar kunnen we
niet over directe gegevens beschikken. Pas vanaf 1927 is er weer informatie
over de effectenportefeuille van het echtpaar Kwist voorhanden. Dit tweede
effectenboek is door de weduwe van meneer Kwist, mevrouw Kwist-Van den
Bergen bijgehouden. De vroegste gegevens in dit boek dateren van 1927 en 10pen door tot in 1938. Bij het zoeken van geschikte fondsen voor het onderzoek, heb ik gebruik gemaakt van beide effectenboeken, hoewel deze geen
aaneensluitende periode beslaan .
Na selectie zijn er 101 aankooptransacties en 53 verkoopbesluiten in het onderzoek opgenomen. De waarde van deze aan- en verkopen bedraagt in totaal
j220.000. Daarmee beslaat het onderzoek een groot deel van het totale effec-

146

BELEGGINGSGEDRAG VAN ECHTPAAR KWIST

tenbezit van het echtpaar Kwist. Om verschillende redenen zijn ongeveer 45
fondsen met een totale waarde vanf 50.000 buiten het onderzoek gebleven.
De wijze waarop een effectenportefeuille beheerd wordt, komt het best tot
uiting in de actief uitgevoerde aan- en verkoophandelingen. In het onderzoek
zijn daarom uitsluitend waardepapieren opgenomen die aan twee criteria voeldoen . Ten eerste moet het een vrijwillige koopactiviteit betreffen en ten tweede
moet de datum van de handelstransactie bekend zijn.
De effecten die ergens in de periode 1909-1927 zijn verdwenen of verworyen, zijn uiteraard niet in het onderzoek betrokken. Dit ligt niet anders voor de
waardepapieren die aan het begin van de twintigste eeuw geerfd zijn van de wederzijdse ouders. De wijze waarop deze aandeIen en obligaties in eigendom
van het echtpaar Kwist zijn gekomen heeft weinig van doen met een actief
koopbeleid. Hetzelfde bezwaar geldt voor de obligaties die afgelost of uitgeloot zijn. Ook daar is geen sprake van een vrijwillige beslissing.
De obligaties en aandelen die eigendom zijn van de kinderen Nellie en Lena
zijn weI geselecteerd, voorzover ook voldaan is aan het tweede criterium. Het
betreffen waarschijnlijk aan de kinderen geschonken waardepapieren of toebedeelde bezittingen uit de onverdeelde nalatenschap van hun vader. In geen
van beide gevallen is dit een reden deze waardepapieren uit te sluiten, want het
ligt voor de hand dat mevrouw Kwist het beheer erover voerde.
De indeling van de gebruikte effectenboeken komt vrijwel overeen. In elk
deel treffen we voorin een alfabetische index op naam van het fonds aan, met
een paginaverwijzing. De gegevens van de afzonderlijke fondsen staan vermeld op twee pagina's. Consequent staan de ontvangen renten en dividenden
op de rechter bladzijde vermeld, waarbij het ontvangen bedrag per coupon of
dividendbewijs exact is aangegeven. De volledige naam van het fonds, en specificaties als rentepercentage, serienummer en nominale waarde zijn op de andere bladzijde te vinden . Hier is ook de datum vermeld waarop het betreffende
stuk eventueel is afgelost, verkocht of uitgeloot.
HoeweI het effectenboek over de peri ode 1927-1938 in grote lijnen dezelfde
informatie geeft, is deze minder overzichtelijk opgebouwd. Op een en dezelfde
pagina worden regelmatig de gegevens van 2 of zelfs 3 verschillende fondsen
vermeld. Aanvankelijk werd pagina 17 bijvoorbeeld gereserveerd voor de
4,5070 obligaties van de Koninklijke Hollandsche Lloyd, maar nadat deze
waardepapieren afgelost waren, werd dezelfde pagina nog twee maal gebruikt
voor de gegevens van de Maatschappij Calve te Delft en tens lotte voor de
pandbrieven ten laste van de Bataafsche Hypotheekbank. De overzichtelijkheid in dit deel wordt nog verder beperkt door doorgekraste rentepercentages,
veranderde serienummers en doorhalingen.
Voor het verkrijgen van de noodzakelijke koersgegevens heb ik gebruik gemaakt van het Amsterdamsch Effectenblad. In dit blad is de "Officiele Prijscourant van de Vereeniging voor den Effectenhandel" opgenomen. De dagelijks tot stand gekomen koersen op de Amsterdamse effectenbeurs staan vermeld in de prijscourant, waarbij de koersen genoteerd zijn in procenten van de
nominale waarde van de stukken.
Tot slot nog een enkel woord over de betrouwbaarheid van de gebruikte ef-
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fectenboeken . Deze lijkt mij groOt. Er zijn geen redenen te bedenken waarom
de heer ofmevrouw Kwist in de eigen administratie zou frauderen. Het was in
hun belang om de gegevens zorgvuldig te noteren, om het beheer over hun portefeuille zo goed mogelijk te kunnen voeren.

I

HET ECHTP AAR KWIST EN HUN EFFECTENBEZIT

Het De1ftse echtpaar Kwist-Van den Bergen beyond zich, zoals we zullen zien,
niet onderaan de maatschappelijke ladder. Aan de hand van de indicatoren
beroep, inkomen en vermogen zal ik hun sociale positie toelichten .
Van de heer Kwist is bekend dat hij als landmeter werkzaam was bij de overheid . Hij behoorde daarmee tot een kleine beroepsgroep die in die tijd kon rekenen op aanzien en prestige. Op basis van de Volks- en Beroepentelling van
1909 blijkt dat het overheidspersoneel binnen de totale beroepsbevolking niet
meer uitmaakte dan 4070 4 ) .
Het salaris van het heer Kwist was eveneens benijdenswaardig. Voor zijn
huwelijk in 1903 verdiende Kwistf 2.100 op jaarbasis, terwijl hij f 300 meer
kreeg in de jaren daarna. Dit blijkt ongeveer 5 maal zoveel te zijn als het inkomen van een arbeider, zoals ik dat berekend heb op basis van een C.B.S.uitgave'). We moeten daarbij denken aan een arbeidersloon van f 450 per
jaar.
Op basis van deze twee criteria ontstaat de indruk dat de familie Kwist tot de
welgestelde bovenlaag in de samenleving gerekend kan worden. Wat betreft
het vermogensaspect maak ik gebruik van de resultaten van een in Leiden uitgevoerd onderzoek naar laat-negentiende eeuwse Leidse vermogensbezitters·). Omvang noch samenstelling van de vermogens zijn in de loop van die
twintig jaar fundamenteel veranderd, zodat het niet bezwaarlijk is dit Leidse
onderzoek als referentiekader te gebruiken. De bijna spreekwoordelijke stabiliteit van de Nederlandse vermogensverhoudingen aan het eind van de negentiende eeuw is daar debet aan7).
De waarde van het totale kapitaal van het Delftse echtpaar uit het onderzoek ontloopt het berekende gemiddeld totaal vermogen van de Leidse effectenbezitters bij elkaar weinig. In 1903 berekende de heer Kwist zijn vermogen
opf 85.000. Dit kan een voorzichtige schatting zijn, omdat het een berekening
is voor de vermogensbe1asting. Drie jaar later was het kapitaal veel groter,
door de in dat jaar ontvangen gelden uit de boedelscheiding van zijn ouders.
Inclusief deze erfenis bedroeg het vermogen van het echtpaar Kwist toen
f 134.000. Het berekende gemiddelde kapitaal van de Leidse vrije beroepsuitoefenaren ligt rond def 100.000. In verge1ijking hiermee valt de grootte van
het vermogen van het De1ftse echtpaar niet uit de toon . Ook de omvang van
het effectenbezit van het Delftse echtpaar komt overeen met dat van de Leidse
vrije beroepsbeoefenaars.
Tevens wil ik het bestedingspatroon van het Delftse echtpaar schetsen, als
aanvullend aspect van hun sociale plaatsbepaling. Dank zij het kasboek dat de
heer Kwist bijhie1d zijn we op de hoogte van de dagelijkse uitgaven van het
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echtpaar. In de recapitulatie over 1904 vermeldt bijvoorbeeld de post "kleeding" een bedrag van bijnaj 500. Aileen deze uitgave overschrijdt al het jaarinkomen van een arbeider uit die tijd . Andere uitgaven versterken het vermoeden dat het echtpaar tot de gegoede burgerij gerekend kan worden. Regelmatig keren posten als "theater" en "operabezoek" in het kasboek terug, evenals abonnementsgelden voor binnenlandse- en buitenlandse tijdschriften.
Ook bezit het Delftse echtpaar vrij exclusieve consumptiegoederen als twee
fietsen, een telefoon , fototoestel en grammofoon. Dank zij het werk van H.
Baudet kunnen we iets zeggen over de ontwikkeling en het gebruik van dergelijke consumptiegoederen. Het bezit van een fiets in het begin van de twintigste
eeuw was niet langer een novum, aldus Baudet. Het berijden ervan vereiste
geen moed en behendigheid zoals in vroeger tijden, maar het was nog geen
massagoed zoals tegenwoordig 8 ). In 1905 had slechts 50/0 van de Nederlandse
bevolking een fiets in zijn bezit 9 ) . Dat zowel de heer Kwist als mevrouw Kwist
daarbij een fiets had, spreekt tot de verbeelding.
De kosten van de genoemde produkten waren dusdanig hoog, dat ze als
weeldegoederen van enkelen te be schouwen zijn. De camera die Anna Kwist
op 30 april 1904 kocht bij Visser-Van Weeren, kostte bijvoorbeeld meer dan
j 50. Voor een fiets moest in die jaren 10 it 12 maal een gemiddeld weekloon
van een arbeider betaald worden 10) . Kortom, het echtpaar Kwist kon zich uitgaven permitteren die het budget van vele tijdgenoten te boven ging .

*
De omvang van het effectenbezit van de familie Kwist was niet exception eel
voor mensen met een kapitaal van ongeveer 1135.000. We gaan nu kijken of
de typische trek ken van de Nederlandse belegger, zoals beschreven door K.
Bosch, van toepassing zijn op het onderzochte Delftse echtpaar").
In eerste instantie wijst Bosch op het conservatieve be leggings schema van de
Nederlandsche effectenbezitters. Hij zegt dat het bezit van aande1en pas bij
grote vermogens verantwoord wordt geacht. De ontwikkeling in de effectenportefeuilJe van het echtpaar Kwist ilJustreert dit goed. Door de erfenis in 1906
neemt het tot ale vermogen toe. Tegelijk zien we dat het aandelenpakket in een
keer stijgt van 2,4% tot 14%.
Een tweede kenmerk dat Bosch aanstipt is het streven van de Nederlandse
effectenbezitter om zijn risico's te beperken door zijn aandelen en obligaties
sterk verspreid te beleggen. Dit is zeker het geval bij het echtpaar Kwist. Zij bezitten fondsen in aile denkbare landen en bedrijfstakken. Er is zelfs sprake van
een mondiale spreiding van het effectenbezit. Naast effecten in Europese, Aziatische, Noord- en Zuid-Amerikaanse land en hebben ze zelfs enkele lootjes
ten laste van Belgisch-Kongo. De consequentie van deze risicospreiding is dat
de portefeuille uit veel fondsen bestaat en dat in elk specifiek fonds maar een
klein geldbedrag belegd is. De familie bezit herhaaldelijk slechts een of twee
stukken vanl 1.000 nominaal per fonds . Grotere bedragen in een en hetzelfde
fonds zijn een zeldzaamheid. De ruimj 6.000 die geinvesteerd zijn in de 4,50/0
tabakslening van Japan is binnen de onderzochte portefeuille een unicum.
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Bosch noemt ook de geringe beleggingsactiviteit als kenmerkend. Eenmaal
aangekochte fondsen zouden niet snel verkocht worden. De berekende gemiddeJde omloopsnelheid van de effecten van de heer en mevrouw Kwist ligt boyen de tien jaar, wat niet bepaald als hoog beschouwd kan worden. In zijn algemeenheid wordt hiermee het door Bosch gesignaleerde kenmerk bevestigd,
maar er zijn wei degelijk grote verschillen te constateren. Niet zo zeer de verschillen tussen de diverse so orten waardepapieren zijn opvallend, maar veeJeer
die tussen binnenlandse en buitenlandse fondsen. Een dergelijke onderverdeling naar binnen- en buitenland levert markante verschillen op. Voor zowel de
obligaties als de pandbrieven is de omloopsnelheid van binnenlandse fondsen
opmerkelijk groter dan die van de buitenlandse. Binnenlandse obligaties blijyen bijvoorbeeld gemiddeld ruim vijf jaar in de effectentrommel alvorens verhandeld te worden tegen ruim 13 jaar voor buitenlandse obligaties. Bij de
pandbrieven is dit respectievelijk 13 jaar en 28 jaar.
Mogelijk houdt dit verband met de beschikbare informatiestroom vanuit
Den Haag. Via dagbladen kan men op de hoogte blijven van de financiele situatie waarin de landeJijke overheid verkeert. Dit is veeJ moeilijker voor andere Europese staten en bijna onmogeJijk voor landen buiten Europa. Kennis
over gewijzigde rentepercentages, conversiemogelijkheden en nieuwe leningen kan de activiteit van de familie Kwist vergroot hebben.
Het sorteren van de waardepapieren naar bedrijfstak levert een nog verrassender beeld op, zoals te zien is in Tabel 1. Er blijken grote verschillen te bestaan in de gemiddelde bezitsduur tussen de diverse bedrijfssectoren. Vit Tabell komt duidelijk naar voren dat het vasthouden van waardepapieren niet
voor aIle bedrijfstakken even sterk geldt.
Obligaties die uitgegeven zijn door banken en bedrijven trekken de aandacht. Deze obligaties blijven 2 a 3 jaar in de effectentrommeJ, waarna ze weer
verhandeld worden. Dit is een bijzonder hoge omloopsnelheid vergeleken met
het totale gemiddelde van meer dan 10 jaar. Blijkbaar zijn de fondsen van dergelijke instellingen niet beschouwd als een blijvende geldbelegging. Dat ligt geheel anders voor de obligaties en aandelen in de spoorwegsector.
Mevrouw Kwist moet vee I vertrouwen in spoorwegwaarden gehad hebben.
Zowel obligaties als aandelen zijn gemiddeld meer dan 15 jaar onafgebroken
vastgehouden. Opmerkelijk genoeg wordt in de literatuur doorgaans gewezen
op het speculatieve karakter van spoorwegfondsen. In het begin van de twintigste eeuw werd er op grote schaal door het Nederlandse publiek in Amerikaanse "spoortjes" gehandeld. Joh. de Vries spreekt zelfs van roekeloze
speculatie 12). Een dergelijk gedrag sluit langdurig vasthouden van waardepapieren uit. Toch is het minder tegenstrijdig dan het op het eerste gezicht lijkt.
Veeleer komt hier de verschuiving in de soliditeit van de spoorwegwaarden
naar voren.
Bosch merkt op dat de houding ten opzichte van Amerikaanse spoorwegwaarden in de loop van de twintigste eeuw is veranderd 13). De spoorwegsector
werd een soli de belegging en de belangstelling ervoor nam af. De speculatiezucht richtte zich meer en meer op industriele aandeJen en minder op spoorwegen. Dit is terug te vinden in het effectenhezit van de familie Kwist.
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TABEL I
Gemiddelde omloopsnelheid van de totale ejjectenportejeuille over 1903-1938 naar
bedrijjssector
Totaal aantal
stukken

Totale
bezitsduur
(dagen)

Gemiddelde
bezitsduur
(jaren)

Obligaties
waarvan:
Overheid
Banken
Industrie
Spoorwegen
Bedrijven
Diverse

229

793.280

9 y,

135
9
31
29
6
19

498 .375
9.043
57.330
168 .010
4.776
55.746

10
2 3,4
5
15 3,4
2
8

Aandelen
waarvan:
Banken
1ndustrie
Spoorwegen
Diverse

55

232 .981

11 1/,

43
3
7
2

156.574
8.707
44.504
23.196

9 3,4
8
17 y,
31 3,4

Pandbrieven

46

230.854

13 3,4

330

1.257.115

10 y,

Totaal

Bron: Effectenboeken van de familie Kwist.

Daarnaast houdt de lage omloopsnelheid van spoorwegwaarden verband
met de veranderde politieke situatie in Rusland. Van de 29 spoorwegobligaties
die de familie Kwist beheerde waren er 6 in Rusland belegd. Door de annulering van de Russische staats schuld in 1918 werden de effecten die in dat land
belegd waren waardeloos. In de jaren twintig noteerden deze stukken aan de
Amsterdamse effectenbeurs minder dan 1% van de nomina Ie waarde. Het is
begrijpelijk dat de obligaties van de "Groot Russische-", de "Nicolai-" en de
"Oral-Vitebesk Spoorweg-Maatschappij" tot op het laatste moment in de effectenportefeuille zijn blijven zitten. Verkoop van dergelijke waardepapieren
levert toch niets op. De lange periode waarover deze effecten vastgehouden
zijn, vertekent de gemiddelde omloopsnelheid van de spoorwegwaarden weI.

II

HET KOERSVERLOOP OP DE EFFECTENBEURS

Vooralsnog weten we niet of de vasthoudpolitiek zich voordeed ongeacht het
koersniveau van de obligaties en aandelen . Het is goed denkbaar dat een effectenbezitter voomamelijk waardepapieren koopt in een periode dat de koersen
laag staan en stukken verkoopt in tijden van hoge koersen.
In eerste instantie onderzoeken we of er een overeenkomst te zien valt tussen
de frequentie van de aan- en verkoopactiviteiten en het algemeen koersniveau
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aan de Amsterdamse effeetenbeurs' 4 ). Daarbij is zowel het totaal van 101 aankopen als de 53 verkopen op 100070 gesteld. In Tabe12 zijn de transaeties in vijf
perioden weergegeven, die eorresponderen met het algemeen koersverloop
aan de effeetenbeurs. De eerste periode 1900-1903 en de vierde periode 19301936 kenmerken zich door dalende koersen, en vormen de potentiele aanloopjaren. In de overige jaren hebben we te maken met stijgende koerswaarden.
Dit is het geval in de peri ode 1904-1910,1924-1929 en in de laatste twee jaren,
1937-1938. Elk tijdvak omvat niet evenveel jaren, later kom ik daar nog op terug. Uiteraard is de periode 1910-1927 buiten besehouwing gebleven, omdat
we daarover geen informatie in de gebruikte effeetenboeken vinden.
De familie Kwist lijkt geen duidelijke voorkeur voor een bepaalde marktsituatie gehad te hebben . Het aankopen van waardepapieren is niet overwegend
gebeurd op momenten dat de koersen laag genoteerd stonden. Ongeveer de
helft van de aankoopporders is gedaan in een periode waarin de koersen een
stijgende tendens vertonen. In de hausse periode 1904-1910, 1924-1929 en in
de laatste peri ode 1937-1938 is 55% van aile aankooptransaeties afgesloten.
Een opwaartse koersbeweging weerhield het eehtpaar en later mevrouw Kwist
er niet van geld in effeeten te beleggen. Ais aehterliggende motivatie kunnen
we den ken aan de gekoesterde hoop op verdere koersstijging.
Net zo min is er een uitgesproken voorkeur te ontdekken bij de verkooptransaeties van het eehtpaar Kwist. Het idee dat het te koop aanbieden van effeeten bedoeld is om te profiteren van de hoge koersen is niet overtuigend.
Sleehts de helft van de verkopen gebeurt in tijden dat de koersen hoog genoteerd zijn .
De totale frequentie van de aan- en verkoopaetiviteiten in de jaren dertig
loopt in het ~Og . Zoals in Tabel2 te zien is, valt bijna 40% van de aan- en verkoopbesluiten in een periode. In de jaren 1930-1936 vindt 36% van de aankooptransaeties plaats en worden 22 van de in totaal 53 verkoopbeslissingen
genomen. Het versehillend aantal jaren per peri ode vertekent deze resultaten
niet. De indruk dat een groot deel van de handelstransaeties plaats had in de
erisisjaren wordt bevestigd door het gemiddeld aantal beleggingsaetiviteiten
per jaar. In de periode 1930-1936 werden gemiddeld 2 tot 4 maal zo veel handelsinitiatieven op de beurs ontplooid als in de voorgaande tijd. Een opvallende uitsehieter vormt de periode 1937-1938. Mevrouw Kwist ontwikkelde in de
twee jaren extreem veel aetiviteiten. Er wordt gemiddeld 17 maal per jaar een
wijziging in de effeetenportefeuille doorgevoerd.
Hiermee is tevens aangegeven dat met het overlijden van de heer Kwist in
1908 geen abrupt einde aan de beleggingsaetiviteiten is gekomen. Weduwe
Kwist-Van den Bergen bleef de effeetenportefeuille aetief beheren. Veelal
wordt er vanuitgegaan dat oudere mensen een minder aetief beleggingsbeheer
voeren over hun effeetenbezit. Door de ouderdom zouden ze daar niet langer
toe instaat zijn. Opmerkelijk genoeg namen de beursaetiviteiten van mevrouw
Kwist juist toe met de stijgende leeftijd. Dat hierbij geen sprake is van het afbouwen van het effeetenbezit, blijkt uit de grote hoeveelheid aankopen in die
jaren.
Ik wi! op deze plaats enkele suggesties doen om deze verhoogde inspanning-
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en te verklaren. Het is mogelijk dat mevrouw Kwist in deze jaren de opbouw
van haar effectenportefeuille opzettelijk veranderde om het beheer te vergemakkelijken. Door haar hoge leeftijd lOU zij wellicht behoefte hebben gehad
om de spreiding van de effecten naar land en bedrijfssector te verminderen.
Tevens kan er sprake zijn van een streven de kwaliteit van de portefeuille te
verhogen om lo een waardevolle erfenis achter te laten voor de kinderen. Er
zijn aanwijzingen die deze laatste suggestie ondersteunen. In een volgende paragraaf kom ik daarom op deze zaak terug.
Een specifiek aspect van elk van de waardepapieren is de koers waartegen
het stuk verhandeld is. Er is nagegaan of het beheer van de portefeuille op
rationele wijze afgestemd kan zijn geweest op de koers van het fonds op het
moment van aan- ofverkoop. Van 97 aankoop- en 51 verkooporders is de prijs
bekend waartegen een effect verhandeld is. In eerste instantie zijn de koersen
ingedeeld naar pariteit (waarde) van de stukken, waarbij we drie categorieen
onderscheiden. Als de koerswaarde geiijk is aan de nominale waarde van een
effect, valt de transactie in de categorie "a pari". De andere categorieen bestaan uit transacties die uitgevoerd zijn tegen een koers "boven pari" of "onder pari". Ter illustratie kan de verkochte 30/0 obligatie van de gemeente Culemborg genoemd worden. De nominale waarde van deze overheidsobligaties
is! 500. In januari 1906 werd dit effect verkocht voor 70% van de nominale
waarde, waarmee de verkoop tot de categorie "beneden pari" behoort. Daarmee is het overigens een bijzondere verkoop geweest, zoals nog zal blijken.
Het echtpaar Kwist lijkt doordacht gehandeld te hebben bij het nemen van
koopbesluiten. Zoals in Grafiek I te zien is, was er systematiek in de prijs
waartegen aan- en verkocht is. Ruim de helft van aile aankoopactiviteiten is
ondernomen op een moment dat de koers lager stond dan de nominale waarde. Bij de verkoopbeslissingen ligt dat anders. In 60% van aile verkoopbesluiten heeft het echtpaar de stukken verkocht tegen een koers die boven pari noteerde. Hiermee is niet gezegd dat het echtpaar daadwerkelijk koerswinst heeft
gemaakt. Daarvoor zouden we de aanschafkosten moeten weten en de aan- en
verkoopprijs van een en hetzelfde stuk moeten vergelijken . Nochtans wijst de
koers waartegen een handelstransactie uitgevoerd wordt op een rationeel beleggingsgedrag. De kosten worden zo laag mogelijk gehouden en de verkoop
boven pari maakt koerswinst mogelijk.
Verrassend groot is het aandeel van aankopen a pari. Een-kwart van aile
aangeschafte waardepapieren is tegen de exacte geldelijke waarde gekocht. In
praktijk betekent dit dat het veelal om recent geemitteerde obligatiefondsen
gaat. De koers van uitgifte van dergelijke leningen schommelt rond de 100%.
Veelvuldig betreft het nieuwe staatsleningen van Nederlands-Indie. De overheid behoeft kapitaalverschaffers niet te 10k ken door een uitgiftekoers beneden pari vast te stellen. De zekerheid en soliditeit van het fonds zijn voldoende
argument om de waardepapieren te kopen. De populariteit van overheidsobligaties leidt dus tot emissiekoersen a pari.
Naast geemitteerde staatsleningen zijn ook leningen van locale instellingen
door het Delftse echtpaar a pari gekocht. Hierbij is geen sprake van een overheid die de belegde hoofdsom waarborgt en in staat is de beloofde renteop-
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TABEL2
De aan- en verkoopactiviteiten in de periode 1900-1938
(in absolute aantallen en procenten)
1900-1903 *) 1904-1910 1924-1929 1930-1936*) 1937-1938

N

absolute aantallen:
Aankoop

9

23

19

36

14

101

Verkoop

0

7

4

22

20

53

Totaal

9

30

23

58

34

154

Aantal
transacties per
jaar (gemiddeld)

>2

>4

>4

>8

8,9

22,8

18,8

35,6

13,9

Verkoop
(N = 53)

0

13,2

7,6

41,5

37,7

Totaal

5,8

19,5

14,9

37,7

22,1

in procenten:
Aankoop
(N= 101)

17

Bron: Effectenboeken van de familie Kwist.
*) Deze peri ode kenmerkt zich door een dalende koersbeweging.

GRAFIEK I
Totaal aan- en verkopen van effecten
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brengsten uit te betalen. Bij deze aankoopbeslissingen spelen andere motieven
een ro!. Met het kopen van obligaties a pari van de Delftsche Studentensportvereniging, de roeivereniging "Laga" en Societeit "Phoenix", leende het
echtpaar geld aan bevriende verenigingen . Het kan niet de bedoeling geweest
zijn hoge rendementen op deze beleggingen na te streven.
Bij de aankoopbesluiten van effecten die beneden pari noteren, is er zelden
sprake van een notering ver beneden de nominale waarde. De familie lijkt geen
geld te willen beleggen in goedkope fondsen in de hoop dat de koers ooit weer
zal oplopen. Ze verrnijden het risico geld te beleggen in een fonds dat spoedig
uit de notering gehaald zal worden, vanwege een faillissement. De obligaties
van de Cities Service Company zijn daarvan het bewijs. Op het moment dat de
waardepapieren van dit Amerikaans openbaar nutsbedrijf gekocht worden
bedraagt de koers 80070 van de nominale waarde. Dit is de laagste koersnotering beneden pari waartegen het echtpaar Kwist effecten aankoopt. Als we
daarbij bedenken dat dit een aankoop is in september 1929, wordt het idee dat
zij bij voorkeur betrouwbare fondsen kopen extra benadrukt. Het minimaliseren van risico's die verbonden zijn aan het beleggen van geld in effecten, kan
beschouwd worden als een uiting van rationeel beleggingsgedrag. Een zorgvuldig beheren van het effectenbezit gaat immers gepaard met het beheersen
van de opbrengsten en de risico's.
Het levert een verrassend beeld op als we beter kijken naar effecten die beneden pari verkocht zijn. Onder deze effecten bevinden zich overwegend stukken die extreem ver onder de geldelijke waarde gezakt zijn. Naast obligaties
Uruguay behoren ook noodlijdende fondsen uit Duitsland tot deze categorie.
De dagwaarde van de stukken schommelde rond de 25%. De opvatting van
Bosch, dat de Nederlandse effectenbezitters te traag zijn in het nemen van verlies lijkt hiermee bevestigd te worden . Ook de genoemde obligatie van de Gemeente Culemborg staat ver beneden pari op het moment van verkoop. Hetzelfde geldt voor de 3% obligaties van de Zuid-ltaliaansche Spoorwegen die in
november 1906 voor 55 5/16% verkocht worden.
Samengevat, het actieve effectenbeheer van de heer en mevrouw Kwist
maakt, met het oog op de koersnotering van het stuk op het moment van de
transactie, een doordachte indruk. Bij voorkeur werden de waardepapieren
beneden pari aangekocht en verkocht als de koers boven pari noteerde.

Het koersniveau kort v66r de transactie
De geconstateerde systematiek in het aan- en verkoopgedrag van de familie
Kwist wi! niet zeggen dat de koersbeweging van het fonds aan de beurs nauwkeurig gevolgd is. We weten niet of het echtpaar alert een aankoopbesluit nam
op een moment dat het gewenste fonds lager noteerde dan voorheen. Ander. zijds is het mogelijk dat effectenbezitters obligaties en aandelen te koop aanbieden op een moment dat de koers lager noteert dan in de maanden daarvoor .
Kortom, hoe accuraat zijn de onderzochte effectenbezitters in het beheer van
hun portefeuille?
Het uitgangspunt hierbij is het idee dat het nemen van een beleggingsbesluit
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beinvloed wordt door de verwachting over de toekomstige koersontwikkeling,
in de trant van "Iaat ik nog maar even wachten met het kopen van obligaties,
want de koers kan nog wei iets dalen" . En de verwachtingen van effectenbezitters over komende koersen, worden weer belnvloed door de koersen in het verleden . Ais een koers al twaalf maanden daalt, is er een gerede kans dat deze teneur doorzet. Maar hierbij moet gezegd worden dat we uiteraard niet weten
welke verwachtingen het echtpaar Kwist koesterde en op welke wijze zij het
koersverloop interpreteerden.
Vooropgesteld moet ook worden dat het voor de historicus niet moeilijk is
het prijsverioop in het verieden vast te stellen. De tijdgenoot kan zich echter
slechts een oordeel ove~ de koersen vormen op basis van een methode die nog
het best beschreven wordt met koffiedik kijken. De opmerkingen in deze paragraaf zijn dan ook niet bedoeld als een veroordeling van de onderzochte effectenbezitters die achteraf gezien op een (te) laat of vroeg moment aan- of verkochten.
Uitgangspunt in Tabel 3 is het koersniveau in het jaar v66r de aan- en verkoopdatum. Voor elke transactie is een koersreeks samengesteld, die gebaseerd is op maandelijkse gegevens. Per maand is daarvoor een koers geselecteerd op een vastgeste!de peildatum 15). De hoogte van de 12 koersen is steeds
vergeleken met de prijs waartegen de handelsorder is uitgevoerd . De koersen
die eerder in het jaar tot stand zijn gekomen , kunnen maximaal12 maal gelijk,
hoger of lager zijn . Daarnaast bestaan er vanzelfsprekend legio combinatiemogelijkheden . Om greep te houden op de hanteerbaarheid van de resultaten
zijn er vier klassen onderscheidden. De indeling is gebaseerd op de "overheersende" koerssituatie in het jaar voorafgaande aan de transactie.
Door verschillende redenen vallen voor dit dee! van het onderzoek met name aankooptransacties uit. Voor 25 aangekochte fondsen valt geen koersreeks
vast te stellen in de officiele koerslijsten. Deels komt dat omdat er locale fondsen in de effectenportefeuille van de familie Kwist voorkomen. Instellingen als
de Leidse Broodfabriek en de De!ftse Studenten Roeivereniging "Laga" worden niet aan de effectenbeurs verhande!d. Bovendien betekent het inschrijven
op een emissie dat de eerste koersnotering van dit fonds samenvalt met het moment waarop het stuk aangekocht wordt door het echtpaar Kwist. He is in zo'n
geval onmogelijk een koersreeks samen te stell en uit eerdere koersen. In januari 1906 worden bijvoorbeeld de schatkistobligaties van het keizerrijk Japan voor het eerst in Amsterdam verhandeld. In diezelfde maand kocht het
echtpaar 1 obligatie Japan van 5000 Yen nominaal. Het is duide!ijk dat voor
dit fonds geen koersen te vinden zijn in 1905.
Ais we aile beschikbare koersreeksen van aangekochte obligaties en aandelen bekijken, levert dat het volgende bee!d op . De heer en mevrouw Kwist lijken niet alert op het koersverloop gereageerd te hebben. In bijna de he!ft
(470/0) van de gevallen dat het echtpaar waardepapieren kocht, hadden ze het
fonds in de tijd ervoor goedkoper kunnen krijgen. Het gaat hierbij niet om een
incidenteel lage koersnotering waarop de effectenbezitters niet direct reagereno De koersen noteerden minimaal 6 en maximaal12 maallager dan de uiteindelijk geaccepteerde aankoopprijs . Dit betekent dat het echtpaar in 6 tot 12
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maanden het gewenste fonds goedkoper had kunnen aanschaffen .
Bij bedoelde 34 aankooptransacties is niet alert op een eerdere lagere koers
gereageerd. Ais we preciezer kijken naar de omvang van de periode waarin de
koersen lager stonden, wordt het beeld verscherpt. Herhaaldelijk schaffen de
onderzochte effectenbezitters waardepapieren aan die in de voorafgaande II
tot 12 maanden lager noteerden. Bijna een jaar lang reageert men niet op de
mogelijkheid om het fonds te kopen, om het tenslotte tegen een hoge koers te
kopen. Dit geldt voor 19 van de 34 aankoopbesluiten. Nogmaals dit moet niet
opgevat worden als een veroordeling van een groot deel van de aankoopbesluiten van het echtpaar, als zouden zij een slecht effectenbeheer voeren. Het is
immers heel goed mogelijk dat de koersen na de aankoopdatum nog hoger geworden zijn, en dat het echtpaar geprofiteerd heeft van de opwaartse koersbeweging. Het wezenlijke element betreft de lange termijn van II it 12 maanden
waarin de koersen al een stijgende lijn vertonen, zonder dat het echtpaar tot
actie overgaat. Het is verrassend dat zij niet sneller goed in de markt liggende
fondsen kopen . Pas nadat de koersbeweging een langdurige opwaartse tendens vertoont schaffen de heer en mevrouw Kwist een dergelijk fonds aan. In
hun aankoopbeleid nemen zij een afwachtende houding aan en reageren behoedzaam op langdurige koersveranderingen.
Het aantal aankooporders waarbij snel op een koerswijziging gereageerd is,

TABEL3
Het koersniveau in de 12 maanden v66r het aan- en verkoopbesluit

Eerdere
koersen
overwegend
hoger

Eerdere
koersen
overwegend
gelijk

Eerdere
koersen
overwegend
lager

Eerdere
koersen
wisselend
niveau

Totaal
aantal
transacties

Obligaties
Aandelen

24 x
Ix

4x

31 x
3x

9x
Ix

68

Totaal

25x

4x

34x

lOx

73

in procenten:

34070

5%

47 %

14 %

Obligaties
AandeJen

21 x

Ix
Ix

18x
3x

4x

44
4

Totaal

21x

2x

21 x

4x

48

in procenten:

44%

4%

44 %

8%

Aankoop

(N=73)
5

100 %

Verkoop

(N =48)

Bron: Effectenboeken van de familie Kwist.

100 %
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Iigt duidelijk lager. Slechts in ruim 300/0 van de aankooptransacties is in de
vooriiggende tijd een overwegend hogere koers voor de stukken tot stand gekomen . Met dergelijke beslissingen heeft het echtpaar gebruik gemaakt van
een plotselinge prijsveriaging. Of deze koersveriaging uiteindelijk nog verder
doorzette is niet in dit onderzoek aan de orde.
Bij de verkoopactiviteiten zijn geen grote verschillen te constateren. Geen
van de vier categorieen overheerst. Het aandeel van de klasse "overwegend
hogere koersen in het jaar v66r verkoop" is exact ge1ijk aan de categorie met
overwegend lagere koersen .
De verdeling van de koersen in het jaar v66r de aan- of verkoop, brengt geen
verschil tussen aandelen en obligaties aan het Iicht. Datzelfde geldt voor het
sorteren van de transacties naar binnen- en buitenland. Tussen de bedrijfssectoren zijn de verschillen in de eerdere koersniveau's echter markant. Ik heb
daarom in Grafiek 2 een onderscheid gemaakt tussen aan- en verkoophandeIingen per bedrijfssector.
GRAFIEK2
Het koersniveau in het jaar v66r de transactie, verdeeld naar bedrijfssector
(in procenten)
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Het meest opmerkelijke is de positie van de aangekochte industriele waardepapieren. In 70% van de aangekochte industriele fondsen betaalde mevrouw
Kwist relatief weinig voor het waardepapier. Op dat moment stond de koers
lager dan in de 12 maanden daarvoor. Meestal gaat het hier om binnenlandse
ondernemingen als Philips, Calve en de Maastrichtse Zinkwit Maatschappij .
Het is opvallend dat veel van de fondsen die op het goede moment zijn aangekocht, op een aparte manier in de effectenportefeuille terecht zijn gekomen .
Vit de effectenboeken blijkt dat deze stukken onderdeel uitmaakten van een
ruil met "oom Henk" en "W.H.K." (Henk Kwist?) . Op haar beurt gaf mevrouw Kwist fondsen uit haar portefeuille en betaalde het koersverschil bij.
Het kan haast geen toeval zijn dat mevrouw Kwist daarbij juist de meest waar-
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deloos geworden fondsen inwisselde. Ze ruilde de eerder ter sprake gekomen
noodlijdende obligatieleningen van Uruguay en Duitsland in voor de industriele fondsen. Het lijkt erop dat Oom Henk de samenstelling van de effectenportefeuille van mevrouw Kwist in gunstige zin heeft willen veranderen. Er
is in elk geval sprake van positieve aanpassing van het effectenbezit. Dit lijkt
de eerder gedane suggestie te bevestigen, dat de verhoogde handelsactiviteiten
in de jaren dertig in het teken staan van een kwalitatieve verbetering van de
portefeuille. Mevrouw Kwist kan de behoefte gevoeld hebben een solide effectenportefeuille te willen nalaten aan haar erfgenamen. De inmenging van
"oom Henk" moet in dit licht beschouwd worden.
Wat de categorie "overwegend gelijke koersen" betreft, kan opgemerkt
worden dat dit uitsluitend voorkomt bij de financiele sector. In economisch
rustige tijden noteren de pandbrieven maanden lang dezelfde koers.

*
Als laatste aspect van de koers als beleggingscriterium wi! ik de omvang van de
koersschommelingen analyseren. In grafieken zijn daarom de koersschommelingen in het jaar v66r de aan- en verkooptransactie weergegeven. De koersfluctuatie in de 12 maanden voorafgaand aan het koopbesluit is in vijf klassen
ingedeeld. De klassebreedte per categorie bedraagt 30/0. In de eerste categorie
zijn dus aile fondsen opgenomen, die in de 12 voorafgaande maanden 0 tot 3070
koersschommeling vertoonden. De koersfluctuatie is daarbij berekend als
percentage van de prijs waartegen een stuk gekocht dan wei verkocht is. Per
grafiek is het totaal van aan- en verkoopbesluiten verdeeld over de vijf klassen
(Grafiek 3).
Het valt op dat ruim 60070 van de aan- en verkopen plaatsvond nadat de
koersschommeling in het jaar ervoor 0 tot 6070 is geweest. De 4070 obligaties van
de Zuider Hypotheekbank vertoonden in de peri ode juni 1926 tot juni 1927
een gering koersverloop. Na een dieptepunt in de koers van 87 118070 kwam de
koers in de maanden daarna niet meer boven de 90070. Tegen deze prijs is het
fonds uiteindelijk door mevrouw Kwist gekocht. Het puntenverschil van 27/8
betekent een procentuele koersschommeling van ruim 3070. Waardepapieren
met dergelijke kleine koersfluctuaties worden veelvuldig in de effectenportefeuille opgenomen, maar met evenveel gemak worden fondsen met een identieke koersfluctuatie ook weer uit de portefeuille verwijderd.
De hierboven genoemde cijfers zijn gebaseerd op aan- en verkooptransacties van aile soorten waardepapieren. Ais we de koersfluctuaties per soort
waardepapier vergelijken verandert het beeld. Het merendeel van de verhandelde obligaties vertoont weinig koersschommeling in het voorafgaande jaar.
Bij de aandelen is de beweeglijkheid in het koersverloop groter. In 4 van de 5
gevallen dat mevrouw Kwist aandelen kocht, was de voorafgaande koersschommeling meer dan 12070. De preferente aandelen van de United States
Steel Corporation zijn daarvan een voorbeeld. Terwijl de stukken in april 1907
nog boven pari verhandeld werden, leidde de koersval in het najaar van 1907
tot een notering van 819/16070. De koersfluctuatie van ruim 20070 weerhield
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het echtpaar Kwist er niet van geld in het fonds te beleggen .
Zoals we in Grafiek 3 kunnen zien, worden er frequent effecten in de portefeuille opgenomen die een zeer onrustig koersverloop in de voorafgaande periode hadden. Het grote aandeel van de categorie van minimaal 12070 koersfluctuatie wordt niet aileen verklaard door de aangekochte aandelen. Ook
obligaties en pandbrieven met een groot koersverloop werden in de effectenportefeuille opgenomen. Zoals we kunnen verwachten betreft het vooral aankopen die in de jaren dertig plaatsvonden.
Meestal zijn het pandbrieven van binnenlandse hypotheekbanken als de
Utrechtse, de Zeeuwsche, de Zuid-Hollandsche en de Overijsselsche Hypotheekbank. In economisch niet uitzonderlijke situaties vertonen pandbrieven
een stabiel koersniveau . In de jaren dertig maakten de hypotheekbanken echter moeilijke tijden door. De grote werkloosheid betekende voor veel mensen
dat ze met een krap budget rond moeten komen, waardoor het aflossen van de
hypotheek op het tweede plan kwam te staan. De liquiditeit van de hypotheekbank en werd hierdoor nadelig beinvloed. Dit verklaart de extreme fluctuatie
in de koersreeksen van de pandbrieven die in de jaren dertig verhandeld werden. Het vertrouwen bij de pandbriefhouders nam zo sterk af dat er sprake
was van angstverkoop.
GRAFIEK3
De koersschommeling in het jaar v66r de aan- en verkooptransactie
(in procenten)
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Als we de koersfluctuaties per bedrijfssector rangschikken, springen aIleen
de grote koersschommelingen bij gekochte effecten van bankinstellingen in
het oog. De betekenis van de economische crisis voor de hypotheekbanken behoeft hier niet herhaald te worden. De obligaties van de overheid, de waardepapieren van de industrieIe ondernemingen en de spoorwegen zijn overwegend
stabiel in waarde in de periode voorafgaand aan een transactie. Hierbij is het
onder scheid tussen aankoop en verkoop niet van betekenis.

III

HET RENDEMENT ALS BELEGGINGSMAATST AF

Elke effectenbezitter zal waarde hechten aan een attractieve belegging. Hij beoogt zijn be leg de geld lo renderend mogelijk te maken. Dit streven is geen enkele effectenbezitter vreemd. In Tabel4 vergelijk ik aangekochte obligaties en
aandelen in 1906 en 1931 met een tiental effecten die niet door het echtpaar
aangeschaft zijn. Het is de vraag of de aangekochte effecten een betere rendementspositie vert on en dan willekeurig niet aangekochte stukken.
Voor elk van de waardepapieren is het verhoudingsgetal tussen de koers en
de uitgekeerde winst berekend. Voor obligaties betreft dit de renteopbrengst
en voor aandelen het uitgekeerde dividend. De benodigde gegevens zijn, voorlOver het aangekochte waardepapieren betreft, uit de effectenboeken gehaald. Voor de niet aangekochte stukken is gebruik gemaakt van hetAmsterdamsch Ellectenblad. De beiangstelling van het Delftse echtpaar voor obligaties leidt ertoe dat we maar voor twee aangekochte aandelen de koers/winstverhouding kunnen berekenen.
Uit Tabel4 blij kt dat het verhoudingsgetal van aangekochte effecten in 1906
gunstiger is dan dat van niet aangeschafte fondsen. De geinde rente of dividend is de vergoeding voor het afstaan van een geldbedrag. Een obligatie of
aandeel is immers een schuldvordering op een bedrijf of een instelling. Naarmate het verhoudingsgetal tussen de koers en de winst groter is, wordt de tijdsduur waarover de geinvesteerde hoofdsom door de effectenbezitter terugverdiend wordt, verlengd. Vanuit het gezichtspunt van de effectenbezitter is dit
ongunstig. Een eenvoudig rekenvoorbeeld maakt dit duidelijk.
Stel dat de aandelen van de Koninklijke Nederlandse PetroleumMaatschappij in 190650/0 dividend per jaar opleverden, en een jaar later 10%.
De nominale waarde van de stukken is in beide jaren I 1000, en we veronderstellen dat de koers ongewijzigd 110% bedroeg. In 1906 noteerde de aandelen K.N.P.M. in geld uitgedruktl 1100 en werd er 150 dividend uitgekeerd.
Dit levert een koers/winstverhouding van 22 op. Dit betekent, bij ongewijzigde omstandigheden, dat de aandelenbezitter na 22 jaar weer over zijn oorspronkelijk belegde hoofdstom vanl 1100 kan beschikken. De situatie in het
jaar erna is guns tiger . De effectenbezitter kan in dit geval weer na 11 jaar over
het geinvesteerde bed rag beschikken.
Het gemiddelde koers/winst-verhoudingsgetal steekt lOwel bij de obligaties
als bij de aandelen gunstig af ten opzichte van de controlegroep van niet aangekochte stukken. De twee categorieen obligaties in 1906laten zien dat er geen
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sprake is van marginale verschillen. Bij de 5 niet aangekochte obligaties uit dat
jaar bedraagt het verhoudingsgetal bijna 30. Dit is beduidend hoger dan het
verhoudingscijfer van de 5 daadwerkelijk aangekochte obligaties. De belegde
hoofdsom van de laatte groep zal gemiddeld 10 jaar eerder in de vorm van rente terug verdi end zijn geweest.
Overigens werd de rente noch het dividend jaarlijks in een keer uitbetaald.
Bij de obligaties was meestal sprake van 2 vervaldagen per jaar. De coupons
konden op de aangegeven dag bij banken en commissiehuizen verzilverd worden. Hieraan waren geen kosten voor de effectenbezitter verbonden. Wei
moest de belegger zelf zorg dragen voor nieuwe couponbladen. In de effectenboeken van het echtpaar Kwist komt deze onkostenpost een enkele maal voor.
In november 1908 kocht de heer Kwist voor 30 cent bij het administratiekanto or Saportas een nieuw vel met coupons.
TABEL4
Koers/winstverhouding van aangekochte en niet-aangekochte obligaties en aandelen
in 1906 en 1931
Niet-aangekochte
effecten

Aangekochte
effecten

Obligaties
N=5
Gem . Koersl
winstverhh.
Max.
Min .

Aandelen
N = 2
Gem. Koersl
winstverh .
Max.
Min.

Totaal
N = 7

1906

1931

20,6
22,6
18,9

20,9
25,0
16,7

1906

1931

16,0
17,0
15,0

13,0
17,7
8,3

19,3

18,7

Obligaties
N = 5

Aandelen
N=5

Totaal
N=lO

1906

1931

29,7
31,2
25,1

18,5
21,3
14,6

1906

1931

21,1
51,2
11,3

15,6
25,9
6,1

24,4

17,1

Bron: Effectenboeken van de familie Kwist.

Samenvattend kunnen we stellen dat in 1906 en in 1931 de belangstelling van
het echtpaar Kwist uit gaat naar attractieve obligatie- en aandelenfondsen binnen het geheel van aangeboden effecten op de beurs. Het rendement lijkt daarmee waarde gehad te hebben als maatstaf bij de beleggingsanalyse van het
echtpaar. Het is wenselijk de uitkomsten enigszins voorzichtig te formuleren
omdat de result at en immers gebaseerd zijn op een klein aantal effecten. Toch
lijkt het me onjuist de terugkerende verschillen tussen de wei en niet aange-
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koehte stukken toe te sehrijven aan het toeval. Het gaat om aanzienlijke diserepanties bij zowel de aandelen als de obligaties, die niet gebagatelliseerd
kunnen worden.

*
Naast het rendementseijfer (= koers/winstverhouding) kunnen beleggers gebruik maken van andere beleggingsnormen, zoals het verhoudingsgetal tussen
de koers en de norninale waarde van een stuk. Met behulp van dit verhoudingseijfer wordt een nieuw aspect van een belegging belieht. We krijgen met het
getal een indruk van de eventue1e koerswinst die gemaakt kan worden. Samen
met de dividend uitkering of de rente-opbrengst maakt de koerswinst deel uit
van de totale winst op een belegging. De koerswinst onderscheidt zich van het
rendement, in de zin dat koerswinst voortkomt uit een stijging van de koers na
het moment van aankoop. Pas op het moment dat de effeetenbeziter het betreffende fonds verkoopt tegen een hogere koers, wordt de koerswinst gerealiseerd. Het rendement heeft daarentegen betrekking op regelmatig ontvangen
rente of dividend, als vergoeding voor het uitgeleende geldbedrag.
Van de 53 verkoopbeslissingen uit de effectenboeken van het echtpaar
Kwist zijn twee verkoopprijzen onbekend. Voor de 51 overige transacties is
het verhoudingscijfer tussen de koers en de nominale waarde berekend. De categorie met niet verkochte effecten bestaat uit 20 verhoudingsgetallen. In wezen gaat het hier om 5 fondsen waarvoor 4 eventuele verkoopkoersen uit de
prijseourant gehaald zijn. De selectie van de fondsen is geheel willekeurig tot
stand gekomen. Ook de keuze van de datum waarop de fondsen eventueel verkocht hadden kunnen worden is op toevallige wijze vastgesteld. Voor elk van
de niet verkochte fondsen is de dagkoers op 15 januari van de jaren 1906,
1927, 1931 en 1936 overgenomen uit de officieIe koerslijst in het Amsterdamsch Ejjectenblad. Dit levert in totaal 20 verhoudingsgetallen op.
Bij de analyse van het verhoudingsgetal veronderste1 ik dat de nominale
waarde overeenkomt met de oorspronkelij ke aankoopprijs. Zoals we reeds gezien hebben, is dit geen ongebruikelijke situatie bij het eehtpaar Kwist. Eenkwart van aile aankopen van meneer en mevrouw Kwist is tegen een koers van
1000/0 uitgevoerd. Bovendien noteren de overige aangekochte effecten overwegend beneden pari, waarbij het vee1al om koersen gaat in de or de van grootte van 98% en 99%.
Het uitgangspunt in deze paragraaf versehilt van die in het voorgaande.
Terwijl to en het totaal van aan- en verkoopbesluiten vergeleken is, plaats ik nu
de verkoehte effeeten tegenover een aantal niet verkochte effecten. Het is
daarbij de vraag of beide categorieen overeenkomstige verhoudingseijfers tussen koers en nominale waarde zullen vertonen. Het is te verwachten dat de verhouding koers/nominale waarde van de daadwerkelijk verkoehte effecten
groter is dan die van de niet verhandelde fondsen. Uiteraard is de groep van
niet verkochte effecten zo klein, dat er geen zwaarwegende eonclusies te trekken zijn. Niettemin krijgen we een indruk of de getoetste beleggingsnorm een
rol gespeeld kan hebben in het effectenbeheer van de familie Kwist.

163

BELEGGINGSGEDRAG VAN ECHTPAAR KWIST

Laten we in eerste ins tan tie naar het totale gemiddelde verhoudingsgetal
tussen koers en nominale waarde kijken. Tegen de verwachting in, is dit getal
voor de groep verkochte effecten kleiner dan 1. Dit zou betekenen dat door de
bank genomen de verkochte stukken niet met koerswinstverhandeld zijn. Het
is moeilijk voor te stellen dat effectenbezitters op grote schaal koersverlies lijden op hun effecten. In werkelijkheid ligt de situatie dan ook gunstiger.
Hiervoor is al geconcluceerd dat 60% van de verkochte stukken boven pari
noteerde op het moment van verkoop. Uitgaande van die gegevens zou 600/0
van de verhoudingscijfers groter dan 1 moeten zijn. Dat het gemiddelde verhoudingsgetal toch kleiner dan 1 is, wordt verklaard door extreem lage verhoudingscijfers binnen het geheel van verkochte stukken. In Tabel5 is te zien
dat het minimum verhoudingsgetal ver onder lligt, terwijl het maximum maar
1,16 bedraagt. Door de extreem lage verhoudingscijfers wordt het totale gemiddelde verhoudingsgetal van verkochte effecten laag gehouden.
De categorie met niet verkochte effecten kenmerkt zich door een lager totaal
gemiddeld verhoudingsgetal. Het is dan ook begrijpelijk dat deze stukken
nooit verhandeld zijn. In een dergelijke situatie zouden de stukken fors koersverlies opleveren.
TABEL 5
Verhouding koersl nominale waarde van verkochte en niet-verkochte effecten
Gemiddelde
koers/ nominale
waarde

Minimum

Maximum

N

Verkochte effecten
waarvan:
Obligaties
Pandbrieven
Aandelen

0,90
0,87
1,09

0,19
0,73
1,02

I,ll

38
10
3

Totaal

0,91

Niet-verkochte effecten
waarvan:
Obligaties
Pandbrieven
Aandelen

0,51
0,92
1,33

Totaal

0,76

1,00
1,16

51

0,01
0,82
0,59

0,96
1,00
2,47

12
4
4
20

Bron: Effectenboeken van de familie Kwist.

De indruk dat het Delftse echtpaar dit beleggingscriterium gebruikt heeft in
de beleggingsanalyse blijkt ook uit het voigende. Bij de categorie van 51 verkochte stukken zijn siechts 17 verhoudingsgetallen kleiner dan 1. In 33% van
de verkopen incasseerden de effectenbezitters Kwist dus een verlies. In de
resterende gevallen behaalde men koerswinst. Ais we dit vergelijken met de
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controlegroep, va It er inderdaad geen aanleiding tot verkoop van deze stukken
te bespeuren. Op maar liefst 17 van de in totaal 20 gefingeerde verkoopdata
was het onmogelijk koerswinst te realiseren. Het niet verkopen van de stukken
kan dus beschouwd worden als een verantwoord beleggingsbesluit.
Uiteraard is daarmee niet gezegd dat voor geen van de andere aangehouden
stukken uit de effectenportefeuiIIe, het nooit mogelijk is geweest koerswinst te
behalen. De uitspraak heeft uitsluitend betrekking op de vijf geselecteerde
fondsen op vier gefingeerde verkoopdata. Hoe het verhoudingsgetal van andere nooit verkochte stukken eruit ziet op andere momenten blijft hier buiten
beschouwing.
Het is verstandig expliciet op te merken dat de verkoopbeslissingen waarbij
het verhoudingsgetal tussen de koers en de nominale waarde kleiner is dan 1,
niet per se ondoordachte beleggingskeuzes zijn geweest. Het nemen van koersverlies is evengoed onderdeel van het totale beleggingsgedrag als het incasseren van koerswinst. Een effectenbezitter kan met het verkopen van verliesgevende fondsen zijn effectenportefeuiIIe verbeteren. NoodIijdende fondsen
worden omgezet in betere beleggingen. Het volstaat hier te verwijzen naar de
al eerder ter sprake gekomen ruil met "oom Henk". Fondsen met een laag verhoudingsgetal, zoals staatsleningen Uruguay en Duitsland, worden dank zij
deze bijzondere verkoop verwisseld voor nieuwe industrieIe obligaties en aandelen.
Al met allijkt het echtpaar Kwist wei degelijk beleggingscriteria gehanteerd
te hebben. Zowel het rendement als de verhouding tussen koers en nominale
waarde kan beschouwd worden als maatstaf bij hun effectenbeheer.

CONCLUSIE
Het beheer van de effectenportefeuille door het echtpaar Kwist-Van den Bergen vertoont een rationeel verband met de koersontwikkelingen aan de effectenbeurs. Uit de koers waartegen fondsen gekocht en verkocht zijn, blijkt een
duidelijke systematiek. De aankopen vonden overwegend plaats tegen koersen bene den pari, terwijl de verkoopprijs over het algemeen boven pari lag.
Een andere aspect dat uit het onderzoek naar voren komt, betreft het voorzichtige aankoopbeleid van het echtpaar Kwist. Het echtpaar reageerde in het
algemeen afwachtend op koerswijzigingen. Het kwam herhaaldelijk voor dat
een fonds geruime tijd lager noteerde dan de uiteindelijk geaccepteerde aankoopprijs van dat fonds. Pas nadat de koersbeweging een langdurige opwaartse beweging vertoonde, werd het fonds aangeschaft. Bij verkoopbesluiten reageerde het echtpaar meer alert op aanhoudende koerswijzigingen, ongeacht of
het een opwaartse of neerwaartse beweging was.
De omvang van de procentuele koersschommeling in het jaar voorafgaand
aan een aankoopbesluit kwam overeen met de koersfluctuatie van verkochte
fondsen. Het merendeel van zowel de aan- als de verkopen yond plaats nadat
de koersfluctuatie in het jaar daarv66r beneden de 6070 was gebleven. Waardepapieren met betrekkelijk kleine koersschommelingen werden veelvuldig in de
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effectenportefeuille opgenomen. Anderzijds, werden fondsen met identieke
koersfIuctuaties ook weer uit de portefeuiIle verwijderd.
Hiermee is niet bewezen dat het koersniveau en de onderzochte variaties
daarop ook werkelijk gehanteerd zijn als beleggingsmaatstaven door het echtpaar Kwist. We kunnen aileen concluderen dat er een doordacht en financieel
Iogische systematiek te constateren valt tussen de koers en een aan- en verkoopbesluit. Het lijkt erop dat het echtpaar gepoogd heeft de opbrengsten en
de risico's die aan het beleggen verbonden zijn, te beheersen. Dat het echtpaar
waarschijnlijk weI beleggingsnormen hanteerde, misschien impliciet, is door
de twee andere onderzochte maatstaven aangetoond. Zowel het rendement ais
het verhoudingsgetal tussen de koers en de nominale waarde wijzen erop dat
de effectenbezitters niet op basis van willekeur hun portefeuille beheerden.
Het rendement op aangekochte effecten was gunstiger dan dat op niet aangekochte fondsen, en het verhoudingsgetal voor verkochte stukken was beter
dan dat van niet verkochte waardepapieren.
Dit rechtvaardigt de conclusie dat het echtpaar Kwist een weloverwogen effectenbeheer heeft gevoerd. Er is geen sprake geweest van ongefundeerd beheer van de effectenportefeuiIle. Deze effectenbezitters hebben al dan niet via
expliciet vastgeiegde criteria getracht het risico beperkt te houden en tegeIijk
(;en hoog rendement te behalen.
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fers met 1910 als basisjaar.
IS) Voor elk van de in aanmerking komende fondsen is de ontwikkeling van de koers
nagegaan in de 12 maanden v66r aan- of verkoop. Hiervoor is voor elke maand de dagkoers genomen van de 15e van de betreffende maand . Door het herhaaldelijk ontbreken
van een koers op de gewenste dag, heb ik regelmatig een koers genomen van een datum
die zo dicht mogelijk bij de streefdatum ligt. Naast hetAmsterdamsch Effectenblad heb
ik voor de officiele koersen die na juni 1936 tot stand zijn gekomen gebruik gemaakt van
het Algemeen Handelsblad.

VII

DE EERSTE JAREN VAN DE LEIDSE ELEKTRICITEITSCENTRALE,
1907-1914
door
J.M. VERMEULEN
De acceptatie van innovaties is een buitengewoon interessant fenomeen, dat
de laatste decennia in de belangstelIing staat van sociologen, psychologen en
economen. Toenemend onderzoek naar reclame-uitingen en de effekten van
reclame op de consument vormen hier exponenten van. Hoewel bestudering
van de acceptatie van innovatie in het verleden tot nieuwe historische inzichten
lOU kunnen lei den op het gebied van bijvoorbeeld bepalende faktoren in economische groei , hebben historici dit onderzoeksgebied dikwijls verwaarloosd .
De introductie van elektriciteit in Leiden is een case study die zich uitstekend
leent voor nadere bestudering van de acceptatie van een innovatie. Het onderlOek strekt zich uit over een vrij korte peri ode, van de eerste pogingen om tot
een gemeentelijke elektriciteitsvoorziening te komen in 1895, tot en met 1914.
Het jaar 1914 vormt een caesuur, omdat met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog ook een periode van grondstoffenschaarste aanbrak, die de groei
en ontwikkeling van de centrale sterk belnvloedde. Bij de prijsberekening van
elektriciteit aan consumenten ging men in dat jaar, eveneens ten gevolge van
de grondstoffenproblematiek, over op een ander systeem.
Leiden als lokatie voor een dergelijk onderzoek is om meerdere redenen interessant. Leiden is vanouds een industriestad en was, vergeleken met andere
Nederlandse steden, laat met een gemeentelijke elektriciteitsvoorziening. De
groei die deze centrale vervolgens doormaakte was echter ongekend. De archieven van de "Leidse Lichtfabriek", die tot en met 1914 zijn bestudeerd, geven een inzicht in de economische bedrijfsvoering van een startend bedrijf, dat
aan het einde van de bestudeerde periode onmisbaar was geworden voor de infrastructuur in Leiden.
Behalve bestudering van bedrijfseconomische aspect en van de centrale,
maakt het unieke materiaal uit de archieven van de centrale bovendien een
nauwkeurig onderzoek mogelijk naar de eerste consumenten van elektriciteit
in Leiden. De namen van de eerste afnemers van elektriciteit vormen het beginpunt voor een nadere bestudering van de sociaal-economische omstandigheden van deze "innovatieve" consumenten.
De explosieve groei van de elektriciteitscentrale doet de vraag rijzen of elektriciteit in Leiden als lOdanig aan het einde van de onderzochte peri ode nog
wei een innovatie genoemd kan worden, d.w.z.: voltrok de acceptatie van de
elektriciteit zich tussen 1907 - het openingsjaar van de centrale - en 1914? Om
die vraag te kunnen beantwoorden zullen eerst enkele theoretische gezichtspunten rond de acceptatie van innovaties belicht worden . Daarna voigt
een korte schets van de ontwikkelingen in de elektrotechniek. De totstandko-

168

LEIDSE ELEKTRICITEITSCENTRALE

ming van de elektriciteitscentrale zal in paragraaf III aan de orde komen. In
paragraaf IV wordt vervolgens aandacht besteed aan de eerste jaren van de
centrale en de eerste gebruikers van elektriciteit te Leiden; hierbij komen zowei ,grootverbruikers' (bedrijven en fabrieken) als particuliere consumenten
aan de orde. Bij deze laatste groep consumenten staat vooral het beroep, het
inkomen en de woonsituatie centraal; hierdoor wordt inzicht verkregen in de
sociaal-economische omstandigheden van deze eerste consumenten. In de
laatste paragrafen worden de voor Leiden verkregen onderzoeksresultaten
vergeleken met ander onderzoek op dit terrein en afgezet tegen de theoretische
gezichtspunten rond acceptatie van innovaties.

UIT DE INNOVA TIETHEORIE
Met de Industriele Revolutie brak een peri ode aan waarin grote groepen arbeiders in loondienst goederen zijn gaan produceren. Deze groepen arbeiders
werden in de eerste plaats door geschiedschrijvers gezien als een "produktiefaktor", namelijk arbeid. Ais consument speelden zij in eerste instantie nauwelijks een rol; zowel in de sociologie als in de economie nam de consument
een zeer bescheiden plaats in. Zij belichaamden slechts de macro-economische
vraagfactor .
De veelzijdige socioloog Thorstein Veblen was in de jaren negentig van de
vorige eeuw de eerste wetenschapper die de niet-rationele kanten van consumentengedrag onder de aandacht bracht. Veblen legde, in zijn nu nog steeds
actuele publikaties, dwarsverbanden tussen geschiedenis, economie en sociologie. Ais eerste schonk hij aandacht aan de psychologische drijfveren van
consumentengedrag . Van bijzonder belang daarbij is zijn studie over "conspicuous consumption" , de opzichtige con sump tie van goederen. Hij zag
"conspicuous consumption" als een middel voor de consument om zijn eigen
reputatie hoog te houden. Met de komst van de industrialisatie, zo betoogde
hij , was de enkel consumerende "leisure class" verdwenen . De idealen van deze "leisure class" bleven echter wei gelden. In veel gezinnen kwam er een nieuwe taakverdeling: de man verdiende in loondienst het gezinsinkomen en de
vrouw be1astte zich met het hoog houden van de status door het aankopen van
luxe goederen en het beoefenen van liefdadigheid. Dit laatste beschouwt Veblen als "conspicuous leisure" , opzichtige vrije tijd '). Ais oorzaak voor dit gedrag ziet Veblen de noodzaak voor het individu om in de grote anonieme massa de eigen status op goed zichtbare wijze uit te dragen . De middenklasse heeft
hieraan het meeste behoefte. Met de verbetering van de economische omstandigheden, zal de grens echter naar beneden verschuiven op de sociaaleconomische ladder.
Historici, economen en sociologen gingen zich in toenemende mate bezighouden met de consument. Ook raakten zij meer gei"nteresseerd in de factoren
die het proces van economische groei hebben bepaald. Uit verschillende studies blijkt, dat men hoe langer hoe meer innovatie en combinaties van innovatie beschouwt als een positieve factor in de groei van de economie.
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In de jaren vijftig van deze eeuw zette W. W. Rostow uiteen hoe economische groei vooral wordt veroorzaakt door wat hij de "leidende sectoren" van
de industrie noemt». De leidende sectoren worden gevormd door de innoverende takken van nijverheid . Zij veroorzaken als het ware een kettingreactie in
de rest van de economie. Omdat elektriciteit in het begin ook een soortgelijke
innovatie was, is het interessant te weten hoe andere economen en historici
den ken over de rol van innovaties in de economische ontwikkeling.
S. Lilley probeert door het bestuderen van een zeer lange peri ode wetmatigheden en overeenkomsten aan te geven in het economisch ontwikkelingsproces J ) . Van doorslaggevend belang hierin acht hij uitvindingen. J. Schum peter
gaat nog een stap verder. Hij betoogt dat "innovations" een beslissende rol
spelen in het proces van economische groei . "Innovation" is een moeilijk te
definieren begrip en is zeker niet te vertalen met "uitvinding" .
Een uitvinding kan weI onderdeel vormen van een innovatie. Innoverend
kan bijvoorbeeld ook een verandering in het produktieproces zijn. Het kan
eveneens het aanboren van nieuwe markten inhouden, het verbeteren van de
organisatie of het gebruik van nieuwe grondstoffen. Schumpeter zelf omschrijft het begrip inn ova tie als "doing things differently in the realm of economic life' '4). Innoveren betekent in vee I gevallen het doorbreken van een barriere . Niet aIleen een barriere die wordt gevomd door weerstand uit de samenleving, ook de barriere die de producent voor zichzelf vormt is moeilijk te
doorbreken . Veel van de barrieres worden veroorzaakt door onbekendheid,
zowel aan de produktie- als aan de consumptiezijde.
Niet overal komen innovaties in dezelfde mate voor. Het zijn slechts enkele
takken van de economie waar innovaties gedijen. Deze innoverende sectoren,
te vergelijken met Rostow's "leading sectors", zijn verantwoordelijk voor de
economische groei. Maar hoe revolution air en vernieuwend een proces of produkt ook is, er komt een moment dat een innovatie ophoudt nieuw te zijn . In
het slechtste geval wordt een innovatie niet opgenomen door de markt. In het
beste geval accepteert men een produkt of proces en gaat het een onderdeel
vormen van het economisch leven van alledag.
Hoewel het moeilijk blijkt een goede definitie van het begrip innovatie te geYen, moeten we in elk geval proberen de grenzen van het begrip nauwkeurig
aan te geven. We moeten een antwoord zien te geven op de vraag hoe lang een
innovatie nog een innovatie is . Heel bruikbaar is de stelling dat een produkt of
proces als een innovatie kan worden beschouwd zolang het op een geografisch
gelokaliseerde markt minder dan 100/0 penetratie heeft verworven S ).
Het is eveneens van belang vast te stellen dat de ene innovatie de andere niet
is. Wat Lilley al beweerde over uitvindingen, geldt ook voor innovaties. We
kunnen spreken van zeer weinig ingrijpende vernieuwingen (bijvoorbeeld variaties op een bestaand produkt of proces), dieper ingrijpende vernieuwingen
(een nieuw produkt of proces) en tenslotte zeer ingrijpende vernieuwingen, die
gedragsveranderingen in het dagelijks leven tot gevolg hebben. De onvermijdelijke wat vage termen, waarmee de verschillen tussen de innovaties worden
aangeduid , laten al zien dat het hier een glijdende schaal betreft en dat scherpe
grenzen moeilijk te trekken zijn 6 ) .
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Baudet geeft een onderverdeling in soorten innovaties die voor ons doel zeer
nuttig is. Hij onderscheidt direct consumptieve innovaties (eindprodukten
voor rechtstreeks consumptief gebruik in gezinnen) en indirect consumptieve
innovaties. Tot deze laatste categorie rekent hij bijvoorbeeld halffabrikaten
en ook infrastructurele voorzieningen, zoals elektriciteit'}.
Acceptatie van innovaties
Een innovatie is, zoals we reeds stelden, slechts een innovatie, tot het moment
dat 10070 van de markt het produkt of het proces geaccepteerd heeft. Dit betekent dat de acceptatie door de consument van zeer groot be lang is. Van deze,
in geschiedenis en economie zo lang verwaarloosde consument, hangt het af,
of een innovatie een vroegtijdige dood sterft, of onderdeel gaat uitmaken van
het dagelijks behoeftenpakket. De voor de hand liggende vraag is nu welke de
beweegredenen van de consument zijn om een bepaald produkt te accepteren
en hoe deze beweegredenen belnvloed worden, bijvoorbeeld door reclame.
Globaal zijn er twee antwoorden mogelijk op deze vraag. In de ene visie gaat
men er van uit dat een nieuw produkt aileen door de markt wordt opgenomen
als het beantowoordt aan een van te voren bij de consument bestaande behoefteo De andere visie gaat ervan uit dat consumenten van nature geneigd zijn tot
het aanvaarden van innovaties. Rostow hing deze laatste visie aan en op het
terrein van de psychologie heeft H. Maslow deze visie verder onderbouwd met
zijn theorie van de menselijke behoeftenhierarchie8 ). Deze theorie stelt het
menselijke behoeftenpakket voor als een piramide en gaat ervan uit dat men
eerst dan "hogere" behoeften wil en kan vervullen als aan bepaalde basisbehoeften is voldaan, zoals beschutting, voedsel en warmte. In principe streeft
elk mens de vervulling van al zijn behoeften na. In beide visies is de grote rol
van reclame en marketingtechnieken duidelijk; in het eerste geval als mid del
tot het expliciet maken van latente behoeften en in het tweede geval als middel
om het produkt op een zo laag moge1ijke plaats in de behoeftenpiramide van
de consument te plaatsen.
Zo controversiee1 als de twee opvattingen ooit waren, zijn ze nu overigens
niet meer; beide hebben elementen in zich die zeer waardevol zijn. Wat de invloed van reclame betreft is inmidde1s duidelijk geworden dat de consument
allesbehalve een willoze slaaf van eigen behoeften is. "Hidden persuadors" of
verborgen verleiders worden in de reclame allang niet meer gezien als middelen die bijdragen tot de acceptatie van een nieuw produkt. De consument is
iemand geworden die nadenkt en keuzes kan maken, al of niet belnvloed door
de reclame. De consument als groep, zagen we al eerder, is in de decennia na
de Industriele Revolutie steeds belangrijker geworden. Dit werd mede veroorzaakt door het feit dat produktie en consumptie bleven stijgen en dat produkten zodoende voor veel grotere groepen bereikbaar werden dan ooit voor mogelijk was gehouden. De massaconsumptie betrof elk lid van de industrieIe samenleving en de verandering in het consumptiepatroon yond in elke groep
plaats.
Produkten, die aan het begin van het industriele tijdperk slechts voor de al-
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lerhoogste lagen van de samenleving beschikbaar waren, kwamen in de loop
der tijd binnen bereik van grote groepen mensen, ten gevolge van de dalende
produktiekosten en de stijging van het besteedbaar inkomen. Voorbeelden
van dergelijke goederen zijn er te over: de [jets en de auto. Vanwege de weg die
het produkt aflegt door de sociale lagen van de samenleving worden dergelijke
produkten ook wei zinkende cultuurgoederen genoemd. Overigens is ook het
omgekeerde mogelijk. Een voorbeeld van een dergelijk klimmend cuItuurgoed is confectiekleding.
Bij de acceptatie van elektriciteit was niet aileen de maatschappelijke klasse
van de consument van belang. Ook speelden beroeps- en bedrijfskenmerken
een rol. Het introductieproces was bovendien sterk gebonden aan de stedelijke
infrastructuur; in de steden werden immers het eerst elektriciteitsnetten aangelegd. Baudet betoogt echter dat het toch nfet te hoogste inkomensgroepen waren die en masse een elektriciteitsaansluiting namen, hoewel hun inkomen
geen beletsel vormde. Wijd verspreid conservatisme en beduchtheid voor het
nieuwe waren hieraan debet. Baudet schetst de introductie van elektriciteit als
een diffuus proces vanuit de stedelijke middengroepen9).

II

UIT DE ELEKTROTECHNIEK

Op de grote elektriciteitstentoonstelling van 1881 in Parijs, werden naast verschillende typen elektromotoren, voor het eerst ook gloeilampen getoond. In
Nederland bleef toepassing van elektriciteit in de jaren tachtig en negentig beperkt tot verlichting. De elektriciteit werd opgewekt met behulp van stoommachines, en de boog- of gloeilampen verlichtten huis of fabriek . In enkele steden
werd de elektriciteitsvoorziening voor een blok huizen verzorgd door een
"blokstation" .
Van openbare elektriciteitsvoorzieningen kunnen we in Nederland voor het
eerst in 1886 spreken. In datjaar richtte W. Smit een centrale op in Kinderdijk,
vanwaaruit hij gelijkstroom leverde. De eerste gemeente die zich bezighield
met de opwekking van elektrische stroom was Nijmegen, waar de straten werden verlicht met booglampen. In Rotterdam werd stroom door de gemeente
opgewekt om o.a. te leveren aan particulieren. Sinds 1895 functioneerde daar
het eerste gemeentelijk elektriciteitsbedrijf dat aan particulieren leverde. Op
zichzelf was de gemeentelijke overheid als ondernemer geen nieuw verschijnsel; al in de negentiende eeuw waren er immers talloze stedelijke gasfabrieken
opgericht. In kleinere plaatsen gaf de gemeente er voorlopig de voorkeur aan
consessies uit te geven aan particuliere bedrijven voor de opwekking en distributie van elektrische stroom'O).
Na 1900 ging men elektrische stroom, behalve voor verlichting, in toenemende mate aanwenden voor verwarming en voor het aandrijven van elektromotoren . Oit was mogelijk geworden nadat Tesla in 1889 een elektromotor
ontwikkelde die breder toepasbaar was") .
Tot in de jaren negentig werkte men voornamelijk met gelijkstroom, waarbij elektrische stroom dieht bij de plek van toepassing opgewekt moest worden
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omdat transport met grote verliezen gepaard ging. De transformator en de
goede resultaten met de "driefasen-wisselstroom" (ook wei draaistroom)
brachten hierin verandering. Steeds meer bedrijven koppel den aan hun
stoommachines een dynamo om elektromotoren aan te drijven. Het grote
voordeel van de elektromotor vergeleken met de stoommachine is de flexibele
toepassingsmogelijkheid van de elektromotor: elektromotoren kunnen overal
gei"nstalleerd worden en bezitten geen centrale as voor aandrijving. Bijkomend
voordeel is bovendien de geringe investering die een elektromotor vergt. De
gasexplosiemotor, een mogelijk alternatief aan het einde van de negentiende
eeuw voor het midden- en kleinbedrijf, heeft nooit een grootschalige toepassing gekend ten gevolge van de nadelen die deze motor in het gebruik had: lawaai, uitlaatgassen en onveiligheid.
Voor het particuliere consument had de toepassing van elektriciteit aanvankelijk niet veel voordelen. De veriichting met gas voldeed uitstekend, vooral
na de ontwikkeling van het gasgloeikousje. De infrastructuur van de veelal stedelijke gasvoorziening was goed en de prijs laag. Voor de consument lOU het
gebruik van elektriciteit enkele voordelen bieden; elektrische stroom was minder brandgevaarlijk dan gas en de armaturen waren gemakkelijk te bevestigen
en te bedienen. De vooroordelen ten opzichte van elektriciteit waren echter legio: het was niet gezellig, het lOU de oorzaak zijn van gevaarlijke oogziekten
en men miste het suizen van de gaslamp.
Doorslaggevend bij de eerste consumenten van elektriciteit was de wetenschap dat ze modern en exclusief waren. De statusverhogende "conspicuous
consumption" van elektriciteit yond de eerste jaren dan ook voornamelijk in
de sociaal-economisch hogere lagen van de bevolking plaats 12). De doorbraak
van elektriciteit, lOwel bij particuliere consument als grootverbruiker, kon
pas plaats vinden nadat de gemeente opwekking en distributie in handen had
genomen en een aantrekkelijk prijsbeleid voerde om de afname te bevorderen.

III

DE NIEUWE CENTRALE

Aan het eind van de negentiende eeuw was er een aantal bedrijven in Leiden
waar elektriciteit gebruikt werd. De elektriciteit werd in de fabriek opgewekt
met behulp van stoommachines. De Leidsche Katoenmaatschappij maakte gebruik van elektrische beweegkracht, de Koninklijke Nederlandsche Grofsmederij had een elektrische kraan, en de Meelfabriek en de Sajetfabriek werden
elektrisch verlicht. Verder stonden er 7 gasmotoren met in totaal 58 PK elders
opgesteld om elektriciteit voor verlichting op te wekken 13 ).
In 1895 hield de gemeente Leiden een enquete onder de bevolking om de behoefte na te gaan aan een gemeentelijke elektriciteitsvoorziening. De meeste
enqueteformulieren bleven oningevuld en men maakte geen verdere
plannen I4). Andere gemeenten werden in de laatste jaren van de vorige eeuw
overspoeld met concessieaanvragen van particulieren, die een centrale wilden
bouwen. Het Leidse gemeentebestuur ontving in al die jaren slechts een concessieaanvraag, te weten in 1896 15). Na overleg met de gasfabriek besloot men
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de concessie niet te verlenen. Naar aanleiding van de concessieaanvraag en het
toenemend gebruik binnen bedrijven van e1ektriciteit, overwoog het gemeentebestuur echter in 1900 toch een centrale op te richten I6) . Men wilde niet achterblijven bij de nationale ontwikkelingen en ook tegemoetkomen aan de
"eisch des tijds" . Bovendien voorzag men bredere toepassingsmogelijkheden
voor elektriciteit.
In 1901 werd een onderzoek naar de haalbaarheid van een gemeentelijk
elektrisch station afgerond en aangeboden aan de gemeenteraad. De makers
van dit rapport, N.W. van Doesburgh en H.H. Doijer (direkteur van de gasfabriek en elektrotechnisch ingenieur) hebben met dit rapport een belangrijke
bijdrage geleverd aan de uiteindelij ke totstandkoming van de centrale. Zij adviseerden een grootschalige aanpak van het project door het bouwen van een
draaistroomcentrale op het terrein van de GemeenteJijke Gasfabriek . Deze 10katie aan de rand van de stad bood de mogelijkheid van gedeeltelijk gezamenlijke bedrijfsvoering van gasfabriek en elektriciteitscentrale. Een draaistroomcentrale maakte niet aileen een dergelijke excentrische lokatie mogelijk, voor bedrijven en fabrieken bood dit systeem grote mogelijkheden doordat direct hoogspanning kon worden geleverd. In Nederland had men nog
geen ervaring kunnen opdoen met een grote centrale van dit type en de gemeente Leiden stelde zich dan ook terughoudend op in eerste instantie. Na een
tweede en een derde advies durfde men het projekt tenslotte toch aan en in
1906 begon de bouw van de centrale aan de Langegracht, naast de Stedelijke
Gasfabriek.
Onder de voortvarende leiding van F. Holleman, adjunct-directeur van de
inmiddels ontstane "Stedelijke Gas- en Electriciteitsfabrieken", werden afspraken gemaakt over de prijs van de elektriciteit en werd een begin gemaakt
met het werven van particuliere en zakelijke afnemers. Dit gebeurde, zo blijkt
uit de archieven van de centrale, door middel van persoonlijke bezoeken en
brieven 17).
Aan het begin van 1907 waren in Leiden nog maar enke1e mensen op de
hoogte van de vele mogelijkheden die de elektriciteit kon bieden. Sommigen
had den natuurlijk in andere steden, of in het buitenland, al kennis gemaakt
met elektrische stroom. De meeste Leidenaars verkeerden echter nog in on wetendheid over deze "wondere natuurkracht", of ze hadden vooroordelen.
Mede op initiatief van de Leidse afdeling van de Maatschappij van Nijverheid
werd daarom besloten de ingebruikneming van de centrale te vieren met een
feeste1ijke tentoonstelling, "Electriciteit in woning en ambacht" . Hiertoe
werd een organiserend comite opgericht, waarin ook Holleman zitting nam.
Voor financiering van deze tentoonstelling werd een waarborgfonds gesticht.
Notabe1en en we1gestelden konden door middel van een bijdrage de tentoonstelling financieel mogelijk maken.
In die tijd was het zeer gebruike1ijk, ook internationaal, om door midde1
van tentoonstellingen voorlichting te geven. Door de keuze van het thema kon
men bovendien toekomstige particuliere en industriele gebruikers interessereno Het organiserend co mite schuwde het spektakel niet. Naar aanleiding van
een door hem bezochte tentoonstelling in Arnhem schreef Holleman daarom
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in de zomer van 1907 talloze fabrikanten en bedrijven aan, met de vraag of zij
in oktober met hun produkt op de Leidse tentoonstelling wilden staan. Meer
dan twintig firma's werden aangeschreven, zoals fabrikanten van gloeilampen, e1ektromotoren en elektrische piano's. Naar aanleiding van artikelen in
De Ingenieur werden ook buitenlandse bedrijven uitgenodigd. Hollandse firma's werden door Holleman extra gemaand "opdat de Hollandsche industrie
een goede figuur maakt". Zo werd bijvoorbeeld de Elektrotechnische Industrie van W. Smit te Slikkerveer gevraagd nu toch spoedig te reageren.
Daaraan werd toegevoegd dat de firma Hofstede Crull (de concurrent) al had
toegezegd 18).
Uiteindeijk was het lOver: 45 inzenders hadden hun stands ingericht op de
begane grond en eerste verdieping van de Stadsgehoorzaal in de Breestraat. Zij
hadden voor de tentoonstellingsruimte een huur van! 51m 2 betaald aan de organisatoren. De dinsdagavond 15 oktober 1907 werden aile genodigden ontvangen voor de officiele opening van de tentoonstelling en de ingebruikneming van de Elektriciteitscentrale van Leiden. Aanwezig waren onder andere
leden van de Maatschappij van Nijverheid, van de Vereeniging tot bevordering van Bouwkunst, de raadsleden en natuurlijk de deelnemers aan het gar antiefonds . Ook was er be1angstelling uit "Den Haag" : de hoofdcommies van de
Afdeling Handel en Nijverheid. De gasten werden bij gaslicht ontvangen en
"het geheel maakte een stemmig voornamen indruk, passend bij de plechtigheid" 19).
Na een kort welkomstwoord kreeg prof H.A. Lorentz het woord , die "aan
de tentoonstelling een wijding van ernstig wetenschappelijk streven gaf" 20).
Na de feestrede van Lorentz benadrukte de burgemeester de noodzakelijkheid
van elektriciteit en verklaarde de tentoonstelling voor geopend. Hierop volgden, volgens het verslag in het Leidsch Dagblad "luide toejuichingen, terwijl
als bij toverslag de gloeilampjes aan de wanden en het plafond het vertrek als
in een zee van zacht licht zette"22). Binnen had den de genodigden de gelegenheid de tentoonstelling te bekijken en ook buiten was het een drukte van belang; de feestverlichting die aan de buitenzijde van de Stadsgehoorzaal brandde trok veel publiek die avond.
De tentoonstelling werd een daverend succes. Dank zij de gedetailleerde catalogus van de tentoonstelling en de vele artikelen die het Leidsch Dagblad aan
de tentoonstelling wijdde (niet minder dan elt) krijgen we nu nog een uitstekend beeld. Het publiek kon op de tentoonstelling e1ektrische apparaten bewonderen voor gebruik in huizen en toepassingen van elektromotoren in ambacht en fabriek. Tijdens de tentoonstelling waren er steeds proeven te zien
van prof. H. Kamerlingh Onnes en werden er voordrachten gehouden over
elektriciteit. De particuliere consument kon in het volledig ingerichte "elektrisch huis" een idee krijgen van de mogelijkheden van elektrische apparatuur. Ook aan het recreatieve element werd ruime aandacht besteed. Zo was er
een "versierde wintertuin" met "electrisch lichtende waterval", er was een
electrisch orkest en elke avond een concert.
Behalve vertier en vermaak moest de tentoonstelling natuurlijk ook informatie geven aan toekomstige groot- en kleinverbruikers van elektriciteit. Van
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dit meer serieuze doel getuigen de lezingen en voordrachten al. Ook werd de
brochure "Stedelijke Electriciteitsfabriek Leiden" aan elke bezoeker gratis
meegegeven. Het rijk gelllustreerde boekje geeft een kort overzicht van de mogelijkheden en de voordelen van elektriciteit en verschaft informatie over de
verschillende tariefsoorten en de werking van de elektriciteitsmeter. Het had
mede tot doel een aantal vooroordelen over elektriciteit uit de wereld te
helpen 22 ).
Na een verienging tot en met 3 november moest de tentoonstelling uiteindelijk haar deuren sluiten; 28.373 beta len de bezoekers hadden de tentoonstelling
bezocht. De (gratis) schoolboeken meegerekend bekeken ruim 40.000 mensen
de tentoonstelling. Het Leidsch Dagblad besloot in juichstemming de artikelenreeks die hieraan gewijd werd: "Moge deze schitterend geslaagde tentoonstelling een profetie zijn van het welslagen onzer jongste gemeentelijke instelling. Leve de Electrische centrale!"" ). Dit laatste dachten waarschijnlijk
ook de storters in het waarborgfonds, toen ze vernamen dat de tentoonstelling
geen verlies had geleden. Het gestorte geld konden zij weer ophalen24).
Of een van de doelstellingen van de tentoonstelling - het werven van afnemers - werd gehaald, zullen we nooit precies weten. Wei vermeldt het Leidsch
Dagblad dat op de morgen na de opening twee stadsgenoten zich al telefonisch
bij de directie van de centrale hadden gemeld voor een aansluiting 25 ) .
De tentoonstelling droeg zeker bij aan het bereiken van een ander belangrijk
doel : het wegnemen van vooroordelen rond elektriciteit. Door de opzet van de
tentoonstelling en de massale belangstelling werden vooroordelen rond deze
innovatie weggenomen. Dit heeft zonder meer bijgedragen tot het latere succes van de centrale. Het optreden van Holleman vormde evenzeer een bijdrage
aan dit succes. Zijn alerte benadering van toekomstige consumenten en zijn inspanningen voor de groots opgezette tentoonstelling, getuigden van zijn inzicht op het gebied van public relations en marketing . Holleman was wat
Schumpeter een "innoverend ondernemer" zou noemen .

IV

DE BEGINJAREN

De Leidse centrale maakte een stormachtige groei door. Door de voortvarende
aanleg van kabels in de binnenstad kon men tegemoet komen aan de vraag
naar aansluitingen . Elektriciteit werd in Leiden goedkoop aan de consument
geleverd in vergelijking tot andere steden. Met grote afnemers werd bovendien
in een vroeg stadium gesproken over de voordelige "bijzondere contracten".
Afnemers die geen gebruik maakten van een bijzonder contract, konden kiezen uit het enkeltarief en het dubbeltarief. Enkeltariefmeters gaven te allen tijde hetzelfde tarief aan, dubbeltariefmeters hadden een tarief voor de goedkope avonduren en waren dus vooral aantrekkelijk voor consumenten die zowel
overdag als 'savonds elektriciteit afnamen. In de eerste jaren van de centrale
werd bovendien een onderscheid in prijs gemaakt tussen elektriciteit voor licht
en voor kracht.
Reeds in 1908 waren 238 percelen op de centrale aangesloten. In totaal zorg-
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de de centrale in dat jaar voor de stroomvoorziening van 7600 gloeilampen, 72
booglampen en 163 elektromotoren 26 ) . Het jaar daarop verdubbelde het aantal aansluitingen en was de eerste capaciteitsuitbreiding van de centrale noodzakelijk . In 1910 begon men met het leveren van elektriciteit buiten de gemeentegrenzen. Noordwijk en Voorhout kregen elektrische stroom van de Leidse
centrale 27 ). In hetzelfde jaar werd opnieuw een uitbreiding van het vermogen
van de centrale gerealiseerd. Het aantal grootverbruikers met bijzondere contracten (boven 10.000 kW l u per jaar) kon uitgebreid worden .
De groei van de centrale zette in de daaropvolgende jaren in snel tempo
door. Verschillende verbeteringen werden aangebracht in produktie en distributie van elektriciteit. Pas in 1914 stagneerde de groei van de centrale; dit was
te wijten aan de internationale situatie. De groei van de centrale is weergegeyen in Tabel 1.
TABEL 1
Produktie en elektriciteitsverkoop te Leiden, 1908-1914

1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914

Produktie (kW l u)

Verkoop over de meter in kW l u

508.462
1010.266
1363 .039
2081.058
3715.413
4817.670

338.000
753.764
1059.995
1448.062
2485.408
3350.451
3824.586

Bron: Jaarverslagen van de Leidse elektriciteitscentrale, 1910-1914.

De elektrische stroom die niet over de meter verkocht werd, ging als
hoogspanningsstroom direct naar de afnemers, tot 1910 vooral fabrieken in
Leiden, daarna ook andere gemeenten en fabrieken buiten de gemeentegrens
van Leiden.
Welke prijs moest de groot- en kleinverbruiker nu betalen voor de elektriciteit die hij afnam? In het jaarverslag van de centrale over 1910 wordt hiervan
voor het eerst een overzicht gegeven. Een prijsvergelij king tussen 1910 en 1914
is weergegeven in Tabel 2. Hieruit blijkt dat het "dubbeltarief met contract"
steeds het goedkoopste was. Voorts zien we dat de eiektriciteitscentrale erin
geslaagd was aIle prijzen van elektriciteit te veriagen. Het meest daalde de
eiektriciteitsprijs voor gebruikers die een speciaal contract en een enkeltariefmeter hadden.
De leiding van de elektriciteitscentrale en het bestuur van de gemeente Leiden waren altijd ervan uitgegaan dat de eerste jaren van de centrale verliesgevend zouden zijn . Deze verliezen, zo had men bedacht, konden aangevuld
worden met winsten uit de Gasfabriek. In 1908 bleek dat de veriiezen meevielen en al in 1909 kon men met een positief saldo afsluiten. Men besloot toen
om deze onverwachte winst onmiddeIlijk te investeren in een uitbreiding van
het kabelnet en in een vergroting van de capaciteit. Bovendien probeerde men
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TABEL2
Prijsvergelijking 1910-1914

Dubbeltarief
met contract

Prijs 1910

Prijs 1914

f

f

0,07*)

0,05*)

Dubbeltarief
zonder contract

0,15

0,13

Enkeltarief
met contract

0,11

0,05

Enkeltarief
zander contract

0,19

0,13

Gemiddeld

0,13

0,09

*) per kW/ u.

Bron: Jaarverslagen van de Leidse elektriciteitscentrale, 1910, 1914.

de prijzen van elektriciteit waar mogelijk te verlagen om het nemen van een
elektrische aansluiting voor grotere groepen aantrekkelijk te maken.
De gemeente Leiden begreep uitstekend dat de extra stimulans voor de centrale in de eerste jaren van de kant van de stedelijke overheid moest komen.
Vele malen heeft de gemeente in die eerste jaren dan ook geld beschikbaar
gesteld voor uitbreiding van de centrale. Er werd voor dit doel zelfs een speciaal fonds, het Vernieuwings- en uitbreidingsfonds, opgericht. De gemeente
gaf zelf het goede voorbeeld door in snel tempo vee I van de open bare gebouwen en straten in Leiden te voorzien van elektrische verlichting. Mede dank zij
dit beleid kon de groei van de centrale in zo'n snel tempo plaats vinden . Opvallend was ook het vooruitstrevende gedrag ten opzichte van de omliggende gemeenten . De Leidse "expansiedrift" veroorzaakte een onophoudelijke
stroom concessieaanvragen bij de landelijke overheid en wekte zelfs irritatie
op. Het concessiegebied, dat Leiden voor zichzelf in gedachten had, bestreek
dan ook maar liefst bijna de hele provincie Zuid-Holland, een deel van
Utrecht en een deel van Noord-Holland. De voorstellen voor dit ambitieuze
plan en de protesten van andere centrales naar aanleiding daarvan, berusten in
het Algemeen Rijksarchief2 8 ) . De archiefstukken laten duidelijk zien dat de
eerste jaren van de Leidse centrale op zijn minst uitzonderlijk genoemd mogen
worden . De uitzonderlijke groei was voor een deel het gevolg van het gemeentebe1eid ten aanzien van de centrale. De gemeente Leiden heeft een vooruitstrevend beleid van de elektriciteitscentrale altijd gesteund , o.a. door het
beschikbaar stellen van gelden voor uitbreiding.
De eerste gebruikers

Enige instellingen had den aan de vooravond van de gemeentelijke elektriciteitsvoorziening al elektriciteit opgewekt met behulp van gasmotoren. Tot
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1907 nam het aantal gasmotoren toe. Toen de centrale eenmaal in de behoefte
aan elektriciteit kon voorzien, verdween de gas motor als aandrijfkracht en opwekker van elektriciteit geheel 29).
Na de opening van de Leidse centrale bleek de behoefte aan elektriciteit onverwacht groot te zijn, bij bedrijven en particulieren. Het aantal aansluitingen
op het gemeentelijk net steeg veel sneller dan men - o.a. op grond van de enqueteresultaten uit 1895 - had verwacht (Tabel 3).
TABEL3
Aantal percelen in Leiden aangesloten op de gemeentelijke elektriciteitscentrale en
a/name 'over de meter', 1907-1914

1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914

Percelen

Licht (kW l u)

Kracht (kW l u)

Totaal

91
238
421
561
680
820
1005
1195

155
425
678
957
1029
1182
1329
1475

60
456
593
979
1106
1340
1951
2091

215
881
1271
1936
2135
2522
3280
3566

Bron: Jaarverslag van de Leidse elektriciteitscentrale, 1914.
TABEL4
Aansluitingen op de elektriciteitscentrale, 1908-1912

Winkels
Fabrieken
Woonhuizen
Laboratoria
Cafe's
Ziekenhuizen
Kantoren
Openbare gebouwen
Onderwijs
Open bare verlichting

1908

1910

1912

44,60/0
24,5
19,2
2,9
2,9
1,6
1,6
1,2
0,9
0,4

42,8070
21,4
21,0
2,0
5,3
1,1
2,7
2,8
0,7
0,2

43,8 070
19,0
22,6
1,3
5,3
0,9
2,8
3,7
0,3
0,1

Totaal

100

100

100

Aantal

240

561

820

Bron: Jaarverslagen van de Leidse elektriciteitscentrale, 1908, 1910, 1912.

Gedurende de gehele beginperiode valt het grote percentage winkelaansluitingen op: steeds boven de 42070 van het totaal (TabeI4). Vanaf het begin zag
de bedrijfsleiding van de centrale in winkeliers een belangrijke consumentengroep . De winkelstraten van Leiden werden meteen voorzien van kabels zodat
de winkeliers snel een elektrische aansluiting konden nemen. Dat zij dit ook
deden hing mogelijk sam en met de aard van hun beroep. In modewinkels ver-
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diende men dagelijks zijn brood met nouveaute's. De stap om elektriciteit te
nemen was daardoor wat kleiner. Een dee I van de winkeJiers zal tens lotte ook
uit concurrentieoverwegingen elektrisch hebben genomen. Voor cafe's gelden
in grote lijnen dezelfde overwegingen.
Het percentage aansluitingen in de categorie woonhuizen steeg tussen 1908
en 1912 van 19070 naar 23%, in absolute getallen van 46 naar 185 aansluitingen . Dit was niet in het minst te danken aan de enorme uitbreiding die het kabelnet onderging. Overigens is de scheiding tussen woonhuis en winkelpand
niet altijd even scherp te maken . In veel gevallen zullen winkeliers die naast of
boven de winkel woonden ook in hun woonruimte elektriciteit gehad hebben.
Het aandeel van de fabrieken daalde in deze periode verhoudingsgewijs. Absoluut stegen de fabrieksaansluitingen van 57 in 1908 naar 156 in 1912. Omdat
er in Leiden nu eenmaaI meer huizen dan fabrieken waren gingen fabrieksaansluitingen bij een stijgend aantal aansluitingen toch een geringer deel van
geheel vormen. lets dergelijks lOU men ook verwachten bij de categorie
"openbare gebouwen". Des te opmerkelijker is de procentuele toename dan
ook van 1 % in 1908 naar 4% in 1912. Hieruit blijkt opnieuw duidelijk dat de
gemeente een voorbeeldfunctie vervulde.
Tot nu toe speelde steeds het aantal aansluitingen een rol. Voor de groei van
de centrale is niet aileen het aantaI aansluitingen van belang, maar ook de stijgende hoeveelheid afgenomen elektriciteit. In het nu volgende zullen we ons
met name richten op het stijgende gebruik binnen bedrijven en fabrieken in
Leiden.

*
De meeste fabrieken in en om Leiden kwamen al gauw aan een jaarverbruik
dat boven de 10.000 kW lu lag. Voor deze bedrijven was het voordelig een speciaal contract afte sluiten. Het grootverbruik nam snel toe, van 243.000 kW l u
in 1908 tot 1.293 .000 kW l u in 1914. Dit was, zoals we al eerder zagen, ook te
danken aan fabrieken buiten de gemeentegrenzen. Niet elk bedrijf kwam echter aan lO'n gegarandeerd jaarverbruik. Talloze kleine werkplaatsen en beTABEL5
Aantal elektromotoren in Leiden en buitengemeenten, /908-/9/4

1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914

Inrichtingen

Motoren

PK's

Gem. PK

77
130
177
226
200
350

164
261
385
518
670
843
989

610
798
1243
1685
2258
3063
3823

3,7
3,0
3,2
3,3
3,4
3,6
3,9

Bron: Verslagen van de commissie van Beheer van de Stedelijke Fabrieken van Gas en
elektriciteit, 1908-1914.
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TABEL6
Vermogen van elektromotoren aangesloten op de Leidse centrale, 1908-1914

<
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914

1-5 PK

5-10 PK

42010

40010

50
53
54
51
52
52

34
33
32
35
34
35

12 010
11

IPK

9
8
8
7

6

>

IOPK

6010

5
5
6
6
7
7

Aantal
164
261
385
518
670
843
989

Bran: Jaarverslagen van de Leidse elektriciteitscentrale, 1908-1914.
drijfjes hadden immers slechts behoefte aan een of meer kleine elektromotoren. Tabel 5 geeft inzicht in het gebruik van elektriciteit als krachtbron.
Gebaseerd op de opgave in de jaarverslagen van de elektriciteitscentrale is
het mogelijk een onderverdeling te maken in het vermogen van de aangesloten
elektromotoren. Als het immers inderdaad zo is dat de komst van de elektriciteit juist het midden- en kleinbedrijf in staat stelde te mechaniseren, zal het
merendeel van de aangesloten elektramotoren een vermogen onder de 5 PK
hebben. Tabel5 en 6laten een sterke stijging zien van het aantal elektromotoren. Gedurende de peri ode 1908-1914 is het aandeel van de kleine elektromotor (kleiner dan 5 PK) groot. In de loop van deze jaren stijgt het aandeel van
de motor met een vermogen < 1 PK zelfs nog met 10070.
Welke bedrijven en werkplaatsen maakten tussen 1908 en 1914 op grote
schaal gebruik van de elektromotor? De verslagen van de elektriciteitscentrale
doen van 1908 tot en met 1913 een opgave van aile bedrijven die elektrische beweegkracht gebruiken. Allereerst valt de spectaculaire mechanisatie op in de
brood- en banketbakkerijen, die elektromotoren vooral toepasten bij deegbereiding. Ook het drukkersbedrijf maakte op grote schaal gebruik van elektromotoren. De negen drukkerijen die al in 1908 stroom gebruikten, had den 31
motoren met een totaalvermogenvan 73 PK, gemiddeld 2,3 PK. In 1913 was
dit gemiddeld vermogen gedaald tot 1,8 PK . Hieruit blijkt een toenemend belang van de kleine elektromotor, zoals we ook reeds naar aanleiding van Tabel
6 conc1udeerden. Een andere bedrijfstak, die op grate schaal elektrische beweegkracht toepaste, was het slachtersbedrijf. In 1908 paste men in twee
slachterijen elektrische beweegkracht toe, in 1913 was dit aantal gestegen tot
22, met een gemiddeld vermogen van 3,6 PK per elektromotor.
Deze bevindingen bevestigen de al eerder genoemde indruk dat vooral het
midden- en kleinbedrijf op grote schaal kon mechaniseren, door toepassing
van elektromotoren met een klein vermogen op plaatsen waar voorheen de
stoommachine of de gasmotor te duur of onpraktisch was.
Anders dan het bedrijfsleven gebruikte de particuliere consument elektriciteit niet zozeer voor kracht, maar vooral voor licht. Toepassingen voor kracht
waren er voor de particuliere huishouding in deze jaren nauwelijks. Een elektrisch huishoudelijk apparaat bij uitstek als de stofzuiger, was wei bekend,
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maar brak pas in de jaren dertig echt door . Als we over het particuliere elektriciteitsgebruik spreken, hebben we het derhalve voornamelijk over verlichting.
In de loop der jaren gingen particuliere aansluitingen een steeds groter percentage uitmaken van het totaal der aansluitingen op de "Lichtfabriek". In
1908 was 190/0 van de aansluitingen voor particulier gebruik, in 1912 aI23%.
We zijn uiteraard gei'nteresseerd in de identiteit van deze particulieren. De
jaarverslagen van de centrale en allerhande herdenkingsboeken ter gelegenheid van jubilea van de centrale vertellen ons echter niets over de eerste afnemers. Het archief van de Leidse Lichtfabriek geeft wei informatie. In 1908
besliste de gemeenteraad dat voortaan huur betaald moest worden door particuliere afnemers als zij een zgn. "huuraansluiting" hadden . Naast de gewone
betalingen voor de gebruikte stroom had de centrale dus nog een inkomstenpost. Deze inkomsten zijn terug te vinden in het archief van de centrale. Het
correspondentie-archief biedt in dit opzicht echter geen volledig beeld. Ais aile
"huuraansluitingen" al een brief ontvingen van de centrale, zijn deze niet
meer bewaard gebleven.
Het grootboek van de centrale geeft echter wei nauwkeurige informatie. In
het grootboek werden per boekjaar de ontvangsten en de uitgaven van een bedrijf per rubriek bijgehouden. Onder de rubriek "huuraansluitingen" vinden
we in de grootboeken van 1908, 1909, 1910, 1911, 1912 en 1913 een aantal namen van particuliere elektriciteitsverbruikers. Elke nieuwe huuraansluiting
komt zo eenmaal voor in het grootboek . In 1914 ging de centrale over op een
ander administratiesysteem. Na dat jaar zijn de particuliere afnemers niet
meer terug te vinden in de archieven.
Op 31 december 1913 waren er inmiddels, zoals uit de grootboeken blijkt,
200 mensen met een huuraansluiting. Op dat moment waren er in Leiden in totaal370 woonhuisaansluitingen. We moeten aannemen dat de overige woonhuizen de installatie in eigen beheer liet aanleggen en dus zo geen huur verschuldigd waren aan de centrale. De in het grootboek genoemden (54%) deden
dit wei, en vormen het uitgangspunt voor het verdere onderzoek naar de eerste
particuliere afnemers van elektriciteit.
De 200 bekende namen, soms vergezeld van adressen, uit het grootboek bleken evenwel niet aile even betrouwbaar te zijn. Ik hanteerde daarom enkele
aanvullende criteria bij de selectie. Ten eerste moesten naam en adres in het
grootboek corresponderen met de gegevens in de adresboeken van de gemeente Leiden. Ten tweede moesten de aid us verkregen namen en adressen voorkomen in de belastingkohieren van Leiden. Deze kohieren werden toen elk jaar
gedrukt uitgegeven en bevatten, gerubriceerd naar wijk, naam en adres van de
belastingbetaler en het inkomen, waarover hij in dat jaar aangeslagen werd.
De belastingkohieren, in de Leidse volksmond "schoonvaderboekjes" genoemd, verschaffen hierdoor zeer waardevolle informatie. Bij twijfel aan de
identiteit van een bepaald persoon, bijvoorbeeld doordat een aantal familieleden op hetzelfde adres woonden, bleek het bevolkingsregister van Leiden vaak
uitkomst te bieden. Op deze wijze bleken 124 namen met bijbehorende ad ressen voldoende betrouwbaar om verder onderzoek mee te verrichten. De eerste
afnemers zijn over de bestudeerde peri ode verdeeld (Tabel 7).
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TABEL 7
Verdeling van huuraansluitingen Ie Leiden, 1908-1913
1908
1909
1910
1911
1912
1913
Totaal

11
25
24
15
18
31
124

Bron: Grootboek Leidse elektriciteitscentrale 1908-1913. Gerangschik t naar jaar van
aankomst.

Bij het zoeken naar verdere gegevens, is het jaar van vermelding in het
grootboek lOveel mogelijk als uitgangspunt genomen. Met andere woorden,
als een consument in 1908 een huuraansluiting kreeg, gebruikte ik het adresboek van 1908 en ook het belastingkohier over dat jaar.
Allereerst zijn de beroepen van de eerste afnemers interessant. Beroepen
worden vermeld in adresboeken en bijvoorbeeld ook in telefoonboeken. Deze
beroepen kunnen ingedeeld worden in sectoren, bijvoorbeeld landbouw, nijverheid en diensten. Een dergelijke indeling is voor dit doel echter weinig zinvol omdat ze niets zegt over de status van de betreffende persoon. Veel beter
kan een indeling van beroepen in categorieen worden gehanteerd, waarin statusverschillen wei tot uitdrukking komen (TabeI8). De volgende indeling is gemaakt: fabrikanten, kooplieden, ambachtslieden, winkeliers, werknemers,
vrije beroepen en tenslotte een categorie van diegenen waarvan geen beroep
vermeld werd, de categorie "lOnder beroep". In een aantal gevallen is het onderscheid tussen ambachtsman en winkelier moeilijk te maken. Bij de groep
werknemers moeten we vooral aan ambtenaren en onderwijzers denken. De
categorie vrije beroepen bestaat vooral uit advocaten, artsen en tandartsen.
Wegens de overeenkomst in achtergrond en vooropleiding zijn in deze categorie ook alle hoogleraren opgenomen. Van de beroepen kan nu een tabel worden gemaakt.
Bij de conclusies, die we aan Tabel8 kunnen verbinden, moeten we rekening
ermee houden dat de percentages van de jaren 1908 en 1911 op zeer kleine aantallen zijn gebaseerd. Ook speelt hier mee, dat een scheiding tussen woonhuis
en winkelhuis moeilijk te trek ken is. Het aantal winkeliers met elektriciteit zal
dus in werkelijkheid waarschijnlijk groter zijn geweest dan uit Tabel 8 blijkt.
Desalniettemin kunnen we in elk geval zien, dat de categorie consumenten
met vrije beroepen in de eerste jaren een groter percentage innam dan in latere
jaren. Hetzelfde geldt nog sterker voor kooplieden en fabrikanten. De groep
winkeliers en ambachtslieden werd in de loop van de periode groter. Over de
gehele peri ode 1908-1913 kunnen we op basis van bovenstaand cijfermateriaal
concluderen dat de "vrije beroepen" gedurende de gehele periode de grootste
categorie vormde.
De verdiensten van de verschillende beroepsgroepen kunnen dank zij de be-
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TABEL8
Beroepsverdeling van de eerste consumenten van elektriciteit te Leiden, 1908-1913

Fabrikanten
en kooplieden

1908

1909

1910

360/0

28 %

13%

1911
7%

12

4

7

20

17

7

4

20

46

20

9

Totaal
Aantal

Ambachtslieden
Winkeliers

Zonder
beroep

11%

1913
6%

Totaal Aantal
15 %

19

19

9

11

11

26

17

21

13

33

19

16

20

42

60

28

16

31

39

16

4

6

17

13

11

14

100

100

100

100

100

100

100

124

11

25

24

15

18

31

9

Werknemers
Vrije
beroepen

1912

124

Bronnen: Adres- en telefoonboeken alsmede belastingkohieren van Leiden, 1908-1913 .

lastingkohieren achterhaald worden. In de belastingkohieren staan aIleen de
personen vermeld, die een zuiver inkomen hebben van meer dan I 500 per
jaar. Niet aile Leidenaars beschikten over een dergelijk inkomen. In 1910 bijvoorbeeld had Leiden 58 .253 inwoners; slechts 9.041 personen betaalden dat
jaar belasting. Stellen we de gerniddelde gezinsgrootte op vier, dan zouden in
principe 14.563 gezinshoofden bela sting moeten betalen. Dit was niet het geval, slechts 9.041 personen (dat is 62070 van het potentieel) verdienden inderdaad zoveel, dat dit ook noodzakelijk was . Hoewel dit slechts een ruwe schatting betreft, krijgen we toch een globale indruk van de situatie. Aile eerste consumenten van elektriciteit staan in de belastingkohieren vermeld. Dit geeft aan
dat we hier te maken hebben met een groep die bovenaan de sociale ladder
stond.
In Tabel 9 zijn de gemiddelde jaarinkomens van de eerste consumenten opgenomen, uitgesplitst naar beroepsgroep. Zoals te verwachten, verdienden fabrikanten en kooplieden gemiddeld het meest per jaar. Ook als we Krantz, een
grate textielfabrikant, uitsluiten (hij aileen was goed voor een jaarinkomen
vanl 90.000), heeft deze categorie een jaarinkomen boven del 10.000. De categorie die per jaar het minst verdiende is de categorie zonder beroep. Dit betekent niet dat deze categorie armlastig was; vee I gepensioneerden en renteniers
maken hier immers deel van uit, hun inkomen was dan niet zo hoog, maar het
kapitaal waarover ze de beschikking hadden zal toch wei behoorlijk geweest
zijn. Aan het inkomen van de categorie werknemers valt duidelijk te zien dat
in deze categorie de wat hoger betaalde werknemers zitten .
In de jaren 1908-1913 zijn beroepsgroepen als winkeliers en ambachtslieden
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TABEL9
Gemiddeld jaarinkomen van de eerste afnemers van elektriciteit te Leiden, 1908113,
verdeeld naar beroepscategorie
Beroepscategorie

Jaarinkomen

Fabrikanten en kooplieden
Idem zonder Krantz

f

14.929

10.758

Ambachtslieden

3.059

Winkeliers

2.898

Werknemers

4.476

Vrije beroepen

6.359

Zonder beroep

1.708

Bron : Belastingkohieren van Leiden, 1908-1913.

een groter gedeeJte gaan uitmaken van de totale groep particuliere
elektriciteitsconsumenten. Deze groepen, met een gemiddeld lager jaarinkomen, drukten duidelijk hun stempel op het geheel. Van 1908 tot 1913 daalde
het gemiddeld jaarinkomen van de eerste afnemer van I 8.751 naar I 3.393
(Tabe1IO).
TABEL 10
Gemiddeldjaarinkomen van de afnemers van elektriciteit te Leiden, 1908-1913,
in gulden
1908
Idem zonder Krantz
1909
1910
1911
1912
1913

16.137
8.751
6.316
5.130
5.166
5.938
3.393

Bron: Belastingkohieren van Leiden, 1908-1913.

We concludeerden reeds dat de eerste consumenten tot de bovenlaag van de
Leidse samenleving behoorden; zij betaalden namelijk belasting. Aan de hand
van TabellO kunnen we nu bekijken hoe de eerste consumenten zich qua inkomen verhielden ten opzichte van andere belastingbetalers in Leiden. De belastingbetaler had in 1910 een gemiddeld belastbaar inkomen vanl 934. Hierover betaalde hij I 37,73 belasting. Verge1ijken we dit met de in Tabell 0 gegeven gerniddelde jaarinkomens dan blijken deze steeds veel hoger te liggen. In
1910 was het gemiddeld inkomen van de eerste afnemer 15.130; hierover betaalde hij I 267 belasting 3 0 ).
Waar woonden nu deze eerste consumenten? Uit het beroepenonderzoek
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blijkt dat er nogal wat winkeliers waren; in de belangrijkste winkelstraat, de
Breestraat, vinden we dan ook nog al wat consumenten. Veel person en met
vrije beroepen woonden aan het Rapenburg, toen en nu een "gracht van
stand" . Ook aan de singe Is en in de wat voornamere straten vinden we vee I eerste consumenten. Uiteraard werd het klantenbestand van de centrale voor een
deel bepaald door het feit of er al of niet kabels lagen. Zoals we al zagen, was
het kabelbeleid van de Leidse centrale zo vooruitstrevend, dat dit een geringer
struikelblok vormde dan in sommige andere steden.
Een andere wijze om de sociale status van de eerste gebruikers van elektriciteit te schatten is de woonsituatie te bestuderen. Voor Leiden kunnen we gebruik maken van een woningonderzoek uit 189931 ). In dat jaar hield de gemeente en woningenquete, waarbij alle woningen beoordeeld werden op punten van voorzieningen, ligging en hygiene. Bij dit onderzoek werd de stad verdeeld in 11 wijken. Door de ad res sen van de eerste afnemers te vergelijken met
de gevonden resultaten van de betreffende wijken van het woningonderzoek,
krijgen we inzicht in de sociale status van de bewoners van het betreffende
huis. Zoals verwacht kon worden, zijn er in de allerslechtste wijken van Leiden
geen eerste afnemers van elektriciteit te vinden. De meeste afnemers woonden
in de woonwijken die er het best aan toe waren. Degenen, die in de wat mindere wijken woonden, hadden hun huis meestal in de doorgaande straten.
Om een beeld te krijgen van de vernieuwingsgezindheid van de eerste gebruikers van elektriciteit op andere gebieden, kunnen we kijken hoe snel de acceptatie verliep van een andere innovatie, de telefoon. In 1882 kreeg Leiden telefoon. De Telefoonmaatschappij van Ribbink van Bork & Co uit Amsterdam
legde een publiek telefoonnet aan, dat in 1896 aangesloten werd op het intercommunale net. In 1901 vermelden de bewaard gebleven telefoonboeken 400
abonnees 32 ).
We kunnen deze twee innovaties, elektriciteit en telefoon, met elkaar vergelijken door na te gaan hoeveel afnemers van elektriciteit in het jaar van aankomst ook al telefoon hadden.
Van de 124 eerste afnemers had den 65 een telefoonaansluiting, (52070).
Hieruit mogen we concluderen, dat hoewel beide innovaties niet door exact
dezelfde groepen consumenten geaccepteerd werden, het percentage telefoonabonnees binnen de groep eerste afnemers, vele malen hoger was dan binnen
de Leidse populatie als geheel. We moeten overigens bedenken dat het nemen
van telefoon pas aantrekkelijk wordt als veel mensen in de omgeving ook al telefoon hebben. Dit geldt niet voor elektriciteit.
Het beeld dat we ons inmiddels kunnen vormen van de eerste consumenten
is wat duidelijker geworden. Al v60r de komst van de centrale werd in Leiden
op zeer kleine schaal elektriciteit gebruikt. Met de komst van de centrale zorgden vooral de kleine elektromotoren in het bedrijfsleven voor de groei. De particuliere aansluitingen gingen in de loop van de jaren een steeds groter deel uitmaken van het totaal aan aansluitingen . Een groot deel van deze eerste particuliere afnemers verdienden een dik belegde boterham in een vrij beroep en
woonden in de betere wijken van Leiden. Dank zij de belastingkohieren kan
geconcludeerd worden dat het gemiddeld jaarinkomen van de eerste afnemer
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gedurende deze periode daalde. Dit was vooral het gevolg van de steeds meer
toetredende winkeliers en ambachtslieden.

V LEIDEN EN ANDERE STEDEN
Interessant is nu te zien hoe de resultaten voor Leiden zich verhouden tot resultaten uit vergelijkbaar onderzoek. Reeds eerder werd aangegeven dat er nog
betrekkelijk weinig onderzoek is verricht naar de invoering van elektriciteit.
Er zijn wat jubileum- en herdenkingsuitgaven verschenen van de energiebedrijven zelf; deze geven in het algemeen slechts zeer globale informatie. In enkele gevallen zijn ze gebaseerd op bronnenonderzoek en kunnen ze ter vergelijking dienen. Voorts zijn er enkele scripties en artikelen gepubliceerd over de
beginperiode van de elektriciteit in Nederland.
Een eerste vergelijking betreft de manier waarop gemeentelijke
elektriciteitscentrales tot stand kwamen. We zagen al eerder dat Leiden laat
was met de openbare elektriciteitsvoorziening. In andere gemeenten was er
steeds sprake van een groot aantal concessieaanvragen van particuliere zijde.
De gemeente in kwestie nam of zelf het initiatief tot de bouw van een elektrisch
station Of maakte een paar jaar gebruik van de particuliere diensten en nam na
korte tijd het beheer van het particuliere station over. Kooij wijst er op dat de
snelle centralebouw in Groningen mede tot stand kwam dank zij de druk die de
fabrikanten van stroomopwekkingsapparatuur uitoefenden op de
gemeenten 33 ). De soms wat aarzelende houding van gemeentebesturen bij de
uiteindelijke beslissing, moet toegeschreven worden aan overwegingen van
ideologische aard (/aissezjaire) die hen ervan weerhielden zelf op te gaan treden als ondernemers op een gebied waar ook het particulier ondernemerschap
een rol kon spelen. Enigszins tegenstrijdig daarmee waren overwegingen van
andere aard: veel gemeenten waren bang dat het gemeentelijk geproduceerde
gas, waarop soms flinke winst gemaakt werd, concurrentie zou ondervinden
van elektriciteie 4 ).
Leiden week in een aantal opzichten af van de landelijke situatie. Het aantal
concessieaanvragen bleef bijvoorbeeld in Leiden beperkt tot een. Het betrof
particulieren in tegenstelling tot elders, waar fabrikanten van stroomopwekkingsapparatuur concessies bij gemeenten aanvroegen. Hoewel de gemeente
Leiden laat was met de oprichting van een centrale en men lang geaarzeld heeft
voor er een besluit genomen kon worden, speelden overwegingen van liberale
aard hierbij geen rol, althans zij worden nergens genoemd. Leiden had op het
gebied van gemeente-exploitatie trouwens een lange traditie. De Leidse "Gasfabriek" was in 1848 de eerste gemeentelijke gasvoorziening. Concurrentie
met de gemeentelijke gasvoorziening speelde in Leiden geen rol. Men overwoog immers juist een elektrische centrale, omdat de gemeentelijke gasfabriek
aan capaciteitsuitbreiding toe was. De gemeenteraad van Leiden twijfelde weliswaar lang voor men het besluit nam, maar deze twijfel werd veroorzaakt
door onzekerheid over de financiele haalbaarheid van het plan. Ook yond men
de keuze die men moest maken tussen de twee systemen (draaistroom of ge-
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lijkstroom) erg moeilijk.
Elders in het land besteedde de pers weinig aandacht aan de opening van
elektriciteitscentrales35). In Leiden was dit anders, zoals we zagen. De kranten
in Leiden stonden wekenlang vol met verslagen van de elektriciteitstentoonstelling. In een ander opzicht week de Leidse situatie eveneens af van de
landelijke. In Leiden werd er, voornamelijk dank zij Holleman, een actief beleid gevoerd op het gebied van "klantenwerving".
Bijna aile centrales in Nederland maakten gedurende hun eerste jaren een
sterke groei door. Sommige begonnen met een zo bescheiden capaciteit dat dit
onvermijdelijk was. Andere centrales gingen op grote schaal stroom leveren
aan omliggende gemeenten. Leiden kon, dank zij de keuze voor een
draaistroomcentrale, hiermee onmiddellij k na de oprichting beginnen en heeft
gedurende de hele periode dit beleid krachtig voortgezet. De winst die hiervan
het gevolg was, vloeide in Leiden terug in het eigen bedrijf en hoefde niet, zoals dat bijvoorbeeld bij het Twentsch Centraal Station het geval was, uitgekeerd te worden als dividend aan de aandeelhouders 36). De elektriciteitsprijs
werd in Leiden, meer dan in andere steden, gedrukt waar mogelijk en dit resulteerde in zeer goedkope stroom. Voor zover kon worden nagegaan was ook de
zeer gedifferentieerde tariefvoering in Leiden ongebruikelijk.
Tenslotte nog de afnemers van elektriciteit. Vee! studies over de beginjaren
van de elektriciteit in Nederland beperken zich tot wat algemene opmerkingen
over de eerste consumenten van elektriciteit. Voor Groningen heeft Kooij
diepgravender onderzoek verricht. De samenstelling van de consumentengroep verschilde overigens van centrale tot centrale. In Rotterdam bijvoorbeeld, was de elektriciteitsvoorziening in eerste instantie bedoeld om de havenkranen aan te drijven. De leverantie van stroom aan particulieren moest het tekort op de exploitatierekening goedmaken en was in feite bijzaak 37 ). Bij het
Twentsch Centraal Station was het weer anders geste!d. Hier was men in eerste
instantie gestart met elektriciteitsproduktie voor stroomleverantie aan particulieren. In de loop der jaren werd deze categorie echter steeds minder belangrijk en ging men zich meer en meer richten op elektriciteitsleverantie aan industrie en gemeenten. In een aantal gemeenten werd men geheel onverwacht
geconfronteerd met de toenemende mechanisatie door de e!ektromotor.
Hoewel men in Leiden in eerste instantie toch ook elektrische verlichting op
het oog had, had men de opkomst van de elektromotor wei degelijk voorzien.
Reeds in het advies uit 1901 werd uitgebreid ingegaan op het belang van de
elektromotor. Van Doesburgh en Doijer schreven in hun advies: "Het doel,
waarmede de eerste e!ectrische central en werden opgericht, was het verschaffen van elektrische stroom voor licht, in de laatste jaren treedt echter hoe langer hoe meer het lever en van energie voor krachtsoverbrenging op den voorgrond"38). Zij hadden hierbij met name de kleine, nog niet gemechaniseerde
nijverheid op het oog. Hier zou met name geprofiteerd kunnen worden van de
vele gunstige eigenschappen van de elektromotor: "voor de klein-industrie is
de elektromotor het aangewezen krachtwerktuig"39). In Leiden was de opkomst van de kleine e!ektromotor dus niet onverwacht. In vergelijking met andere steden yond de invoering van de elektromotor bovendien sneller plaats.
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Den Haag bijvoorbeeld (hoewel een grotere stad dan Leiden) had in 190770
elektromotoren en in 1914717; in Leiden waren er in dat laatste jaar al 989
elektromotoren op de gemeentelijke centrale aangesloten 40).
Een dan tot slot de particuliere afnemer van stroom, die elektriciteit nam
om zijn woning te voorzien van elektrisch licht. De in Leiden gevonden gegeyens zijn het best te vergelijken met de onderzoeksresultaten uit Groningen.
Naast winkeliers hebben in deze laatste stad fabrikanten en personen met vrije
beroepen de overhand in de groep "eerste afnemers"41). Zij behoorden tot de
hogere sociale lagen en hadden ruime geldelij ke middelen. Velen had den in beroep en bedrijf al kennis gemaakt met elektriciteit.
De voor Leiden gevonden resultaten lijken iets van de Groningse af te wijken. Weliswaar overheersten ook in Leiden de eerste jaren de afnemers met
een vrij beroep, en zij die fabrikant of koopman waren. Al spoedig nam echter
de invloed van andere beorepsgroepen toe zoals winkeliers, ambachtslieden en
mensen in loondienst. Dit komt mede tot uitdrukking in het sterk dalende
jaarinkomen van de eerste afnemers in de bestudeerde periode. In beide steden
vinden we de eerste consumenten dus in de hoogste sociale lagen van de samenleving. Binnen die elite yond echter een verschuiving naar beneden plaats, deze
heeft zich in Leiden iets sneller voltrokken dan in Groningen.

CONCLUSIE
De introductie van elektriciteit bij de Leidse bevolking yond plaats door middel van een groots opgezette spectaculaire tentoonstelling over elektriciteit.
Deze succesvolle tentoonstelling vormde het begin van een periode, die zich
kenmerkte door een expansieve groei. Tussen 1907 en 1914 was tweemaal een
capaciteitsuitbreiding noodzakelijk. Niet aIleen het groeiend aantal afnemers
van elektriciteit in Leiden was hiervan de oorzaak, ook het stijgend grootverbruik door fabrieken en de elektriciteit die de Leidse centrale leverde aan omliggende gemeenten . De prijs die de consument moest betalen voor elektrische
stroom, nam in de bestudeerde periode aanzienlijk af. Dank zij bronnenonderzoek in het archief van de , ,Leidse Lichtfabriek" is duidelijk geworden wie
de eerste afnemers van elektriciteit in Leiden waren.
Veel fabrieken en werkplaatsen gingen met de komst van de gemeentelijke
centrale over op elektrische beweegkracht. In de jaren 1907 tot 1914 zien we
vooral een toenemend belang van de kleine elektromotor. De bedrijven die
met name mechaniseerden, waren drukkerijen, bakkerijen en slagerijen.
Daarnaast schakelden de wat grotere fabrieken (textielfabrieken en conservenfabrieken) van stoommachines over op elektrische beweegkracht. Onder
de particuliere afnemers van elektriciteit, waren afnemers met vrije beroepen
zoals artsen, advocaten en hoogleraren, gedurende de hele periode het best
vertegenwoordigd. De beroepsgroepen winkeliers en ambachtslieden werden
in de loop van de bestudeerde periode steeds belangrijker. Dit weerspiegeJt
zich ook in het gemiddelde jaarinkomen van de elektriciteitsconsument - dit
daalde vanl 10.758 in 1908 naar 11708 in 1913. Ondanks deze sterke daling
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moeten we de eerste consumenten van elektriciteit in Leiden in deze periode
blijven rekenen tot de maatschappelijke elite. De verschuiving naar beneden
yond wei plaas en zelfs vrij snel, maar bleef zich afspelen aan de top van de socia Ie ladder.
Ais we deze gegevens vergelijken met de theoretische gezichtspunten aan het
begin van dit artikel, dan lijken de eerste particuliere consumenten van elektriciteit in Leiden uit de stedelijke bovenlaag en de middengroepen te komen . De
middengroep is de groep die Veblen het meest gevoelig achtte voor , ,conspicuous consumption".
Wat betreft de acceptatie van elektriciteit, kunnen we de voor Leiden gevonden gegevens vergelijken met de eerder genoemde stelling dat een produkt een
innovatie is, zolang het minder dan 10070 penetratie heeft op een geografisch
gelokaliseerde markt. Ais we het aantal woningen uit het woningonderzoek als
maximaal verspreidingsgebied voor elektrische aansluitingen nemen (6873
woningen), dan blijken er aan het einde van de bestudeerde periode 370 woningen elektriciteit te hebben. Dit is 5,4%. Deze 5,4% geeft echter een vertekend beeld van de werkelijke situatie, omdat in veel gevallen percelen zowel
een bedrijfsfunctie als een woonfunctie hadden . Nemen we het totaal in 1914
aangesloten perce len (1195), dan komen we op een penetratie van 17%. Ook
dit percentage behoeft weer enige bijstelling; in het woningonderzoek zijn immers niet de fabriekspanden meegeteld. Toch lijkt in deze bijzonder korte periode de acceptatie van elektriciteit te hebben plaatsgevonden.
We kunnen dit vergelij ken met de weg die een andere innovatie in Leiden aflegde: de telefoon. In 1882 kreeg Leiden telefoon en in 1901 waren er 400
abonnees. Dit betekent dat de telefoon in 10 jaar een penetratie van 6% bereikte. Hiermee vergeleken voltrok de acceptatie van elektriciteit zich snel.
Een verklaring voor dit verschil kan gevonden worden in het feit dat in Leiden
pas laat besloten werd tot een gemeentelijke elektriciteitsvoorziening. Men
kon voor een betrekkelijk nieuw systeem kiezen en gebruik maken van elders
opgedane ervaring. Omdat de consument elders in het land al kennis had gemaakt met de voordelen van de elektriciteit, waren in Leiden de vooroordelen
mogelijk kleiner. De belangrijkste factor, die de snelle acceptatie van deze innovatie verklaart, lag echter in het economisch beleid van de centrale, waardoor elektriciteit van begin af aan voor lage prijzen aan de consument kon
worden aangeboden.
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VIII

EEN ,HEILZAAM ORGAAN IN ONS STAA TSLEVEN'?
DE ECONOMISCHE RAAD ALS DESKUNDIGENCOLLEGE
1932-1938
door
I.A. NEKKERS en W.H. SALZMANN
De Economische Raad was blijkbaar niet onder een gunstig gesternte geboren.
Eigenlijk al vanaf het besluit tot instelling van dit hoogste adviesorgaan van de
regering op economisch gebied in 1932 en zeker vanaf de installatie van de
Raad bijna een jaar later bestond er twijfel of de Economische Raad wei zou
kunnen worden wat de initiatiefnemers ervan voor ogen had gestaan: te worden een "heilzaam orgaan in ons staatsleven", zoals voorzitter prof ir I.P . de
Vooys het uitdrukte tijdens de installatiebijeenkomst. Al snel bleek de Raad
slechts geringe invloed te hebben: zijn werkzaamheden bestonden vooral uit
het adviseren over "begrensde concrete onderwerpen" van technischuitvoerende aard. Aan het bei"nvloeden van de grote lijnen van de economische
politiek kwam de Raad nauwelijks te pas. Tijdens de bezettingstijd werd de
Economische Raad slechts aan de kant geschoven; een formele opheffing was
blijkbaar te veel eer. De bevrijding bracht voor de Raad geen betere tijden.
Nieuwe instellingen als het Centraal Plan bureau kwamen naar voren bij de
wetenschappelijke onderbouwing van het economisch beleid. De Economische Raad werd niet meer fundamenteel bij de beleidsadvisering betrokken en
leidde een slapend bestaan. Bij de totstandkoming van de S.E.R. in 1950 werd
de Economische Raad uiteindelijk opgeheven.
De Economische Raad werd bij wet van 8 juli 1932 ingesteld. Hij had het karakter van een technisch adviescollege op economisch gebied, samengesteld
uit tien tot vijftien door de Kroon te benoemen deskundigen uit verschillende
sectoren uit het bedrijfsleven en de wetenschap . Volgens minister mr. T.I.
Verschuur van Arbeid, Handel en Nijverheid (RKSP), die het initiatief tot de
oprichting nam, zou de Raad het karakter moeten dragen "van een college van
deskundigen, van personen, die, onafhankelijk van de wens chen van bepaalde
belangengroepen, objectief hun meening weten te geven en in staat zijn, zich
daarbij, zoo noodig met terzijdestelling van het belang, dat hun bijzondere
kennis heeft, naar het algemeen economisch belang te richten"'). De Raad
mocht dus geen "college van mandatarissen " zijn, maar er moest ook op gelet
worden "dat de leden persoonlijkheden zouden zijn, die midden in het leven
stonden en die wisten wat er bij het volk en bij het bedrijfsleven leefde"').
Door zijn samenstelling met vooraanstaande wetenschappers en personen uit
het bedrijfsleven zou de Raad kunnen fungeren als een orgaan dat op de achtergrond toezicht kon houden op en richting kon geven aan het economisch
beleid en het departement van Economische Zaken. Op het departement sprak
men in dit verband, toen de plannen voor een Economische Raad daar werden
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ontwikkeld, van een "Raad van Commissarissen".
De keuze voor deze vormgeving v10eide voort uit de ervaringen opgedaan
met de bestaande adviesorganen van de overheid. Terwijl de Commissie voor
de Economische PoIitiek vanwege zijn "organische" samensteIIing een log en
uiterst traag werkend Iichaam was, waren de Nijverheidsraad en de Middenstandsraad daarentegen doordat ze specifieke groepsbelangen vertegenwoordigden niet in staat het algemeen belang in voldoende mate mee te laten
spelen in hun adviezen.
De beoordeling van het functioneren van de Economische Raad is over het
algemeen niet mals. Alleen dr. H.M. Hirschfeld, die als Directeur-Generaal
van Handel en Nijverheid zeer nauw betrokken was bij de oprichting en de
werkzaamheden van de Raad, liet zich waarderend uit over de Raad. Hij
noemde de Raad vanwege de klankbordfunctie voor de ambtenaren "een
groot succes"l). OpvaIlend is echter dat hij zelf, tot grote ergernis van de
Raad, zelden op de vergaderingen verscheen en zich weinig aan de adviezen gelegen Iiet Iiggen. Anderen oordelen aanzienlijk minder positief. In de ogen van
Ernst Heldring, in het begin van de jaren dertig voorzitter van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken van Amsterdam en geestelijk vader van de Economische Raad, was de mislukking overduideIijk. "De Raad heeft in het geheel
niet aan de verwachtingen beantwoord. In plaats van het centrale Iichaam van
ad vies voor aIle gewichtige vraagstukken op het gebied der economische politiek te zijn, werd hij bij de voornaamste wettelijke en richtingbepalingen niet
geraadpleegd"4). De economisch-historicus De Hen concIudeert dat, hoewel
de Raad enthousiast met zijn taak aanving, "de resultaten bar tegenvielen" en
stelt: "Aan het bepalen van de grote Iijnen van het economisch beleid is de
Raad nooit toegekomen"S).
In 1937 stelden de leden van de Raad in verband met het optreden van het
nieuwe kabinet, het vier de ministerie-Colijn, hun mandaat ter beschikking.
Een van de redenen was dat advise ring vanuit het deskundigheidsbeginsel algemeen als een mislukking werd ervaren. Minister mr. M.P.L. Steen berg he
(RKSP) van Economische Zaken maakte daarop van de gelegenheid gebruik
om een vertegenwoordigend element in de samensteIIing te introduceren door
een aantal organisaties te vragen nieuwe Raadsleden voor te dragen. De Economische Raad had daarmee opgehouden uitsluitend deskundigencollege te
zijn.
Vanuit het gezichtspunt van de relatie tussen advisering en deskundigheid
zullen in dit artikel ontstaan en functioneren van de Economische Raad in de
periode dat hij als deskundigencoIlege bestond, onderzocht worden. Wat waren de motieven voor de insteIIing van dit adviesorgaan? Hoe werd de relatie
tussen deskundigheid en belangenbehartiging verwerkt in de verhouding tussen de Economische Raad en de overige adviesorganen van de regering? En
tenslotte: wat waren de grenzen van het deskundigheidsbeginsel in de praktijk
van het functioneren van de Economische Raad? Achtereenvolgens zal aan de
or de komen de insteIIing, de samensteIling en het functioneren van de Raad.
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INSTELLING VAN DE RAAD
Toen mr. T.J. Verschuur in 1929 aantrad als minister van Handel en Nijverheid, verkeerde de Nederlandse economie in een redelijke conditie. In het
voorjaar van 1930 deed de internationale crisis zich echter ook in Nederland
voelen en nam de druk op Verschuur toe om de reorganisatie van het economisch beleidsapparaat, dat verbrokkeld en slecht geoutilleerd was, ter hand te
nemen.
Verschuur ontwikkelde daarom plannen voor de centralisatie van het economisch overheidsapparaat in een nieuw te vormen departement van Economische Zaken en voor een modernisering van het apparaat van dat departement door de opbouw van de afdeling Handel en Nijverheid tot een volwaardige directie onder leidi!lg van een nieuw aan te trekken chef, de oprichting van
een ambtelijke Economische Voorlichtingsdienst en de instelling van een Economische Raad.
In de nota van 3 september 1930 waarin Verschuur deze plannen aan de ministerraad presenteerde6 ), werd een centrale plaats in de hervorming van het
overheidsapparaat toebedacht aan een in te stellen Economische Raad die als
ontmoetingspunt tussen overheid en bedrijfsleven moest functioneren. Ondanks zijn beperkte omvang - Verschuur dacht aan 15 a 20 leden - zou de
Raad een groot aantal taken hebben uit te voeren. De Raad moest de werkzaamheden van aile instanties op het terre in van de economische voorlichting
coordineren, toezicht houden op de werkzaamheden van de zware afdeling
Handel en Nijverheid en zich een oordeel vormen over, ,de goede inrichting
van de gehele dienst". Tenslotte moest de Economische Raad gevraagd en ongevraagd advies aan de Regering uitbrengen "over aile hangende economische
vraagstukken". Overwogen moest worden of aan de Raad niet een deel van de
werkzaamheden van de bestaande commissies en met name van die voor de
Handelsverdragen, overgedragen zou kunnen worden.
"Economische voorlichting" was een sleutelwoord in Verschuurs plannen.
Verschuur gebruikte de economische voorlichting als aangrijpingspunt voor
de centralisatie van het economische beleid en maakte de voorlichting tot de
spil van de reorganisatie van zijn departement. De Economische Voorlichtingsdienst zou in de opzet van Verschuur naar twee kanten moe ten werken:
hij zou de regering het basismateriaal aan economische gegevens moeten verstrekken waarop het economisch beleid gebaseerd kon worden en hij zou een
dienstverlenend orgaan voor het bedrijfsleven moeten zijn. De Economische
Raad zou in dit kader als een "denktank" fungeren voor de theoretische onderbouwing van het beleid. Economische Voorlichting en Economische Raad
werden in de voorstellen gekoppeld doordat een van de eerste taken van de
Raad zou moeten bestaan uit de begeleiding van de opbouw van de Economische Voorlichtingsdienst aan het departement.
Verschuur sloot met zijn voorstellen aan bij een dringend pleidooi van
Heldring tot instelling van een Economische Raad en doorbrak er tevens de
patstelling mee die de commissie-Posthuma, ingesteld in de jaren twintig om
een opiossing te vinden voor de gebrekkige economische voorlichting van de
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overheid aan het bedrijfsleven, had achtergelaten.
Ernst Heldring, voorzitter van de Amsterdamse Kamer van Koophandel en
Fabrieken en een van de belangrijkste exponenten van de liberale vrijhandelsgedachte in Nederland, had enkele maanden tevoren in een artikel in het AIgemeen Handelsblad geconstateerd dat het de regering aan faciliteiten ontbrak
om:
"den economise hen toestand in zijn verschillende geledingen, de ontwikkeling ervan,
zooveel mogelijk te overzien en zich bij het voorbereiden van maatregelen rekenschap
te geven van de inwerking ervan niet aileen op den bedrijfstak, dien zij meer in het bijzonder betreffen, maar op het bedrijfsleven in het algemeen; immers een der groote
misverstanden van het ogenblik is het ontbreken van inzicht in de wisselwerkende invloeden van waardeveranderingen in een bedrijf op die in een ander bedrijf en van buitenlandsche gebeurtenissen op ons geheele nationale zakenbestel".
Heldring riep daarom op tot het instellen van een algemeen adviesorgaan dat
de belangen van de verschillende groeperingen tegen elkaar af zou moeten wegen teneinde een consistente economische politiek tot stand te brengen. Dit orgaan zou moeten fungeren als "Raad van Bijstand" voor een te formeren centraal economisch departement. Heldring dacht aan een samensteIIing van" 10
a12 Ieden, voormannen uit verschiIIende takken van het bedrijfsleven, enkele
uit de arbeiderswereld, beantwoorddend aan hoge eisen van bekwaamheid, aIgemene economische ontwikkeling en integriteit"7). Heldring was daarmee de
eerste die publiekelijk de instelling van een dergelijk adviesorgaan in Nederland bepleit had").
Door de kwestie van de economische voorlichting aan de reorganisatie van
het economische beleidsapparaat te koppelen, forceerde Verschuur tevens een
uitweg uit de impasse die de commissie-Posthuma had achtergelaten. Deze
commissie had namelijk geadviseerd de economische voorlichting buiten
ambtelijk verband in een aparte vereniging onder te brengen, waarvan het
bestuur zou bestaan uit vertegenwoordigers van de overheid en het bedrijfsleyen tezamen. Door deze constructie hoopte de commissie tegemoet te komen
te komen aan de bezwaren die het bedrijfsleven opperde tegen een volledig onder het beheer van de overheid staande voorlichtingsdienst. Bovendien zag de
commissie in deze constructie een mogelijkheid om tegemoet te komen aan de
noodzaak tot centralisatie van de voorlichting zonder daarmee een departement te bevoordeIen 9 ). Van de ambteIijke ieden steunde siechts de vertegenwoordiger van Buitenlandse Zaken het voorstel. De vertegenwoordigers van
het ministerie Handel en Nijverheid, dat volledige centralisatie wenste en van
de directie Landbouw, die de Landbouwvoorlichtingsdienst dreigde te verIiezen, weigerden het eindvoorstel te ondertekenen'O).
Verschuur doorbrak deze patsteIIing door een duideIijke keus uit te spreken: de economische voorlichting moest gecentraiiseerd worden, ambtelijk
geschieden en ondergebracht worden bij een nieuw te vormen departement
van Economische Zaken waaronder het geheie economische beleid zou vallen.
Daarmee had Verschuur de kwestie van de economische voorlichting in een
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breder verband geplaatst en gekoppeld aan een reorganisatie van het economisch overheidsapparaat. Doordat de voorlichting over feitelijke economische gegevens ook ten dienste van de regering lOU moeten komen te staan, was
de moge1ijkheid van een semi-officieIe dienst geblokkeerd. Tevens werd de
mogelijkheid gecreeerd een nieuwe economische koers uit te stippelen doordat
een deskundigencollege met de theoretische voorlichting belast werd .
Verschllur stuitte in de minis terra ad op grote tegenstand tegen zijn reorganisatieplannen. Minister van Financien Jhr. mr. D.J. de Geer (CHU) keerde
zich tegen de vorming van een Departement van Economische Zaken omdat
de bepaling van het economisch beleid zijns inziens het prerogatiefwas van het
voltallig kabinet. Bovendien vond hij de kosten van een volledig ambtelijke
voorlichtingsdienst te hoog. Minister van Buitenlandse Zaken Jhr. F. Beelaerts van Blokland (CHU-sympathieen) wenste het monopolie van zijn Departement op het terrein van de buitenlandse politiek niet uit handen te geven.
De hande1spolitiek was een van de belangrijkste taken van Buitenlandse Zaken en als deze aan een ander departement lOU worden overgedragen, dreigde
het ministerie sterk aan be1ang in te boeten. Daarom keerde Beelaerts zich ook
tegen Verschuurs voorstel de Economische Voorlichtingsdienst rechtstreeks
contact te laten onderhouden met de diplomatieke en consulaire ambtenaren .
Hij vreesde dat dit een eerste aanzet vormde van een steeds verder strekkend
"imperialisme" van Arbeid, Handel en Nijverheid"). Tenslotte bleek Ministerpresident Ruys de Beerenbrouck (RKSP) van Binnenlandse Zaken en
Landbouw, hoewel hij de voorgestelde concentratie zelf dringend gewenst
achtte, niet in staat het verzet van de machtige Afdeling Landbouw tegen overbrenging naar Economische Zaken te brekenl2). In het kabinetsberaad liepen
de spanningen tens lotte zo hoog op dat Verschuur op 31 oktober 1930 met aftreden moest dreigen voor men de plannen voor de reorganisatie van zijn departement aanvaardde. Verschuur behaalde daarmee slechts een gedeeitelijke
overwinning, want tot de vorming van een centraal departement van Economische Zaken werd niet besloten").
Van verschillende zijde rees kritiek tegen deze halfslachtige oplossing die de
totstandkoming van een samenhangende economische politiek ernstig in de
weg stond. De Tweede Kamer lever de naar aanleiding van de suppletoire begroting voor de reorganisatie van Handel en Nijverheid ernstige kritiek op de
onvolkomen wijze waarop deze reorganisatie ter hand dreigde te worden genomen. De Kamer keerde zich tegen de bestaande departementale indeling en
sprak zich uit voor een Departement van Economische Zaken dat landbouw,
handel, nijverheid en scheepvaart lOU omvatten 14).
Ook van buiten-pariementaire zijde werd druk op de regering uitgeoefend.
Op 25 augustus 1931 richtten de gezamenlijke Kamers van Koophande1 en Fabrieken van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag een adres aan de
Raad van Ministers waarin zij aandrongen op de instelling van een Ministerie
van Economische Zaken, met inbegrip van Landbouw, waaronder een economische voorlichtingsdienst zou moeten ressorteren en waaraan een Economische Raad toegevoegd lOU moeten worden'S) .
Naar aanleiding van deze pressie yond ambtelijk overieg plaats tussen de de-
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partementen van Arbeid, Handel en Nijverheid, Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken en Landbouw. Tijdens dit overJeg werd volmondig erkend
dat de centralisatie van het overheidsapparaat het beste onder een minister
kon plaatsvinden. De consistentie van de economische politiek op aile terreinen lOU daarmee gegarandeerd kunnen worden en tussen de belangen van de
landbouw en die van handel en nijverheid lOU een "behoorlijk evenwicht"
worden bewaard. Inzake de samenstelling en functies van een Economische
Raad kon men zich vrijwel geheel verenigen met de door Verschuur sinds zijn
nota van 3 september 1930 enigszins aangepaste samenstelling en taak. De omyang van de Raad was teruggebracht van 15 a20 tot slechts 6 a7leden, "lOveel
mogelijk all-roundmannen uit het bedrijfsleven" die desk un dig lOuden moeten zijn op de terreinen van industrie, handel, scheepvaart, landbouw en bankwezen. Concrete, technische kwesties van beperkte betekenis lOuden behandeld worden in een aantal vaste commissies van de Raad, waarvan een deel der
leden uit de Raad zelf afkomstig zou zijn. Dergelijke commissies lOuden moeten worden ingesteld voor handel en nijverheid, landbouwzaken, middenstandszaken en de economische voorlichtingsdienst. Zij lOuden
rechtstreeks aan de "betrokken organen" adviseren, maar lOuden de Raad
door het sturen van afschriften op de hoogte houden van hun activiteiten. Te
allen tijde lOU deze een zaak kunnen overnemen. Hoewel ambtenaren de vergaderingen mochten bijwonen, kwamen zij niet in aanmerking voor het lidmaatschap van de Raad of haar Subcommissies 16). Op 31 juli 1931 stem de de
ministerraad in met de voorstellen. Er lOU een Economische Raad komen die
als "vliegwiel" voor het nieuw te vormen Departement van Economische Zaken moest fungeren 17 ).

De Economische Raad en zijn "planeten"
De samenvoeging van Landbouw met Handel en Nijverheid werd in september 1931 in de Troonrede aangekondigd en kreeg op 1 mei 1932 zijn beslag
door de instelling van het Departement van Economische Zaken en Arbeid'8).
Daarmee kwam de weg vrij om de voorbereidingen voor de oprichting van de
Economische Raad snel ter hand te nemen: op 17 november 1931 stond de
Economische Raad op de agenda van de ministerraad, het wetsontwerp werd
op 4 februari 1932 aan de Tweede kamer aangeboden en op 8 juli van dat jaar
volgde publikatie in het Staatsblad.
Het voorontwerp van wet werd opgesteld door F.K.J. Heringa, chef van de
afdeling Handel en Nijverheid. Een groot probleem daarbij vormde de vraag
wat er zou moeten gebeuren met de reeds bestaande adviesorganen op economisch gebied zoals de Commissie voor de Economische Politiek, de onder Buitenlandse Zaken ressorterende Commissie voor de Herziening van de Handelsverdragen en de Nijverheids- en Middenstandsraad.
In het voorstel van Heringa werden de bestaande organen deel gemaakt van
een "planetenstelsel dat zich om de lOn (de Economische Raad) beweegt". De
Nijverheidsraad, Middenstandsraad en de Commissie voor de Herziening van
de Handelsverdragen moesten de verst verwijderde planeten vormen door ze
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in een "los verband" als "erkende raden" aan de Economische Raad te verbinden. Zo zouden ze formeel in de door de Economische Raad overkoepelde
nieuwe adviesorganisatie een plaats vinden, maar wei een grote vrijheid van
handelen behouden.
In de ministerraad uitte met name Beelaerts van Blokland van Buitenlandse
Zaken hierop ernstige kritiek omdat hij het als een poging zag de Commissie
voor de Herziening van de Handelsverdragen aan zijn verantwoordelijkheid te
onttrekken. Daags na de ministerraadsvergadering zette Beelaerts zijn kritiek
op schrift. In een brief aan Verschuur stelde hij onder verwijzing naar de afspraak dat zij zich niet zouden mengen in de wederzijdse ambtsterreinen met
verontwaardiging vast:
"De Memorie van Toelichting wi! met een pennestreek de Commissie voor de Herziening der Handelsverdragen doen verdwijnen, haar taak doen overgaan op den Economischen Raad, met dien verstande, dat zij dan mag herleven in anderen vorm, te weten
in den vorm van een vaste Commissie uit den Raad. Het stand punt van de Memorie
van Toelichting, voor mij onaannemelijk, is zoozeer in strijd met hetgeen destijds tusschen ons is overeengekomen, dat ik hierin slechts een misverstand kan zien: de steller
van het stuk is welJicht niet bekend geweest met de tusschen Uwe Excellentie en mij
persoonlijk gevoerde correspondentie" 19).
Heringa kreeg dus de zwarte piet toegeschoven, wellicht om Verschuur niet
voor het hoofd te stoten. Heringa verweerde zich daarop in een nota aan Verschuur. Hij had naar eigen zeggen dr. J .A. Nederbragt, als chef van de Directie Economische Zaken de belangrijkste medewerker van Beelaerts op dit terrein, volledig op de hoogte gehouden en vooraf diens instemming verkregen.
Bovendien had Nederbragt zelf voorgesteld de Commissie voor de Herziening
van de Handelsverdragen in het nieuwe adviesstelsel op te nemen. Speelde Nederbragt die ernstig gefrustreerd was geraakt door de expansiedrang van Arbeid, Handel en Nijverheid waardoor het buitenlandse economische beleid
van Buitenlandse Zaken en daarmee zijn eigen carriere op een dood spoor
dreigden te raken 20), dubbel spel?
In ieder geval wijzigde Verschuur de Memorie van Toelichting: de inschakeling van de Commissie werd nu "suppositioneel" genoemd en haar be lang en
onmisbaarheid voor Buitenlandse Zaken nogmaals benadrukt. Om Beelaerts
ter wille te zijn deed Verschuur bovendien de toezegging dat zolang deze nog
bezwaren opper de tegen het wetsontwerp, de pariementaire behandeling zou
worden opgeschort21).
De voorgestelde inschakeling van de Nijverheids- en Middenstandsraad ondervond ook grote kritiek. Beiden raden waren in 1919 op initiatiefvan het bedrijfsleven tot stand gekomen. Hoewel zij de gemeenschappelijke
commercieel-economische belangen in hun bedrijfstak behartigden en zich
dus niet richtten op het algemeen belang, waren zij bij hun oprichting bij K.B.
als officieel adviesorgaan van de regering erkend 22 ). Beide organen zagen de
instelling van een Economische Raad als een bedreiging van de eigen positie.
Om aan de bezwaren tegemoet te komen, woonde Verschuur op eigen verzoek
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een vergadering van de Nijverheidsraad bij. De Nijverheidsraad verzocht om
wijziging van het wetsontwerp in die zin dat de Nijverheidsraad als een autono om advieslichaam naast de Economische Raad werd erkend. Verschuur
verklaarde dat de inschakeling van de Nijverheidsraad in het adviesstelsel van
de Economische Raad geen veranderingen in de samenstelling en werkwijze
van de Nijverheidsraad zou betekenen. De Nijverheidsraad zou de Economische Raad aileen afschrift moeten toezenden van uitgebrachte adviezen. De
Nijverheidsraad schudde iedere vorm van coordinatie door de Economische
Raad van zich af door dit voorschrift te interpreteren als "uits/uitend om dien
Raad op de hoogte te houden"").
Bovendien deed Verschuur in deze vergadering ongevraagd een toezegging
die het beoogde onafhankelijke deskundigheidskarakter van de Economische
Raad al voor zijn optreden ondergroef. Hoewel dit nooit in het definitieve
wetsontwerp of de Memorie van Toelichting vermelding Yond, verklaarde
Verschuur dat een of meer leden van de Nijverheidsraad op persoonlijke titel
in de Economische Raad zitting zouden krijgen om een "personele unie" tussen beide organen te vestigen. De Nijverheidsraad stelde daarop dat hij deze
personen dan ook als zijn vertegenwoordigers in de Economische Raad zou
be schouwen en dat hij zich het recht voorbehield over die onderwerpen waarvan hij door zijn leden kennis genom en had, zelfstandig advies aan de regering
uit te brengen. Heringa merkte - vertwijfeld? - in de marge van het verslag op:
"dat is dus een organische band. Kan dit ? Neen"24).
Ook de Middenstandsraad keerde zich tegen het dreigend verlies van zijn
onafhankelijkheid doordat de minister zeggenschap zou krijgen over werkzaamheden en samenstelling15). De werkzaamheden van de Raad bestonden
maar zeer ten dele uit het geven van advies aan de overheid. De belangrijkste
taak van de Middenstandsraad was die van overlegorgaan van de middenstand
zelf. Daarom paste de Middenstandsraad niet in het adviesstelsel rond de Economische Raad en paste het de overheid zeker niet zich met de werkzaamheden
en samenstelling te bemoeien. Verschuur onderving de bezwaren door de toezegging dat de Middenstandsraad in de bestaande vorm erkend zou worden als
advieslichaam in het kader van de Economische Raad 26 ).
In de voorbereidingsfase had Heldring, die als "geestelijk vader" van de
Economische Raad er alles aan gelegen was het wetsontwerp kans van slagen
te geven, Verschuur in een persoonlijk gesprek aangeraden bestaande colleges
zoals de Nijverheids- en Middenstandsraad ongewijzigd te laten voortbestaan
"om de groepsbelangen niet achterdochtig te maken" en de Commissie voor
de Economische Politiek in het leven te laten, "als een soort onschuldig parlement, waarin ook de vakvereenigingen vertegenwoordigd zijn". De reden
daarvoor was: "Men moet gevoeligheden ontzien. Is de zaak eenmaal voor elkaar dan kan men aan het opruimen gaan"27).
In het ontwerp had Verschuur deze raad deels in de wind geslagen door de
bestaande adviescolleges onder de Economische Raad te plaatsen. Inderdaad
had den de bestaande colleges zich hevig verzet en moest Verschuur een aantal
concessies doen om het on twerp kans van slagen te geven. Elke verwijzing
naar de inschakeling van de Commissie voor de Herziening van de Handels-
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verdragen was geschrapt. De Nijverheidsraad en de Middenstandsraad zouden naast en niet onder de Economische raad komen te staan. Tevens was bepaald dat de regeling bestaande richtlijnen over samenstelling en bevoegdheden van deze autonome adviesorganen niet eenzijdig mocht wijzigen. Met deze concessies overwon Verschuur de belangrijkste oppositie binnen en buiten
het kabinet. Na Beelaerts, die al op 3 december 1931 schriftelijk zijn fiat had
gegeven, verklaarde de ministerraad zich op 8 december accoord met het
wetsvoorstePS).
Parlementaire behandeling

Het Wetsontwerp tot instelling van een Economische Raad, dat op 5 februari
1932 bij de Tweede Kamer werd ingediend, had verder strekkende gevolgen
dan uit de titel bleek. Door de wet zou namelijk niet aileen een Economische
Raad ingesteld worden, maar zou ook een stelsel gecreeerd worden waardoor
de bestaande adviesorganen op economisch gebied in een organisatorisch verband rond de Economische Raad werden geplaatst. Het doel daarvan was eenheid van advies en daardoor eenheid van economisch beleid tot stand te brengen.
In dit adviesstelsel speelden vier soorten adviesorganen een rol. In de eerste
plaats de Economische Raad zelf die als het centrale adviesorgaan zou fungereno Daarnaast kon de Minister van Economische Zaken vaste commissies van
de Raad instellen, die, hoewel formeel tot de Raad behorend, de regering
rechtstreeks zouden kunnen adviseren. Zo dacht Verschuur aan de instelling
van een vaste commissie voor de Economische Voorlichtingsdienst en vaste
commissies voor landbouw en scheepvaart. In de derde plaats werden "thans
bestaande colleges van advies" , zoals de Nijverheidsraad en de midden standsraad, erkend. Bij Koninklijk Besluit zouden regels over de relatie tussen deze
colleges en de Economische Raad worden vastgesteld, waarbij gestreefd moest
worden naar "een band, die niet knellend zal zijn en het autonoom karakter
dier colleges niet kan aantasten". Ten slotte werd de mogelijkheid gecreeerd
om bijzondere commissies in te stellen. Deze commissies ad hoc, gericht op
specifieke, tijdelijke of technische onderwerpen, zouden direct onder de Economische Raad vallen en in tegenstelling tot de vaste commissies ook door de
Raad zelf worden ingesteld.
Door de vorming van dit adviesstelsel en door de keus van Verschuur om
een college van deskundigen centraal daarin te plaatsen, kreeg het bestaande
systeem van belangenarticulatie een andere vorm . Tegen Verschuurs voorstellen kwam nauwelijks fundamentele oppositie. Men yond hoogstens dat Verschuurs plannen niet ver genoeg gingen. Een belangrijk them a van de Kamerdebatten was de relatie tussen deskundigheid en belangenbehartiging. Omdat
de appreciatie daarvan klaarblijkelijk sterk door politieke voorkeur bepaald
werd, zullen de meest pregnante standpunten over dit thema hieronder belicht
worden.
In het Vooriopig Verslag werden kritische opmerkingen gemaakt over de
gevaren van technocratische overheersing door het adviesstelsel. Dit kon tot
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een uitholling van de ministeriele verantwoordelijkheid leiden: "Het gevaar is
niet denkbeeldig, dat de bewindsman achter het advies van zulk een Raad
schuil gaat, en de Raad hoe langer hoe meer de neiging krijgt een zekere aanspraak te doen gelden op het volgen van zijn adviezen." Dat gevaar was des te
groter door de samenstelling van de Economische Raad op basis van deskundigheid. Daarom waarschuwde het Voorlopig Verslag: "Men moge zich tegenover de adviezen steeds op een critisch standpunt stellen. Ten slotte is en
blijft de Regeering verantwoordelijk, ook al mochten haar adviseurs - volkomen te goeder trouw - een te groote rol doen spelen door het belang, dat zij
meer in het bijzonder kennen." De Kamerleden, die deze mening waren toegedaan, zagen daarbij overigens over het hoofd dat bij een samenstelling op basis van vertegenwoordiging dit gevaar waarschijnlijk nog groter was!
Verschuur had gekozen voor een loskoppeling van ad vies en belang, door de
Economische Raad samen te stell en uit deskundigen die niet namens een organisatie in de Raad zitting zouden hebben. De leden zouden deskundigen moeten zijn, dat wi! zeggen "personen die, onafhankelijk van de wenschen van bepaalde belangengroepen, objectief hunne meening weten te geven en in staat
zijn zich daarbij, zoo noodig met terzijdestelling van het belang, dat hunne
bijzondere kennis heeft, naar het algemeen economisch be lang te richten."
Verschuur gaf toe dat de keuze van de leden van de Raad niet makkelijk was:
"Aangezien deskundigheid en belangeloosheid we! zelden zullen samengaan,
zullen bij het doen eener keuze derhalve bijzondere persoonlijke eigenschappen in den regel wei een rol van essentieele beteekenis moeten vervullen." Ondanks de relatie tussen belang en deskundigheid moest het volgens hem mogelijk zijn door een rationele discussie tussen deskundigen een wetenschappelijk
onderbouwde economische volonte generale te bepalen.
Wat dat betreft was de inschakeling van de zgn. "erkende advieslichamen"
problematisch. De Nijverheids- en Middenstandsraad waren expliciet ingesteld ter behartiging van groepsbelangen en het was de vraag of zij daardoor
in staat waren "objectieve" adviezen te produceren. In het Vooriopig Verslag
werd geopperd om ofwei deze organen definitief uit te schakelen, ofwel ze zodanig te reorganiseren dat eenzijdigheid en het vooropstellen van
groepsbelangen zou worden uitgesloten. In dat geval zouden ook arbeidersorganisaties of de landbouw ingeschake!d moeten worden in het stelsel van de
Economische Raad.
Verschuur erkende dat er door de inschakeling van de Nijverheids- en Middenstandsraad een zeker dualisme in de constructie van dit adviesstelsel gebaseerd op deskundigheid was geslopen. Zijns inziens was dat vanuit pragmatische overwegingen goed te verdedigen: bestaande organen die hun nut bewezen hadden kon je beter hand haven ! Bovendien had ook het groepsbelang vertegenwoordigd door Nijverheids- en Middenstandsraad recht op waardering:
"In hunne adviezen behoeft aan het groepsbelang geenszins het zwijgen te
worden opgelegd. Dit past geheel in den gedachtengang, dat men door de belangen der verschillende groepen tegen elkaar af te wegen het algemeen belang
kan vinden"Z9). Verschuur verzette zich daarom tegen de argumentatie dat als
gevolg van de erkenning van de Nijverheids- en Middenstandsraad nu ook de
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arbeidersorganisaties erkend zouden moeten worden. De erkenning van deze
twee Raden hield volgens hem beslist geen erkenning in van de organisaties
van werkgevers die aan de wieg van de Nijverheidsraad en de Middenstandsraad hadden gestaan.
Voor de SDAP voerde J .J . van Braambeek het woord 30) . Van Braambeek
zag de ins telling van een Economische Raad als een stap op weg naar verdergaande overheidsinterventie in het economische leven en daarom als een van
de tussenstations op de weg naar het socialismel 1). De richting die de regering
met het wetsontwerp uitging, spoorde echter volstrekt niet met wat Van
Braambeek noodzakelijk achtte: "Want ondanks hetgeen in dit wetsontwerp
voorkomt, blijft de regering en de bemoeienis van de Regering met het economisch leven verbrokkeld en fragmentarisch. Dit zal ook hieraan te wijten zijn,
dat, wanneer wij dit wetsontwerp nagaan, eigenlijk de taak van dit nieuwe orgaan niet anders is dan adviseerend" . Van Braambeek had grote bezwaren tegen opneming van de Nijverheids- en Middenstandsraad in het adviesstelsel
omdat daardoor het gevaar bestond dat deze groepen extra gelegenheid kregen
hun eigen belangen door te zetten. Door de gekozen constructie droeg de minister het uitbrengen van economische adviezen op aan sociale organisaties,
gericht op de bevordering van hun groepsbelang . Daarom pleitte Van Braambeek ervoor de Nijverheids- en Middenstandsraad geen plaats te geven in het
stelsel van de Economische Raad . Mocht Verschuur toch deze colleges opnemen , dan moest hij consequent zijn en ook de vakverenigingen in zijn systeem
een plaats gunnen.
Voor de RKSP traden in het debat drie woordvoerders op: de vertegenwoordiger van de arbeidersvleugel C.J . Kuiper, L.F .J.M. baron Van Voorst tot
Voorst, die zich als uitsluitend pleitbezorger van de landbouw ontpopte, en dr .
L.G . Kortenhorst, die de industriele belangen vertegenwoordigde.
Kuiper 3 ' ) formuleerde een "ingroei-these" avant fa fettre en verweet de minister deze historische tendens te hebben losgelaten: "Deze organisaties toch
krijgen in ons volksleven een steeds toenemenden invloed, en als gevolg daarvan is er feitelijk ook een toenemende invloed in den Staat. Hoe meer die representatieve organisaties worden geroepen om naast en met elkaar voor opbouwenden arbeid samen te werken, hoe beter dat is, zoowel voor die organ isaties zelf als voor het algemeen welzijn. " Kuiper onderbouwde dit argument
door ernstig in twijfel te trekken of deskundigheid wei los van belangen zou
kunnen bestaan: " Ik heb sterk den indruk, dat deskundigheid, geheel en alios
van belangen , heel zeldzaam is. Deskundigheid en belangen gaan heel dikwijls
samen; zoo niet altijd, dan toch in den rege!. Daarom schijnt mij de mogelijkheid, om dat heele apparaat van Raad en commissies uit deskundige en niet belanghebbende personen samen te stellen, vrijwel uitgesloten." Sterker nog:
"Het is voor mij heelemaal niet zeker, als de deskundigen, niet-vertegenwoordigers van de sociaal-georganiseerde groepen, de commissies vormen , dat dan
niet in plaats van groepsbelangen persoonlijke belangen een rol gaan spelen."
Daarom moest, juist om te zorgen dat het element van persoonlijk belang geen
rol zou spelen, gestreefd worden naar een organische samenstelling waarbij
arbeidersvertegenwoordigers betrokken zouden worden.
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Anders dan Van Voorst tot Voorst, die de Economische Raad uitsluitend als
een bedreiging voor de belangen van de landbouw zag, was Kortenhorst juist
bijzonder ingenomen met het wetsontwerp 33). Kortenhorst, be1angrijk representant van industriele werkgeverskringen, ontwaarde in het wetsontwerp
geen van de verheven ideologische doelstellingen die sommigen er aan hechtten: "Deze Economische Raad is nu eenmaal niet gedacht als een koepel, als
een toporganisatie, maar als een zeer eenvoudig adviescollege, waar de Regeering meent genoeg aan te hebben zonder dat daaraan een verder gaande gedachte aan bedrij fsorganisatie en medezeggenschap ten grondslag ligt." Een
organische vertegenwoordiging had in het verleden slechts tot onwerkzame organen als de Staatscommissie voor de Economische Politiek geleid en moest
dus afgewezen worden. Kortenhorst zag het als wijs beleid om bij de samenstelling van de Raad ook deskundigen uit de kringen der arbeiders te zoeken,
maar die vertegenwoordiging moest niet bij voorbaat paritair geregeld worden, want dan zou het stelsel ogenblikkelijk naar een organische samenstelling
afglijden. Kortenhorst keerde zich tegen de neiging van vele kamerleden om,
terwille van een eenheid van advies, het adviesstelsel sterker te centraliseren:
"Het ideaal [daarbij) is, dat het maatschappelijk leven zelf zou moeten zorgen om de
tegenstrijdige belangen, na die tegen elkaar te hebben afgewogen, samen te vatten in
een advies aan de Regeering, die dan niets anders te doen had dan dat advies over te nemen of naast zich neer te leggen, maar overigens geen zelfstandige taak meer zou hebben om dat advies aan andere adviezen te toetsen. Ik zie daarin een groot gevaar. M.i.
zal een goed Minister - dus ook deze Minister - er meer belang bij hebben, dat hij primair de verschillende, desnoods tegen elkaar indruischende, adviezen krijgt; het lijkt
mij beter voor zijn beleid, dat hij dan zelf uit die adviezen zijn conclusies trekt, dan dat
hij min of meer te veel voorgekauwde adviezen ontvangt, adviezen, waar de scherpe
kantjes al eenigszins af zijn. Het is maar beter, dat de Minister het rauwe inzicht van
de verschillende groepen krijgt en daaruit zijn keus doet, dan dat hij een mooi geschaafd en gepolijst advies krijgt, waar aile extreme kanten uit verwijderd zijn en
waarin reeds een compromis is gesloten door de belanghebbenden, waaraan de Minister zich min of meer gebonden moet achten. Het toetsen aan het algemeen belang
wordt dan voor den Minister moeilijker dan wanneer hij zelfstandig zijn beslissing
neemt".

Kortenhorst zette zich dus af tegen een technocratische overheersing van het
adviesstelse1 door de Economische Raad en tegen de corporatieve variant van
zijn partijgenoot Kuiper. Eenheid van advies, tot stand gebracht doordat de
Economische Raad als sluis voor het doorgeven van adviezen naar de minister
fungeerde, kon inderdaad leiden tot "gepolijste" adviezen waar de scherpe
kanten van afwaren . De corporatieve variant van Kuiper, waarbij maatschappelijke groepen compromissen sloten en die aan de minister voorlegden, droeg
inderdaad het gevaar in zich de ministerieIe verantwoordelijkheid uit te hollen. Diens handelingsruimte dreigde daarin verkleind te worden ten gunste van
de pacterende be1angengroepen. In feite kwam het betoog er op neer dat Kortenhorst geen bezwaar had tegen een nieuw advieslichaam als voor het overige
de oude invloedskanalen van de Nijverheidsraad maar gehandhaafd bleven.
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In de beantwoording stelde Verschuur dat bij de samenstelling van de Raad
uiteraard naar "veelzijdigheid" gestreefd moest worden. Arbeiders zouden
weliswaar niet formeel, maar dan toch "materieel" moeten zijn vertegenwoordigd. Verschuur keerde zich tegen het opnemen van leden van de StatenGeneraal in de Economische Raad. Niet alleen zou de Kamer niet meer vrij tegenover voorstellen staan, wanneer daarover door Kamerleden reeds aan de
regering geadviseerd was, maar bovendien zou de opneming van een Kamerlid
automatisch betekenen dat om de veelzijdigheid van het college te hand haven
een politieke afspiegeling in de Raad tot stand gebracht zou moeten worden.
Als gevolg van de beraadslagingen werd het wetsontwerp op een aantal essentiele punten gewijzigd. In de eerste plaats wed de band tussen de Raad en de
vaste commissies versterkt doordat een of meer leden van de Raad in de vaste
commissies zitting moesten nemen en doordat de vaste commissies in principe
advies aan de Raad zelf uit zouden brengen. In de tweede plaats werd het artikel over de "erkende colleges" gewijzigd doordat de mogelijkheid werd geschapen ook nog op te richten organen uit het bedrijfsleven, zoals bijvoorbeeld een Landbouwraad, in het adviesstelsel op te nemen. Deze colleges lOUden erkend worden "als colleges van advies". Daardoor werd uitsluitend de
adviserende werkzaamheid van deze colleges aan door de overheid gestelde regels onderworpen en bleven ze voor hun overige werkzaamheden autonoom.
De reglementering van de advieswerkzaamheden van de "erkende colleges"
werd lOdanig dat, wanneer de Economische Raad zich met een onderwerp bezig hield, de "erkende colleges" los daarvan over hetzelfde onderwerp advies
aan de regering lOuden kunnen uitbrengen. In het gewijzigde ontwerp was de
band tussen Economische Raad en erkende colleges dus veellosser en de band
tussen de Raad en de andere commissies daarentegen versterkt.
Op 13 mei 1932 werd het gewijzigde wets on twerp zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Slecht de communist D. Wijnkoop gaf in een
stemverklaring34) te kennen tegen te zijn omdat hij de instelling van de Economische Raad zag als "een stap verder op den weg naar de zoogenaamde organisch ofte wei fascistische inrichting van het geheele Staatsapparaat hier te
lande" .

II

SAMENSTELLING VAN DE RAAD

Na de afkondiging van de Wet op de Economische Raad op 8 juli 1932 zou het
tot 1 juni 1933 duren voordat de installatie van de Economische Raad plaats
yond . In de tussentijd hield Verschuur, ondanks voortdurend aandringen vanuit de Tweede Kamer, de boot af met de verwijzing dat een "zorgvuldige voorbereiding" enige tijd in beslag nam 35 ). Pas nadat de SDAP'er E. Kupers hem
in maart 1933 het vuur na aan de schenen had gelegd, wilde de minister kwijt
dat er complicaties waren opgetreden bij het vinden van een geschikte
voorzitter 36 ).
Hoewel het vinden van een voorzitter inderdaad problem en opleverde, was
de opgelopen vertraging ook te wijten aan de groeiende betrokkenheid van
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Economische Zaken bij de handelspolitiek. Leidinggevende ambtenaren als
Hirschfeld en de nieuwe chef van de Economische Voorlichtingsdienst A.T.
Lamping kregen vanwege gebrek aan voldoende gekwalificeerd personeel vrijwei een dagtaak aan de tariefonderhandelingen. Daardoor verliep het reorganisatieproces waarin het departement verwikkeld was, niet bepaald doelgericht. Zo werd de opbouw van de Economische Voorlichtingsdienst op de lange baan geschoven omdat de middelen daarvoor gebruikt werden om de gehele
organisatie van het departement te versterken 31 ). De instelling van een Economische Raad, waarvan de taak onder meer zou zijn de opbouw van de Economische Voorlichtingsdienst te begeleiden, was daardoor minder urgent. Verschuur maakte waarschijnlijk ook niet zo'n haast omdat hij er de voorkeur
aan gaf eerst de hoofdlijnen van de economische politiek zelfstandig vast te
leggen, voordat hij door de instelling van de Economische Raad met pottekijkers van doen zou krijgen. In ieder geval merkte Heldring in november 1932 in
zijn dagboek op: "Ik vermoed dat hij het zoo lang mogelijk buiten dien Raad
zal stellen, daar goede economische raadgevingen niet in zijn politieke kraam
te pas komen"38).
De wankele positie van het kabinet-Ruys de Beerenbrouck gooide daarbij
echter roet in het eten. Hoewel Verschuur geen grote haast maakte met de samenstelling van de Economische Raad, wenste hij deze blijkbaar wei in eigen
hand te houden en daarom nog tijdens de kabinetsperiode-Ruys te regelen.
Telkens wanneer er crisis dreigde, werd de afdeling Handel en Nijverheid snel
aan het werk gezet, en telkens wanneer de dreiging werd afgewend, kwamen de
voorbereiding voor de Economische Raad weer op een laag pitje te staan.
Toen het kabinet februari 1933 andermaal in een crisis belandde en geen andere uitweg zag dan Kamerontbinding en het uitschrijven van vervroegde verkiezingen, werd de samenstelling van de Economische Raad zowel urgent als precair. Wilde Verschuur de samenstelling nog door het kabinet-Ruys laten regelen, dan was haast geboden. Wilde Verschuur echter met de samenstelling
recht doen aan de politieke verhoudingen, dan moest hij eerst de verkiezingen
afwachten.
Welke namen werden in de voordrachten genoemd en wat voor criteria werden bij de selectie van de kandidaten gehanteerd? De officiele criteria die Verschuur tijdens de beraadslagingen in de Kamer genoemd had, waren: deskundigheid, evenwichtige verdeling over de verschillende takken van het bedrijfsleven en afwezigheid van politieke binding in de vorm van een Kamerlidmaatschap. Werden bij de samenstelling ook andere criteria gebruikt?
Een eerste overzicht van namen werd door de afdeling Handel en Nijverheid
in oktober 1932 samengesteld op basis van eigen en door andere departementen aangedragen kandidaten (Tabell) 39). Uit het overzicht blijkt hoe problematisch het concept van deskundigheid zonder belangenvertegenwoordiging
in de praktijk was. Inderdaad was de binnenskamers door Verschuur toegezegde personele unie tussen Economische Raad en Nijverheids- en Middenstandsraad tot stand gebracht in de personen van dr. F.E. Posthuma en dr.
J. van Beurden, maar hun relatie met deze belangenorganisaties werd enigszins gemaskeerd doordat Posthuma ook als agrarisch deskundige gold en

TABEL 1
Pre-advies ajdeling H&N aan Verschuur 10 oktober 1932
Sector

Naam

Functie

Nijverheid
Handel

prof. ir. I.P. de Vooys
prof. dr. ir. H.C.J .H. Gelissen
mr. W. Suermondt

Scheepvaart

dr. E . Heldring

Spoorwegen
Visserij
Land- en tuinbouw

mr. H. van Manen

directeur A .K.U., hoogleraar te Delft
directeur P.L.E.M. , hoogleraar te Tilburg
commissaris Nederlandsche Bank en diverse bedrijven, lid
koopmanshuis te Rotterdam
directeur K.N.S.M., tot 1932 voorzitter Kamer van Koophandel te
Amsterdam, commissaris De Nederlandsche Bank
directeur N.S.

dr. F.E. Posthuma
J .A . Stokdijk

Bankwezen
Middenstand
Arbeidsvraagstukken

mr. L.J.A . Trip
dr. J. van Beurden
C.J .Ph. Zaalberg

Nederlands-Indie

E .D. van Walree
J.A . Lagas

Openbaar financiewezen
en publieke bedrijven
Wetenschap

prof. mr. G.W .J . Bruins
prof. H.A. Kaag
prof. mr. W.A. Bonger

voorzitter Nijverheidsraad, president-directeur Centraal Beheer,
voorzitter Maatschappij van Nijverheid en Handel, voorzitter
Federatie Ned. Zuivelindustrie
groente- en fruitexporteur, voorzitter Bond voor Aardappelexporteurs
president-directeur De Nederlandsche Bank
lid Middenstandsraad, docent seminarie te Heeswijk
oud-Directeur-Generaal van de Arbeid,
voorzitter Commissie-Zaalberg, directeur Benas
oud-directeur van de Twentsche Bank en Ned . HandelMaatschappij
Departement van Gouvernements-Bedrijven te Bandoeng,
functionaris Hoogovens

"
tTl
tTl

8z
o
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en

(J

:t
tTl

;:c
;l>
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"

Koninklijk Commissaris van De Nederlandsche Bank, hoogleraar
te Rotterdam
hoogleraar te Tilburg, niet-ambtelijk adviseur van Verschuur.
hoogleraar te Amsterdam
tv

ov.
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doordat Van Beurden slechts buitengewoon lid van de Middenstandsraad
was. Men moest genoegen nemen met een tamelijk onevenwichtige samenstelling omdat vooraanstaande deskundigen zonder binding met belangenorganisaties blijkbaar nauwelijks te vinden waren. Zwaargewichten als Heldring,
Posthuma, Trip en Bruins vonden een plaats naast relatief onbeduidende figuren als Stokdijk, Van Beurden en Lagas. Bij uitstek prominenten als H.P. Gelderman, voorzitter van het Verbond van Nederlandsche Werkgevers, Kortenhorst, secretaris van de Katholieke Werkgevers of de grootindustrieel dr. F.H.
Fentener van Vlissingen ontbraken. Door maar liefst vier leden van de directie
van de Nederlandsche Bank voor te dragen, heeft men dit euvel waarschijnlijk
willen ondervangen. Afgezien van Posthuma, die voorzitter van de Federatie
van de Nederlandsche Zuivelindustrie was, ontbraken vertegenwoordigers
van de landbouwsector.
TABEL2
Pre-advies 10 oktober 1932 naar voordracht, politieke kleur en economische visie
Naam

Voorgedragen door:

Visie

Partij

De Vooys
Gelissen
Suermondt
Heldring
Van Manen
Posthuma
Stokdijk
Trip
Van Beurden
Zaalberg
Bonger
Van Walree
Lagas
Bruins
Kaag

Ee. Zaken
Ee. Zaken
Ee. Zaken
Buitenl. Zaken
Water staat
Ee. Zaken
Ee. Zaken
Buitenl. Zaken
Ee. Zaken
Financien
Ee. Zaken
Buitenl. Zaken
Kolonien
Buitenl.Zaken/ Finaneien
Ee. Zaken

aetief
aetief
trad. liberaal
trad. liberaal
?
trad. Ii beraal
aetief?
trad. Ii beraal
aetief?
trad. Ii beraal
aetief
trad. Ii beraal
aetief
trad. Ii beraal
aetief

VDB
RKSP
?
Vrijh.
?

CH
RKSP
RKSP
SDAP
?
?
RKSP

Het merendeel van de kandidaten in de voordracht was afkomstig van Economische Zaken zelf (TabeI2). Buitenlandse Zaken had de voltallige, als vrijhandelsbolwerk bekend staande, Raad van Bijstand van de Economische en
Consulaire Directie voorgedragen. Hirschfeld was van mening dat deze kandidaten niet in aanmerking kwamen omdat ze "te oud" of, ,in de tegenwoordige
economische constellatie niet objectief genoeg" waren. Aileen de kandidatuur
van Heldring, die moeilijk gepasseerd kon worden, werd overgenomen. De
kandidaten van Binnenlandse Zaken en Financien, respectievelijk Kamerleden en hoge ambtenaren, kwamen vanwege onverenigbaarheid van functie
niet in aanmerking. Vit de economische opvattingen van de kandidaten en hun
politieke afkomst blijkt dat een evenwichtige verdeling nagestreefd werd tussen aanhangers van het traditioneel-liberale vrijhandelsbeleid en voorstanders
van een actieve economische politiek. Wanneer we die kandidaten waarvan de
economische visie niet bekend is of slechts vermoed kan worden (aangeduid
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met ?) niet meerekenen, dan staan vijf voorstanders van een meer actieve economische politiek tegenover zes "vrijhandelaren". De voordracht deed daarmee geen recht aan de politieke verhoudingen . De RKSP was oververtegenwoordigd met ten minste vier kandidaten. Van de SDAP kwam slechts een lid
op de lijst. Geen enkellid van de AR had zitting in de Raad.
Het pre-advies van de afdeling Handel en Nijverheid liet Verschuur ongeveer een half jaar in de la liggen. Pas na de val van het kabinet-Ruys de Beerenbrouck en de verkiezingen en nadat De Vooys definitief toegezegd had het
voorzitterschap te aanvaarden, deed Verschuur een definitieve voordracht
aan de minsterraad toekomen (TabeI3). Hoewel Verschuur een volledige bezetting van de Raad met 15 led en gewenst achtte, telde de voordracht slechts 13
namen. Waarschijnlijk yond hij het verstandiger aan de ministerraad wat
speelruimte te bieden om eigen kandidaten naar voren te brengen, waardoor
zijn eigen kandidaten buiten de discussie lOuden blijven. De ministerraad
voegde inderdaad twee kandidaten toe: prof. mr. P .A. Diepenhorst, hoogleraar economie aan de Vrije Universiteit en lid van de Eerste Kamer voor de
AR, en prof. mr. F. de Vries, hoogleraar aan de Nederlandsche Economische
Hoogeschool te Rotterdam en lid van het partijbestuur van de CHU.
TABEL3
Voordracht 2 mei 1933 aan de ministerraad
Sector

Naarn

Visie

Partij

Nijverheid
Handel en scheepvaart
Spoorwegen
Visserij
Land- en tuinbouw
Veeteelt
Bankwezen

De Vooys
Heldring
Van Manen

actief
trad. liberaal
?

VDB
Vrijh.
?

Posthurna
Stokdijk
Van Aalst
Bruins
Van Beurden
Beaufort
Groothoff
Welter

trad. liberaal
actief?
trad. liberaal
trad. liberaal
actief?
actief
actief
actief

CH
?
CH
?
RKSP
RKSP
?
RKSP

Bonger
Kaag

actief
actief

SDAP
RKSP

Middenstand
Arbeidsvraagstukken
Nederlands-Indie
Openbaar financiewezen
ern publieke bedrijven
Wetenschap

Hoezeer politieke factoren een rol speelden bij de samenstelling van de Economische Raad blijkt uit de - al dan niet geslaagde - veranderingen die Verschuur in het pre-advies van de afdeling Handel en Nijverheid probeerde aan
te brengen.
Blijkens mededelingen van Verschuur aan de Kamer waren er problemen
geweest met het vinden van een geschikte voorzitter. Van de voordracht van de
afdeling Handel en Nijverheid kwamen de kandidaat van Economische Zaken, De Vooys, en de kandidaat van Buitenlandse Zaken, Heldring, beiden in
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aanmerking. Heldring bezat een groot prestige, was een overtuigd voorstander van een Economische Raad en had sinds zijn aftreden als voorzitter van de
Kamer van Koophandel en Fabrieken van Amsterdam in 1932 geen band en
meer met het georganiseerde bedrijfsleven. Zijn vrijhandelsgezindheid maakte hem echter voor Verschuur niet aanvaardbaar als voorzitter. De Vooys was
voor Verschuur veel acceptabeler. De Vooys nam als directeur van A.K.U een
vooraanstaande plaats in het zakenleven in zonder nauw verbonden te zijn aan
een belangengroep en kon door zijn hoogleraarschap in Delft gelden als een
deskundige. Belangrijker: hij was voorstander van een actieve economische
politiek. Blijkbaar lukte het Verschuur Heldring aan de kant te schuiven want
op 16 aprilliet De Vooys Verschuur weten de kandidatuur voor het voorzitterschap te aanvaarden.
Verschuur deed ook een poging de president van de Nederlandsche Bank,
Trip, door dr. C.J.K. van Aalst, president van de Nederlandsche HandelMaatschappij te vervangen. Hoewel Van Aalst vanwege leeftijd, gezondheid
en de miserabele positie van zijn onderneming allerminst een voor de hand liggende kandidaat was, deelde hij wei Verschuurs economische opvattingen.
Trip deed dat niet: hij was verklaard tegenstander van de actieve economische
politiek en voorstander van handhaving van de gouden standaard. De zet om
Trip uit de Raad te weren werd door Heldring gedwarsboomd door zijn kandidatuur afhankelijk van Trips benoeming te stellen.
Ook Zaalberg werd geschrapt - Verschuur en Zaalberg hadden een hooglopend conflict'O) - en in zijn plaats kwam pater mr. D. Beaufort, adviseur van
het R.K.-Werkliedenverbond, zodat de rooms-katholieke arbeiders in ieder
geval, zoals de minister tijdens het kamerdebat al uitgedrukt had, "materieel
vertegenwoordigd" waren . Omdat hij een pater in de Raad voldoende yond,
zag pater Van Beurden daarop van het lidmaatschap af41). In Van Beurdens
plaats werd mr. H. Bijleveld (AR), buitengewoon lid van de Middenstandsraad aangezocht.
Door de vervanging van Lagas en Van Walree door Groothoff en Welter
bracht Verschuur deskundigheid en voorstanders van een actieve economische
politiek in de Raad. Ir. A. Groothoff had als adviseur van bedrijven en sectoren met problemen, in het bijzonder in de metaalindustrie, de regering regelmatig geadviseerd. Hij had zich in Nederlands-Indie bezig gehouden met de
economische organisatie van bedrijven van het Departement van Goevernementsbedrijven en zat in de raad van bestuur van Billiton. Ch.J .I.M. Welter
was oud-minister van Kolonien en had ruime ervaring in de NederlandsIndische bestuurspraktijk. Hoewel Welters naam een conservatieve klank
heeft gekregen doordat hij in 1932 als voorzitter optrad van de naar hem vernoemde bezuinigingscommissie, stond hij beslist niet afkerig tegenover een actieve politiek ter stimulering van het bedrijfsleven 42 ).
De samenstelling van de Economische Raad voor de periode 1933-1937 zag
er als voigt uit: Beaufort, Bijleveld, Bonger, Bruins, Diepenhorst, Groothoff,
Heldring, Kaag, Van Manen, Posthuma, Stokdijk, Trip, De Vries, Welter en
De Vooys (voorzitter). De belangrijke functie van secretaris werd door dr. P .
Lieftinck, hoofdcommies bij de afdeling Handel en Nijverheid, vervuld. Deze
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functie was zo cruciaal omdat het secretariaat in het beoogde adviesstelsel de
verschillende advies- en informatiestromen zou moeten coordineren. Verschuur wilde het secretariaat van de Raad daarom in ieder geval op het Departement van Economische Zaken vestigen.
Bij vergelijking van de uiteindelijke samenstelling met de twee voordrachten, blijkt dat Verschuur zijn economische visie aan de Raad had opgelegd. In
de uiteindelijke samenstelling waren voorstanders van actief ingrijpen in het
economisch lev en duidelijk in de meerderheid (onbekend en middenstandsvisies niet meegerekend). Bovendien was de uiteindelijk benoemde Economische Raad veel politieker ingevuld dan de voorlopige voordrachten. De partijpolitieke voorkeur van de leden was een redelijke weerspiegeling van de politieke verhoudingen in de Tweede Kamer, met uitzondering van de SDAP die
wat dat betreft in de Raad sterk onderbedeeld was. Het is opvallend hoe de
AR, die in de oktober-voordracht niet voorkwam, na de verkiezingen van 26
april waarin de AR onder lei ding van Colijn een forse overwinning had geboekt, met Diepenhorst en Bijleveld zijn intrede in de Raad deed . Met de voordracht van Diepenhorst verbrak Verschuur zijn toezegging aan de Kamer dat
geen leden van de Staten-Generaal zitting in de Economische Raad konden nemen. Verschuur zal de AR en Colijn, waarvan begin mei bekend was dat hij
zeer waarschijnlijk met de vorming van een nieuw kabinet belast werd, niet
onnodig hebben willen bruskeren.

III

DE RAAD IN FUNCTIE

De Economische Raad werd op 1 juni 1933 geinstalleerd door Verschuur, die
inderdaad in het nieuw aangetreden tweede kabinet-Colijn minister van Economische Zaken en Arbeid was gebleven. In zijn installatierede ging Verschuur in op de plaats en taak van de Economische Raad.
Zijn uitgangspunt daarbij was, dat de overheid zich niet meer afzijdig kon
houden van het economisch leven. Verschuur sprak in dit verband zelfs openlijk van "ordening", een woord dat pas enkele maanden later voor het eerst in
de Troonrede officieel als doelstelling van beleid zou worden genoemd. De
functie van de Raad nu was het geven van voorlichting aan de regering over deze ordening. De Economische Raad werd dus meteen bij zijn aantreden, waarschijnlijk tot groot ongenoegen van een deel van zijn leden, in de richting van
"ordening" en "actieve economische politiek" gestuurd.
In de Raad kwam, zoals Verschuur het ste1de, het gehele Nederlandse bedrijfsleven bijeen zonder dat de relatie tussen Raad en bedrijfsleven een vertegenwoordigende was. Er was echter een zodanige "verscheidenheid van deskundigheid" en "affiniteit van de verschillende leden met de diverse kringen
van het bedrijfsleven" in de Raad samengebracht, dat Verschuur de stelling
aandurfde "dat wij materieel hier een college hebben, dat op het bedrijfsleven
vertegenwoordigend is opgetrokken, zonder dat het de formele toepassing van
het beginsel met zich brengt"43).
De Vooys' beantwoording muntte uit in vaagheid. Het kwam voor de Raad
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in de eerste plaats erop aan gezag te verwerven en lo een positie in het bestel te
verkrijgen. De Vooys verwachtte dat dat een langdurig en moeizaam proces
lOU zijn. Hij benadrukte daarom een pragmatisch tasten en zoeken "naar de
wegen, waarlangs zich onze Raad kan ontwikkelen tot een heilzaam orgaan in
ons staatsleven" .
Bij de eerste adviesaanvraag kwamen de problemen al naar voren. De aanvraag betrof niet een concreet economisch vraagstuk, maar de vormgeving
van het stelsel van adviesorganen rond de Economische Raad: Welke colleges
zouden voor erkenning in aanmerking moeten komen, welke vaste commissies
lOU de Raad moeten bezitten en hoe lOU beider verhouding tot de Raad moeten zijn?
Een moeilijker opdracht had Verschuur niet kunnen bedenken. Was er op
dat moment geen belangrijker probleem ter advisering dan de vormgeving van
het adviesstelsel, waarvan de hoofdlijnen al in de wet vastlagen? Hoe kon de
Raad, die zich juist door zijn concrete adviezen nog gezag en daarmee een
plaats moest verwerven in het politieke bestel, zich op een gezaghebbende wijze bezig houden met zijn eigen structuur?
Tijdens de eerste vergadering van de Economische Raad werd direct een
aanvang gemaakt met deze eerste adviesaanvraag die in feite inhield dat de
Economische Raad nu zelf de coordinatie van het adviesstelsel ter hand moest
nemen. De Raad pakte de taak grondig aan. De led en Bruins en Posthuma
stelden een pre-ad vies op waarin stelselmatig alle bestaande adviescommissies
op economisch gebied onderzocht werden.
De uitkomsten van het onderzoek logen er niet om. De Commissie voor de
Economische Politiek moest worden opgeheven omdat de Economische Raad
haar taken had overgenomen. Door de instelling van een Vaste Commissie
voor de Handelspolitiek van de Economische Raad zouden de bestaande
Commissie voor de Herziening van de Handelsverdragen en de Commissie
Onderhandeling Handelsverdragen opgeheven kunnen worden. Een viertal
commissies op vervoersgebied moest worden samengevoegd tot een Vaste
Commissie voor het Verkeerswezen die aan de Economische Raad moest worden verbonden. Er moest een Vaste Commissie van Bijstand voor de Economische Voorlichtingsdienst ingesteld worden. De instelling van een Vaste
Commissie voor Financieel-Economische Vraagstukken, waarin onder meer
de banken en de verenigingen voor de effectenhandel vertegenwoordigd zou
zijn, en de instelling van een Vaste Commissie voor Nationaal-Economische
Vraagstukken leek wenselijk. Bruins en Posthuma adviseerden positief over
de Nijverheids- en Middenstandsraad als te erkennen vaste adviescolleges.
Adviescolleges als de Mijnraad, Spoorwegraad, Postraad, Electriciteitsraad,
Zuiderzeeraad en de Centrale Commissie voor de Statistiek moesten als erkende colleges van advies in het stelsel van de Econornische Raad opgenomen
worden. Tenslotte stelden Bruins en Posthuma de instelling van een Bijzondere Commissie voor Crisisaangelegenheden voor, een commissie die naar hun
mening "onder de gegeven omstandigheden absoluut onmisbaar" was44 ).
De uitvoering van deze voorstellen zou een volledige centralisatie van deze,
onder verschillende departementen vallende, ad vies organ en bij de Economi-
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sche Raad hebben betekend. Dat zou grote weerstanden oproepen. Tijdens de
behandeling van dit ambitieuze pre-ad vies werd dan ook ogenblikkelijk gas teruggenomen. De Vooys benadrukte dat de departementen in het algemeen
uiterst tevreden waren met de bestaande adviescommissies en die niet graag
opgeheven zagen. Voorkomen moest worden dat buitenstaanders de reorganisatie van het advieswezen door de Economische Raad als onderdeel van de reorganisatie van het Departement van Economische zaken zouden zien. De herordening kon daarom volgens De Vooys slechts plaats vinden op basis van volledige overeenstemming met de verschillende departementen.
Uiteindelijk besloot de Raad slechts een Vaste Comrnissie voor de Handelsverdragen, voor het Ver keerswezen en voor de Econornische Voorlichtingsdienst in te stellen en slechts de Nijverheids- en Middenstandsraad voor erkenning als vaste colleges van advies voor te dragen 45 ). Ook met dit beperkte reorganisatievoorstel waren de problemen nog niet uit de wereld.
Vanuit de Nijverheids- en Middenstandsraad rees ernstig verzet tegen de
door de Economische Raad voorgestelde bepaling dat advies van deze raden
direct ter kennis van de Economische Raad moest worden gebracht en dat zij
de plicht hadden de Econornische Raad inzage te verlenen in aile stukken
waarop het advies gebaseerd was. De Economische Raad wenste een mogelijkheid te behouden om te beoordelen in hoeverre de inhoud van een dergelijk advies op groepsbelangen gebaseerd was. De Nijverheidsraad beschouwde de bepaling als een ernstige aantasting van zijn autonomie aangezien het er naar zijn
mening op neer kwam, "dat de Nijverheidsraad verplicht wordt zijn geheele
interne bedrijf voor den Economische Raad open te stellen" . Dat zou volgens
de Nijverheidsraad tot gevolg hebben dat industrieIen geen vertrouwelijke informatie aan de Raad ter beschikking zouden stellen. "Bovendien zal in den
Raad zelve meer voorzichtigheid worden betracht en niet meer zoo vrijuit worden gesproken, als de notulen niet uitsluitend voor intern gebruik bestemd
blijven en aan een ander college moeten worden overgelegd"46).
De bezwaren van de Nijverheidsraad werden door Verschuur gehonoreerd.
Daarmee werd de coordinerende functie van de Economische Raad in het adviesstelsel verder teruggedraaid en werd nog eens definitief bevestigd dat dit
stelsel een los verband van tamelijk onafhankelijke organ en zou blijven.
Bij de instelling van de Vaste Commissies moest zeer sub tiel gemanoeuvreerd worden omdat de Raad daarmee op het gebied van de competenties van
verschillende departementen trad 47 ).
De instelling van een Vaste Commissie voor de Handelspolitiek ter vervanging van de Commissies voor de Onderhandeling over en de Herziening van de
Handelsverdragen betekende dat Buitenlandse Zaken eind 1933 feitelijk het
primaat op de handelspolitiek veri oren had. Maar Economische Zaken had de
handelspolitiek zozeer naar zich toegetrokken dat ook de Economische Raad
er nauwelijks meer aan te pas kwam. De technische behandeling van verdragsteksten yond op het departement zelf plaats en de Raad moest niet de illusie hebben zich met de concrete inhoud van handelsverdragen bezig te kunnen houden48). De Commissie voor de Handelspolitiek zou adviezen moeten
geven over belangrijke aspecten van onderhandelingen over handelsverdra-
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gen, bezien in het licht van de handelspolitieke situatie. De Economische Raad
zelf zou zich moeten bezighouden met zeer grote vraagstukken van handelspolitiek be1eid 49 ). Deze taakverdeling werd nog eens aangescherpt door de vaste
commissie expliciet als commissie voor de Handelsverdragen te betitelen50 ).
Men kon zich echter met de beoogde voorzitter van de commissie, Heldring,
afvragen wat dan nog wei het bestaansrecht van een dergelijke vaste commissie kon zijn.
Heldring eiste als voorwaarde voor zijn benoeming dat de Commissie uit
twaalf leden zou bestaan. Dat aantal was minimaal nodig om een goede
weerspiegeling van de verschillende bedrijfstakken te geven en vier leden van
de Economische Raad, twee van de Nijverheidsraad, de voorzitter van de Kamers van Koophandel van Amsterdam en Rotterdam en Fentener van Vlissingen "als internationaal man" op te kunnen nemen 51 ). De Vooys verzette zich
tegen deze opvatting. Hij had niet zozeer bezwaar tegen het aantal van twaalf
leden, maar "zijn bezwaar ging meer tegen het voorgestelde representatieve
karakter dezer commissie, omdat men toch moeilijk volledig kan zijn en verschillende bedrijfstakken, die niet vertegenwoordigd zijn, zich dan achtergesteld voe1en" 52).
De uiteindelijke samenstelling van de vaste commissie voor de Handelsverdragen kwam overeen met Heldrings wensen, zij het dat Verschuur met de
voorgestelde kandidaten "de vrijhandel te vee1 gediend vond"5l) en daarom
tot politi eke bijkleuring overging door een aantal eigen kandidaten te
benoemen 54 ).
Op 1 mei 1934 werd de vaste commissie voor de Handelsverdragen gelnstalleerd door De Vooys die in zijn installatierede nog eens benadrukte dat de leden zich niet als vertegenwoordigers van belangengroepen mochten
beschouwen 55 ). De vertegenwoordiger van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken was, tot openlijk uitgesproken ergernis van He1dring, tijdens de installatie afwezig 56 ).
Bij de instelling van de aangekondigde Vaste Commissie voor het Vervoerswezen ontstonden problemen doordat de Economische Raad zich op het terrein dat tot de competentie van Waterstaat behoorde, wilde begeven. Terwijl
de Raad nog aan het overleggen was over de noodzaak van de oprichting van
een Vaste Commissie voor het Verkeerswezen had de minister van Water staat
reeds de oprichting van een eigen Commissie voor het Verkeersfonds aangekondigd. De Economische Raad was daarmee voor het blok gezet en vroeg
zich af of een aparte Vaste Commissie voor het Verkeerswezen nu nog wei
noodzakelijk was.
Hoewel sommigen over deze gang van zaken een offici eel protest tot de minister van Waterstaat wilden richten, werd gekozen om de zaak door middel
van overleg in den minne te schikken 57 ). De Vooys trad daartoe in overleg met
de minister van Waterstaat, ir. J .A. Kalff, en bood hem aan dat hij een "zeer
overwegende invloed" bij de samenstelling van de Vaste Commissie zou
hebben 58). Na enkele maanden onderhandelen stemde Kalff in met de vorming
van een Vaste Commissie voor het Verkeerswezen van de Economische Raad,
mits deze hem aileen op zijn aanvraag van advies zou dienen en dit nimmer on-
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gevraagd zou doen. Ais reden daarvoor gaf hij op dat dat laatste hem te veel
tijd kostte. Tevens dienden door hem aangewezen ambtenaren bij de vergadering van de commissie aanwezig te zijn 59 ).
Pas een jaar later, op 28 december 1934, kon de Vaste Commissie voor het
Verkeerswezen daadwerkelijk geinstalleerd worden. Minister Kalff bleek nog
een verrassing in petto te hebben. Nu wilde hij een Centrale Commissie voor
het Verkeersfonds instellen, waarin aile leden van de Vaste Commissie van de
Economische Raad zitting zouden hebben60). Via een aantal tussenstappen
had Kalff zo de coordinatie van het verkeerswezen toch weer losgemaakt van
de Economische Raad en in eigen hand gekregen!
De totstandkoming van de Economische Raad was nauw verbonden geweest met "Economische Voorlichting". Van begin af aan had daarom de instelling van een Vaste Commissie voor de Economische Voorlichting voor
ogen gestaan. De Commissie zou moeten toezien op het functioneren van de
economische voorlichting op het departement om te zorgen dat deze niet aan
"bureaucratische seniliteit" ging leiden, en moest de behoefte aan economische voorlichting van het bedrijfsleven peilen 61 ). Economische voorlichting
lOU dus ten dienste van lOwel de overheid als van het bedrijfsleven moeten
staan.
Bij de beraadslagingen in de Economische Raad stelde Hirschfeld de zaken
echter heel anders voor. Economische voorlichting aan de regering stond in
zijn visie centraal en die aan het bedrijfsleven kwam op het tweede plan,
"want wanneer de Regeering op grond van een behoorlijke documentatie een
goede economische politiek voert, is dit wei het beste, dat men aan het bedrijfsleven kan aanbieden"62). De taak van de Vaste Commissie voor de Economische voorlichtingsdienst was daarom volgens Hirschfeld vooral daarin
gelegen "het bedrijfsleven het vertrouwen [tel geven, dat de zaken objectief
bekeken worden". Hirschfeld zag de Vaste Commissie dus vooral als middel
tot legitimatie en beslist niet als toezichthouder op zijn departement.
Hoezeer De Vooys Hirschfeld in deze gedachtengang volgde, bleek toen hij
in een brief aan Heldring63) de commissie als commissie voor de "economische
documentatie" betitelde en voorstelde de commissie voorlopig uit niet meer
dan drie leden van de Economische Raad te laten bestaan. Uiteindelijk vond
pas op 28 december 1934 door De Vooys de installatie van deze commissie
plaats. De voorzitter van de commissie, C.l.P. Zaalberg, wees er in zijn rede
op dat de taak van de commissie "nog niet duidelijk te omschrijven en te begrenzen" was 6'). Dat was niet bepaald een hoopvol startpunt.
Eind 1934 kon De Vooys constateren dat met de erkenning van de Nijverheidsraad en Middenstandsraad en de instelling van de Vaste Commissies voor
de Handelsverdragen, het Verkeerswezen en de Economische Voorlichting, de
organisatie van de Economische Raad voltooid was 65 ). Het was duidelijk geworden dat de Economische Raad zich niet lOnder slag of stoot een plaats had
kunnen verwerven binnen het overheidsapparaat en de diverse adviesorganen.
De Economische Raad had zijn positie moeten bevechten tegen de tegenwerking in van wantrouwende, op hun autonomie beluste en tegenwerking plegende organen als de Nijverheidsraad. De samenstelling van de Commissie
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voor de Handelsverdragen had lange tijd op zich laten wachten door de tegenwerking van Buitenlandse Zaken en doordat allereerst de vraag beantwoord
moest worden of het beginsel van representatie in de commissie geaccepteerd
kon worden. De Commissie voor het Verkeerswezen was door de minister van
Waterstaat in successievelijke stapp en naar de zijlijn verwezen. Tenslotte was
de taak van de Commissie voor de Economische Voorlichtingsdienst doordat
Hirschfeld zich sterk afhoudend opgesteld had, nog steeds onduidelijk, hetgeen de samenstelling van de commissie niet bepaald had bespoedigd.
Al met al had in eerste anderhalf jaar van zijn bestaan de coordinatie van het
adviesstelsel een groot deel van de tijd en energie van de Raad in beslag genomen. Het adviseren over het economisch beleid, de eigenlijke taak van de
Raad, was daardoor op het tweede plan gekomen.
Grenzen aan de advieswerkzaamheden
Terwijl de Economische Raad nog in beslag werd genomen door de advisering
over de structuur van het adviesstelsel en de schermutselingen daaromtrent,
begonnen zich gaandeweg en al tastend en zoekend de grenzen af te tekenen
waarbinnen de Raad zou gaan functioneren.
Naar aanleiding van een adviesaanvraag van de minister van Waterstaat die
de Raad verzocht zo spoedig mogelijk een beschouwing te leveren over "het
verslag van de Commissie tot onderzoek naar de Havenbelangen van Rotterdam en omgeving" besloot de Raad dat het niet zijn taak was om het werk van
bestaande commissies nog eens over te doen . De Raad zag zich als het centrale
adviesorgaan van de regering voor de voornaamste vraagstukken van de economische politiek en wenste daarom niet de adviseren over zuiver technische
of niet-urgente kwesties. Bovendien wenste de Economische Raad niet louter
voor de vorm om advies gevraagd te worden, maar inhoudelijk ingeschakeld
te worden bij de vormgeving van het economisch beleid. Aanleiding voor deze
beslissing was een adviesaanvraag over het wets on twerp tot wijziging van de
Crisisinvoerwet, dat de Raad merkwaardigerwijs pas kreeg voorgelegd, nadat
het in de ministerraad behandeld en definitief vastgesteld was 66 ).
De Economische Raad stuitte vervolgens ook vrij snel op grenzen van politieke aard bij zijn advieswerkzaamheden. In de tweede vergadering stelde
prof. H.A . Kaag het valutavraagstuk aan de orde. Moest Nederland vasthouden aan de gouden standaard of in navolging van andere landen tot devaluatie
overgaan? Kaag wilde een oordeel van de Raad over dit vraagstuk met belangrijke repercussies voor de algemene economische toestand. Kaags voorstel
wekte grate wrevel bij figuren als Trip, Van Doorninck en Heldring. Zij waren, niet aileen vanwege hun standpunt over deze kwestie, maar ook door hun
jarenlange ervaring in de vormgeving van economisch beleid, uitermate afkerig van bespreking. Heldring noemde bespreking van het valutavraagstuk in
een briefwisseIing met Trip "in hooge mate inopportuun en gevaarlijk", terwijl Trip in de zelfde briefwisseling sprak van "onpractische en in de huidige
omstandigheden bedenkelijk professorale adviezen". Beiden vreesden dat een
bespreking op dat moment de positie van de Economische Raad op het spel
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zou zetten. Trip stelde: "Voor de Regeering en De Nederlandsche Bank
bestaat dit vraagstuk niet en de Raad kan zich slechts blameeren door over deze zaak, die definitief beslist is, zich in besprekingen en bespiegelingen te begeven"67).
In een poging verdeeldheid te voorkomen, trachtte De Vooys de behandeling van het valutavraagstuk af te houden. Hij stelde dat de regering geen advies aan de Raad over deze kwestie had gevraagd, dat er binnen de regering
ook geen verdeeldheid over deze kwestie heerste en dat daarom heel Nederland
en dus ook de Economische Raad als een man achter de regering moest staan.
Ook Van Doorninck raadde behandeling af omdat de regering zich lo
eenstemmig over de te volgen politiek had uitgesproken. Wanneer de zaak wei
besproken zou worden, waren er twee mogelijkheden. Indien de Raad tot dezelfde conclusies kwam als de regering omtrent de te volgen politiek, was een
advies niet nodig. Indien de Raad echter tot een van de regering afwijkende
conclusie lOU komen en daarover ongevraagd advies zou geven, was een conflict met de regering onvermijdelijk.
Moest de Raad deze belangrijke economische kwestie dan maar laten
rusten? Ook dat zou grote gevolgen voor de positie van de Economische Raad
kunnen hebben want dan zou de Raad zich bij iedere beslissing van de regering
op economisch terrein hebben neer te leggen. Heldring had dan ook geen principieel bezwaar tegen een bespreking van het valutavraagstuk: "Ik sta niet op
het standpunt, dat de vraag nooit besproken mag worden, of dat men zich te
allen tijde bij de beslissingen van de Regeering en De Nederlandsche Bank
moet neerleggen ... Ofschoon ik mij dus principieel niet tegen een bespreking
heb gekant, zal ik zeker ertoe medewerken, dat zij tot een gelegener tijdstip
wordt uitgesteld"68) .
Een uitweg uit dit dilemma yond de Raad door de voorbereiding van de discussie aan een kleine commissie op te dragen en de discussie uitsluitend tot meningspeiling te bestempelen 69 ). De Economische Raad was op een politi eke
grens gesloten: adviseren over onderwerpen inzake waarvan het regeringsbeleid al was bepaald, was zinloos en kon zelfs schadelijk voor de eigen positie
zijn .
Bij de behandeling van het algemeen economisch beleid van de regering in
de lie vergadering op 24 maart 1934, kwam hetzelfde probleem weer·naar voreno Toen bleek bovendien hoezeer dit probleem samenhing met de politieke
sam ens telling van de Raad .
Vit het rapport samengesteld ter voorbereiding van de discussie blijkt dat de
Raad verdeeld was in een richting-Trip die een voortgezette aanpassingspolitiek voorstond, en een richting-De Vries die meer heil zag in "ordening". Ais
gevolg van deze onoverbrugbare tegenstelling bestond er aileen maar overeenstemming over de opstelling die de Economische Raad ten opzichte van de
regering in moest nemen. De Raad zou goed doen, "zich voorshands te onthouden van critiek op de algemeen economische, monetaire en financieele politiek der Regeering"70) . Kritiek zou zowel de positie van de regering als van de
Raad zelf kunnen verzwakken. Daarom moest de Raad zich beperken tot die
beleidsterreinen waar nu nog ad hoc-beleid gevoerd werd. Op die gebieden zou
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de Raad nuttig werk kunnen doen door de regering adviezen voor een steIselmatig en coherent beleid aan de hand te doen. De voorbereidingscommissie
zag daarbij echter over het hoofd dat voor advisering over de grondslagen van
het beleid eenstemmigheid binnen de Raad zou moeten heersen. De samenstelling van de Raad, waarbij immers getracht was deskundigen van verschillende
politieke kleur en economische opvattingen bijeen te brengen, maakte een dergelijke overeenstemming niet waarschijnlijk.
De volgende grens waar de Economische Raad op stuitte, was de geringe bereidheid van ministers en departementen om de Raad bij hun werkzaamheden
in te schakelen. Dit gold niet aileen voor ministeries als dat van Buitenlandse
Zaken of Waterstaat, maar zelfs voor het Departement van Economische Zaken. Dit ministerie schakelde de Raad slechts met grote tegenzin in, hoewe1 de
Raad er onder ressorteerde.
Reeds bij het aantreden van de Economische Raad in juli 1933 overheerste
bij sommigen de twijfel over de goede bedoelingen van Verschuur en zijn departement. Heldring noteerde bijvoorbeeld in zijn dagboek dat het er op leek
dat Verschuur de Economische Raad "op een dood spoor gerangeerd" had"),
De Vooys was volgens dezelfde dagboekaantekeningen "zeer pessimistisch
over den Raad"72). Trip schreef zelfs aan Heldring: "Het begint er inderdaad
naar uit te zien, dat deze jonge telg bereids in de wieg gesmoord zal worden" .
Hij raadde aan om eens met de ministers van Economische Zaken en van Buitenlandse Zaken te gaan praten, "ten einde grootere klaarheid te verkrijgen
over de positie en de mogelijkheden van den Economischen Raad 7l ).
Een teken aan de wand was in dit verband de insteJling door Verschuur van
de Centrale Commissie ex. art. 25 van de Landbouwcrisiswet vlak na het aantreden van de Economische Raad. Dit gebeurde net op het moment dat de
Raad aan het studeren was over de coordinatie van het adviesstelsel. Het geval
was extra pijnlijk omdat de Raad gepasseerd werd door zijn eigen minister van
Economische Zaken en zo op het gebied van de landbouwcrisispolitiek buitens pel gezet werd. Verschuur wilde niet verder gaan dan "een tamelijk lossen
band van een personeele unie" tussen de Centrale Commissie en de Economische Raad. Een organische band tussen beide, bijvoorbeeld door de Landbouwcommissie tot vaste commissie van de Raad te maken, stond hij niet toe.
Kon aanvankelijk de geringe bereidheid van Economische Zaken om de
Economische Raad bij de belangrijke onderwerpen van de economische politiek te betrekken, geweten worden aan het prille stadium waarin het adviesorgaan zich beyond, ook later verbeterde de verhouding tussen Raad en regering
nauwelijks. In 1935 begon de maat behoorlijk vol te raken.
"De Economische Raad wordt rebe1sch", schreefHeldring op 27 april 1935
in zijn dagboek74). Nadat de regering geweigerd had, de Raad over een aantal
onderwerpen, waaronder het Bezuinigingsontwerp 1935, te raadplegen,
besloot men op eigen initiatief tot een bespreking. Ter voorbereiding van de
discussie produceerde Heldring een notitie waarin hij de werkzaamheden van
de eerste twee jaar van het bestaan van de Raad evalueerde 75 ). Heldrings conclusie was uiterst negatief:

DE ECONOMISCHE RAAD

217

"De Economische Raad is tot dusver niet geworden hetgeen op grond van de voorafgaande mededeelingen in de Kamer en van de wet zelve verwacht had mogen worden.
Hij werd niet stelselmatig en vaak bij zeer voorname beslissingen in het geheel niet geraadpleegd. De Minister van Economische Zaken was, in strijd met de wet, slechts bij
hooge uitzondering ter vergadering vertegenwoordigd . Van den aanvang af heeft bij
mij de indruk bestaan dat men, het wets on twerp op den Economischen Raad eenmaal
wet geworden, met het lichaam verlegen zat" .

Tijdens de discussie over het bezuinigingsontwerp werd ruime aandacht
besteed aan de positie van de Raad ten opzichte van de regering 76 ). Kon de
Raad kritiek op het regeringsbeleid uitoefenen? Of moest hij binnen de kaders
van dat beleid blijven?
Bonger gaf de uitersten aan: hij verwierp de mening dat de Raad zich diende
te onthouden van kritiek op de regering of slechts het regeringsbeleid nader
mocht uitwerken - daarvoor had men immers ambtenaren. Doordat de Economische Raad destijds weloverwogen werd samengesteld uit allerlei rich tingen - Bonger was als lid van de SDAP zelf uitdrukkelijk door Verschuur verzocht een benoeming te aanvaarden - had men van begin af aan geaccepteerd
dat de Raad het niet altijd eens kon zijn met de regering. Daarom hoefde de
Raad zich naar zijn mening geenszins op het standpunt van de regeringspolitiek te stellen. Bonger stond met deze opvatting echter aileen.
Trip was van mening dat het nutteloos was om de regering ongevraagd mede
te delen dat haar beleid niet deugde. Aileen wanneer de regering daarom
vroeg, kon de Raad zich uitspreken over de beginselen van het beleid. Tot de
taak van een adviserend Iichaam hoorde het echter niet zich tegen het beleid
van de regering te keren door de door de regering gekozen richting als foutief
te bestempelen. Deze opvatting werd gedeeld door De Vries . Het was de taak
van het parlement te trachten de economische politiek te veranderen. Bovendien was de Economische Raad geen "debating society", die onafhankelijk en
zonder consequenties de economische politiek kon bediscussieren . De regering zou daarom het meeste profijt hebben van een Economische Raad samengesteld uit led en die het met de grondslagen van het economische beleid van de
regering eens waren. Dat was echter bij de huidige samenstelling niet het geval.
Het zou daarom volgens De Vries eigenlijk consequent zijn als iedere nieuwe
regering een nieuwe Economische Raad zou kiezen .
Bovenstaande discussie had verstrekkende gevolgen voor het verder functioneren van de Raad . Het was duidelijk geworden welke speelruimte de Raad
bezat en welke interne gebreken aan de opzet van de Raad kleefden. Het was
de meeste leden nu duidelijk dat de Raad binnen het kader van het door de regering bepaalde economisch beleid diende te blijven en dat "onafhankelijke
deskundigheid" niet mocht lei den tot ongezouten kritiek op de grondslagen
van het beleid. Overschreed men deze grens, dan kreeg de Raad een politiek
karakter.
Hoewel de Raad, om de verhouding met de regering niet verder op de spits
te drijven, afzag van het ongevraagd indienen van een kritisch advies over het
bezuinigingsontwerp, bleef de irritatie over het aan de Raad on thou den van
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verzoeken om advies over belangrijke economische onderwerpen bestaan. Deze irritatie werd nog eens gevoed door de afwijzende houding van departementen en topambtenaren.
In de Raad hadden de belangrijkste ambtenaren van die departementen, die
met het economische beleid te maken hadden, zitting om de Raad op de hoogte
te houden van wat op de departementen speelde en het ambtelijke apparaat op
informele wijze te laten profiteren van de discussies in de Raad. De meeste
ambtenaren schitterden echter door afwezigheid, hetgeen weinig goeds voorspelde voor het belang dat ze aan de Raad hechtten. Dat Buitenlandse Zaken
niet veel belangstelling toonde, was gevolg van het feit dat Economische Zaken het econornisch gebied vrijwel geheel had overgenomen. Maar ook Econornische Zaken liet het afweten. Dat Hirschfeld meer dan de helft van de vergaderingen afwezig was zonder een vervanger te zenden, leidde tot klachten.
Heldring gaf Hirschfelds persoon "een bekwaam man, maar reeds over het
paard getild en ontbloot van manieren"77) de schuld, maar Hirschfelds optreden kwam natuurlijk vooral voort uit de sterke positie en de eigen deskundigheid die zijn departement in de loop der tijd had verworven. Economische Zaken had de Economische Raad niet meer zo hard nodig om beleid te ontwikkelen.
Dat gold niet aileen voor de Raad zelf, maar in nog sterkere mate voor de
Vaste Commissie voor de Handelsverdragen en voor de Economische Voorlichtingsdienst. In de Commissie van de Handelsverdragen toonde Hirschfeld
van begin af aan niet de minste animo tot overleg. De commissie werd meestal
buiten de voorbereidingen voor afte sluiten handelsverdragen gehouden en informatie en documentatie over de handelspolitiek werd aan de commissie
slechts na herhaald aandringen verstrekt 78 ).
De samenwerking tussen Economische Zaken en de Vaste Commissie voor
de Economische Voorlichtingsdienst verliep nog veer stroever. De instelling
van een ambtelijke economische voorlichtingsdienst in 1931 had de situatie op
het gebied van de economische voorlichting niet veel verbeterd. Belangrijkste
grieven waren dat leiding aan de dienst ontbrak omdat de chef van de dienst,
Lamping, vrijwel volledig door de handelspolitiek in beslag genomen werd, en
dat de dienst vooral ten behoeve van de regering werkzaam was en daardoor
nauwelijks ten dienste van het bedrijfsleven stond 7 .). De Commissie voor de
Economische Voorlichtingsdienst onder leiding van Zaalberg greep deze situatie aan om ingrijpende veranderingen aan te bevelen. Op basis van informatie verkregen tijdens hearings met vertegenwoordigers van de belangrijkste
organisaties op het gebied van landbouw, handel en nijverheid en de zeven
grootste exportindustrieen adviseerde de commissie een semi-officiele voorlichtingsdienst in te stellen80 ). De commissie was daarmee weer net lOver als de
commissie-Posthuma zes jaar daarvoor.
In juli 1936 barstte de born. Zonder enig overleg met de commissie en met
volledig voorbijgaan aan haar standpunt, besloot de minister van Economische Zaken, Gelissen, tot een definitieve reorganisatie van de Economische
Voorlichtingsdienst op ambtelijke basis. Zaalberg voelde zich lOdanig gegriefd, dat hij zijn ontslag als voorzitter van de Vaste Commissie voor de Eco-
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nomische Voorlichting indiende. In zijn woedende ontslagbrief aan de minister wees hij op het volkomen gebrek aan ambtelijke medewerking en belangstelling. De brief eindigde met een snerende verwijzing naar eerder door ambtelijke tegenwerking mislukte projecten waar Zaalberg bij betrokken was geweest: "Het zal mij enig leedwezen doch geen moeite kosten om mijn gevoelens voor de Economische Voorlichting op te bergen achter de gesloten deur,
waar Arbeidsinspectie, Interdepartementaal Overieg en Werkfonds 1934
rusten' '81).
De verontwaardiging in de Economische Raad was zo groot dat zelfs De
Yooys bereid was de minister schriftelijk van de ontstemming in de Raad op de
hoogte te stellen 82 ). Hoewel Bonger aandrong de Kamer op de hoogte te stellen, wist De Yooys de kritiek binnenskamers te houden. Het had naar zijn mening geen zin zo "in de openbaarheid te luchten". Het tekende de stemming in
de Raad dat Trip "de tijd gekomen [achtte] de Regeering te vragen of zij iets
heeft aan den Economischen Raad. Zo niet, dan doet de Regeering beter den
Raad op te heffen!"
Hirschfeld reageerde, door zijn minister ter verantwoording geroepen over
deze uitbarsting van de Economischen Raad, uiterst laconiek. Hij zou proberen wat regelmatiger bij vergaderingen van de Economische Raad aanwezig te
zijn, maar kon niet beloven dat dat altijd zou lukken. Zijn minister noteerde
daarbij in de marge: "De belofte beterschap te ton en zal den Economischen
Raad niet bevredigen" waarop Hirschfeld antwoordde: "In die gevallen kan
wei eens een plaatsvervanger gaan". Maar Hirschfeld zag zeer goed in dat de
wreve1 van de Raad over het gebrek aan medewerking van regering en ambtenaren een structurele oorzaak had die voortvloeide uit de positie van de Raad:
"Enerzijds zou de Eeon .Raad, die als een belangrijk liehaam is aangekondigd, gaarne
meer ingesehakeld zijn bij het Eeonomisehe Regeeringsbeleid en anderzijds voelt de
Raad, dat deze meestal gepasseerd wordt door de Regeering, wanneer het betreft
kwesties van Eeon . Regeeringsbeleid en bij nader nadenken komen de meeste leden
van den Econ.Raad ook wei tot de overtuiging, dat het praetiseh niet mogelijk is den
Eeon.Raad in te sehakelen in principieele kwesties van erisisbeleid. Deze ontevredenheid is moeilijk weg te werken en gaat gepaard met versehillende ups en downs. Indien
wij weer eens een periode gehad hebben, dat de ambtenaren de vergaderingen van den
Eeon.Raad trouw hebben bijgewoond, is de stemming iets beter. Indien de vertegenwoordigers van de Ministers wederom eenige tijd weggebleven zijn, wordt de stemming weer sleehter"·3).

Hirschfeld gaf de richting waarin de Raad zich ontwikkelen zou aan, door zijn
minister met nadruk te wijzen op de activiteiten waarbij de Economische Raad
uitstekend werk verrichtte. Juist op het gebied van advisering over concrete
onderwerpen met een technisch karakter ter uitvoering van bestaande wetgeving had de Raad naar zijn mening zijn bestaansrecht bewezen. Hirschfeld
noemde in dit verb and de werkzaamheden in het kader van de Bedrijfsvergunningenwet, de Middenstandsvestigingswet, de toepassing van de Tariefmachtigingswet en de Wet op het verbindend en onverbindend verklaren van Ondernemersovereenkomsten, de zgn. "Ordeningswet". Deze werkzaamheden

220

DE ECONOMISCHE RAAD

hadden zich echter vooral in de commissies van de Raad afgespeeld.
Door de hierboven beschreven beperkingen die aan de werkzaamheden van
de Economische Raad kleefden, had het zwaartepunt van het adviserend werk
zich dus naar de commissies verplaatst en werd steeds meer advies verstrekt
over concrete onderwerpen met een technisch karakter. Bovendien had den in
deze commissies vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties zitting. In 1937, bij het einde van de termijn van de eerste Economische Raad,
was duideJijk geworden dat advisering over de grondslagen van het economische beleid niet tot de mogeJijkheden van een deskundigencollege als de Economische Raad behoorde.

CONCLUSIE
Toen in 1931 de plannen voor de oprichting van een Economische Raad ontwikkeld werden, had men daarbij het beeld van een "raad van commissarissen" voor ogen. De Economische Raad zou net als een raad van commissarissen in het bedrijfsleven de algemene beleidslijnen moeten aanwijzen. Door ongevraagd ad vies uit te brengen kon de Raad de regering op eventueel falen wijzen. De Raad zou toezicht moeten houden op de organisatie van het economisch departement. Het departement zou kunnen profiteren van de relaties,
connecties en expertise van de vooraanstaande figuren uit de wereld van het
bedrijfsleven die in de Raad zitting zouden nemen.
Verschuur, de initiatiefnemer tot de oprichting van de Economische Raad,
stond in het begin van de jaren dertig voor drie problemen. In de eerste plaats
had zijn departement nauwelijks iets om het lijf en was de verhouding met het
bedrijfsleven niet bepaald innig te noemen. In de tweede plaats moest hij zich
een positie verwerven in een felle concurrentiestrijd met de andere departementen, in het bijzonder met het Departement van Buitenlandse Zaken. In de
derde plaats dwong de economische malaise Verschuur een meer intervenierend beleid op te zetten, dat zich geleidelijk aan in de richting van "ordening"
ontwikkelde. Hoe dat beleid in het begin vormgegeven moest worden, was onduidelijk. Voor de oplossing van al deze problemen dacht Verschuur de Economische Raad als instrument te kunnen gebruiken.
Verschuur slaagde er echter in een groot deel van de problemen op eigen
kracht op te lossen en daarmee maakte hij de Economische Raad als "raad van
commissarissen" overbodig. Hij drukte tegen de weerstanden van zijn
co!lega-ministers de opbouw van een centraal economisch departement met
een professionele staf door. Geholpen door zijn briljante topambtenaar
Hirschfeld won hij de concurrentiestrijd met Buitenlandse Zaken glansrijk.
Geleidelijk aan werd in een proces van tasten en zoeken een "actief economisch beleid" op het departement ontwikkeld.
De Economische Raad speelde daarbij in twee opzichten een rol. In de eerste
plaats onderstreepte de ins telling van de Raad de centralisering van het economisch beleid bij Economische Zaken. Weliswaar was de Raad ook gerechtigd
advies uit te brengen aan de overige ministers, maar hij ressorteerde onder de
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minister van Economische Zaken en richtte zijn werkzaamheden in eerste instan tie op deze minister. In de tweede plaats zorgde de Economische Raad ervoor dat het Departement van Economische Zaken tot op zekere hoogte afgeschermd werd van directe belangenbehartiging van de kant van bijvoorbeeld
de Nijverheidsraad, de Middenstandsraad of de voorheen onder Buitenlandse
Zaken vallende commissies voor de handelspolitiek. Doordat de Economische
Raad het recht kreeg adviezen van deze organen te toetsen "aan het algemeen
belang" kon het als filter fungeren voor directe belangenbehartiging naar het
departement toe. Aileen de landbouw onttrok zich aan de inkapseling van de
directe belangenbehartiging door de Economische Raad. Men slaagde er niet
in landbouwdeskundigen met sterke banden met de sector in de Raad zitting te
doen nemen en tot de instelling van een Landbouwraad, die net als
Nijverheids- en Middenstandsraad in het adviesstelsel van de Economische
Raad opgenomen zou worden, is het nooit gekomen.
De samenstelling als onafhankelijk deskundigencollege vormde een tweede
oorzaak voor de teleurstellende resultaten van de Raad. In tegenstelling tot de
verwachtingen bleek "deskundigheid" onvoldoende voorwaarde te zijn voor
een objectief en a-politiek advies. In een terugblik op de werkzaamheden van
de Raad in 1937 gaf De Vooys dit als voIgt weer: "Men heeft hier niet te doen
met een wetenschap als de wiskunde, waar men slechts rekenschap hoeft te
houden met den stand van de wetenschap en, wanneer er voldoende deskundigen bijeen zijn, tot een eenstemmig advies kan komen. De Raad beweegt zich
niet aileen op wetenschappelijk gebied, maar op toegepast wetenschappelijk
gebied. Daar zijn soms 4 of 5 meeningen mogelijk, welke in den weg staan aan
het uitbrengen van een sterk advies"84) . Nu was al bij de samenstelling van de
Raad in 1933 gebleken dat de "onafhankelijkheid" van de deskundigen met
een korreltje zout moest worden genomen. De politi eke achtergronden, economische opvattingen en de relatie met bepaalde belangengroepen van de leden speelden wei degelijk een belangrijke ro!.
Door het deskundigheidsbeginsel kon de Economische Raad geen invloed
doen gelden als vertegenwoordiger van groepen met een machtsbasis in de samenleving. De Raad kon zich in zijn adviezen niet buiten het kader van het regeringsbeleid beg even op straffe een politiek lichaam te worden en daarmee
het deskundigheidsbeginsel prijs te geven. De Raad had bovendien ook niet
voldoende "politiek" gewicht om buiten deze kaders te treden, omdat de leden op grond van het deskundigheidsbeginsel niet namens organisaties spraken. De Vries vatte het probleem bondig samen. De Economische Raad mocht
geen "economisch parlement" zijn, noch een "debating society". De vraag
was, wat dan weI?
Een uitweg werd gezocht in een verandering van de samenstelling van de
Raad. Toen in 1935 de crisis waarin de Raad verkeerde, allengs zichtbaar
werd, begon men op het departement over een meer organische samenstelling
na te denken. In een nota voor minister Steenberghe werden de mogelijkheden
die de Wet op de Economische Raad in dit verband bood, en de voor- en nadelen van de introductie van het vertegenwoordigend beginsel nog eens op een
rijtje gezet. De conclusie luidde dat de wet het opnemen van een aantalleden
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die organisaties uit het bedrijfsleven vertegenwoordigden, in beginsel niet
uitsloot 85 ). In de Raad zelf gingen de gedachten nog niet zover. Wei zag men
in dat de opvattingen van de leden van de Raad niet buiten het kader van het
regeringsbeleid dienden te vallen. De consequentie daarvan was dat de
Raadsleden hun zetels bij een wijziging van de regering ter beschikking lOuden
moeten stellen.
Begin 1937 werd die conclusie inderdaad getrokken. Toen besloot de Raad
te bezien of zijn mandaat dat in mei afliep, niet verlengd kon worden tot na de
verkiezingen en de vorming van een nieuw kabinet: "De nieuwe Minister kan
het College dan aldus samenstellen, dat een zoo vruchtbaar mogeJijke samenwerking met het Kabinet kan worden verkregen"86).
Op 4 maart 1938 installeerde minister Steenberghe de nieuwe Economische
Raad. In zijn installatierede maakte hij gewag van de introductie van "een
nieuw element, in zekeren zin een proefneming op bescheiden schaal" bij de
samenstelling van de nieuwe Raad . Weliswaar werd het deskundigheidsbeginsel gehandhaafd, maar er was aan een aantal belangengroeperingen gevraagd
personen voor te dragen. Steenberghe wees er uitdrukkelijk op "dat de betrokken leden niet als mandatarissen of vertegenwoordigers van groepsbelangen zitting hebben, doch als personen, die in de organen, door welke zij zijn
voorgedragen, het vertrouwen hebben van een groot gedeelte van ons bedrijfsleven, lOowel wat de ondernemers- als wat de arbeiderszijde betreft en
die geacht kunnen worden in het bijlOnder op dit terrein deskundig te zijn"87).
In de jaren 1933-1937, de eerste termijn van de Economische Raad, was duidelijk geworden dat advisering door een college van onafhankelijke deskundigen aan strakke begrenzingen onderhevig was.
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IX
DE GEORDENDE BOUWNIJVERHEID
HET ONTSTAAN VAN VIER BOUWSTlCHTlNGEN EN
HUN GEBR UIK VAN WISKUNDE
1940-1946*)
door
P.M.l.L.P. COLLETTE
Al tijdens de Tweede Wereldoorlog werden onder leiding van de rijksoverheid
plannen ontwikkeld om de wederopbouw van Nederland aetief ter hand te nemen. De grote diserepantie tussen vraag en aanbod op de bouwmarkt die door
de bombardementen van 1940 plotseling ontstond en daarna door de teruggang in de bouwproduktie verergerde, zou moeten worden opgeheven. Om
met de sehaarse middelen uit de voeten te kunnen, werd een systematisehe, wetensehappelijke aanpak van de wederopbouw noodzakelijk geaeht. Deze nieuwe werkwijze kreeg gestalte binnen de stiehtingen Bureau Doeumentatie
Bouwwezen, Ratiobouw, Bouw en Bouweentrum, die dank zij de gezamenlijke inzet van rijksoverheid, arehiteeten en bouwondernemers tussen 1943 en
1946 werden opgerieht.
De bouwstiehtingen wilden de kwantiteit en kwaliteit van statistisehe gegeyens over de bouwnijverheid op pei! brengen. Daarnaast streefden ze naar rationalisatie, ordening en onderzoek bij de bedrijfsvoering en bij de produktie
in de bouwnijverheid. Voorts pro beer den ze een goede samenwerking in de
bouwseetor tot stand te brengen. De vier stiehtingen, die tegenwoordig aile onder de ene vlag van het Bouweentrum varen, gaven in de jaren vijftig een aanzet tot de industrialisatie van de bouwnijverheid in Nederland. In dezelfde tijd
als het bouwkwartet ontstond, ondernamen wiskundigen pogingen om hun
abstraete kennis in te zetten bij de oplossing van de wederopbouwproblemen.
Deze inspanningen vonden plaats vanuit verseheidene wiskunde-organisaties,
zoals het Mathematiseh Centrum, dat in 1946 werd opgerieht. De nieuwe
bouwstiehtingen maakten dankbaar gebruik van het aanbod van de wiskundigen om zieh dienstbaar te maken aan de samenleving.

De algemeen gemachtigde en zijn planning
Na de vlueht van de ministers met een kleine ambtelijke staf en van de koninklijke familie naar Engeland op 13 mei 1940, bleven de opperbevelhebber van
de Nederlandse land- en zeemaeht, generaal H.G. Winkelman, als drager van
het regeringsgezag, en de seeretarissen-generaal als waarnemende hoofden
van hun departementen, in bezet Nederland aehter. Kort voordat hij zieh gedwongen zag de eapitulatievoorwaarden van het Duitse militaire gezag te ondertekenen, was Winkelman in staat een nieuwe overheidsfunetie te seheppen,
het "regeeringseommissariaat". In deze funetie stelde hij drie person en aan,
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die zich met de zaken gingen bezighouden die door het oorlogsgeweld dringend waren geworden, maar binnen de bestaande departementale organisatiestructuur niet de vereiste aandacht konden krijgen.
Tot "Regeeringscommissaris voor het herstel van het verkeerswezen, de
drooglegging van onderwaterzettingen, den wederopbouw van steden, dorpen
en gebouwen, en al hetgeen daarmede samenhangt" werd op 17 mei 1940 dr.
ir. J .A. Ringers benoemd. Kort daarop werd zijn ambtelijke tite! door de
Duitsers om praktische redenen gewijzigd in "Algemeen Gemachtigde voor
den Wederopbouw" (19 oktober 1940) en vervolgens uitgebreid tot "Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw en voor de Bouwnijverheid in het
bezette Nederlandsche gebied" (23 december 1940). Met schier onbeperkte bevoegdheden in handen werd de wederopbouw van het gehavende land onder
zijn stu wende leiding ingezet.
Onder Ringers' bewind werden de vier bouworganisaties Bureau Documentatie Bouwwezen, Ratiobouw, Bouw en Bouwcentrum in het leven geroepen.
Hun oprichting was het resultaat van een planmatige aanpak door de rijksoverheid, die wat betreft omvang en intensiteit voor de Nederlandse bouwpraktijk totaal nieuw was. Op basis van de onderzoeksresultaten van deze organisaties wilde Ringers zijn planningsgedachte in het bijzonder verwezenlijken door in de eerste vijf it tien naoorlogse jaren, de "periode van den geordende Wederopbouw", "een krachtig centraal geleide en op de behoefte gerichte bouwactiviteit" op te zetten 1). Deze bouwactiviteit wilde hij daarna verder ontwikke!en in "de periode van de geordende bouwnijverheid, teneinde,
door een breed opgezette openbare werken-politiek, de "kraan" der bouwactiviteit te kunnen bezigen als regulator van de geheele landelijke bedrijvigheid
en daarmee, binnen onze nationale mogelijkheden, een belangrijke bijdrage te
leveren tot de politiek van economische stabilisatie en conjunctuuregalisatie"2). Binnen dit heersende planningsdenken leek het welhaast geen
toeval dat de oprichters hun vier bouworganisaties in de achtereenvolgende jaren 1943, 1944, 1945 en 1946lieten verschijnen.
Het uiteindelijke doel dat de rijksoverheid uitdrukkelijk nastreeft is de beheersing van het hele bouwproces. De overheid ondervindt daarin steun van de
Nederlandse architecten en bouwondernemers, mede-oprichters van de
bouwstichtingen zijn. Te zamen willen zij allereerst de efficientie in de bouw
verbeteren, dat wi! zeggen met de beperkt beschikbare middelen vooral kwantitatief, maar ook kwalitatief een zo hoog mogelijk bouwresultaat behalen. En
in de tweede plaats willen ze de effectiviteit in de bouw vergroten, dat wil zeggen de beoogde bouwdoelen dichter benaderen. Er is aldus sprake van een uitgesproken economisch streven, hoewel de overheid ook twee sociale doelen
voor ogen heeft, namelijk het oplossen van de woningnood en het bestrijden
van werkloosheid onder bouwvakarbeiders. Om het hoofddoel- beheersing
van het bouwproces - en de subdoelen - efficientie- en effectiviteitsverhoging
- te kunnen realiseren, wordt planning als midde! gehanteerd, in het bijzonder
door de zo nauwkeurig mogelijke bepaling van de bouwurgentie, het bouwtempo en het aantal benodigde arbeiders, materialen en transportmiddelen 3 ).
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Statistische gegevens

Op 21 februari 1941 installeerde Ringers ad hoc de Adviescommissie Bouwnijverheid, onder voorzitterschap van ir. J.C. Keller, ambtenaar op het Algemeen Secretariaat van zijn Dienst voor den Wederopbouw en voor de Bouwnijverheid, waarin ook dr. Ph.J . Idenburg, directeur van het Centraal Bureau
voor de Statistiek, zitting had . Deze adviescommissie moest Ringers helpen de
efficientie van de bouwnijverheid te vergroten, lOdat "zoo goed mogelijk"
bereikt kon worden "dat uit de samenwerking van al de krachten die in de
bouwnijverheid werkzaam zijn een zoo groot mogelijk voordeel ontstaat voor
onze volksgemeenschap"· ).
De bouwnijverheid Iiep op dat moment in vergelijking met andere nijverheidstakken nog steeds ver achter. In de vele aannemersbedrijfjes werd sterk
kleinschalig gedacht, ambachtelijk gewerkt en waren mechanisatie en serieproduktie onbekend. Maar bovenal ontbrak vrijwel elk kwantitatief overzicht
over de bouwnijverheid in zijn geheel. In een vroege terugblik merkte de
bouwondernemer ir. J.J . van der Wal hierover op Uanuari 1946): "Herstel en
vernieuwing zouden na den oorlog een belangrijke en omvangrijke taak op de
schouders van de overheid leggen en daarom was het een eerste vereischte, te
beschikken over kwalitatieve doch vooral ook kwantitatieve gegevens. Een
duidelijk inzicht diende men te hebben in de constellatie van het bouwbedrijf
in al zijn geledingen; in het bijzonder statistische gegevens, in cijfers vastgelegde feiten, behoorden er te zijn om aan dit inzicht een mogelijkheid tot werken,
regelen en handelen te geven"5) .
De nieuwe taak van de overheid, gevoegd bij het grote gebrek aan totaalcijfers over bijvoorbeeld de precieze omvang van de bouwmaterialenvoorraaden
en bouwproduktie, het aantal arbeiders en de hoogte van de prijzen en lonen
in de bouw, veroorzaakte een honger naar statistiek die nauwelijks te stillen
was. De wens leefde om het hele bouwbedrijf, in het bijzonder de bouwschade
en de nog beschikbare bouwcapaciteit 6 ), in kaart te brengen , deze af te zetten
tegen de wassende vraag naar gebouwen en woningen en vervolgens distributienormen en regionale verdeelsleutels te formuleren. Wat dit laatste betreft,
lanceerde prof. dr. J. Tinbergen vanuit het Centraal Bureau voor de Statistiek
het begrip "verzorgingsniveau" per regio, dat als maatstafbij de bepaling van
de wederopbouwactiviteiten en bij de toewijzing van de benodigde middelen
lOU moeten gelden . Om reden van doelmatigheid - "de uitwerking van dit beginsel zou een zoodanige concentratie van de bouwbedrijvigheid in enkele gebieden hebben verwekt, dat deze praktisch onuitvoerbaar lOU worden" - koos
het College van Algemeene Commissarissen voor den Wederopbouw in haar
Bouwplan 1946 echter voor het beg rip "schadeniveau" per regio als maatstaf
voor het komende bouwprogramma 7 ).
Op voorstel van de Adviescommissie Bouwnijverheid werd in het voorjaar
van 1941 het Bureau Algemeen Bouwplan opgericht, dat in een periode van
vijftien maanden een schema ter' regulering van de bouwconjunctuur diende
op te stellen . Onder leiding van ir. G.P. Nijhoff en ir. J.W.A.M. Vetter werden gedurende anderhalf jaar statistische gegevens over de bouwnijverheid
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verzameld en werd de relatieve betekenis van deze nijverheidstak voor het economische leven in Nederland vastgelegd. De belangrijkste bevinding van het
bureau luidde dat na de oorlog een bouwprogramma van minstens vijf it tien
jaar noodzakelijk en daarna een tweede bouwprogramma van eenzelfde tijdsduur wenselijk zou zijn.
De betekenis van dit bureau is hierin gelegen, dat het de uitdrukking was van
een opkomende en vervolgens blijvende bemoeienis van de rijksoverheid met
het bouwwezen. De oprichting van het bureau duidde de erkenning aan van de
noodzaak om de problemen in deze belangrijke bedrijfstak, die veer de oorlog, zelfs ten tijde van de crisis in de jaren dertig, niet onderkend werden, te
bestuderen. Bovendien ervoer de rijksoverheid bij de wederopbouw nadrukke1ijk de waarde van het voortdurend kunnen beschikken over behoorlijke
kwantitatieve en kwalitatieve gegevens om de bouwnijverheid op gang te brengen en te houden. Veel verder dan de genoemde werkzaamheden en conclusie
kwam het Bureau Algemeen Bouwplan echter niet, want op 1 juli 1942 kondigden de Duitse overheersers een algeheel bouwverbod af. Vanaf die datum viel
er volgens hen in Nederland niets meer te bouwen en dus ook niets meer te
plannen .

Tach "Nachkriegsplanung"
Inmidde1s waren in het land activiteiten ondernomen om op organisatorisch
gebied tot een samenwerking tussen ondernemingen te komen. De voorzet die
de secretaris-generaal van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, df. H.M .
Hirschfeld, en de gezamenlijke Kamers van Koophandel en Fabrieken op 1 juIi 1940 hiertoe gaven met de oprichting van het Nationaal Comite voor Economische Samenwerking werd door de bezetters al snel met enigszins andere
bedoelingen overgenomen. Hun bemoeienis leidde tot de oprichting van de
Raad voor het Bedrijfsleven, officieus de Organisatie-Woltersom of de Woltersomse Bedrijfsorganisatie geheten, die het Nederlandse bedrijfsleven tot
een horizon tale ordening verplichtte 8 ). De raad omvatte een aantal hoofdgroepen, die hierarchisch onderverdeeld werden in respectievelijk bedrijfsgroepen, vakgroepen en ondervakgroepen. Op 29 september van dat jaar werd
de bedrijfsgroep Bouwindustrie ingesteld, die ressorteerde onder de hoofdgroep Industrie. De in Nederland gevestigde bouwondernemingen werden gedwongen zich bij deze bedrijfsgroep aan te sluiten.
Ondanks het Duitse verbod tot "Nachkriegsplanung" verzocht de algemeen gemachtigde Ringers nog vlak veer zijn arrestatie door de Duitsers de
bedrijfsgroep Bouwindustrie, "waarvan de Ie ding overigens in [de] vertrouwde handen" van de bouwondernemer if. 1.1. van der Wallag, een deel van de
werkzaamheden van het Bureau Aigemeen Bouwplan zovee1 mogelijk voort te
zetten 9 ). Het ging om "het verzamelen van aile gegevens, welke uitgangspunt
kunnen zijn voor het van Regeeringswege te voeren beleid ten aanzien van de
bouwnijverheid 'O). Hoewel Ringers zijn verzoek tot de bedrijfsgroep Bouwindustrie richtte, meende hij dat de uitvoering van de taak toebehoorde aan een
betere groepering, namelijk een verticaal orgaan van de bedrijfsorganisaties
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op bouwnijverheidsgebied. Zo'n instelling, waarin de organisaties van aannemers, fabrikanten, groothandelaren en bouwambachten vertegenwoordigd
lOuden moeten zijn, was op dat moment al in oprichting. Op 19 mei 1943 werd
zij geconstitueerd als de Raad van Bedrijfsorganisaties voor de Bouwnijverheid, die overigens kort daarop werd her do opt tot Centraal College van Bedrijfsorganisaties voor het Bouwwezen, erkende bedrijfsorganisatie, Cencobouw e.b.o. Ook de raad stond onder het voorzitterschap van Van der Wal.
Hij kondigde aan dat de bouwondernemers genegen waren op Ringers' verzoek in te gaan.
De ondernemers deden dit vanuit een specifiek eigenbelang. Zij meenden
dat, door de gevraagde gegevens te verzamelen en te bewerken, de bouwbedrijvigheid na de oorlog - in tegenstelling tot die na 1918 - geordend lOU kunnen verlopen; dat "het mogelijk wordt nauwkeurig de consequenties te overzien van aile maatregelen, die de overheid treft tot regeling van de bouwbedrijvigheid"; en dat tevens bereikt werd dat bouwondernemers "min of meer
automatisch een invloed verkrijgen op de regelingen door de overheid in [hun]
bedrijf""). Hierdoor kon voorkomen worden dat "de leiding [van de naoorlogse bouwnijverheid] gehee1 en uitsluitend in handen van ambtenaren" lOU
vallen en als gevolg daarvan "het bedrijfsleven in een eng keurslijf van bepalingen en beperkingen gesloten" zou raken, waardoor "elk persoonlijk initiatief van den ondernmer onmogelijk" zou worden gemaake 2 ).
Om vaart achter het onderzoek te kunnen zetten, besteedde het Centraal
College van Bedrijfsorganisaties voor het Bouwwezen het werk voorlopig uit
aan ir. J. van Ettinger, die in zijn functie van algemeen secretaris van de Nederlandse Stichting voor Statistiek meteen de beschikking had over een lopende organisatie met het benodigde, statistisch geschoolde, personeel. Hij was
sterk bouw-economisch geinteresseerd. Zijn nieuwe taak voerde hij uit door
monografieen over over de positie van de voornaamste bouwmaterialen samen te stellen, door de arbeidsmarkt, ondernemingen en financieringsmogelijkheden in de bouw te onderzoeken, technische standaardwaarden voor de
bouw te berekenen en een literatuurdocumentatie over de bouwnijverheid op
te zetten.
Vervolgens, in mei 1943, werd een aparte organisatie in het leven geroepen
onder de naam Bureau Documentatie Bouwwezen, die het verzame1en en bewerken van kwantitatieve en kwalitatieve bouwgegevens in Nederland overnam. De leiding van het bureau kwam in handen van Van Ettinger. Hoewel
Van Ettinger algemeen secretaris van de Nederlandsche Stichting voor Statistiek bleef en via hem een nauwe samenwerking met de stichting ontstond,
functioneerde het Bureau Documentatie Bouwwezen onafhankelijk van de
Nederlandsche Stichting voor Statistiek. Belangrijk was, dat het Bureau Documentatie Bouwwezen een privaatrechtelijke status bezat en juridisch onafhankelijk was van Ringers' Dienst voor den Wederopbouw en voor de Bouwnijverheid. Hierdoor werd belet, dat de maatregelen die de bezetters tegen de
wederopbouwdienst genomen hadden ook op het Bureau Documentatie
Bouwwezen zouden worden toegepast. Bovendien werd, om zelfs de hinderlijke belangstelling van de Duitsers te voorkomen, met het verlijden van de stich-
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tingsakte gewacht totdat Nederland was bevrijd. Op 16 december 1945 tekenden de overheid en bouwondernemers, d .w.z. vertegenwoordigers van het Ministerie van Open bare Werken en Wederopbouw en vertegenwoordigers van
het Cencobouw, de akte .
Statistische analyse
Voor het ontwerpen van plannen ter regulering van de bouwsector werd weliswaar in de eerste plaats de beschrijvende statistiek, zoals bedreven door het
Bureau Documentatie Bouwwezen, noodzakelijk geacht, maar uit het Advies
aan den Aigemeen Gemachtigde voor den Wederopbouwen voor de Bouwnijverheid van datzelfde bureau blijkt dat ook "de meer wetenschappelijke statistische analyse" werd verlangd"). Dit had Van Ettinger overigens al eerder,
tijdens een bijeenkomst op 27 mei 1943, en uitgebreider betoogd. Het ging volgens hem niet aileen om de pas sieve werkzaamheden van het documenteren en
het ordenen van statistische data, technische standaardwaarden en kwalitatieve bijzonderheden: "Het opdisschen van cijfermassa's en droge opsommingen van kwalitatieve gegevens zonder meer is meestal weinig vruchtbaar, daar
de bestudeering ervan een te tijdroovende bezigheid is''14). Daarom meende
hij dat anaiytisch te werk moest worden gegaan en dat de belangrijkste zaken
die uit de analyse naar voren kwamen nader moesten worden beschouwd.
Maar bovendien yond Van Ettinger "het [... ] noodig nog een stap verder te
gaan . Niet allen wat is moet worden waargenomen en gedocumenteerd, geanalyseerd en in overzichtelijke vorm samengebracht, doch er moet look] worden
nagegaan, welke mogelijkheden er zijn om bepaalde gegevens te veranderen''') . Volledig doorgerekende scenario's voor de toekomst werden noodzakelijk geacht.
Gezien de problemen waarvoor de Nederlandse overheid en bouwondernemers zich in de oorlog gesteld zagen, is het vanzelfsprekend dat voor de uitvoering van de wederopbouw niet zozeer de algemene, maar de economische statistiek van groot belang werd geacht. Behalve uit de soort informatie waarnaar
men naarstig op zoek was, bleek dit ook uit de aanstelling van economischstatistici bij het Bureau Documentatie Bouwwezen I6 ) . Eveneens kwam dit
naar voren in de secretariaatswerkzaamheden van het bureau voor de Commissie Indexcijfers Bouwkosten en uit de installatie van de aparte redactiecommissie voor economisch-statistische vraagstukken bij het tijdschrift
Bouw, waarin o.m . prof. dr. J .B.D. Derksen van het Centraal Bureau voor de
Statistiek en mr. J. van Zwet van de Nederlandsche Stichting voor Statistiek
zitting hadden. Verder kende het Centraal Bureau voor de Statistiek tijdens de
oorlog de afdelingen Economische en Sociale Statistiek, Statistiek der Overheidsfinancien en Conjunctuuronderzoek. En Van Ettinger achtte als directeur van het Bureau Documentatie Bouwwezen de studies die Tinbergen op het
gebied van de conjunctuur verrichtte onmisbaar 17). Bovendien voerde de Nederlandsche Stichting voor Statistiek onderzoek uit naar het bouwbedrijf in
Nederland 1S).
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Rationalisatie

Behalve het gebruik van wiskunde ten behoeve van de wederopbouw in de
vorm van de economische statistiek kreeg de verbreding van de klassieke toegepaste wiskunde, ofweI van de mathematische fysica, zoals o.m. door de
mede-oprichter van de Stichting Mathematisch Centrum D. van Dantzig en
tijdgenoten bepleit werd '9 ), ook gestalte in de praktische bouwtechniek. De
Stichting Ratiobouw was hierbij een vooraanstaand initiatiefneemster . De
oprichting van Ratiobouw was het tweede resultaat van de inspanningen van
de Adviescommissie Bouwnijverheid.
Op voorstel van een werkcommissie uit het midden van de adviescommissie
besloot Ringers een stichting in het leven te roepen, die zich zou gaan bezighouden met de normalisatie van woningplattegronden, bouwonderdelen,
bouwconstructies en arbeidsmethoden . De werkcommissie en de algemeen gemachtigde wilden daardoor de efficientie van het produktieproces in de bouwnijverheid verhogen. De al genoemde bouwondernemer ir. 1.1. van der Wal,
die van het voorstel hoorde, raakte in hoge mate geinteresseerd. Hij had al
v66r de oorlog onderzoek verricht naar de rationalisatie in het bouwbedrijf en
geconstateerd dat deze in Nederland nog maar heel minimaal had plaatsgegrepen.
Als voorzitter van het Centraal College van Bedrijfsorganisaties voor het
Bouwwezen achtte hij het plan van de werkcommissie slechts goed realiseerbaar door middel van een samenwerking van de overheid met het gezamenlijke
bedrijfsleven. Ringers beaamde dit voluit en in 1943 werd de Stichting tot Rationalisatie van het Bouwen, Ratiobouw, opgericht die op 1 januari 1944 in
Den Haag haar werkzaamheden aanving. Op 2 mei 1944 werd de notariele akte van de stichting gepasseerd, die door vertegenwoordigers van de Staat der
Nederlanden en het Cencobouw werd ondertekend. De leiding werd opgedragen aan dr. ir. 1.P . Mazure, tot dan werkzaam bij het Bureau Zuiderzeewerken in Den Haag, alsmede ir. B.H.H . Zweers, ambtenaar bij Publieke Werken
in Amsterdam.
Om in de bouwnijverheid tot rationele vernieuwingen in werkmethoden en
in materiaaltoepassingen te komen, verrichtte Ratiobouw theoretisch en vooral proefondervindelijk onderzoek. Ze paste de wiskunde zowe! toe bij haar
analyse van de organisatie van de bouw als bij haar onderzoek van bouwmaterialen, -objecten, -systemen- en machines op hun technische eigenschappen ,
toepassingsmogelijkheden, dagelijkse bruikbaarheid, duurzaamheid en prijzen.
Propaganda en objectieve vooriichting

Toen het Bureau Documentatie Bouwwezen en Ratiobouw opgericht waren,
had de algemeen gemachtigde de constructie van zijn wederopbouwmachine
nog niet voltooid. Ringers koesterde nog meer wensen. Hij droeg het Bureau
Documentatie Bouwwezen op een plan te ontwerpen voor de propaganda en
voorlichting ten behoeve van de bouwnijverheid en de wederopbouw na de
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oorlog. In het najaar en de hongerwinter van 1944 ontwikkelde de Commissie
van Toezicht van het bureau daarom ideeen over het opzetten van een bouwtijdschrift. Daarop stelde de commissie voor om zo spoedig mogelijk na de bezetting een tijdschrift op de markt te brengen tot uitdrukking van het overleg
en de samenwerking tussen aile partijen in de bouwnijverheid. Aangezein geen
enkele van de periodieken die tot dan toe op bouwkundig gebied uitgegeven
werden, deze functie vervulde, meende de commissie haar plannen in praktijk
te moeten brengen. Op 29 augustus 1945 resulteerde dit plan in de oprichting
van de Stichting Bouw door de Nederlandse overheid en bouwondernemers, te
weten het Ministerie van Openbare Werken en het Cencobouw. De band met
het Bureau Documentatie Bouwwezen werd bekrachtigd door de aanstelling
van Van Ettinger als directeur. Het tijdschrift Bouw werd de wekelijkse
spreekbuis van de bouwende rijksoverheid, het Bureau Documentatie Bouwwezen, Ratiobouw en het Bouwcentrum, en werd tevens een actieve registrator
en gangmaker van de wederopbouw in Nederland.
In het daarop volgende jaar yond tenslotte de oprichting van de vierde
bouwstichting, het Bouwcentrum, plaats. Al v66r de oorlog werden in Nederland enige, zij het vergeefse pogingen ondernomen om tot de vorming van een
centrum te komen dat bouwmaterialen zou exposeren. Deze eerste initiatieven
waren gedeeltelijk gei"nspireerd door enkele voorbeelden uit het buitenland,
waaronder het Building Centre te Londen, een instituut met een permanente,
niet-commerciele tentoonstelling van bouwmaterialen. Verder bestonden in
Nederland toen al toonzalen met een beperkt assortiment van dergelijke
hulpstoffen voor de bouw. Aan het begin van de bezetting, in 1940, vormde
het idee een bouwcentrum op te rich ten een onderwerp van bespreking in het
bestuur van de Maatschappij tot Bevordering der BouwkunstiBond van Nederlandsche Architecten (B.N .A.). Aanvankelijk gingen de gedachten van dit
bestuur uit naar een centrum dat door een partieulier persoon op eommercieie
basis zou moeten worden geleid. Maar het bestuur liet dit idee allengs varen.
Een bespreking in mei 1944 met de opriehter van het Instituut Albouw te Laren, dat een permanente tentoonstelling van bouwmaterialen op zakelijke basis beheerde, liep dan ook op niets uit.
In de eerste maanden van 1945, toen de definitieve beeindiging van het oorlogsgeweld in zieht kwam, werd overleg gepleegd met de Or de van Nederlandsche Raadgevende Ingenieurs (O.N .R.I.) en de dienst van de algemeen gemaehtigde. Hoewel het in de bedoeling lag om tevens het Ceneobouw, verschillende onderzoeksinstituten en andere organisaties in de bouwnijverheid
uit te nodigen, maakte de ontwikkeling van de oorlog dat vooralsnog onmogelijk. Na mei 1945 betrok het B.N.A.-bestuur zoveel mogelijk instanties in het
bouwwezen bij de verdere pogingen tot de opriehting van een bouweentrum te
komen. Dit samenwerkingsideaal yond ook zijn uitdrukking in de samenstelling van de voorbereidingseommissie en in haar eonclusie "dat de bouwnijverheid ten zeerste gediend is met een objeetieve voorlichting omtrent bouwmaterialen, bouwmaterieel, bouwwijzen enzoovoort" en "dat zulks nauwe samenwerking verlangt tussehen aile op het gebied van het bouwwezen werkzame
personen, instanties en groepeeringen, zooals de overheid, de arehiteeten, de
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ingenieurs, de aannemers, de bouwvakarbeiders, de bouwmaterialenindustrie, de verwerkende industrie en den handel op het gebied van het bouwwezen, de keuring- en researchinstituten op het gebied van het bouwwezen enzoovoort"20). Daartoe besloten de bouwondernemers verenigd in de Stichting
Cencobouw en de architecten verenigd in de Maatschappij tot Bevordering der
Bouwkunst/Bond van Nederlandsche Architecten over te gaan "tot de
oprichting van een voorlichtingsbureau met permanente tentoonsteIling", de
Stichting Bouwcentrum 21 ). Op 11 september 1946 tekenden hun vertegenwoordigers de notariele akte. Tot voorlopig directeur werd ook hiervan Van
Ettinger benoemd, waarmee al in een vroeg stadium de basis werd gelegd voor
een intensieve samenwerking met de stichtingen Bureau Documentatie Bouwwezen en Bouw.
Oorlogsinvloed
Zoals tot nu toe gebleken is, werden de vier bouworganisaties niet toevallig tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog opgericht. Wat is in dit verband
eigenlijk de betekenis van de oorlog geweest?
Enerzijds vormde de Duitse overheersing de katalysator tot het ontstaan
van de vier bouworganisaties. Immers, tijdens de bezetting was meer tijd beschikbaar om terug te blikken, waardoor de lange termijnproblemen van de
bouwnijverheid uit het verleden in het vizier kwamen. Veer 1940 legden de
overheid, wetenschappers en industrieIen weinig diepgaande belangstelling
voor de bouwnijverheid aan de dag. In de woorden van Van der Wal: "In de
peri ode veer den oorlog is de sociaal-economische beteekenis van het bouwwezen sterk onderschat, in de depressie-periode hebben economen slechts aandacht aan dit grote gebied van de volkshuisvesting gewijd voorzover het object
van werkverruiming en werkverschaffing vormde. Een serieuze bestudeering
van het bouwwezen in zijn geheel, in verband met zijn sociaal-economische
beteekenis, zijn plaats in de tot ale nijverheid en in het geheele welvaartsstreyen, heeft niet plaats gehad"22). Vergeleken bij andere nijverheidstakken liep
de industrialisatie van de bouw ver achter.
Naast de gelegenheid tot terugblikken die de oorlog bood, dwongen de om
zich heen grijpende vernietigingen ook tot het opzetten van plannen voor de
optimalisering van het bouwen tijdens en vooral na de bezetting. Verder werden de Nederlanders door het Duitse streven naar een gedisciplineerde organisatie van de bouwnijverheid geprikkeld om dit voorbeeld, ontdaan van de politieke ideologie van de overheersers, te volgen. Ik doel op de groepering van
aIle Nederlandse bedrijven naar Duits voorbeeld, die door de Raad voor het
Bedrijfsleven werd voorgesteld, en op de, ,Nachkriegsplanung", die de Duitsers al enkele weken na de inval in Nederland opstartten en waarin de statistiek
een vooraanstaande rol speelde23).
Niet aIleen was de Tweede Wereldoorlog aanleiding tot, ook was de oorlog
oorzaak van het ontstaan van de vier instellingen. Ze werden opgericht om een
bijdrage te leveren aan de oplossing van fundamentele problemen als de verwoesting van bouwwerken, de vrijwel stilstaande bouwproduktie en de ontre-
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geling van de bouworganisatie.

Dienstbaarheid van de wiskunde
De honger naar kwantitatieve gegevens die bij de overheid, bouwondernemers
en architecten tijdens de wederopbouw van het gehavende land opkwam, werd
door de oprichting van de vier bouworganisaties wei enigszins gestild, maar na
de oorlog bleek een behoefte aan nog meer wiskundige gegevens te zijn gegroeid. Met de krachtige steun van de rijksoverheid vond, enige maanden v66r
de stichting van het Bouwcentrum, de oprichting van het Mathematisch Centrum plaats 14).
Bij de overheid leefde de overtuiging, dat de gezamenlijke inspanningen van
de bouw- en wiskunde-organisaties noodzakelijk waren om daardoor onder
haar lei ding de Nederlandse economie aan te zwengelen. De eerste naoorlogse
minister-president, prof. ir. W. Schermerhorn, wilde de beta-wetenschappen
inzetten voor de rationalisatie en kwalitatieve en kwantitatieve verhoging van
de produktie in Nederland. Het kabinet en de Tweede Kamer vonden dat het
georganiseerd wetenschappelijk onderzoek dat het Centraal Bureau voor de
Statistiek, de Stichting voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek en de Centrale Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek verrichtten, in korte tijd naar een hoog niveau moest worden getild. De Commissie tot Coordinatie van het Hooger Onderwijs in de Wiskunde in Nederland,
die op 26 oktober 1945 gei"nstalleerd werd door de minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen, prof. dr. G. van der Leeuw, kreeg van deze minister de opdracht hem te adviseren over de mogelijkheid en wenselijkheid 25 )
in Nederland een wetenschappelijk centrum voor wiskunde op te richten en
hem aan te geven hoe nauwer contact gelegd kon worden tussen de theoretische wiskunde en de toegepaste wiskunde . Dit leidde al enkele maanden later,
op 11 februari 1946, tot de oprichting van het Mathematisch Centrum, dat
zich vanuit de theorie dienstbaar ging maken aan de praktijk.
Hoewel er tot mijn verwondering geen sporen van rechtstreekse contacten
tussen de vier bouwstichtingen en het Mathematisch Centrum in hun oprichtingsjaren te traceren zijn, hangt het ontstaan van beide soorten organisaties
toch nauw samen. In de bouwnijverheid en de wiskunde groeide al v66r, maar
vooral tijdens de Tweede Wereldoorlog een reflectie op de eigen discipline.
Bouwers achtten een wetenschappelijke inbreng op hun werkterrein noodzakelijk; wiskundigen wensten de theorieen die zij in hun, door sommigen als
ivoren toren ervaren, wetenschappelijk bouwwerk ontwikkeld hadden voor
praktische problemen in te zetten. Na de oorlog wilden beide groeperingen
hun maatschappelijke functie optimaliseren, door zowel aan de wederopbouw
van het toegetakelde land een bijdrage te leveren, als aan de ontwikkeling van
de Nederlandse economie op langere termijn . Daarbij ondervonden ze de
krachtige stimulans van de rijksoverheid.
Van de oprichters van de vier bouwstichtingen, te weten de rijksoverheid, de
architecten die zich verenigd hadden in de Maatschappij tot Bevordering der
Bouwkunst/ Bond van Nederlandsche Architecten en de bouwondernemers
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verenigd in de Stichting Centraal College van Bedrijfsorganisaties voor het
Bouwwezen, was de overheid de belangrijkste initiatiefneemster. Met name
Ringers en zijn Dienst voor den Wederopbouw en voor de Bouwnijverheid,
respectievelijk het Ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw zetten
zich met veel energie in voor de oprichting van het Bureau Documentatie
Bouwwezen, Ratiobouw en Bouw. Vervolgens werd de rijksoverheid medestichtster. De verenigde architecten daarentegen namen aileen het initiatief
tot de oprichting van het Bouwcentrum en werden er medestichter van. De verenigde bouwondernemers waren weliswaar medestichter van aIle vier
bouwstichtingen en hebben zichzelf daarmee schijnbaar de belangrijkste rol
toebedeeld, maar ze schoven steeds pas aan de overlegtafel nadat de oprichtingsvoorstellen door de rijksoverheid, respectievelijk de verenigde architecten waren ontwikkeld en geformuleerd.
Het rationalisatiestreven binnen de bouwwereld en de ontwikkeling naar
het probleemgericht den ken binnen de wiskunde werden na de ooriog door het
toedoen van de rijksoverheid en dank zij de nauwe samenwerking tussen bouwers en wiskundigen kortgesloten. Allereerst was, zoals bleek, in de bouwnijverheid de inbreng van organisatiewiskundigen, met name statistici, zeer welkom. In hun hoedanigheid van medewerkers bij het Mathematisch Centrum,
het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Nederiandsche Stichting voor Statistiek, de Vereniging voor Statistiek en het Adviesbureau voor Toegepaste
Statistiek boden zij hulp bij de werkzaamheden van de vier bouwstichtingen
en bij de activiteiten van andere wederopbouwinstellingen. Zij zetten hun kennis in bij proefnemingen, kwaliteitscontroles, de oplossing van statistische
vraagstukken en logistieke problemen en bij de inrichting van het produktieen bedrijfsvoeringsproces.
Ten tweede was op het personele vlak van samenwerking tussen beide disciplines sprake. Een van de adviseurs die aan Ringers aanbeval het Bureau Documentatie Bouwwezen op te richten was dr. Ph.J. Idenburg, directeur van
het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hij werd vervolgens bestuurslid van de
bouwstichting. En Van Ettinger werd directeur van uiteindelijk aile vier stichtingen. Hij had een statistische achtergrond en belangstelling, want hij was
werkzaam bij de Nederlandsche Stichting voor Statistiek16), hij was medeoprichter van het Adviesbureau voor Toegepaste Statistiek en ook de eerste
voorzitter van de Vereniging voor Statistiek. Bovendien paste hij de statistiek
in zijn bouw-economische onderzoek toe.
A! tijdens de ooriog onderstreepte Van Ettinger in aanwezigheid van prof.
dr. J. Tinbergen van het Centraal Bureau voor de Statistiek de noodzaak van
samenwerking van het C .B.S. en de Nederlandsche Stichting voor Statistiek
met het Bureau Documentatie Bouwnijverheid, de overheid, bouwbedrijven
en architecten ten behoeve van een aIgemeen bouwplan11). De weg naar deze
samenwerking lag op dat moment al open, want via de Nederlandsche Stichting voor Statistiek was het Bureau Documentatie Bouwwezen "op innige wijze [... J verbonden" met het Centraal Bureau voor de Statistiek, aldus Van
Ettinger18). Aan het einde van de oorlog resulteerde deze nauwe betrekking in
de publikatie van het onderzoeksrapport De schade en het herstel (1945), dat
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door een aantal statistisch onderlegden gezamenlijk opgemaakt is: dr. 1.B.D.
Derksen van het Centraal Bureau voor de Statistiek, mr. 1. van Zwet van de
Nederlandsche Stichting voor Statistiek, ir. 1. van Ettinger, dr. A. de Oraaff
en ing. A.L.O.M. Rombouts van het Bureau Documentatie Bouwwezen, en
door de bouwondernemers ir. 1.1. van der Wal en drs. 1.F. Posthuma.
Van de vier bouwstichtinen kwam ook Ratiobouw in nauw contact te staan
met wiskunde-organisaties. Ratiobouw werkte bij haar onderzoek en experimenten het meest samen met instellingen die, evenals zijzelf, wiskunde in de
praktijk toepastten, o.a.: de Centrale Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk OnderlOek, de Technische Hoogeschool Delft, het Centraal
Normalisatiebureau en het Centraal Instituut voor Industrialisatie.

Eigen arbeidsterrein
Maar naast de wens tot samenwerking bestond al in een vroeg stadium ook de
neiging tot afscherming van het eigen werkterrein. Het C.B.S. probeerde lo
snel mogelijk scherpe grenzen te trekken tussen zijn eigen werkgebied en dat
van het jonge Bureau Documentatie Bouwwezen. Daarbij eiste het voor zichzelf de belangrijkste rol in nationale statistische aangelegenheden op. Afgesproken werd dat het Bureau Documentatie Bouwwezen zich uitsluitend op
twee gebieden lOU begeven:
(I) "het statistisch bewerken van het materiaal dat uit de administratie van
den Dienst van den Aigemeen Oemachtigde voor den Wederopbouw en
Bouwnijverheid wordt verkregen;
(2) het verder uitwerken van statistische gegevens, welke door andere instanties zijn bijeengebracht en bewerkt''29).
"Het speciaal bewerken van statistische gegevens betreffende de bouwnijverheid bij ondernemingen, gemeentebesturen enz. en het bewerken van die
gegevens" rekende het C.B.S. "bij uitstek tot het arbeidsterrein van het
C.B.S." zeIPO). Het C.B.S lOU wei het arbeidsterrein van het Bureau Documentatie Bouwwezen mogen betreden, maar in omgekeerde richting lOU de
grens niet mogen worden overschreden. En het Bureau Documentatie Bouwwezen lOU geregeld met het C.B.S. overleg moeten plegen over plannen en
werkzaamheden, "teneinde tot een harmonisch geheel te komen"31). Ook lOU
het C.B.S. op de hoogte gesteld moeten worden van aile resultaten die het Bureau Documentatie Bouwwezen behaalde32). Achter de wens tot samenwerking bleek bij het C. B.S. grote angst voor verlies van het eigen werkterrein aan
de nieuwkomer te schuilen. Toch, of misschien juist om controle over de werkzaamheden van zijn nieuwe collega te verkrijgen, wilde het C.B.S. aan het Bureau Documentatie Bouwwezen hulp verlenen in de vorm van" wetenschappeIijk statistische adviezen", mechanische outillage en routine op statistischtechnisch gebied"33). In de praktijk hield het Bureau Documentatie Bouwwezen zich echter niet aan aile afspraken die het C.B.S heeft bedongen.
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Conclusie
Hoopten Nederlandse wiskundigen halverwege de negentiende eeuw nog de
wetten te ontdekken die de samenleving beheersen34), honderd jaar later, kort
na de Tweede Wereldoorlog, activeerde de rijksoverheid hen om hun kennis
en kunde te zamen met architecten en bouwondernemers in te zetten om het
land in een richting te sturen die de overheid heeft bepaald. We zagen dat hun
al v66r de oorlog gegroeide verlangen zich dienstbaar te maken aan de samenleving naadloos aansloot op de grenzeloze en dringende behoefte aan kwantitatieve en kwalitatieve gegevens bij de overheid en het bouwbedrijr. En verder
bleek dat de vier bouwstichtingen, die in deze1fde wederopbouwjaren en vanuit overeenkomstige motieven als het Mathematisch Centrum opgericht werden, de nieuwe afnemers waren van de oude en jonge wiskunde-organisaties,
en zelf ook mathematici in dienst namen.
Hoewel de rijksoverheid de kennis en ervaring van de vier bouwstichtingen
en wiskunde-organisaties intensief benutte bij de planning van de toekomst
van Nederland, zou deze aanpak in de eerste naoorlogse jaren tot zeer magere
resultaten leiden. Het lukte de overheid niet greep te krijgen op de bouwnijverheid zelf, en derhalve niet door een geordende bouw de nationale economie in
beweging te zetten en in een nieuw evenwicht te brengen. De redactie van
Bouw meldt al vanaf februari 1947 in een artikelenserie dat "de geordende wederopbouw in gevaar" was. Het schortte aan een goede organisatie, "de samenwerking tusschen Rijksoverheid en gemeenten en tusschen overheid en bedrijfsleven had en heeft nog steeds niet die vaste en efficiente basis gekregen,
waarop de uiterst moeilijke realisatie van een bouwplan moet steunen", de
aanvoer van bouwmaterialen en afgifte van bouwvergunningen stagneerden
ernstig, de bouwkosten stegen pijlsnel, de arbeidsproduktiviteit daalde, bedrijven werkten inefficient, ambtenaren van het Directoraat-generaal van de
Prijzen bleken ondeskundig en sociale problemen waren niet van de lucht 35 ).
De hoopvolle verwachtingen, die in het net bevrijde Nederland leefden, werden door de alledaagse realiteit niet bewaarheid. De problemen waren te groot
en te complex, en de ervaring met een ingrijpende aanpak van bovenaf was te
gering.
Pas rond 1950, nadat Marshall hulp geboden had en de economische ontwikkeling in het buitenland op gang gekomen was, begon Nederland werkelijk
aan de wederopbouw. Daarv66r zou het land zich met de steun van bouwers
en wiskundigen nog door een lange, vermoeiende peri ode van hard werken en
strikte soberheid moeten worstelen.

NOTEN BIJ HOOFDSTUK IX
*) Dit artikel is een bewerking van de lezing die de auteur heeft gehouden op het sym-

posium "Om de wiskunde", georganiseerd door het Landelijk Werkcontact Geschiedenis en Maatschappelijke Functie van de Wiskunde en het Centrum voor Wiskunde en Informatica te Amsterdam. De auteur bereidt een proefschrift voor over de modernisering
van de bouwnijverheid in Nederland 1940-1960. Eerder verscheen P.M .] .L.P. Collette,
Een aanzet tot de industrialisatie van de bouwnijverheid; Bureau Documentatie Bouw-
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wezen, Ratiobouw, Bouw en Bouwcentrum 1940-1955 (Groningen 1987) 290 pp. De lezing, het dissertatie-onderzoek en -rapport vormen een bijdrage aan het onderzoek naar
de geschiedenis van de architectuur, stedebouw en ruimtelijke planning tijdens de wederopbouw, dat sedert enkele jaren aan het Instituut voor Kunst-, Architectuurgeschiedenis en Archeologie te Groningen wordt verricht.
') J .A. Ringers. "Herrijzend Nederland", Bouw 0 (1945) [Openingsnummer}I.
2) Ibidem.
') Ibidem.
4) Rede gehouden bij de installatie van de Adviescomrnissie Bouwnijverheid, op 21 februari 1941, p. 3. Historisch archief Ministerie van VROM: Algemeen Gemachtigde
voor den Wederopbouw. door J .A. Ringers. Deze commissie werd in 1943 opgeheven.
') J.J. van der Wal, "Het bouwen in economisch-statistischen zin, meer kennis omtrent deze materie voor vel en geboden", Bouw I (1946) nr. 4 (26 januari) 85.
6) Met name bouwarbeiders, bouwmaterialen en transportmiddelen: deviezen, financien, prijzen en lonen.
') Bouwplan i946 [samengesteld door het College van Algemeene Commissarissen
voor den Wederopbouw, aangeboden door de Minister van Open bare Werken en Wederopbouw) (,s-Gravenhage 1946) 3. Tinbergen lanceerde zijn begrip "verzorgingsniveau" vlak na de oorlog.
8) Horizontale ordening wi! zeggen dat bedrijven gegroepeerd worden naar hun overeenkomstige functie die ze in het totale produktieproces van grondstof tot eindprodukt
verrichten . Verticale ordening wil zeggen dat bedrijven gegroepeerd worden naar het gelijksoortige eindprodukt waaraan ze in het totale produktieproces een bijdrage leveren.
9) "Spiegel van de week", Bouw 23 (1968) nr. 17 (27 april) 621. Ringers' arrestatie
yond op 9 maart 1943 in de buurt van Gouda plaats, vanwege zijn ondergrondse activiteiten in het Nationaal Comite.
'0) Historisch archief Ministerie van VROM: UDC 07.57, do os 44. Bureau Documentatie Bouwnijverhied, map I. Brief van de algemeen gemachtigde aan de bedrijfsgroep
Bouwindustrie, 9 maart 1943.
") Historisch archief Ministerie van VROM: UDC 07.57, doos 44. Notulen van de
vergadering, gehouden op 13 mei 1943 ten kantore van de Bedrijfsgroep Bouwindustrie
inzake de aan de Bedrijfsgroep door den Aigemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw en voor de Bouwnijverheid opgedragen taak betreffende het verzamelen van gegeyens ter uitvoering van een algemeen bouwplan, p. 3.
12) Ibidem.
") A dvies aan den A Igemeen Gemachtigde voor den Wederopbou w en voor de Bouwnijverheid (18 november 1944) 9.
14) Verslag bijeenkomst inzake Aigemeen Bouwplan op Donderdag 27 Mei 1943, des
namiddags te half drie ten kantore van de Bedrijjsgroep Bouwindustrie, Benoordenhoutscheweg 21 te 's-Gravenhage, 7.
") ibidem.
16) O.m. H. Rijken van Olst, die later hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen
zou worden. Rijken van Olst publiceerde samen met P .E. Venekamp, hoogleraar aan de
Universiteit van Amsterdam, Economische Statistiek, een moderne inleiding (Assen
1975).
17) Verslag, 15.
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x
INDUSTRIALISATIEPOLlTIEK RONDOM DE JAREN VIJFTIG*)
door
W.J. DERCKSEN
De industriele werkgelegenheid in Nederland nam, gemeten in arbeidsjaren,
gedurende de periode 1949-1963 toe met 220/0. De totale werkgelegenheid
groeide in deze jaren met 17%. Het aandeel van de industriele werkgelegenheid op de tot ale werd circa I '12 procentpunt groter en bedroeg in 1963 31 %.
In dezelfde jaren is met veel elan een industrialisatiebe1eid gevoerd. In 1949
bracht minister van Economische Zaken J .R.M. van den Brink dit beleid met
de eerste industrialisatienota voor het voetlicht. In 1963 verklaarde J. W. de
Pous als minister van Economische Zaken de intensieve aandacht van de overheid voor de industriele ontwikkeling als beeindigd.
In deze bijdrage ste1 ik de volgende vier vragen aan de orde:
(I) Op welke wijze is rondom de jaren vijftig het industrialisatiebeleid gevoerd?
(2) Welke waren de politi eke en de door de betrokkenen gepercipieerde economische en sociale determinanten daarvan?
(3) Welke effecten had het gevoerde beleid?
(4) Wat waren de gevolgen van het gevoerde industrialisatiebeleid voor de vervlechtingen van staat en industrie?
Beleidstype

De eerste vraag betreft de inhoud van het beleid. Het industrialisatiebeleid
rondom de jaren vijftig is in feite een verzamelnaam voor meerdere onderdelen van overheidsbe1eid, die onder verschillende noemers en ook onder verantwoordelijkheid van meerdere departementen werden gevoerd. Industrialisatiebeleid kan gedefinieerd worden als die overheidsmaatregelen en initiatieven
welke gericht zijn op uitbreiding van de industriele bedrijvigheid. Het is een
ruimer beg rip dan industriebeleid. Industriebeleid is het beleid gericht op versterking van de industrieIe structuur; industrialisatiebeleid is lOwel gericht op
versterking van de industrieIe structuur, als op uitbreiding van de industriele
bedrijvigheid. Dit onderscheid werd in de jaren vijftig nog niet gemaakt; het
dateert uit de tweede helft van de jaren zestig, toen uitbreiding van de industriele bedrijvigheid, gezien de gespannen arbeidsmarkt, niet meer lOzeer
aan de orde was. Het ging to en vooral om versterking van de industriele structuur. In de jaren tachtig wordt naast het industriebeleid - dat dan vooral technologiebeleid is - ook weer gesproken van industrialisatiebeleid, of vollediger:
herind ustrialisatie beleid 1).
Rond de jaren vijftig zijn de maatregelen en overheidsinitiatieven die te zamen het industrialisatiebeleid vormen, te vinden op een zevental beleidsterrei-
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nen . Deze beleidsterreinen zijn achtereenvolgens: het loon- en prijsbeleid, het
fiscale beleid, het beleid inzake de financiering van industriele investeringen,
het produktiviteitsbeleid, het technologiebeleid, het technisch onderwijsbeleid en het region ale industrialisatiebeleid. Het beleid op deze terreinen was
niet uitsluitend gericht op industrialisatie. Elk beleidsterrein kende naast het
industrialisatiedoel ook andere doelstellingen. Zij waren echter uitdrukkelijk
mede op industrialisatie gericht. De minister van Economische Zaken bewaakte de industrialisatiedoelstelling als eerste en was verantwoordelijk voor
de coordinatie van dit beleid.
In 1980 publiceerde de commissie Hoofdstructuur Rijksdienst (ook wei de
commissie-Vonhoff genoemd) het rapport Elk kent de laan die derwaarts
gaat'). De coordinatie van overheidsbeleid is daarin een belangrijk onderwerp . Voor het realiseren van belangrijke beleidsdoelstellingen, waarbij het
instrumentarium tot de competentie van meerdere departementen behoort,
be val de commissie-Vonhoff aan om coordinerend projectministers in te stellen . In de terminologie van de commissie-Vonhoff kan het industrialisatiebeleid rondom de jaren vijftig een "project" worden genoemd. De minister van
Economische Zaken was destijds een coordinerend projectminister "avant Ie
mot". Binnen het ministerie van Economische Zaken was het DirectoraatGeneraal voor de Industrialisatie in de peri ode 1949-1963 de plannende, coordinerende en mede-uitvoerende ambtelijke instantie.
De industrialisatienota's, waarvan er in totaal acht zijn gepubliceerd, verantwoorden de planning van de industrialisatie. Zij bevatten doelstellingen
voor de industriele ontwikkeling, zij geven een verantwoording van de gehanteerde beleidsinstrumenten, zoals wetgeving en financiering, en beogen hiernaast "het publiek" te overtuigen van de noodzaak van industrialisatie.
Het plannende aspect van het industrialisatiebeleid is te karakteriseren als
indicatieve planning a la Hollandais. De eerste industrialisatienota bevat als
kern een schema voor de jaren 1948-medio 1952, dat indicatieve normen geeft
voor de industriele produktie, de industriele werkgelegenheid en de industriele
investeringen. Deze normen combineren enerzijds wensen en anderzijds prognoses van de verwachte ontwikkelingen. De indicatieve normen zijn, anders
gezegd, extrapolaties, verfraaid met enig "wishful thinking". In de vierde en
zesde industrialisatienota's worden nieuwe industrialisatieschema's gepresenteerd voor respectievelijk de jaren 1952-1957 en 1957-1962. Met het woord
schema zette minister Van den Brink de politieke toon voor het te voeren industrialisatiebeleid. De term plan werd vermeden, omdat dit teveel associaties
met het plansocialisme zou oproepen; anderzijds waren er wei na te streven
doelstellingen. Minister Van den Brink drukte het zelf zo uit: "In geen geval
mag het industrialisatieschema worden beschouwd als een star programma
van industrie-uitbreidingen, hetwelk de overheid in elk geval tot uitvoering gebracht wil zien en zonodig aan het bedrijfsleven wi! opleggen. Uiteindelijk zal
de zo noodzakelijke industrialisatie niet tot stand komen door een schema,
maar zij zal vooral de vrucht moeten zijn van private economische beslissingen" .
De indicatieve planning op zijn Nederlands, tot uitdrukking komend in de
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industrialisatieschema's, onderscheidt zich van de Franse indicatieve planning, die mede gebaseerd is op afspraken tussen de staat en de grote ondernemingen. De industrialisatieschema's zijn korte-termijn toekomstscenario's,
die richting willen geven aan de industrialisatie-inspanningen van staat en
markt.
In zeker opzicht is de industrialisatiepolitiek rondom de jaren vijftig een
vervolg op de industriepolitiek zoals die in de jaren dertig in Nederland van de
grond kwam 3 ). Ik doel dan niet op het defensieve spoor van de industriepolitiek in de jaren dertig, dat met name vorm kreeg met de Crisisinvoerwet
(1931), de Ondernemersovereenkomstenwet van 1935 (in feite: een prokartelwet) en de Bedrijfsvergunningenwet 1938, op basis waarvan bedrijfstakken voor nieuwe toetreders gesloten konden worden. De continui'teit tussen de
industriepolitiek van de jaren dertig en de industrialisatiepolitiek rondom de
jaren vijftig betreft het offensieve spoor van de industriepolitiek in de jaren
dertig. Met de oprichting van het Werkfonds in 1934 kon de door buitenlandse
concurrentie bedreigde industriele bedrijvigheid worden gesteund; de staat
nam op een na aIle aandelen van een nieuw opgerichte financieringsmaatschappij (Mavif), in de regio's werden de Economisch-Technologische Instituten (ETI's) opgericht en het ministerie van Handel en Nijverheid kreeg een
Bureau Industrialisatie. Dit bureau ontwierp reeds voor de oorlog de plannen
voor een van overheidswege te voeren industrialisatiebeleid. De betekenis van
deze offensieve industriepolitiek is vooral ge1egen in het feit dat gebroken
werd met het beginsel van staatsonthouding ter zake van de industriele ontwikkeling. Qua reikwijdte en financiele armslag stelde dit beleid echter nog
weinig voor. De continui'teit tussen het voorooriogse en naooriogse beleid is er
dan ook vooral een van ideeen; ideeen die vanaf 1949 ten uitvoer werden gebracht.

Industriepolitiek in verandering
De eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog werd er vooral een negatieve, een
prohibitieve, industriepolitiek gevoerd. De voornaamste overheidsbemoeienis
met de industrie bestond uit het uitvoeren van het door de Duitse bezetter ingestelde Bedrijfsvergunningenbesluit. Dit was een algeheel verbod om zonder
vergunning industriele bedrijven te vestigen, uit te breiden of nieuwe produkten te vervaardigen, uiteraard met als doel om de Nederlandse industrie te benutten in het kader van de oorlogsindustrie. Na de oorlog werd dit bezettingsbesluit gebruikt om de zo schaarse middelen voor de wederopbouw van de industrie te verdelen en in de gewenste richting te sturen. "Gewenst" waren in de
eerste jaren na de oorlog die projecten die de import van industriele halffabrikaten en grondstoffen zouden doen verminderen of de export zouden vergroten. De reden hiervan was de deviezenschaarste en vooral de negatieve
dollarbalans<).
Voorts verdee1de de centrale overheid kort na de oorlog de zo schaarse middelen zo goed mogelijk via verschillende commissies. Er was bijvoorbeeld een
commissie Prioriteiten Industriebouw, een commissie Kapitaalgoederen in het
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kader van het Deviezenbesluit en een commissie Buitenlandse Deelnemingen.
Een positieve industriepolitiek kwam pas aan het einde van de jaren veertig
van de grond in de vorm van de industrialisatiepolitiek. Een belangrijke steun
in de rug hiervoor was de Marshall-hulp. Deze hulp was vooral be!angrijk omdat het een oplossing bracht voor het grote dollartekort. Door de Marshallhulp werd het mogelijk vele essentiele grondstoffen, kapitaalgoederen en consumptiegoederen in te voeren, waarvoor anders geen deviezen waren geweest.
Bovendien was de Marshall-hulp - in totaal ca. een miljard dollar - voor een
groot dee! een schenking 5 ). In 1953 zou de hulp aflopen. Eind jaren veertig was
dus al duidelijk dat Nederland omstreeks 1953 een evenwicht zou moeten hebben op de lopende rekening van de betalingsbalans en zo mogelijk een overschot om te kunnen aflossen op de door de wederopbouwinspanning sterk opgelopen staatsschuld. Hiervoor was slechts een middel probaat: vergroting
van de export. Een alternatief hiervoor was er niet. Het is dan ook evident dat
het hers tel van de lopende rekening van de betalingsbalans in de eerste jaren
van de industrialisatiepolitiek de belangrijkste doelstelling was . Een vergroting van de (importvervangende) industriele produktie en de industrieIe export
moesten hieraan een be!angrijke bijdrage leveren .
De industrialisatie moest tevens nieuwe arbeidsplaatsen opleveren voor de
snel groeiende beroepsbevolking. Deze konden niet alleen in de handel en
dienstverlening gevonden worden, terwijl ook duidelijk was dat de agrarische
sector geen uitkomst bood, hoewel in 1949 nog niet werd voorzien dat de uitstoot van arbeidskrachten hier zo snel zou gaan als in de jaren vijftig gebeurde .
Bij dit beeld van de werkgelegenheidssituatie aan het einde van de jaren veertig
moet nog worden betrokken dat de herinneringen aan de crisisjaren dertig nog
betrekkelijk "vers" waren. Bovendien lag de (gedeeltelijke) demobilisatie van
het Nederiands leger in Indonesie in het verschiet, evenals de mogelijke repatriering van Nederiandse staatsburgers uit Indonesie. Hierbij kwam nog de inkrimping van het amtenarenbestand, vanwege het verdwijnen van talrijke regulatieve en distributieve overheidstaken die samenhingen met de eerste fase
van wederopbouw .
Met het voorgaande zijn de belangrijkste economische en sociale determinanten van het naooriogse industrialisatiebeleid genoemd. Economisch waren
dit de noodzaak om evenwicht op de lopende rekening van de betalingsbalans
tot stand te brengen, bij voorkeur op een hoog niveau, en het streven naar volledige werkge!egenheid . De belangrijkste sociale determinant was de diep gewortelde angst voor werkloosheid . Uitbreiding van de industriele werkgelegenheid vormde hiertegen de beste remedie.
De be!angrijkste politieke determinant is mijns inziens de grote bereidheid
tot samenwerking geweest. In het politieke deb at overheerste, zeker tot 1959,
de harmoniegedachte, het realistisch besef dat wederopbouw en herstel slechts
door gezamenlijke inspanningen moge!ijk zouden zijn. Politieke tegenstellingen werden dan ook niet op het scherp van de snede uitgevochten, maar zoveel
mogelijk overbrugd, met compromissen als onvermijdelijke uitkomst. De politieke context kan verder als voigt worden geschetst.
De naooriogse politieke vernieuwingsgezindheid, die gerepresenteerd werd
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door de Nederiandse Volksbeweging, ebde al spoedig weg 6 ). De "oude",
voorooriogse politieke partijen keerden bijn aile weer terug op het politieke
tonee!. Aileen de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP), de (kleine)
Christen-Democratische Unie en de Vrijzinnig-Democratische Bond vonden
elkaar in de in 1946 opgerichte PvdA. Met de eerste naooriogse verkiezingen in
1946 werd duidelijk dat de PvdA als doorbraakpartij niet eens de grootste politieke partij lOU zijn. Dit werd de KVP, onder leiding van Romme, althans tot
de verkiezingen van 1952. Het sociaal-economisch programma van de PvdA,
dat voortbouwde op het Plan van de Arbeid van 1935 van SDAP en NVV en
dat een centrale, plannende en sturende rol van de staat in het economisch leyen voorstond, diende op regeringsniveau te worden verzoend met de corporatieve maatschappijvisies van katholieken en protestants-christelijken. In dit
verband was het belangrijk dat de politieke strijdvraag uit de jaren dertig moest de staat een belangrijke functie vervullen in het sociaal-economisch leven? - na de oorlog geen punt van discussie meer kon zijn. Het centralistischbureaucratisch overheidsbestuur uit de bezettingstijd kon de eerste naooriogse
jaren niet worden gemist. Verschil van mening was slechts mogelijk over:
- De mate waarin de overheid deelnemer aan het economisch proces lOU
zijn;
- Het al dan niet tijdelijk zijn van een aantal verstrekkende overheidsmaatregelen, zoals de ge!eide loonpolitiek, de beheerste prijspolitiek, de vestigingsmaatregelen in het algemeen en de investeringscontrole in het bijlOnder.
Drie andere factor en kunnen het beeld van het politieke klimaat waarin de eerste industrialisatienota verscheen complementeren. Ten eerste is dat het gezag
dat het Keynesiaanse denken zich inmiddels had verworven. Ten tweede boden de tijdens de oorlog door de staatscommissie-Van Rhijn ontwikkelde
plannen om tot een omvattend stelsel van sociale zekerheid te komen - dit in
navolging van de Engelse commissie-Beveridge - het perspectief op een maatschappij die haar onderdanen lOU vrijwaren tegen gebrek. Beide invloeden
overstegen de ideologische kaders van de politieke hoofdstromen in Nederland en maakten - ook in andere landen - het historisch compromis mogelijk
dat op economisch terrein de gemengde economie en op sociaal terrein de verzorgingsstaat zou brengen. Ten derde beseften (de meeste) politici, beleidmakers en ondernemers zich reeds vroeg dat de wederopbouw van Nederland niet
mogelijk zou zijn lOnder een wederopbouw van Duitsland en een herstel van
de handelsbetrekkingen met Duitsland. Uiteraard had Nederland weinig invloed op de plaats die Duitsland in Europa zou krijgen. Ondanks de vele gevoeligheden werden de al spoedig royale economische mogelijkheden met beiden handen gegrepen 7 ).

Planning of stimulering
Ten tijde van het verschijnen van de eerste industrialisatienota was de politieke vraag of het sociaal-economisch overheidsbeleid, waarvan het industrialisatiebeleid het belangrijkste onderdeel ging vormen, planmatig en ordenings-
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gezind moest zijn, Of globaal, stimulerend en voorwaardenscheppend, in feite
al beslecht ten gunste van de laatstgenoemde aanpak. Dit was met name een
succes voor de confessionelen. Het was een logisch uitvloeisel van de confessionele successen bij de taakomschrijving van het Centraal Plan bureau - dit
zou een centraal prognosebureau worden - en bij de voorbereiding van de wet
op de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (PBO); samenwerking binnen
het bedrijfsleven zou volgens de wet van 1950 op vrijwillige basis moeten gaan
plaatsvinden.
Het debat in de Tweede Kamer over de eerste industrialisatienota, die verdedigd werd door KVP-minister Van den Brink, vormt in feite al een achterhoedegevecht voor zover de plaats en taken van de centrale overheid op sociaaleconomisch terrein ter discussie werden gesteld. Centraal in de oppositie van
de PvdA stond de investeringspolitiek als onderdeel van de industrialisatiepolitiek. Oppositie voeren door een regeringspartij was destijds nog gebruikelijk, doordat met name door Drees veel strakker de hand gehouden werd aan
de gescheiden verantwoordelijkheden van regering en parlement (het duale
stelseI)8). Met betrekking tot de investeringen van het bedrijfsleven verlangde
de PvdA een sturende en planmatige rol van de overheid. De PvdA pleitte voor
een planmatige investeringspolitiek, te baseren op een investeringswet en mogelijk te rna ken door een publiek investeringsfonds. De gewenste sturing van
investeringen vereiste in feite een soort van blauwdruk van de gewenste industriele ontwikkeling; wat de PvdA betreft zou dit een onderdeel van het
Centraal Economisch Plan moeten zijn. (Dit laatste is tegelijkertijd een goed
voorbeeld van de sterke technocratische component in het toenmalig socialistisch gedachtengoed. Een C.P .B. met dirigerende bevoegdheden zou vandaag
de dag op generlei politi eke steun kunnen rekenen.)
Naast een investeringsplan diende de overheid in de visie van de PvdA over
een investeringsfonds te beschikken, te voeden door belastinginkomsten, ten
einde ook een mid del te hebben om zelf een bijdrage te leveren aan de gewenste
investeringen. De achtergrond van de gewenste planmatige investeringspolitiek was het argument dat er een verschil is tussen particuliere en sociale rent abiliteit. De fractievoorzitter van de PvdA, Van der Goes van Naters,legde dit
ongeveer als voigt uit: industriele projecten, die voor de maatschappij als geheel nuttig en noodzakelijk zijn, zijn niet altijd commercieel rendabel en komen dan niet van de grond. Dit kunnen projecten zijn die voor de gemeen-<
schap van grote betekenis zijn, vanwege de werkgelegenheid en als bron van
inkomsten. Ais voorbeelden van dit soort projecten noemde Van der Goes de
Zuiderzeewerken, de K.L.M. en de Nederlandse Hoogovens .
Het PvdA-pleidooi voor een planmatige investeringspolitiek maakte geen
kans. Niet aileen omdat het haaks stond op de politiek-ideologische visie van
de confessionelen en liberalen, maar ook omdat de PvdA het niet wist te koppelen aan concrete verlangens met betrekking tot de toekomst. Er kwam geen
enkel voorbeeld van een in het kader van het industrialisatiebeleid gewenst investeringsproject over tafe!' Er werd wei uitvoerig uiteengezet dat er een planmatige en sturende investeringspolitiek werd gewenst, maar het werd niet duidelijk welke concrete andere resultaten dit onder de gegeven omstandigheden
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zou kunnen opleveren 9 ). Hierbij moet ten slotte nog genoemd worden dat confessionelen en liberalen niet ontkenden dat investeringen door de overheid in
industrialisatieprojecten soms geboden konden zijn als particulier initiatief
achterwege zou blijven; uiteraard met als kanttekening: zo ver en zo lang dit
nodig zou zijn. Het in aanvang nog levendige debat over de eerste industrialisatienota ging zo als een nachtkaars uit en minister Van den Brink wist zich na
afioop verzekerd van voldoende politieke ondersteuning voor het door hem
gewenste industrialisatiebeleid.
Financiering

Een belangrijk onderdeel van de industrialisatiepolitiek was de geleide loonpolitiek, al was deze niet beperkt tot de loonvorming van werknemers in de industrie. Tot 1963 werden de Ion en van ca. 80070 van de loonafhankelijke beroepsbevolking beheerst door de overheid, dat wil zeggen de regering bij monde van de minister van Sociale Zaken en het College van Rijksbemiddelaars
(CvR). Het doel van de loonpolitiek was in de eerste jaren na 1945 het verde len
van de armoede. De voortzetting van de geleide loonpolitiek beoogde op de
eerste plaats het beheersen van de loonontwikkeling ten einde loonkosteninfiatie tegen te gaan. De vooral door middel van de loonpolitiek nagestreefde
prijsbeheersing moest de Nederlandse exportindustrie in staat stellen zich
door goedkope produkten een plaats op de wereldmarkt te veroveren. Gezien
het open karakter van de Nederlandse economie was en is export een conditie
sine qua non voor industrialisatie en economische groei.
De loonpolitiek was in de eerste twee decennia na de oorlog niet onomstreden. In feite paste zij niet binnen de ideologische kaders van liberalen en confessionelen, vanwege de prominente plaats welke in die ideologische kaders
wordt toegekend aan het marktmechanisme. Kon de loonpolitiek aanvankelijk nog worden verdedigd als naoorlogse noodmaatrege1, naarmate de jaren
vijftig verstreken was dit argument steeds minder valide. Desondanks duurde
het tot 1963 eer de geleide loonpolitiek verdween, zij het niet voorgoed. Het is
opmerkelijk dat de loonpolitiek niet werd verlaten op initiatief van het
confessioneel-liberale kabinet-De Quay, dat er gezien de voorkeur voor het
marktmechanisme toch aile reden voor had, maar door het wegvallen van de
steun van de vakbeweging. De confessione1e en liberale partijen waren rond de
jaren vijftig op principieJe gronden van meet af aan weinig gelukkig met de
loonbeheersing door de overheid; zij waren echter wei gelukkig met de resultaten. De lonen in Nederland waren laag vergeleken met omliggende landen en
dat gegeven werd allereerst op het conto van de loonpolitiek geschreven. In
mijn proefschrift is de vraag behandeld of dat terecht gebeurde. Daar is geconcludeerd dat het vooralsnog niet mogelijk is om wetenschappelijk verantwoord aan te tonen dat de loonpolitiek de loonontwikkeling in deze peri ode
heeft weten te matigen. Wellicht is dat het geval geweest, misschien zou een
vergelijkbare loonontwikkeling ook tot stand zijn gekomen zonder geleide
loonpolitiek. Wei kan op grond van de beschikbare statistische gegevens geconcludeerd worden dat de loonpolitiek aantoonbaar een nivellering van
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loonverschillen tussen bedrijfstakken te weeg heeft gebracht. Zo'n nivellering
vormde destijds voor de sociaal-democraten - PvdA en N.V. V. - een belangrijke reden tot langdurige steun aan de loonpolitiek. Het ging hier uiteraard
om een rechtvaardigheidsoverweging: gelijk loon voor gelijke arbeid, ongeacht de marktpositie van een bedrijf of bedrijfstak.
Het fiscale industrialisatiebeleid, een tweede onderdeel van de industrialisatiepolitiek, kan als aanbodseconomisch georienteerd worden gekarakteriseerd. Gedurende de gehele industrialisatieperiode is door de verschillende kabinetten met succes getracht het industriele bedrijfsleven fiscaal te ontzien. De
ondernemingsbelasting werd al spoedig afgeschaft en de Vennootschapsbelasting (V.P.B.) werd voorzien van investeringsfaciliteiten en een verliescompensatieregeling. De regering trachtte voorts door gematigde tarieven in de
V.P.B . de bedrijfsbesparingen te bevorderen, in de hoop dat deze voor industriele investeringen zouden worden aangewend. Voor dit beleid waren er in
theorie natuurlijk alternatieven. Een daarvan is reeds genoemd. De door de
PvdA voorgestane planmatige investeringspolitiek zou mede mogelijk gemaakt moeten worden door een investeringsfonds op basis van belastingmiddelen. In deze visie lOuden niet aileen de bedrijfsbesparingen, maar ook omvangrijke overheidsinvesteringen het verloop van de industrialisatie moeten
bepalen. Bij onze oosterburen werd voor nog een ander alternatief gekozen. In
de Bondsrepubliek Duitsland werden de tarieven van de K6rperschaftssteuer
gedifferentieerd naar ingehouden en uitgekeerde winst. Het tarief op de uitgekeerde winst was veellager dan het tarief op de ingehouden winst. Het gevolg
daarvan was dat de mobiliteit van het kapitaal in Duitsland fiscaal veel sterker
werd gestimuleerd dan in Nederland . Anders gezegd: in Duitsland werd veel
sterker dan in Nederland langs fiscale weg bevorderd dat de winsten gei'nvesteerd werden in nieuwe, veel winst belovende projecten.
De loonpolitiek en de op de economische aanbodszijde georienteerde fiscale
politiek vormden in Nederland de twee belangrijkste overheidsbijdragen aan
de financiering van industriele investeringen. Rond 1949 bestonden er grote
zorgen omtrent de beschikbaarheid van voldoende middelen ter financiering
van de gewenste industrialisatie. Minister Van den Brink noemde het scheppen
van ruimte voor de bedrijfsinterne financiering van industrieIe investeringen
een van de belangrijkste beleidsopgaven. Daarnaast is ook getracht de in het
kader van het industrialisatiebeleid noodzakelijk geachte investeringsomvang
mogeJijk te maken door een gericht voorwaardenscheppend financieringsbeleid. Dit kreeg onder meer gestalte door kredietverlening via de Herstelbank
en het verlenen van staatsgaranties op kredieten via de Nederlandse Middenstandsbank. Verder waren er ook directe overheidsbijdragen aan investeringen in de Staatsmijnen en de investeringen in openbare nutsbedrijven. Ook
waren er investeringssubsidies in de vorm van de nog steeds bestaande ontwikkelingskredieten. Alles bij elkaar is de overheid gedurende de industrialisatieperi ode financieeI direct of indirect betrokken bij ca. 30070 van aIle (bruto-)investeringen in de industrie.
De loonmatiging in het kader van de geleide loonpolitiek en het fiscaal zoveel mogelijk ontzien van de ondernemingswinsten droegen niet aIleen bij aan
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een grote mate van interne financiering van nieuwe investeringen, maar riepen
ook de vraag op naar de eigendom van de aldus mogelijk gemaakte bedrijfsbesparingen. De discussie over de vermogensaanwasdeling (V.A .D.) van de
jaren zeventig werd met andere termen ook al in de jaren vijftig gevoerd; ook
toen bleef het bij een discussie. Een belangrijk verschil hierbij is dat de jaren
vijftig en niet de jaren zeventig een geschikte tijd waren voor het introduceren
van enigerlei vorm van V.A.D. In de jaren zeventig bereikte de rentabiliteit
van de industrie een naoorlogs dieptepunt, waardoor er nauwelijks
vermogensaanwas te verdelen viel, terwijl juist in de jaren vijftig de industriele
bedrijvigheid grote winsten opleverde 10) .
Kwaliteit

Twee andere substantiele onder del en van het industrialisatiebeleid, het produktiviteitsbeleid en het technologiebeleid zijn in de eerste plaats betrokken
op de kwaliteit van de industrialisatie.
Het produktiviteitsbeleid is slechts in beperkte mate overheidsbeleid en
vooral een zaak van de tripartite Contactgroep Opvoering Produktiviteit
(C.O.P.). De huidige Commissie Ontwikkeling Bedrijven van de S.E.R., een
samenwerkingsverband van de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties , is de opvolger van de C.O.P. Het doel van het produktiviteitswerk van de
C.O.P . was het verbeteren van de arbeidsverde1ing binnen en tussen industrieIe bedrijven en het verbeteren van de efficiency. Belangrijke successen van dit
produktiviteitswerk zijn onder meer de ruime bekendheid die het Taylorisme
- de wetenschappelijke bedrijfsvoering - en de human relations-filosofie in
Nederland verkregen. Tevens werden binnen tal van industriele sectoren produktiviteitscentra opgericht, met name waar het midden- en kleinbedrijf sterk
in de sector waren vertegenwoordigd. Deze centra verrichtten vooral onderzoek naar produktiviteitsverhogende organisatiemethoden en managementtechnieken . De tripartite C.O.P . was tenslotte ook een belangrijke voorvechter van zaken als standaardisatie, ploegenarbeid en prestatiebeioning.
Het technologiebeleid is rond de jaren vijftig niet veel meer dan een aandachtspunt binnen het industrialisatiebeleid. In beperkte, maar toenemende
mate heeft het ministerie van Economische Zaken oog gehad voor het belang
van technologische vernieuwing voor een levenskrachtige industrie. Dit beleidsonderdeel kreeg deze peri ode gestalte door: de financieIe bijdragen aan de
opbouw van een technisch-wetenschappelijke infrastructuur, waarbinnen
vooral de organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
(T.N.O.) belangrijk was en het verlenen van ontwikkelingskredieten aan de industrie voor de ontwikkeling van nieuwe technieken en apparaten . Verder
werd getracht buitenlandse ondernemingen te verleiden zich in Nederland te
vestigen , met name de in technologisch opzicht interessante ondernemingen.
Zowel in de Verenigde Staten als later ook in Japan werden er technoiogischwetenschappelijke attaches verbonden aan de ambassades. De attache's speelden o.m. een rol bij de acquisitie van buiteniandse ondernemingen. Tenslotte
werd in de jaren vijftig ook de kernenergie op vaderlandse bodem geintrodu-
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ceerd (een proefreactor).
Het stimuleren en verbeteren van het technische onderwijs is een volgend
belangrijk onderdeel van het industrialisatiebeleid. Het verb and tussen technisch onderwijs en industrialisatie is evident. Uitbreiding van de industriele
werkgelegenheid vergt niet alleen investeringen, maar ook een voldoende gekwalificeerd arbeidsaanbod. In de jaren vijftig is de capaciteit van het technisch onderwijs in Nederland sterk vergroot, terwijl ook de opzet en inhoud in
belangrijke mate werden hervormd. De ambachtsschool werd lagere technische school (L. T.S.), met een ruime aandacht voor algemene vorming l l ). Het
leerlingstelsel, dat de eigenlijke vakopleiding moest bieden, werd landelijk georganiseerd en inhoudelijk versterkt. Voorts werd in deze peri ode de uitgebreid technische school (U. T.S.) in het leven geroepen, aanvankelijk tegen de
wensen van de werkgevers in. De U. T.S. moest doorstroommogelijkheden in
het technische onderwijs bieden. De hogere technische school (H.T.S.) kreeg
een uitbreiding van de cursusduur en beter aansluitingsmogelijkheden op de
Technische Hogeschool. Ten slotte werden in Eindhoven en Enschede nieuwe
T.H.'s gesticht. Bij deze expansie van het technisch onderwijs zijn de nodige
kritische kanttekeningen te maken. De belangrijkste is dat de doorstroming
van L.T.S.-Ieerlingen naar de U.T.S. in de praktijk nauwelijks lukte. Het lager technisch onderwijs bleef restonderwijs . Het nam leerlingen op die geen
plaats konden vinden in het algemeen voortgezet onderwijs en bood hen later
ook geen doorstroommogelijkheden naar het algemeen voortgezet onderwijs .
Er waren weI doorstroommogelijkheden van de L.T.S. naar het leerlingstelsel. Dit leverde de industrie geschoolde arbeiders; L.T.S.-Ieerlingen die geen
plaats ambieerden of vonden in het leerlingstelsel werden veelal ongeschoold
industrie-arbeider . In de jaren vijftig was er - anders dan nu - echter ook een
grote vraag naar ongeschoolde industrie-arbeiders.

Regionale ontwikkeling
Het laatste beleidsonderdeel van de industrialisatiepolitiek was het regionale
industriaLisatiebeleid. Dit bracht, in eerste aanleg, een negental ontwikkelingsplannen voor zogeheten probleemgebieden. Het ging in deze plannen
vooral om aan te leggen verkeersvoorzieningen, industrieterreinen, open bare
nutsvoorzieningen en het stichten van technische scholen. Tevens kwamen er
subsidieregelingen die beoogden de region ale mobiliteit van kapitaal en arbeid
te vergroten. Na 1959 werden de ontwikkelingsgebieden, die to en probleemgebieden gingen heten, geografisch sterk uitgebreid. Tegelijkertijd werd er minder accent gelegd op het bestrijden van de structurele werkloosheid in deze gebieden en meer accent op het ontlasten van de Randstad met zijn gespannen en
soms zelfs overspannen arbeidsmarkt.
De industriele werkgelegenheid in de ontwikkelings- en probleemgebieden
is in de jaren vijftig sterk toegenomen. Het is echter moeilijk uit te maken of
dit nu is terug te voeren op het gevoerde beleid, of op de in veel jaren gespannen arbeidsmarkt in het westen van het land. Het lijkt mij het meest plausibel
te stellen dat de infrastructurele voorzieningell in het kader van het region ale
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industrialisatiebeleid een noodzakelijke voorwaarde vormden voor de industrialisatie in de probleemgebieden. De gespannen arbeidsmarkt in het westen van het land hielp vervolgens om ook daadwerkelijk industriele vestigingen in de probleemgebieden te krijgen. Zo leverde bijvoorbeeld de N.V. Philips
met de vestiging van talrijke nieuwe fabrieken op dit punt een grote bijdrage.
Philips zocht en yond in de probleemgebieden vooral ongeschoolde industriearbeiders .

Ejjectiviteit en beleid
Ter afsluiting van deze bijdrage wil ik de vraag aan de orde stellen of het industrialisatiebeleid in de jaren 1949-1963 nu in economisch opzicht effectief is
geweest. Het gegeven dat de doelstellingen van het beleid, zoals neergelegd in
de drie industrialisatieschema's, niet aileen werden gehaald, maar zelfs overtroffen, is geen goed argument om deze vraag bevestigend te beantwoorden .
Immers, ook zonder industrialisatiebeleid, of met een ander, bijvoorbeeld
veel minder intensief beleid zouden deze economische doelstellingen misschien eveneens zijn gerealiseerd.
In mijn proefschrift heb ik me deze effectiviteitsvraag bij al de afzonderlijke
onderdelen van het industrialisatiebeleid geste1d. In de meeste gevallen moest
ik het antwoord schuldig blijven. De sociale wetenschap, waartoe ik naast de
sociologie en de geschiedenis ook de economie en de econometrie reken, heeft
onvoldoende middelen om uit te maken wat nu precies de invloed van overheidsbeleid is op de sociaal-economische ontwikkeling. Evenmin valt met betrekking tot het industrialisatiebeleid na te gaan of het eventueel achterwege
blijven van bepaalde overheidsinitiatieven wellicht efficientere of effectievere
private initiatieven zou hebben uitge1okt.
De belangrijkste reden dat er zo moeilijk stellige uitspraken te doen zijn
over de effecten van sociaal-economisch overheidsbeleid is dat de maatschappij geen laboratorium is . Herhaalbare experimenten zijn (veelal) uitgesloten.
Met betrekking tot het industrialisatiebeleid is aileen het effect van de verlaging van bedrijfsbelastingen op de omvang van industrieIe investeringen redelijk goed aantoonbaar . Daarentegen bleek de invloed van de geleide loonpolitiek op de feitelijke loonontwikkeling niet goed aantoonbaar . Ook voor de andere beleidsonderde1en, zoals het produktiviteitsbeleid, het technologiebeleid
en het regionale industrialisatiebeleid bleken de effecten ervan op de doelstellingen van de industrialisatiepolitiek niet goed aantoonbaar. Een en ander betekent echter niet - en het is belangrijk om dit te benadrukken - dat het gevoerde industrialisatiebeleid niet effectief was. Dit is heel goed mogelijk en zelfs
plausibel; de zeer waarschijnlijke effectiviteit van het gevoerde industrialisatiebeleid is aileen niet wetenschappelijk verantwoord aantoonbaar.
Er zijn weI aantoonbare gevolgen van het gevoerde industrialisatiebeleid die
niet direct voortvloeiden uit de economische doelstellingen van dit beleid. In
het algemeen gesteld was het industrialisatiebeleid een belangrijke factor bij
het tot stand komen van de naoorlogse gemengde economie. Hiermee bedoe1
ik de economische orde waarin naast het particuliere initiatief ook de staat een
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belangrijke economische factor is. Staat en industrie raakten na de ooriog, onder andere vanwege het industrialisatiebeleid, in financieel opzicht sterker vervlochten dan voordien het geval was . De staat was gedurende de industrialisatieperiode direct of indirect betrokken bij de financiering van ca. 30 procent
van de (bruto) ind ustrieIe investeringen; de overheidsuitgaven in het kader van
het technologiegebied liepen op tot ca. 4 pro cent van de (bruto) industrieIe investeringen; hierbij komen nog de veelal infrastructurele uitgaven in het kader
van het regionaal industrialisatiebeleid.
Naast financiele vervlechtingen genereerde het industrialisatiebeleid ook
veel bestuurlijke vervlechtingen van staat en industrie. De jaren vijftig worden
wei getypeerd als een peri ode van consensus en corporatisme, waarbij de laatste twee in een adem genoemd worden. Aileen al gelet op het industrialisatiebeleid zijn hierbij wei enkele kanttekeningen te maken. De industrialisatiepolitiek steunde op een grote mate van consensus, zowel van de politieke partijen
als van de sociale organisaties. Dit betekent echter niet dat er geen meningsverschillen waren. Ik heb als voorbeeld de controverse over een planmatig investeringsbeleid genoemd en er zijn meer voorbeelden, zoals met betrekking
tot de P.B.O. en de V.A.D. avant Ie mot. Deze controversen werden echter
niet op het scherp van de snede uitgevochten, maar op pragmatische wijze
overbrugd. Corporatistische besluitvormingsprocessen speelden hierbij echter een veel beperkter rol dan veelal gedacht wordt.
Een belangrijk kenmerk van corporatistische besluitvorming is, naar bekend, dat deze niet aileen een zekere consensus vereist tussen de "partijen"
staat, arbeid en kapitaal, maar dat de besluitvorming ook consensus genereert. Hierdoor kan corporatistische besluitvorming synergie van beleidmakers en beleidsgeadresseerden bewerkstelligen.
Op industrialisatiepolitiek terrein zijn corporatistische besluitvormingsprocessen echter slechts in beperkte mate aan te treffen. Aileen binnen die beleidsonderdelen die de inschakeling van de factor arbeid raakten, zoals de loonpolitiek, het produktiviteitsbeleid en onderdelen van het technisch onderwijsbeleid (ieerlingstelsel) yond er corporatistische besluitvorming plaats. Daarentegen bleek met name de vakbeweging nauwelijks betrokken bij andere beleidsonderdelen, zoals het fiscale beleid, het financieringsbeleid, het technologiebeleid en het regionale industrialisatiebeleid. Op deze terreinen ontstonden
andere bestuurlijke vervlechtingen van staat en maatschappij. Met name op
het terrein van de financiering van industriele investeringen en het tech nologiebeleid werd een belangrijke functie weggelegd voor wat Couwenberg het
particuliere stelsel noemde, het bestuurlijke en beleidsuitvoerende organ is atietype waarbij de overheid de behartiging van een bepaald belang heeft overgelaten aan een particuliere organisatie I2 ) . Ook de benutting van dit type
besluitvorming mocht op de instemming van politieke partijen en sociale organisaties rekenen. Het gevoerde industrialisatiebeleid kan in bestuurlijk opzicht niet als een compleet corporatistisch beleid worden gekwalificeerd, wei
als een beleid over het voeren waarvan consensus bestond.
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XI
DE GOBERNADOR DE INDIOS EN DE GESLOTEN
BOERENGEMEENSCHAP IN CENTRAAL-MEXICO IN DE
ACHTTIENDE EEUW
door
A.OUWENEEL
De geschiedenis van het Indiaanse dorp in Mexico is slecht bekend. In het algemeen heeft men aangenomen dat de pre-Spaanse cultuur in, bijvoorbeeld
Mexico, de verovering niet heeft overleefd. De Spaanse tijd wordt beschouwd
als die van conquistadores, zilvermijnbouwers en grootgrondbezitters, die,
gesteund door kerk en staat, de erfgenamen van de oude culturen tot een status
van horigen degradeerde. Niettemin is door historisch onderzoek in de laatste
vijftien jaar het beeld omtrent het gedrag van de Spanjaarden en hun motieven
grondig bijgeslepen. De traditionele opvatting, die stelt dat de Indianen van
hun beste gronden werden verdreven, mag als weerlegd worden beschouwd. In
het algemeen komt uit het onderzoek zelfs een sterke en zelfbewuste boerenstand naar voren, die het nog omvangrijke grondbezit met behulp van middelen die de overheid bood met succes verdedigde. In een overzichtsartikel in
Latin American Perpectives van 1985 noteert Steve Stern enigszins verbaasd
dat "legal tactics mushroomed into a major strategy of Indian life"'). De Indian en waren geen willoze ondergeschikten van de grootgrondbezitters en
vormden, zo blijkt uit vele region ale studies, in de meeste gevallen de kern
waar de region ale economie om draaide 2 ).
De historici zijn er echter nauwelijks in geslaagd hun tot revisie van het traditionele beeld nopende conclusies tot gemeengoed te maken. Nog immer
wordt in de literatuur van de sociale wetenschappen gebruik gemaakt van de
eenvoudige dichotomie in een zgn. "peasant community" en de "buitenwereid", waarbij het contact wordt gelegd door de lokale grootgrondbezitter
(hacendado; een landbouwbedrijf van grote omvang werd hacienda genoemd). De "Spaanse sector" en de "Indiaanse sector" waren onderdeel van
een hierarchisch plan, waarbij, in de woorden van de antropoloog Eric Wolf,
"each lower level yielded surplus to the level above it", met de zilvermijnbouw
als de hoofdreden van de Spaanse aanwezigheid in Mexico 3 ).
Het aangestipte onvermogen van de historici is te verklaren uit het ontbreken van een volgende stap in het onderzoek: de definiering van het karakter
van de Indiaanse gemeenschappen van binnenuit. Daarbij moeten de historici
een antwoord vinden op de in de sociale wetenschappen geformuleerde definities van gemeenschappen. In de Latijnsamerikanistiek en wellicht in het algemeen in de sociologie en de sociale en culturele antropologie overheerst de typologie van Wolf: de "closed corporate peasant community'''). Het succes
van diens boek Europe and the people without history in de kringen van historici maken het mogelijk dat het model van de "closed corporate peasant com-
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munity" ook in de geschiedschrijving gebruikt zal worden') .
Rijst de vraag in hoeverre het model interessant is voor historici. Ofschoon
het onderzoek naar de Indiaanse gemeenschappen in Latijns-Amerika nog in
de kinderschoenen staat, tracht ik in het onderstaande een antwoord op deze
vraag te formuleren aan de hand van archiefmateriaal aangaande het dichtbevolkte centrale hoogland van Centraal-Mexico in de achttiende eeuw en het resultaat te contrasteren met gegevens uit de Europese plattelandsgeschiedenis6). Het is een uitvoerige beschrijving geworden van de verschillende aspecten die aan de discussie vastzitten. Mijn taak was niet aIleen het model van
Wolfte bekritiseren, maar ook het beeld over de Indianen te nuanceren. Voor
het eerste is het laatste onvermijdelijk: juist omdat het Indiaanse dorp zo onbekend is, heeft zich mythevorming voorgedaan en zijn oude axioma's een
hardnekkig bestaan gaan leiden. Op de introductie van het wetenschapsveld
volgen uiteenzettingen over respectievelijk het landbezit, de gobernador, de
gemeentegrond en het beheer over de dorpskas.

KRITISCHE INTRODUCTIE VAN HET WETENSCHAPSVELD
In het onderzoeksveld van de antropologen en andere sociale wetenschappers
wordt de dorpsgemeenschap vaak als het samenwerkingsverband bij uitstek
van de kleine boeren gezien. Men noemt het veelvuldig als een der hoofdbestanddelen van een "peasant-economy" en verbindt het in een enkel geval
zelfs met een "peasant mode of production"; een achtergebleven economische handelswijze. Het gebruik van de term peasants veronderstelt het waarnemen van een bepaalde categorie boeren, die in zekere zin collectief opereren
en de neiging vertonen zich af te sluiten van de buitenwereld. Zij leefden in
zgn . "closed corporate peasant communities", die onder zware druk stonden
van provinciale en lokale elites van, zo wordt gesteld, blanke signatuur. Leden
van deze elites deden een beroep op het economisch surplus dat in de communities werd geproduceerd, wat de inwoners van de communities als collectief in
een voortdurende " klassestrijd" met die van de elite deed verkeren . Dit is de
bron van zowel een groepsgedrag van gezamenlijke afweer als van een hoge
mate van sociale gelijkheid tussen de leden van de gemeenschap die kenmerkend moeten worden genoemd voor de "closed corporate peasant communities" 7).
Het "peasant" -begrip is een vaag begrip; de theorievorming is nog in volle
gang . In elk geval verwijst de term in brede zin naar de bewoners van het platteland die op kleine schaal en met de door de eigentijdse onderzoeker als primitief beschouwde hulpmiddelen een huishouding voeren dat zowel
produktie- aIs consumptie-eenheid is. De "peasant" streeft met behulp van
gezinsleden naar zelfvoorziening en voigt een economische overlevingsstrategie waarbij wantrouwen tegenover vernieuwingen zou overheersen. De peasants vormen als klasse de benedenlaag van de kapitalistische samenleving.
Men beschouwt hen in de theorie als een residu uit het verleden. In toenemende mate groeit echter het besef dat de "peasantry" toch niet als een volkomen
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ongedifferentieerd geheel mag worden beschouwd; volgens de antropologen
Wasserstrom en Schryer is de sociaal-economische geleding binnen de groep
van de "peasants" wellicht niet verschillend van klassetegenstellingen in
Marxistische Zin8).
Een belangrijk kenmerk van de "closed corporate peasant community" is
het verwachte nivellerende effect van deelname aan het dorpsbestuur. Dit
wordt uitgelegd als toegespitst op het bewaren van de collectieve status quo in
de gemeenschappen. Het wordt de "civil-religious hierarchy" genoemd (ook
weI: "cargo-system"), dat volgens Wolf:")
"at one and the same time levels differences in wealth which might intensify class divisions within the community to the detriment of the corporate structure and symbolically reasserts the strength and integrity of its structure before the eyes of its members" .

Hiermee wordt bedoeld dat de rijkeren in hoge mate zorg zouden dragen voor
de uitgaven van de gemeenschap, zander dat zij daar materieel gewin aan zouden overhouden. Het systeem zou de welvaart van de rijkeren zelfs afromen;
het was, in het metafoor van Wolf: '0)
"like a themostat activated by an increase in heat to shut off the furnace" .

Exploitatie van de arme boeren door de rijkere acht men daarom onmogelijk.
Bovendien zou het dorpsleven zelf, met al zijn feesten en groepsgebeurtenissen, de status quo hebben versterkt. Deze kwestie is door Schryer helder onder
woorden gebracht:")
,,[Wolf's) model of the corporate peasant community ( ... ) assumes that cultural values and certain types of village institutions either reflect or help to reinforce and maintain an egalitarian social sturcture. In other words, one would not expect class differences to develop as long as such values and institutions persist, or, if economic classes
did emerge, the values and institutions of the closed corporate community would
quickly disappear" .

De scherpe kritiek op het punt van de niveIlerende factor, met name de door
Chamoux, Wasserstrom en Schryer gesignaleerde klassevorming in de dorpen, ondergraaft Wolf's eenheidsmodel, want juist de rijke indios maakten
van de instellingen van de gemeenschap gebruik om zich aanzienlijke rijkdom
te verwerven. Niettemin wordt het bestaan van de "corporate peasant community" op zich niet ter discussie gesteld; het functioneerde aIleen niet zoals
Wolf oorspronkelijk meende. Wolf zelf heeft dat onlangs overigens in een
bespreking van zijn eigen werk ook min of meer erkend en stelde vast dat: 12)
"it must be recognized, with the sharpened hindsight of 25 years, that the historical
perspective embodied in [het oude werk) now seems overly schematic and not a little
naive" .
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Hij sluit zich aan bij wat onder meer door Schryer, Chamoux en Wasserstrom
is beweerd: het "levelling mechanism" van de "civil-religious hierarchy heeft
in dienst gestaan van exploitatie en surplusonttrekking door een groep middenklasse boeren 13).
In de geschiedschrijving van Latijns-Amerika kwam men eerder tot de conclusie, dat de peasant-discussie van een empirische historische dimensie moet
worden voorzien. Auteurs als Spalding, Farriss, Taylor, Chance en Van
Youngh formuleren als een van hun hoofddoelstellingen de interne tegenstellingen in de gemeenschappen te verbinden met het postulaat van de "corporate peasant community" 14). Hieruit blijkt een zekere onduidelijkheid. Het lijkt
alsof men het postulaat overneemt en aileen op bepaalde punten wil bijsturen.
Een belangrijke bijdrage kwam van Chance en Taylor, die voorstelden de drie
elementen van de "civil-religious hierarchy" gescheiden te bestuderen en hun
onderlinge verhouding in de tijd te definieren. Het gaat hier om de bestuurlijke hierarchie, de religieuze hierarchie en de deelname van het kleine boerenhuishouden aan het dorpsleven, vooral de symbolische zijde daarvan, zoals
dorpsfeesten . Chance en Taylor vermoeden dat het systeem in de koloniale
tijd is ontstaan als een "civil hierarchy" waarbij de gemeenschap onder leiding van bestuurders uit haar midden collectief haar kosten dekte. Het grootste dee! van deze kosten bestond uit uitgaven voor kerkelijke feesten. In de
loop van de negentiende eeuw - toen families bij toerbeurt moesten gaan bijdragen in de uitgaven van de "gemeenschap" - werd het "mechanism" omgezet tot de, ,civil-religious hierarchy" en sedert ongeveer de jaren zestig van onze eeuw is het verworden tot een "religious hierarchy". Dit laatste komt neer
op een ineenstorting van de autonomie van de "closed corporate community", want het veronderstelt een verregaande staatsinvloed in het dorpsbestuur. De gemeenschap restte sedertdien niets meer dan het bestuur van de
kerk en van de lekebroederschappen. Van groot be!ang is aid us de afwezigheid
van de religious hierarchy in de koloniale periode. Volgens Chance en Taylor
was er toen aileen een bestuurlijke hierarchie "with rotating officeholders ranked on a ladder of prestige"lS). Ondanks de nuancering in de periodisering is
deze opvatting een bevest!ging van het oude paradigma. De kritiek op het "levelling mechanism" van Schryer, Wasserstrom en Chamoux is door deze auteurs nog niet gehoord.
De tegenstelling met de Europese agrarische geschiedenis kan niet over het
hoofd worden gezien. Het antropologisch paradigm a heeft in Europa geen
wortel geschoten, er wordt tot nu toe geen gebruik gemaakt van Wolfs model.
Dit gebeurt niet uit onbekendheid met dit model, maar vooral vanuit scepsis
ten aanzien van de bruikbaarheid. De antropoloog en historicus Alan Macfarlane, die uiterst wantrouwig staat tegenover de agendapunten van het "peasant"-debat in het algemeen, is van mening dat de discussie wordt vertroebeld
door een romantisch beeld over gemeenschappen: 16 )
.. The belief that stable and tightly-knit communities have existed in the past and still
survive in distant lands is an important myth for industrial and highly mobile societies.
It's therefore no coincidence that it was in the turmoil of late nineteenth-century in-
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dustrialization that theideaof ,community' as opposed to modern ,society' was developed extensively, ( ... ). It was felt that society was changing, values were being undermined, an older closeness was being lost. This powerful myth both influenced, and seemed to find support in, the work of historians and anthropologists during the first half
of the twentieth century.'

Macfarlane signaleert dat menig onderzoeker geschokt reageerde op de armoede die in de gemeenschappen werd aangetroffen: de populariteit van de
theorie van de "peasant-economy" verklaart hij uit de teleurstelling van antropologen die in het veld ontdekten dat de egalitaire samenleving niet
bestond. Deze teleurstelling nam grote vormen aan in de jaren vijftig, zestig en
zeventig van onze eeuw en deed de onderzoekers grijpen naar het geschetste
model: de peasants moeten een groep boeren hebben gevormd, die, wonend in
gemeenschappen, weerloos stonden tegenover uitbuiting van kapitalistische
ondernemers (vooral grootgrondbezitters)I7). De conclusie van Macfarlane is,
dat de kleine boerer. pas hun emancipatie in de moderne wetenschap krijgen
als de onderzoekers hun beeld van de "corporate community" bijstellen en de
ogen openen voor de grote verschiIlen in rijkdom, grondbezit, grondgebruik
en status die zich in het verleden onder de boer en als geheel hebben voorgedaan. De gemeenschap is in zijn ogen niets meer dan een schakel tussen boeren
en staat of kerk en kent geen "closed" noch een "corporate" karakter.
Macfarlane refereerde bij zijn kritiek aan modern historisch onderzoek
naar het kleine boerenhuishouden, de geschiedenis van het gezin en de relatie
tussen gezin en gemeenschap in Europa . Aan veruit de meeste gemeenschappen op het platteland van Europa lag een - kerkelijke of wereldlijke - juridische eenheid ten grondslag: buurschappen, kerkdorpen, hoven, marken, manors, communaules, en dergelijke . Deze juridische oorsprong gaf de inwoners
van een dorp bepaalde rechten op grondbezit of grondgebruik, die werden beschermd en verdedigd als gemeen belang. Natuurlijk ligt het voor de hand te
veronderstellen , dat in de loop van de tijd een band tussen deze boeren is ontstaan op basis van ongeschreven rechten en verplichtingen aangaande het gebruik van deze grond. Laslett definieert de gemeenschap dan ook als volgt:' S)
"The village community was ( ...) the group of households at the centre of a particular
area of cultivated land. ( ... ) to the facts of geography, being together in the one place,
were added all the bonds which are forged between human beings when they are permanently alongside each other; bonds of intermarriage and of kinship, of common
ancestry and common experience and of friendship and cooperation in matters of
common concern ."

Dergelijke bondsbestaan niet aileen specifiek in dorpen, maar ook in de volkswijken in de steden, in fabrieken en, bijvoorbeeld, tussen de arbeiders op
Mexicaanse haciendas, de bedrijven van de hereboeren. 19) Laslett relativeert
de saamhorigheid in de dorpen heel nadrukkeJijk. Hij ontkent - zoals vee!
historici na hem - dat de leden van de dorpsgemeenschappen collectief behoorden tot een klasse. Hij ontwaarde in het materiaal van zijn onderzoek dat heel Engeland omvatte gedurende enkele eeuwen - meerdere soorten land-
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bezitters van groot tot klein, rijke en arme pachters en landlozen, allen wonend binnen dezelfde gemeentegrenzen.
De middelende rol van de gemeenschap is ook onderwerp van onderzoek
van historici als Berkner, Collomp, Jones, Reher, Robisheaux, Sabean, Shaffer, Spufford en Wa1l 20). Wat volgens Sabean het karakter van een gemeenschap bepaaIde was het betrokken zijn bij een gemeenschappelijke discussie
over schaarse goederen; een gemeenschappelijke band tegenover de landheer,
de koopman, de priester en de vertegenwoordigers van de staat. De middelende rol was in de eerste plaats het contact tussen een groep boeren in de gemeente en de buitenwereld. De basis hiervan was het recht op grondgebruik of
grondbezit dat deze boeren met elkaar deelden; een kenmerk dat is verbonden
met de toegang tot de produktiemiddelen, de verde ling van rechten en aanspraken, alsmede van verplichtingen en plichten binnen de gemeente. In de
tweede plaats kon de middelende rol bestaan uit regelingen aangaande het
voortbestaan van de armsten in de gemeente. Sabean, Robisheaux, Jones en
Berkner wijzen op de mogelijkheid, dat hierdoor de angsten en trauma's die
aan de ethiek van de kleine boeren waren verbonden konden worden
gekanaliseerd 21 ). In termen van de psycholoog: deelgenootschap en conflict,
liefde, haat en afgunst vonden een uitweg via de gemeenschap en werkten ontlastend voor het individu.
Voor zover ogenschijnlijk weinig nieuws. Maar de aandacht is reeds verschoven van gemeenschap naar huishouden. In menig "peasant"-onderzoek
wordt gesteld, dat de "extended family" - waarbij meerdere gezinnen, of delen daarvan, een erf deelden - de regel voor het boerenhuishouden in de "closed corporate community" zou zijn geweest. In de geschiedenis van Europa
overheerste echter het kleine huishouden. Tevens is gebleken dat de variatie in
boerenhuishoudens vele malen groter was dan zelfs met een generalisatie als
deze zou kunnen worden gedekt 22 ). In een inmiddels klassiek artikel heeft
Berkner gewezen op de familiecyclus: de "extended family" moet onderdeel
hebben gevormd van een cyclus van drie perioden: echtpaar met kinderen; vervolgens een echtpaar met kinderen die als volwassenen het huis verlaten op een
na (die huwde en de boerderij van vader overnam); en tenslotte het echtpaar
op leeftijd dat de oude dag doorbrengt op de boerderij temidden van het gezin
van deze zoon (of dochter). Na de dood van de ouders begint de cyclus opnieuw. De "extended family" deed zich dus niet algemeen voor. Berkner prefereert de term "stem family" voor het gezin waarbij de ouders het erf deelden
met het gezin van slechts een van de kinderen; de gezinnen van de andere kinderen voerden een eigen huishouden op een eigen erf: "nuclear family"").
Later onderzoek bevestigde dat niet de "extended family" maar een netwerk van verwantschapsrelaties (inclusief ritueelverwanten) het boerenhuishouden typeerde. Dit netwerk was niet aan een bepaalde dorpsgemeenschap
gebonden, het overlapte juist meerdere dorpen in een poging om de afhankelijkheid van de instellingen van de staat, lees die van de eigen gemeente, te verminderen. Collomp toont aan dat door het bestaan van dit netwerk de directe
dorpsgemeenschap voor de kleine boer, die op zoek is naar sociale en economische zekerheden, niet meer dan van secundair belang was 24). Laslett conclu-
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deert daarom: 25 )
"The countrywide pattern must therefore be thought of as a reticulation rather than
as a particulation - a web spread over the whole geography is the metaphor which will
come most easily to the mind ."
Tevens werd ontdekt dat de kleine boeren voortdurend trachtten hun bestaan
te ontstijgen en dat de verwanten en ritueelverwanten daarbij assisteerden.
Zoals in elke moderne stad was geen enkel huishouden aan het dorp gebonden. Een groot deel van de inwoners van de dorpen bestond op elk willekeurig
moment in de tijd uit immigranten. Huwelijkspolitiek en migratie was een van
de hoofdelementen van het kenmerk van Lasletts "reticulation rather than a
particulation". Dit betekent dat de variaties in het functioneren van gemeenschappen zoveel vormen konden aannemen als die van middelende relatievormen in het algemeen. Tevens kwamen de onderzoekers tot de conclusie dat een
deel van het intensieve migratieverkeer op het platteland behoorde tot de instandhouding van het netwerk: jongens en meisjes in de puberteit als kostgangers naar de verwanten die hen nodig hadden en voor velen van hen resulteerde
deze trek uiteindelijk in een huwelijksrelatie. Zorgvuldig werd uitgezocht hoe
met behulp van geschikte huwelijkspartners de draagkracht van het familiehuishouden zo breed mogelijk kon worden gemaakt. Op deze wijze vormden
de kleine boeren, inclusief de familiebedrijven in de provinciesteden, de "knopen" in een netwerk van huishoudens op het platteland van Europa. Dit kader
staat ver verwijderd van de "closed corporate peasant community", zoals deze werd gedefinieerd door Wolf.
Een beoordeling van dit theoretische kader lijkt in de meest nabije toekomst
aldus de belangrijkste taak te zijn voor de historici van koloniaal LatijnsAmerika. In de praktijk gaat het daarbij om de middelende rol die het dorpsbestuur heeft gespeeld tussen een veeleisende elite en het kleine boerenhuishouden . Cruciaal is de vraag van de toegang tot en de aanwending van de produktiemiddelen, vooralland en arbeid. Mijn eigen onderzoek, in combinatie
met dat van een aantal Mexicanisten, heeft het mogelijk gemaakt om reeds de
eerste contouren van een scherper beeld van de dorpsgemeenschappen in
Nieuw-Spanje, zoals het koloniale Mexico werd genoemd, te kunnen trekken .
Deze contouren moeten echter via vooriopige schetsen, dus een historische beschrijving, worden getrokken, bij voorkeur met veel voorbeelden van de situatie van alledag.

II

DE KWESTIE VAN HET LANDBEZIT

In het geschetste modelligt een der hoofdaccenten van de "gemeenschap" op
de toegang tot het bouwland. Land is tegelijkertijd een handelswaar, een produktiemiddel en een statussyrnbool. In de eerste en de laatste betekenis is aan
land eigendom verbonden, in de tweede betekenis ook het gebruiksrecht. In de
kapitalistische economie is land vooral een handelswaar, waarbij ook het ge-
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bruiksrecht verkoopbaar is. Het land is in dat geval vrij van allerlei aanspraken die uit gewoonte zouden kunnen worden gemaakt. De erosie van deze gewoonten is de laatste fase, zo stelt Butlin, van het doordringen van het kapitalisme op het platteland, een fase die in de geschiedenis van de mensheid pas recent is ingetreden 26 ).
Voordien was niet het landbezit maar het landgebruik van belang, inclusief
de beslissingsmacht over het landgebruik en de voorwaarden daartoe. In een
kleinschalig eenvoudig economisch systeem was de toegang tot het land in
principe vrij voor iedereen. Niet de akker was het bezit van de boer maar de
opbrengst en na de oogst verviel de akker weer aan het gemeen om dienst te
doen bijvoorbeeld als stoppelweide. Als de gebruiker geen teken gaf opnieuw
dezelfde akker in te willen zaaien, verviel zijn gebruiksrecht aan een ander. De
vrije toegang tot de vruchtbare gronden raakte in de knel bij een toename van
de bevolkingsdichtheid. Goed bebouwbaar land was schaars en de techniek
om tot verbeteringen te komen was beperkt. Om te bepalen hoe het gebruiksrecht van de grond (en het water!) diende te geschieden, ontwikkelde de gemeenschap instellingen of liet de beslissingsmacht over aan een landheer. Ook
was een dorpsleiding nodig om de ext erne contacten van de gemeenschap te
onderhouden. Deze ontwikkeling valt samen met de overgang van een Personenverband naar een Territorialverband; van persoonlijke verbindingen tussen de mensen naar een juridisch en fiscaal systeem op territoriale
grondslag 27 ).
In Spanje werden in de middeleeuwen en de moderne tijd de gemeentegronden geexploiteerd door de legale inwoners van de gemeenten. Ieder lid wist
zich verzekerd van een vrij gebruiksrecht zolang het aantal inwoners van de gemeenten dat toeliet. Het gemeentebestuur regelde vooral de ext erne zaken,
waaronder de verdediging van de gemeentegrenzen en het afdragen van de belastingen die de boeren aan kerk en staat behoorden te betalen. De gemeentebestuurders waren meestal beter bedeelden, waarvan elk lid als eenprimus inter pares meer grond onder de ploeg had dan de armste inwoners. Dit werd
geaccepteerd zolang zij aan de eisen konden en wens ten te voldoen van wat ik
de ecologische ethiek noem2S). Bij voortgaande bevolkingsgroei kreeg het gemeentebestuur ook de bevoegdheid het grondgebruik te regelen. Vassberg
ontdekte vanaf de dertiende eeuw, de periode in Europa van de overgang van
een Personenverband naar een Territorialverband, een grote eenheid in het
Spaanse (Kastiliaanse) systeem in deze, met slechts enkele varianten: elke belastingbetalende inwoner kreeg van zijn gemeentebestuur een perceel toegewezen; in enkele gevallen werd geloot. Dorpelingen mochten grond weigeren met
behoud van recht op een ander perceel. De toewijzingsprocedure werd in vee I
gemeenten jaarlijks uitgevoerd, maar de tendens was een naar familiegewijze
toewijzing, waarbij de perce len meer permanent in handen van families kwamen. Zij gingen de grond als eigendom beschouwen. Vassberg merkt op, dat
de rijkere families, die de functies van het gemeentebestuur onderling verdeelden, zichzelf sterk bevoordeelden bij de toewijzingen van de percelen 29 ). Dergelijke functies hadden een belastingtechnische inhoud: zonder intern bestuur
was het innen van de belastingen in de dorpen een stuk moeilijker.
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De wetgeving in Nieuw-Spanje bouwde voort op dit gebruik van gemeentegronden en periodieke herverdeling. Wat de Spaanse staat invoerde leek enigszins op de pre-Spaanse gewoonte in Mexico waar de positie van de Indiaanse
adel overeenkomsten vertoonde met die van de rijkeren in de vroegmoderne
Spaanse gemeenten. Ook bestond onder het Azteekse gezag voor een bepaald
deel van de boeren een directe relatie tussen recht op landgebruik en belastingplicht. In het algemeen kreeg de tribuutplichtige boerenbevolking percelen in
vruchtgebruik voor het leven; aileen edelen konden land in particulier bezit
hebben en waren vrijgesteld van de belastingbetaling. Sommige boeren hadden de plicht periodiek te werken op percelen van de adel en leken wat op horigen. De regionale verschillen waren echter groot en te divers om hier apart te
bespreken. De dorpsgemeenschappen noemden zich tot in de zestiende eeuw
aitepeme (enkelvoud: allepel!). Daarna moet deze term in onbruik zijn geraakt, want in de achttiende-eeuwse documentatie spreekt men lOnder uitlOndering van pueblos de indios ("Indiaanse dorpen")30).
Naspeuring leert dat de kleine boeren in hun stukken de voorkeur hadden
voor het gebruik van de officiele juridische - Spaanse - terminologie, zelfs indien het om interne aangelegenheden ging. Pas rond 1800 prefereerden zij
weer het gebruik van termen in het Otomi of het Nahuatl - lOals aitepetl. Dit
heeft een specifieke achtergrond, waar ik later op terug kom. Van groot belang is te beseffen, dat elk pueblo de indios een rechtspersoon vormde in de
Spaanse wetgeving. Waar dat van toepassing is, zal ik daarom in het vervolg
de Spaanse aanduiding handhaven. Het gebruik van een term als "dorp" of
"gemeenschap" is in dit geval onterecht, want niet toegespitst op deze juridische betekenis.
Een pueblo de indios bestond in de praktijk uit buurschappen en kerkdorpen (cabeceras); een parochie dus. De pueblos de indios had den een wereldlijk
en kerkelijk bestuur; dat was echter niet altijd het geval. Er waren regionale
verschillen in de interne organisatie van de pueblos, welke te verbinden zijn
met enkele geografische kenmerken. De grote hoogvlakte van CentraalMexico (2000-2500 m.) wordt omringd door een berglandschap, dat op sommige plaatsen het hoogteverschil met zeeniveau in slechts een paar honderd kilometer goedmaakt. Dit berglandschap werd de/aldas, rokken, van het hoogland genoemd. Juist hier lagen bepaald grote gemeenschappen die als dorp
mogen worden aangeduid, al waren dit tot ver in de achttiende eeuw in werkelijkheid geen kerkdorpen 31 ). In sommige gevallen was er in deze streken sprake
van rancherias, zelfstandige dorpen van immigranten die werkzaam waren geweest in de mijnen van Zimapan, Pachuca, Temascaitepec of Suitepec (deze
mijnen verkeerden overigens in de achttiende eeuw in verval). Mijn gebruik
van de term dorp en/ of dorpsgemeenschap is flexibel.
Vanuit een geografisch oogpunt bezien waren de pueblos de indios in principe verspreide nederzettingen. In de pre-Spaanse tijd had het gemeenschapsleyen, lOals religieuze plechtigheden en de periodieke markten, zich afgespeeld
op een groot plein in het centrum of aan de rand van het dorp, waar de tempe I
was gebouwd en de priesters en edelen woonden. Soms had men hiervoor een
heuveltop gekozen, uit militair strategisch oogpunt een geschikte plaats. Na de
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Spaanse verovering werd op deze plaats de kerk gebouwd nadat de tempels
waren verwoest. De kerk stond daarom niet zelden aan de rand van een dorp
en niet in het centrum, wat eigenlijk volgens het Spaanse model zo behoorde te
zijn. De ligging van de pueblos nabij een heuveltop had niet aileen een militairstrategische achtergrond, maar ook een ecologische. De regenwolken lieten
hun kostbare last vallen op de toppen en de hellingen van heuvels, bergen en
vulkanen. Het water stortte zich vervolgens omlaag om poelen, moerassen en
meren te vormen in de valleien waar de afwatering gewoonlijk slecht was . het
lijkt een kwestie van lijfbehoud te zijn geweest om de nederzettingen niet precies op de top van een heuvel te bouwen, of centraal in de valleien. Een serie
verspreide boerderijen op de hellingen of aan de voet van de heuvels bood de
beste levenskansen").
De Spaanse overheid stond aileen kerkdorpen toe zich pueblos de indios te
noemen en een eigen bestuur te voeren. Deze pueblos de indios vormden de basis van het Spaanse bestuurssysteem in Nieuw-Spanje. Enkele pueblos vormden samen een provincie, die werd geleid door alcaldes mayores, na 1786 door
subdelegados als gevolg van staatkundige hervormingen in de late achttiende
eeuw 33 ). Beide soorten ambtenaren zal ik aanduiden als burgemeesters. De
provincies heetten dan ook alcaldfas mayores of subdelegaciones. Er waren
ook provincies die onder een militair bestuur vie!en en daarom gobernaciones
werden genoemd. In sommige grote provincies als Tlaxcala of Chalco was het
gebruikelijk om enkele pueblos de indios tezamen aan te duiden als partidos.
Maar in veel documenten wordt met deze term slechts de parochie aangeduid.
De partidos die meerdere pueblos verenigden werden niet apart bestuurd. Tot
1786 waren de burgemeesters direct verantwoording schuldig aan het vicekoninkrijk, nadien waren de subdelegaciones opgenomen in intendencias,
bestuurd door intendanten.
Ofschoon in Nieuw-Spanje de pueblo de indios een officieel rechtspersoon
was, gaf dit geen aanleiding tot interne gelijkheid. Er woonden rijke boeren ,
arme boeren en landlozen; deze laatsten vormden overigens een minderheid in
de dorpen . De rijke boeren, aangeduid als caciques, notabelen, behoorden tot
de middenklasse van de Nieuw-Spaanse samenleving; enkelen bezaten grote
landbouwbedrijven buiten het dorp. Ook vee! boeren die niet tot de dorpselite
behoorden produceerden voor de markt ter accumulatie van bezit. In de bronnen worden de kleine boeren zonder uitzondering aangeduid als pegujaleros,
een term die refereert aan bewerkers van een klein bouwland (pegujal), ter onderscheid van de notabelen, die over omvangrijker bouwlanden konden beschikken. De term pegujaleros duidt tevens op kleine huishoudens . In het
kerkdorp Santiago Tecali (Puebla) bijvoorbeeld stonden in 1742 ongeveer 400
kleine boerderijen en 80 grote; er woonden 399 jamilias de indios - ook pegujaleros genoemd - en 80 jamilias de caciques. Een dergelijke verhouding kende ook het dorp Chiazumba (nabij Tehuacan) in 1778 , maar het document vermeldt bovendien dat de pegujaleros in de kleine woningen waren gekleed in de
plaatselijke klederdracht, terwijl de caciques er als Spanjaarden (elite) uitzagen en ook hun huizen het "Spaanse" uiteriijk van twee verdiepingen had den
gegeven om hun bedienden onderdak te bieden 34 ) .
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Ofschoon er geen onderzoek is gedaan naar de geschiedenis van de eerder
genoemde netwerken van "verwante" huishoudens, zijn er aanwijzingen voor
het bestaan van een overheersing van kerngezinnen in Nieuw-Spanje. Een be·
langrijk punt is de voorspelling van Berkner aangaande de verdeling van
"stem families", "nuclear families" en "extended families" in de dorpen op
het platteland. De onderlOeksresultaten van de demografisch-historici Cook
en Borah sluiten aan bij het Europees materiaal. De betrouwbaarheid van de
census in Nieuw-Spanje lijkt op dit punt niet ter discussie te staan. Het huis
aan huis opnemen van demografische gegevens levert een beeld op van kleine
gezinnen, in meerderheid elk met een eigen erf. Volgens Cook en Borah lijkt
zich in de achttiende eeuw een tendens te hebben voorgedaan naar kleinere gezinnen, met slechts twee inwonende kinderen en weinig gedeelde erven. Mijn
eigen verkenning op dit punt sluit hierbij aan. De volkstellingen van Otumba
(1702), Aculco (1721), Ixmiquilpan (1743) en Teopantla (1780) noemen huishoudens van drie tot vier personen; pas met de census van 1805 kunnen grotere
gezinnen worden waargenomen. De kleine boerenhuishoudens mogen in het
achttiende-eeuwse Centraal-Mexico als de meest voorkomende worden
beschouwd 3S ).
Vermoedelijk was een groter huishouden op het hoogland van CentraalMexico, waar de meeste inwoners van Nieuw-Spanje woonden, op economische gronden niet te draaien; er konden niet teveel jonge kinderen of andere
niet-produktieve krachten "in de pot delen". Het hoogland had een gematigd
klimaat, met veel nachtvorstdagen, zodat slechts een mais- of tarweoogst per
jaar mogelijk was. De regenval was beperkt tot enkele maanden per jaar - van
mei tot oktober - wat een grote druk zette op de oogsten. Tussen 1770 en 1810
bleef de regenval in de lo kritische maand mei maar liefst vijftien maal uit. Dit
zorgde voor zeer slechte maisoogsten, waaronder enkele misoogsten; een
ramp voor de kleine boeren 36 ). Een verbond met diverse verwanten, lOwel binnen als buiten de gemeenschap waar men woonde, moest de risico's van het
kleine bedrijf spreiden. Indien deze observaties juist zijn, ligt aansluiting bij
het Europese model van de boerenhuishoudens voor de hand, hetgeen welhaast de ontkenning van het bestaan van een "closed corporate peasant community" zou inhouden. Maar juist dit richt de aandacht op een vermoedelijke
aanwezigheid van een "civil hierarchy".

III

DE TAKEN VAN DE GOBERNADOR

Op dit punt dient de aandacht te worden geconcentreerd op de dorpsbestuurders, die immers in persoon de "civil hierarchy" vormden. Zowel het Spaanse
als het Azteekse bestuurlijk systeem waren in de dop egalitair, maar in de
praktijk sloop ongelijkheid binnen. De inwoners van de pueblos de indios
konden een beroep doen op de Spaanse wetgeving om deze latente gelijkheid
manifest af te dwingen. Zij ondervonden, zoals meerdere onderzoekers hebben vastgesteld, actieve bijstand van de Spaanse overheid. Maar de wet was in
deze tijd zo sterk als het Spaanse gezag in de dorpen en in veel gevallen gold de
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lokale macht, precies als in Spanje, van de rijkere families in de gemeenten als
doorslaggevend bij de werkelijke uitvoering van de wet 37 ) . Deze macht was in
de achttiende eeuw in handen van de gobernadores de indios, de leiders van het
dorpsbestuur. Om deze functie uit te kunnen voeren moesten zij Indianen zijn;
zij stonden dus op tribuutlijsten, maar waren vrijgestelden als zij konden bogen op afstamming van pre-Spaanse adel. Dit laatste gold vermoedelijk voor
veel dorpsnotabelen, de caciques, in de zestiende en zeventiende eeuw, maar
niet voor die in de achttiende eeuw, toen de term toclt veel meer de betekenis
kreeg van de rijke en machtige in het dorp.
Voor een goed begrip van het functioneren van de dorpsgemeenschappen in
Centraal-Mexico is het niet nodig in de bijzonderheden van het Spaanse
bestuur te treden . Van belang is echter wei de be ken de deling in twee republieken, die van de Spanjaarden en die van de Indianen. De republiek van de
laatste verenigde op lokaal niveau, dat wil zeggen de provincies, enkele pueblos de indios en werd in principe bestuurd door een alcalda mayor, de burgemeester. De burgemeester was een Spanjaard. Het gezag in de dorpen werd
uitgevoerd door de gobernadores de indios, die echter in de bestuurlijke hierarchie verantwoording hadden af te leggen aan de burgemeester. Elk pueblo
de indios had een gobernador, die soms werd bijgestaan door enkele assistenten. In grotere pueblos zat de gobernador zelfs een stadsraad voor (cabi/do de
indios). Tevens functioneerden drie andere ambtsdragers in de dorpen in
dienst van kerkelijke instellingen. Deze ambtsdragers en de leden van de cabildo ontvingen kort voor de kerst tijdens een groot dorpsfeest de tekenen van
hun waardigheid 38 ).
De Spaanse overheid hield rekening met de culture Ie verschillen in de pueblos, zodat bijvoorbeeld elke taalgroep die in een dorp was vertegenwoordigd
een eigen gobernador mocht kiezen. Het dorp Atzcapotzalco in de vallei van
Mexico, bijvoorbeeld, had een gobernador voor de Nahuatl-sprekenden en
een voor de Tepanecotl-sprekenden. De verkiezingen vonden plaats in de Casas Reales (laten we zeggen: het stadhuis) in de hoofdstad van een provincie, of
in de parochiewoning, onder toezicht van de burgemeester en een priester. Bij
conflicten tussen de notabelen, de lei den de families in de dorpen, die de kandidaten leverden, schoven de burgemeesters of de priesters eigen kandidaten
naar voren, niet zelden overigens in het kader van herverkiezing (wat verboden
was). De zaak kan natuurlijk ook worden omgedraaid: rivaliserende partijen
trachtten de steun van burgemeester of kerkbestuur te verkrijgen in hun ambitie het ambt te verwerven (pas in 1803 werd de priester zijn bevoegdheden in
deze ontnomen, maar dat betekende niet dat zijn invloed in een dorp daarmee
was verdwenen). Het zal duidelijk zijn dat de verkiezingen frauduleus waren.
De uiteindelijke goedkeuring - en beslissingsbevoegdheid - berustte bij het
kabinet van de vicekoning, de Audiencia39 ).
De gobernador had in de eerste plaats een patriarchale taak. Hij had toe te
zien op het voortbestaan van lage marktprijzen in zijn ambtsgebied in perioden van schaarste en behoorde te zorgen voor een "rechtmatige" verdeling
van de aanwezige middelen in de pueblos de indios. Ook het schoonhouden
van de marktplaatsen en het onderhoud van wegen en bruggen behoorde tot
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zijn taken. Hij mocht de dorpelingen bijeen roepen om onbetaald collectief
werk uit te voeren in het belang van de gemeenschap, de zogenaamdejaenas.
Tevens diende hij te voorkomen dat de inwoners van de gemeente hun eigen
akkers zouden verwaarlozen. Dronkaards en nietsnutten wachtte berisping en
straf. Elke zondag of religieuze feestdag begroette de gobernador zijn onderdanen aan de deur van de kerk en degene die niet verscheen, behoorde hij op
te zoeken en aan te manen alsnog te gaan 40 ).
Natuurlijk was het de gobernadores niet to egesta an de dorpelingen collectief werk voor particuliere doeleinden te laten uitvoeren of anderszins voordeel uit de functie te trekken. Maar dit gebeurde weI. De machtspositie was
welhaast bij uitstek geschikt om te misbruiken. De verkiezingen werden daarom zodanig gemanipuleerd, dat het ambt rouleerde onder enkele, aan elkaar
verwante, families. De Spaanse staat sommeerde herhaaldelijk de burgemeesters op dit misbruik toe te zien en verkiezingen zo nodig ongeldig te verklaren. Maar vele burgemeesters hadden be lang bij een goede verstandhouding met de lokale Indiaanse notabelen, zodat de Spaanse staat in wezen
machteloos stond tegenover misbruik.

*
Belangrijker dan de patriarch ale taak was dat de gobernadores de dorpskas
beheerden en het tribuut inden. Tevens beschikten zij over de toewijzingsbevoegdheid betreffende de percelen die de belastingbetalende inwoners van de
pueblos de indios in vruchtgebruik mochten bewerken. De hoogte van de belasting, het tribuut, lag meestal boven het in de wet vastgestelde bedrag. Dit is
eenvoudig te verklaren. De gobernadores behoorden een sluitende begroting
na te streven; tekorten moesten uit eigen beurs worden aangevuld. Om een reserve te kweken vroegen zij een hoger tribuut in het dorp; de extra bijdragen
van de tributarios kwamen in de particuliere kas van de gobernadores terecht
en werden niet terugbetaald . Deze aantrekkelijke bijkomstigheid maakte het
ambt geschikt voor accumulatie van bezit.
Via het ambt kon men toegang tot de beslissingsmacht verkrijgen over de
belangrijkste bronnen van inkomsten die het dorp als collectief bezat: de
grond en de tribuutinning. De sleutel tot deze rijkdom lag besloten in de tribuutinning. Hier raken we de kern van het profijtelijke voordeel dat aan het
ambt was verbonden. De tribuutinning was de verantwoordelijkheid van de
burgemeester van een provincie, die daarbij samenwerkte met de gobernadores in de dorpen in zijn rechtsgebied . De pueblos de indios werden het tribuut
collectief opgelegd op basis van het aantal inwoners; men telde deze om de vijf
jaar41). Aangezien het tribuut in natura werd ontvangen en de staat juist een
bed rag in muntgeld overhandigd moest worden, diende de burgemeester de
goederen te gelde maken. Kort na zijn benoeming in een bepaalde provincie,
die voor enkele jaren zou zijn, maar nog v66r hij werkelijk in dienst trad, leende de nieuwe ambtenaar bij welvarende kooplieden een beginkapitaal voor
zijn persoonlijk zakenleven. Met de kredietverschaffers werden afspraken gemaakt omtrent het karakter van dit zakenleven: de levering van de goederen
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uit de pueblos de indios in de jurisdictie van de ambtenaar aan de kooplieden
en, andersom, de levering van goederen van de kooplieden aan de indios. De
koopman gaf de burgemeester de garantie van de geldafdracht aan de Kroon,
als deze de dorpelingen goederen liet leveren ter waarde van een bed rag dat hoger was dan dat wat de koopman aan de schatkist betaalde. De gobernador,
die een contract met de burgemeester sloot, zou dit in zijn dorp regelen. Koopman, burgemeester , en gobernador hoopten aan het prijsverschil te
verdienen 42 ) .
De burgemeester van de provincie stelde de aard en de prijs van de goederen
vast die de dorpelingen hem als tribuut zouden leveren; een prijs die, zoals gezegd, beneden de marktwaarde van de goederen lag, met als gevolg dat de dorpelingen relatief meer moesten leveren dan de marktwaarde vereiste . Deze
goederen werden door de burgemeester doorverkocht aan de kooplieden met
wie hij hierover afspraken had gemaakt. Deze kooplieden verkochten de goederen elders in het land tegen de hoogst mogelijke waarde. Het was al snel gewoonte dat de dorpen ook goederen kochten van de burgemeester - of diens
vertegenwoordiger -, gewoonlijk voor een prijs die boven de marktwaarde
lag. In de praktijk liep dit uit op een ruilhandelsysteem tussen kooplieden en
dorpelingen via bemiddeling van de burgemeester .
Opvallend is, dat de dorpelingen vooral kapitaalgoederen afnamen zoals
vee en weefgetouwen en weigerden goederen te kopen die ze niet konden gebruiken . De burgemeesters schikten zich natuurlijk in deze wensen, daar ze
over bijzonder weinig middelen beschikten om de indios daadwerkelijk te
dwingen de door hen niet gewenste handelswaar te accepteren. Hun
machtspositie als rechter in de provincie werd sterk ondergraven door de mogelijkheden van beroep die de indios bij de Audiencia, het hof van de vicekoning, in Mexico-stad hadden. Dit hof was op de hand van de pueblos de indios
en steunde de dorpelingen in hun eisen voor een correcte rechtsuitoefening. Bij
een grof misbruik bestond bovendien het gevaar van rebellie die zelfs een directe bedreiging voor het leven van de burgemeester kon betekenen ; zijn woning kon immers snel in vuur en vlam worden gezet. Het is van belang te benadrukken, dat de pueblos de indios in Nieuw-Spanje in het meest ernstige geval
uit economische noodzaak aan het systeem meewerkten; er was geen sprake
van een fysieke, directe dwang. Ais geen voordeel voor de boeren aan deze
handelspraktijk was verbonden, werd het niet uitgevoerd . Deze ruilhandel
wordt in de documentatie aangeduid met de term repartimiento de comercios,
herverdeling van handelsgoederen. Ik houd ter verduidelijking aan deze term inologie vast, het zoeken naar een Nederlands equivalent zou slechts tot verwarring leiden .
Het eigen belang van de indios om aan dit systeem deel te nemen, is een belangrijk punt voor de interpretatie, want de repartimiento de comercios was
een illegale praktijk; door de wet verboden. Maar als zoveel juridische en politieke maatregelen werd het document waarmee het verbod was afgekondigd
door de ambtenarij na ontvangst in het archief opgeborgen . De overheid greep
slechts bij ernstig misbruik in. Het systeem bood de dorpen toegang tot de
markten van de gehele kolonie en de betrokkenheid van de provinciale ambte-
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naren was het gevolg van de slechte salariering die de Kroon de ambtenaren
bood omdat zij niet over voldoende middelen beschikte. De pueblos wisten natuurlijk hoe illegaal de repartimiento was en trachtten zo nu en dan hun medewerking aan de handel uit te buiten in kwesties van politieke aard. Een verkeerde afloop van dit politieke spel kon grote economische gevolgen hebben
voor de inwoners van een pueblo als de A u dien cia haar macht liet zien om de
orde in de provincies te handhaven.
lets dergelijks gebeurde bijvoorbeeld in het kerkdorp Santa Maria Toxtepec
in de provincie Tecali 43 ). Het kerkdorp wenste in de jaren dertig van de achttiende eeuw politi eke autonornie te verkrijgen en niet meer tot de gemeente van
Santiago Tecali te behoren. Een belangrijke achtergrond bij deze wens was een
taalkwestie: in Toxtepec sprak men Choco, in Tecali Nahuatl. De aanvraag
om deze wens te laten inwilligen via een officieel verzoek in Mexico-stad was
in 1734 echter, zelfs na een beroepsprocedure, definitief afgewezen. Het
dorpsbestuur van Toxtepec, dat zoals gebruikelijk onder leiding stond van caciques, besloot toen elke verdere samenwerking met Tecali te weigeren: er
werd geen tribuut meer aan het bestuur van Tecali afgedragen, bepaalde pachten werden niet betaald en de afbetaling van via de repartimiento ontvangen
goederen werd opgeschort. Dit laatste was ongetwijfeld een enorme strop voor
de notabelen, de caciques, in Tecali. Uit de documentatie krijg ik de indruk
dat deze strategie was ingefluisterd door de dorpspriester, die op dat tijdstip
reeds tien jaar lang ageerde tegen de in zijn ogen corrupte praktijk van de repartimiento, die de indios meer aan het zakenleven dan aan hun zieleheil deed
denken.
Het politieke spel kwam de indios van Toxtepec inderdaad duur te staan. De
dorpsleider van Tecaii, een lokale cacique, boog met zijn medestanders allerminst het hoofd voor de Chocos uit Toxtepec. In het holst van de nacht trok
hij voor een strafexpeditie naar het opstandige dorp met, volgens de neutrale
Spaanse hereboeren, honderden getrouwen; vier inwoners van Toxtepec vonden de dood, enkele tientallen werden gewond en een deel van het dorp brandde uit. Nog dezelfde dag waren de andere dorpen in de parochie Toxtepec een
dergelijk lot beschoren. Deze actie schoot het Spaanse bestuur natuurlijk in
het verkeerde keelgat. Plotseling dreigde in de kleine provincie Tecali een
"burgeroorlog" te ontstaan. De overheid greep daarom krachtig in: de
dorpsleider van Tecali en een andere cacique werden gearresteerd, de priester
van Toxtepec werd overgeplaatst. De klacht omtrent de repartimiento de comercios werd niet ontvankelijk verklaard. Men begreep heel goed dat deze
kwestie in de kern geen repartimiento-zaak was. Het politieke spel dat men in
Toxtepec had gespeeld woog zwaarder in het oordeel van de Audiencia dan de
illegaliteit van de repartimiento en de rechters geboden dat de boeren van Toxtepec hun schulden terstond zouden inlossen. Niettemin wenste de Audiencia
een herhaling te voorkomen en besloot men het verbod op de repartimiento in
deze provincie streng te controleren. In 1788, vijftig jaar later, meldde de toenmalige burgemeester van Tecali dat sedert het voorval van 1734 in Toxtepec inderdaad geen repartimiento meer was uitgevoerd, hetgeen tot grote achterstand in economische ontwikkeling had geleid en in enkele wijken zelfs tot die-
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pe armoede. De inwoners van Toxtepec hadden hun nijverheidsproduktie grotend eels moeten opgeven en kenden geen alternatief dan zich als seizoenskracht op de haciendas in de omgeving aan te melden om hun uitgaven te kunnen dekken44).
Juist ook om dit gevolg is het voorbeeld van de rellen in Toxtepec van belang. Het toont niet aIleen dat de repartimiento kon worden gebruikt om politieke eisen kracht bij te zetten; tevens is gebleken dat het in de ban doen van de
repartimiento het economisch handel en in de pueblos de indios ernstige schade kon berokkenen. Dat was echter niet overal zoo Indien men dat wenste kon
men repartimiento-leveringen stopzetten. In Actopan, bijvoorbeeld, kocht
men tot ver in de achttiende eeuw via de burgemeester varkens "op de pof"
(venta al jiado, zoals de repartimiento in de volksmond ook wei werd genoemd) om deze vet te mesten. Maar in de loop van de eeuw noopte de bevolkingsgroei in Actopan tot het omploegen van meer gronden voor de maisteeit
en verdween de varkensteelt er uit de pueblos de indios. Sindsdien schaften de
indios muildieren aan via de repartimiento om in de transportsector wat bij te
kunnen verdienen, maar deze aankopen waren tamelijk bescheiden in vergelijking met de varkenshandel eerder in de eeuw. De armoede was er dan ook
sterk toegenomen 4S ).
De warenruil was van een zodanige omvang dat de waarde van het tribuut
ruimschoots werd overschreden. Het is dan ook beter te spreken van een handel op kredietbasis. Zo werden enerzijds goederen aan de plattelandsbevolking geleverd, die binnen een gestelde termijn afgerekend moesten worden, en
anderzijds werden tegen vooruitbetaling hoeveelheden van bepaalde produkten bij de pueblos de indios besteld. De afwikkeling van de transacties en het
vervoer was voor rekening van de kooplieden, maar hierbij werd - tegen betaling - de hulp ingeroepen van plaatseIijke muildierdrijvers, de arrieros. De warenomzet hing af van de produkten waar de pueblos zich in hadden gespecialiseerd - regionale nijverheids- en landbouwspecialiteiten - alsmede van de
vraag naar deze produkten in de steden en de mijnbouwenclaves. De dorpen
namen produkten af, die zij niet of met veel moeiten op de markt konden verkrijgen. Tot dit laatste behoorden de muildieren, ossen en paarden. In de provincie Tehuacan (vallei van Puebla), bijvoorbeeld, bestelden de dorpen rond
1780 jaarlijks 300 muildieren a 32 pesos per stuk, 50 paarden a 12 pesos per
stuk en 150 stieren a 12 pesos per stuk. Deze prijzen lagen voor langere periode
vast en werden dus nauwelijks belnvloed door de fluctuaties van de veemarkt.
De koopsom van 6000 pesos werd voor een deel contant voldaan (telkens 1000
pesos op het Allerheiligenfeest) en voor de rest in tarwe (!) tegen marktprijs, in
kleinvee a 7 pesos per stuk en in bepaalde hoeveelheden kledingstukken, matten en zout tegen marktprijs. Het oorspronkelijke tribuutbedrag was niet meer
dan een klein deel van deze som 46 ).
De uitbreiding van de repartimiento-handel op deze wijze leverde in het algemeen in meervoudig opzicht een commercieel nut op voor de dorpseconomie: het vee en de weefgetouwen dienden om goederen aan de kooplieden te leveren, om deze goederen te vervoeren, om andere goederen te vervoeren en om
gewassen (ossespannen!), kleding of gebruiksvoorwerpen te produceren voor
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de lokale markten 47 ). Dergelijke verdiensten waren uiterst welkom in een periode van relatieve overbevolking. De dorpen die verder van de grote handelscentra, de steden of de wegen afiagen, bestelden bij de burgemeesters ook andere produkten, tot aan mais toe. In zeer afgelegen gebieden, zoals in de noordelij ke berghellingen van het hoogland beheerden de ambtenaren zelfs winkels
waar de dorpelingen een keuze konden maken uit de aangeboden goederen. In
provincies waar de dorpelingen over vee I geld beschikten, omdat ze seizoenarbied verrichten bijvoorbeeld, en waar vrijwel aile benodigdheden op de markt
te koop waren, werd geen repartimiento uitgevoerd; zij betaalden het tribuut
contant.
Een voorbeeld van hoe een repartimiento werd uitgevoerd, toont hoe de heIe familie van een ambtenaar bij de handel betrokken kon zij n48). Getuigen die
bij een evaluatie van de burgemeester van Metztithin in 1743 werden gehoord
- elke burgemeester werd na zijn ambtstermijn geevalueerd door de centrale
overheid - verklaarden dat tot tweemaal toe dat jaar een repartimiento was
uitgevoerd in de velden aan de rand van een der dorpen. Bij de eerste repartimiento ging het om 110 jonge stieren en 43 muildieren. Het vee was afkomstig
van haciendas van de paters jezuleten in de buurt en werd geleverd voor 10 pesos per stier (marktwaarde toen: 5 pesos) en 24 pesos per muildier (marktwaarde: 12 pesos). De burgemeester rekende een dee1af door middel van een warenruil met mais uit de voorraden van het dorp. De rest zou worden betaald
met een deel van de oogst dat nog op de velden stond en dat door de dorpelingen aan de burgemeester als tribuut zou worden overhandigd. De getuigen
meenden dat de drie handelaren die de transactie voor de jezuleten uitvoerden
uit Metztitlan afkomstig waren. Het pueblo de indios werd vertegenwoordigd
door de zwager en de zoon van de burgemeester. Zij hadden ook de handelscontacten gelegd. De tweede repartimiento dat jaar werd door de assistent van
de burgemeester uitgevoerd. Deze assistent, een mulat, was gewoonlijk degene
die het tribuut ophaalde. Hij leverde, zoals blijkbaar elke andere keer, de door
de dorpelingen bestelde kniebroeken, hoeden en omslagdoeken uit Queretaro
(geproduceerd in textielfabrieken). In ruil voor deze leverantie zouden de dorpelingen hem dertig vetgemeste varkens als tribuut overhandigen. Deze varkens werden jaarlijks in het dorp besteld door enige spekslagers uit de stad Puebla de los Angeles. De onderhandelingen in verband met de warenruil werden
gevoerd door de vrouw van de burgemeester. Opvallend is, dat men het op het
laatste moment blijkbaar niet eens kon worden over de prijs, want de vrouw
van de burgemeester keerde met de varkens in het dorp terug. Een getuige
meldde, dat de burgemeester na aankomst in het dorp had gezegd, er zeker van
te zijn dat hij bij een andere handelspartner een betere prijs voor de boeren zou
kunnen krijgen.
Een ander voorbeeld brengt me op het belang dat lokale kooplieden en
vooral de hereboeren, die haciendas exploiteerden, bij de repartimiento
hadden 49 ). In de vallei van Toluca, ten westen van Mexico-stad, had een aantal
dorpsgemeenschappen contracten gesloten met de plaatselijke hereboeren
voor een repartimiento de toros, een leverantie van stieren. De hereboeren
werden bij de ondertekening van de contracten vertegenwoordigd door de
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graaf van Santiago Calimaya en de dorpelingen door een cacique die werd
aangeduid als EI Caudillo, De Leider. In de contracten staat vermeld hoeveel
stieren de dorpelingen zouden ontvangen. Het was van het grootste belang dat
deze op tijd werden geleverd, want ze waren bestemd voor de dorpsfeesten,
een buitengewoon belangrijk onderdeei van het gemeenschapsleven in de pueblos. De hereboeren waren zich van dit belang bewust. EI Caudillo verplichtte
zich in de meeste contracten voor soms meer dan 1000 pesos per repartimiento. De hereboeren bekommerden zich echter niet zo om de afbetaling van dit
bedrag. Zij streefden er niet naar om EI Caudillo te dwingen zijn schulden snel
af te lossen, maar zagen de repartimiento juist als een investering om zich indirect van trekarbeid uit de dorpen te verzekeren. Zij streefden er naar de positie
van EI Caudillo in zijn dorpsgemeenschappen te verstevigen.
Hoe ingewikkeld de administratie van de repartimiento voor de kooplieden
en de hereboeren kon zijn, toont het voorbeeld van de repartimientos van Miguel de Pedraza, koopman te Zacatelco in de provincie Tlaxcala. In zijn testament uit 1767 worden de repartimientos onder de uitstaande tegoeden
vermeld 50). Deze tegoeden had hij onder meer van de indios van de gemeenten
Zacatelco, San Geronimo en San Pablo del Monte voor geleverde ossen en kleding ter waarde van 5211 pesos en 4 reales; er was reeds 3000 pesos afbetaald.
Andere tegoeden ter waarde van 600 pesos was uitgevoerd, maar slechts 100
pesos was betaald. In zijn testament stond dat deze tegoeden nog konden worden geind als de inwoners van de pueblos de indios geen tegenslagen zouden
krijgen. Er waren ook tegoeden die nooit meer zouden worden afbetaald, omdat de betrokken boeren waren gestorven of waren geemigreerd tijdens de
laatste epidemie. Dit bed rag had een waarde van 2763 pesos en 4 reales.
Het opmerkelijke hievan is, dat Pedraza de repartimiento blijkbaar met individuele inwoners van de pueblos de indios had geregeld en dit niet op colIectieve basis had gedaan, zoals bij de tribuutinning meestal het geval was. Tlaxcala stond niet alIeen; van andere provincies zijn gelijksoortige be rich ten afkomstig. In Lerma (valIei van Toluca) hadden de boeren individueel gemiddeid elk drie jaar de tijd hun muildieren te betalen, bij sterfte werd de transactie als beeindigd beschouwd (de schuld werd dus niet op de familie overgedragen). In Ixtlahuaca (niet ver van Toluca) betaalden de boeren in twee termijnen als hun houthandel- waar ze het vee bij inzetten - succesvol was verlopen,
anders kreeg men meer termijnen. De koopman, ook als hij tegelijkertijd
ambtenaar was, ontbeerde de middelen om de dorpelingen colIectief ter verantwoording te roepen. Lange afbetalingstermijnen kampten immers met de
gevaren die epidernieen met zich mee brachten en met de snelle roulatie van het
dorpsbestuur dat verantwoordelijk was voor de colIectieve uitgaven. Door de
gevolgen van de epidernieen moesten de resterende boeren vaak grote schulden
afbetalen, die ze wellicht zelf niet waren aangegaan - hetgeen op groot verzet
stuitte - en elk nieuw dorpsbestuur weigerde verantwoording te dragen voor
de uitgaven van de voorgangers. De indios werden daarom persoonlijk op hun
schuld aangesproken Sl ).
Het is belangrijk erop te wijzen, dat deze leveranciers slechts kleine tussenhandelaren waren en dat het systeem van afbetalingen niet alIeen voor de boe-
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ren gold; ook de tussenhandelaren betaalden het vee pas op de lange termijn.
Miguel de Pedraza en zijn zoon Francisco - die het handelshuis in het stadje
Zacatelco na de dood van zijn vader had overgenomen - kochten het vee dat
aan de dorpen werd verkocht van een bevriende hereboer, Jose Antonio Gonzalez Ruiz, eveneens woonachtig in Zacatelco, en eigenaar van de twee haciendas in het zuiden van Tlaxcala. Deze Gonzalez, bijvoorbeeld, had op de veemarkt van Puebla in 1766 199 stieren gekocht voor 5 pesos en 6 reales per stuk
en 629 stieren voor 5 pesos en 7 reales per stuk. Hiervan verkocht hij op 30 december 176629 aan Francisco Pedraza voor 8 pesos per stuk. Het contract vermeldt, dat deze waren bestemd voor een repartimiento. Pedraza nam een vol
jaar voor het betalen van het vee: hij overhandigde Gonzalez delen van de
koopsom op acht verschillende data in 1767. De resterende stieren werden
door Gonzalez voor een be1angrijk deel verkocht aan Joseph Armas, ambtenaar te Zacatelco. In 1768 had deze Armas 30 van deze stieren verkocht voor
de prijs van 10-12 pesos per stuk aan de inwoners van depueblosde indios Santa Catarina en San Marcos, twee dorpen die tot de gemeente Zacatelco behoorden. Armas stak per stier I peso in eigen zak, de rest van de winst was
voor Gonzalez. De hereboer leverde ook muildieren via Armas aanpueb/os de
indios, in die jaren voor prijzen van 11-19 pesos per stuk. Dit waren kleine, individuele transacties van tel kens enke1e dieren per keer. Gonzalez leverde een
andere koopman uit Zacatelco, Miguel Briones, op 15 december 176743 stieren voor 9 pesos per stuk bestemd voor een repartimiento in San Pablo del
Monte. De afbetaling van deze stieren zou tot maart 1769 duren, maar de dorpelingen voelden zich voor een deel van het vee bekocht. Zij weigerden een
aantal dieren voor deze prijs te accepteren vanwege de slechte staat waarin ze
verkeerden. In plaats hiervan bestelden ze stieren bij een andere koopman, die
zijn vee niet van Gonzalez kreeg 52).
De meeste hereboeren die belang had den bij de repartimiento waren de veefokkers uit de regio Guadalajara, hemelsbreed 500 km ten westen van Mexicostad, en niet de kleine tussenhandelaren als Gonzalez of Pedraza. Het vee dat
zij langs deze weg aan de inwoners van de pueblos de indios verkochten, was
onderdeel van de grootste interne handel van Nieuw-Spanje in de achttiende
eeuw. Het vee werd in Centraal-Mexico in hoofdzaak naar de veemarkten van
Toluca, Tlaxcala en Puebla geleid. Uit de literatuur blijkt, dat het gaat om een
onafgebroken stroom van runderen, muildieren en paarden van het achterland van Guadalajara naar Centraal-Mexico, Oaxaca, heme1sbreed 800 km
ten zuiden van Guadalajara, en de mijnbouwenclaves in de regio Michoacan,
gelegen tussen de regios Guadalajara en Centraal-Mexico. De trek van de kudden naar Centraal-Mexico vond in het najaar plaats als na afloop van de regentijd de dieren goed waren doorvoed en onderweg groene weiden beschikbaar waren. Bovendien had den de boerengemeenschappen op dat moment
van het jaar zicht op de omvang van hun oogst, zodat ze tot de aanschaf van
vee zouden kunnen overgaan. Via de repartimiento werd uitsluitend aan
Centraal-Mexico en Oaxaca geleverd, de enige regios in Nieuw-Spanje met een
hoog aantal pueblos de indios. In Guadalajara produceerde men in de late
achttiende eeuw jaarlijks tussen de 300.000 en 350.000 runderen. Hiervan
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kwam bijna 10"70 in een dorp in Centraal-Mexico terecht. De handel in muildieren ging volgens hetzelfde patroon 53 ).
De snelle groei van de veehandel werd onder broken door een verbod op de
repartimiento in 1786, als onderdeel van de staatkundige hervormingen in die
tijd. Het was zeer effectief en legde de veehandel voor enkele jaren totaal stil.
Hoe iIIegaal de handel ook was, het blijft natuurlijk zeer moeilijk om dergelijke grote hoeveelheden vee door het land te lei den zonder op te vallen. Omdat
het muildier het belangrijkste goedkope vervoermiddel in de kolonie was en de
sterfte onder de muildieren juist in de droge jaren van 1784 en 1785 hoog
opliep, ondervond de inter region ale en interlokale handel grote schade. De intendanten van Puebla en Oaxaca weigerden het verbod uit te voeren uit angst
voor een volksopstand. Zij wezen op een herhaling van een situatie die in 1722
in Yucatan was ontstaan na het verbod op de repartimiento aldaar. Het
Spaanse bestuur was door het verbod in zulke grote moeilijkheden geraakt dat
om de vrede te bewaren de maatregel moest worden herroepen. Het effect van
het verbod in het westen van Nieuw-Spanje deed zich onmiddellijk voelen: de
veehandel kwam tot stilstand, het zilver uit de mijnen in de regio Michoacan
en het noorden van het Spaanse rijk in Mexico bereikte Mexico-stad niet meer,
de tabakindustrie kwam zonder grondstof te zitten, de alcabala - handelsbelasting - werd nauwelijks nog geind en de boeren in de dorpen konden belangrijke taken in de landbouw niet meer uitvoeren uit gebrek aan trekvee. Ook de
regionale handel en de verkoop op de weekmarkten, waar de inwoners uit de
pueblos de indios nauw bij waren betrokken, geraakte in een crisis. Na de opheffing van het verbod, wat een de facto legalisering van de repatrimiento de
comercios inhield, kwam de handel weer opgang. Daar de produktie van het
vee niet stopte was de markt na de opheffing van het verbod enkele jaren overvoerd en konden de dorpelingen hun last- en trekdieren voor lage prijzen aanvullen. Hierdoor herstelde de handel - waar zij als vervoerders nauw bij betrokken waren - zich enigszins 54 ).
Twee andere voorbeelden geven aan welke omvang de repartimiento in enkele provincies kon hebben. Het belangrijkste handelsprodukt van de provincie Tlapa in de zuidelijke berghellingen van Centraal-Mexico was het lakwerk
van de dorpen Olinala, Chavingo, Tlalapa, Tealocazingo en Chipetlan. De
dorpelingen beschilderden gedroogde en uitgeholde pompoenen in diverse
maten met een lakstof die werd gemaakt van de olie van de vrucht van de chiaboom. Het hout en de olie kwamen uit het tropische laagland in de buurt van
de havenplaats Acapulco. Ook de pompoenen werden vanuit de regio aangevoerd. Dit geeft reeds een verregaande arbeidsverdeling aan binnen de dorpseconomie in de zuidelijke bergprovincies, waarbij grote aantallen muildieren
werden ingezet. De muildieren werden aangekocht via een burgemeester, van
de veefokkers uit Guadalajara. Het lakwerk werd door de dorpelingen zelf op
aile belangrijke jaarmarkten in de regios van Nieuw-Spanje verkocht; een deel
werd afgedragen aan de burgemeesters als tribuutbetaling. De repartimiento
van muildieren in ruil voor lakwerk (en later in de achttiende eeuw ook voor
katoenenlaken) yond tweemaal per jaar plaats. De burgemeester van Tlapa
schreef dat deze uitwisseling een handelswaarde van 5000 pesos per jaar verte-
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genwoordigde. Het lakwerk was als serviesgoed in het gehele land een veel gevraagd produkt. Hij had in Mexico-stad een groot magazijn ingericht voor het
verzamelen van de beschilderde pompoenen die hij ophaalde. Het systeem
bood reeds in 1743 werk aan 8000 families, verspreid over 105 pueblos de indios. Indien nodig werd de kleine boeren in de dorpen krediet verschaft om de
gewenste produktie te kunnen halen SS ).
De noordoostelijke, in het hoogland gelegen provincie Zacatlan was gespecialiseerd in eieren. Ofschoon ze duur waren, was de vraag naar eieren in
Mexico-stad en Puebla de los Angeles groot. Een aantal kooplieden hield zich
aldaar in het algemeen ledig met de verkoop van eieren in deze steden. De
meeste eieren die hier werden aangeboden, kwamen uit Zacatian, aangevoerd
in het kader van de repartimiento de comercios. De producenten waren ingezetenen van de pueblos de indios in de provincie en hadden een contract gesloten
met de lokale burgemeester om voor een prijs van 12 pesos een halve carga eieren te leveren. Een carga was een mand met een inhoudsmaat van 110 liter. Op
verzoek van de inwoners van de pueblos de indios was de prijs onafhankelij k
van de markt gesteld; niet ongewoon voor de repartimiento-contracten. Het
verbaast ons niets dat de burgemeester zich in 1786 beklaagde over het feit dat
aan de leveringsvoorwaarden niet te tomen viel: 5 .).
"Ik geIoof dat het contract zo oud is aIs de provincie zelf. Het komt er op neer, dat de
burgemeester elk jaar aan de Indios 12 pesos per halve [cargal moet betalen; ook als de
eieren hem bij verkoop slechts 8 pesos opleveren en ook als de eieren hem bij verkoop
16 pesos opleveren. Daar komt bij, dat de burgemeester geen zending mag weigeren
van wat maandelijks uit de dorpen wordt gebracht, daar ook de hoeveelheden in oude
afspraken zijn vastgelegd. Bij elke leverantie wordt de boeren een vast bedrag vooruit
betaald v~~r de leveranties van de volgende maand, maar het is evenzeer de gewoonte
dat meer geld naar de dorpen wordt meegenomen dan er eieren worden afgeleverd. De
dorpelingen zijn me nog drie it vier maandelijkse leveranties van het vorig jaar schuldig."

Men schatte in die tijd dat er maandelijks 240 a 320 cargas eieren aan kooplieden in Mexico-stad werden geleverd, naast 120 a 160 cargas aan kooplieden in
Puebla. Dit suggereert een produktie van minimaal vijf miljoen eieren per
jaar; omgerekend - naar 200 legdagen per kip - een produktie van 25.000 kippen. Hierbij is de verkoop van de eieren door de boeren, op eigen rekening op
de markten in de regio, niet inbegrepen. Ook dit zal om enkele miljoenen eieren zijn gegaan, zodat een schatting van 40.000 kippen in de provincie Zacatian niet onwaarschijnlijk zal zijn. De burgemeester leverde op zijn beurt,
deels in ruil, de indios ongeveer 800 muildieren en 500 stieren per jaar57 ).
Deze gegevens d uiden er reeds op, dat bij aankoop van goederen door de inwoners van de pueblos de indios niet altijd sprake was van ruilhandel. In de
provincie Chalco, bijvoorbeeld, kocht elke boer voor gemiddeld 2 reales per
dag (een dagloon van een landarbeider!) muildieren of ossen van de burgemeester. De ossen gebruikte hij voor het ploegen op zijn velden, maar ook om
zich met een ossespan te verhuren aan hereboeren in de omgeving. In de periode van mei tot en met oktober ontving een boer daarvoor 7 reales per dag; de

274

GOBERNADOR DE INDIOS EN GESLOTEN BOERENGEMEENSCHAP

meeste kleine boeren waren tevreden met halve werkdagen op de haciendas
(van 9 uur in de ochtend tot 3 uur in de middag). Anderen zaten in de houtproduktie. In de provincie Xilotepec bezat elk gezinshoofd van een klein boerenhuishouden 3 a 4 muildieren voor bijverdienste in het vrachtvervoer en 5 a 6
ossen voor het ploegen. In beide provincies rekende men de aankoop contant
af, want de boeren had den de burgemeesters geen 10k ale nijverheidsgoederen
te bieden. Hier was de repartimiento uitsluitend een venta aljiado, verkoop op
de pof. Vanwege de hoge veesterfte in het relatief droge gebied CentraalMexico was het onvermijdelijk de veestapel jaarlijks aan te vullen. Tenslotte
moet worden vermeld, dat bepaalde dorpen katoen kochten van kooplieden
en nadien in opdracht geweven laken aan hen afleverden. Soms verschaften de
kooplieden de weyers daarbij krediet. De overeenkomst met de Europese
proto-industrialisatie en het "putting-out system" dringt zich Op' 8).
Men zal begrijpen, dat met de repartimiento veel geld was gemoeid. Er zijn
cij fers uit 1786 bekend van de provincies in de vallei van Puebla en de omringende bergstreken: er werden toen ongeveer 4600 muildieren, 7000 ossen en
1300 paarden aan de pueblos de indios verkocht. De grootste afzet van muildieren was dat jaar in de provincies Zacathin, Cholula, Tepeaca, Tehuacan en
Tlaxcala, provincies waar veel dorpe1ingen als muildierdrijver werkten. De
grootste afzet van ossen was toen in landbouwprovincies als Huejotzingo,
Tlaxcala, Cholula en Atlixco. Pietschmann berekende een afzet van goederen
aan de dorpen voor een waarde per jaar van zeker 250.000 pesos en aan aankopen van de dorpen voor een bed rag ter waarde van gemiddeld 70.000 pesos per
jaar. Dit levert een omzet op van, omgerekend naar het inwonertal van de provincies, ongeveer 3 pesos en 3 reales per persoon per jaar, een hoog bedrag.
Het tribuut van heel Nieuw-Spanje leverde de staat gemiddeld in die tijd ongeveer 800.000 pesos per jaar op, ongeveer 1 pesos en 3 reales per tributario per
jaar'9).
Afsluitend mag worden bevestigd wat ambtenaren , hereboeren, en gobernadores de indios in die tijd elk vanuit de eigen optiek aan de overheid in
Mexico-stad schreven: zonder de repartimiento de comercios zou de handelsstructuur van Centraal-Mexico niet hebben kunnen functioneren, zozeer
waren de pueblos de indios via deze kenmerken van de handelsstructuur gei"ntegreerd in de economie van de regio. Dat blijkt ook uit de ineenstorting van
de interregionale handel na 1786, toen de proto-liberale overheid in Madrid de
repartimiento voor enkele jaren verbood. Door het genoemde prijsverschil
tussen inkoop van de pueblos de indios en verkoop aan de pueblos de indios
kon de hoge vervoersprijs van de handelswaar in de kolonie enigszins worden
gecompenseerd, zodat bijvoorbeeld de kleine boeren in Zacatllin over een afstand van ruim 200 km eieren aan Mexico-stad konden leveren. De repartimiento bood tegelijkertijd een oplossing voor het probleem van de schaarste
aan munten, die gewoonlijk de tribuutinning parten speelde. Aan deze handel
hebben de inwoners van de pueblos de indios in het algemeen vrijwillig en op
eigen initiatief meegewer kt. De repartimiento betekende extra inkomsten voor
de inwoners van de pueblos; daarmee bestaanszekerheid.
Concluderend kan worden vastgesteld dat de scheiding tussen een "Spaan-
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se" en een "Indiaanse" sector van de economie, zo belangrijk in het model
van de "closed corporate community" , wordt weersproken door de documentatie. Het juridische onderscheid tussen de beide republieken bood veeleer
kansen tot integra tie; kansen die werden benut door zowel Indianen als Spanjaarden. In zekere zin is het postulaat van de scheiding tussen beide sectoren
een van die punten, waarvan Wolf toegaf dat het ontsproten was uit naiviteit.
Ais we aan zijn theorema vasthouden, dan zal men moeten concluderen, dat
al/e plattelandsgemeenschappen en juist ook de pueblos de indios moeten worden beschouwd aIs "open peasant communities". De overheid in Mexico-stad
en Madrid, die van de repartimiento af wilde omdat een am btenaar aan de inkomsten van de staat behoorde te denken en niet aan de aanvulling van zijn eigen salaris, moest uiteindelijk de waarde van deze handel erkennen. De felle
anti-repartimiento stukken die menige ambtenaar of priester schreef vonden
geen weerklank, niet aan het hof en niet in de pueblos. Duidelijk is tens lotte
ook, dat de gobernadores de indios, als tussenhandelaren, financieel voordeel
putten uit het ambt.

IV

DE GEMEENTEGROND

Er was voor de gobernadores de indios nog een tweede voordeel aan de tribuutinning verbonden, soms van een grotere waarde voor hen dan de inkomsten
uit de repartimiento de comercios: verwerving van grond. De meeste voorname Indiaanse families beschikten over zeer veel grond binnen de pueblos de indios: illegaal verkregen via misbruik van de beslissingsmacht over grondtoewijzingen. Men beschouwde de dorpsambten als de ideale weg om eenvoudig
snel over veel grondbezit te kunnen beschikken. Aangezien het verb and tussen
de tribuutinning en het grondbezit van de caciques in de pueblos de indios een
innige was hadden de gobernadores er belang bij op de bescherming van het
grondbezit van de pueblos de indios toe te kunnen zien.
De gemeentegronden waarover de pueblos de indios konden beschikken,
bestonden juridisch bezien uit twee soorten grond: de /undo legal en de composiciones. Het geheel werd in de volksmond, en soms ook door ambtenaren,
de comun genoemd, gemeentegrond. De/undo legal was een door de wet beschermd stuk land ter grootte van 101 hectares, waarvan de grenzen werden
afgemeten vanuit de kerkdeuren 600 varas af te passen in elke windrichting (1
vara was ongeveer 84 cm). Ofschoon dit wei eens moeilijkheden opleverde,
kwam gewoonlijk een vierkant uit de bus van 1200 bij 1200 varas. Zelf spraken
de kleine boeren altijd over de 600 varas als standaard norm voor hun grondbezit: de comun de 600 varas. Dit leidde tot verwarring in die tijd, want behoorde de grond waarop de huizen waren gebouwd ook tot de/unda legal, of
uitsluitend de grond tussen de boerderijen? Op deze vraag werd door de rechters in die tijd geen eensluidend antwoord gegeven; soms tel den zij uitsluitend
de landbouwgrond, soms werd de bebouwde kom meegerekend. In het eerste
geval verkreeg het dorp meer dan de 101 hectares die de wet voorschreef6°).
Volgens een decreet uit 1713 behoorde de /undo legal een pueblo de indios
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voldoende water, akkerbouwland, bos en woeste grond te bieden . Daarnaast
behoorde een dorp over een extra stuk grond van 17 km 2 te beschikken om het
vee te kunnen weiden en sprokkelhout en brandhout te kunnen verzameien;
deze woestegrond noemde men ejido, en was het equivalent van de Engelse
commons. Het bezit van een ejido ben ik op het hoogland zelden tegengekomen; ook geen toespelingen in bedekte termen als het "bezit van woeste gronden". De wettelijk vastgestelde ejido was vee I te groot voor dit dichtbevolkte
gebied. Natuurlijk beschikten de dorpen wei over wat woeste grond, maar dat
was klein . Het hout lOcht men in de bergstreken die het centrale hoogland omsloten. Bekend is het verhaal van verschillende reizigers die houtsprokkelaars
tegenkwamen die soms tientallen kilometers van hun dorpen verwijderd waren . Dorpen in de dunbevolkte semi-aride provincies aan de rand en van het
hoogland en die in de bergstreken, alsmede Spaanse steden beschikten soms
wei over ejidos.
De/undo legal was onvervreemdbare grond en mocht dus niet worden verkocht. De dorpelingen kenden een zeker heilig aureool aan de grond toe, zagen
het als door God gegeven, gewijd land waar niet aan mocht worden getornd .
Een vierkante constructie als de/undo legalleverde problem en op als de kerk
niet midden in het dorp stond - wat veelvuldig het geval was - zodat goede
landbouwgrond of enkele boerderijen van het dorp buiten de gemeente grenzen konden vallen, terwijl voor de landbouw waardeloze geerodeerde, of rotsachtige gronden en kloven, of zelfs percelen van een belendend dorp of hacienda binnen de grenzen konden vallen. In de praktijk werd dit door de Spaanse
overheid nauwkeurig gecorrigeerd door van het vastgestelde vierkant nutteloos of ongewenst land af te trek ken en elders compensatie te lOeken die de gewenste grond of buitengesloten boerderijen binnen de gemeentegrenzen van
de/undo legal zou brengen. Ik ben in mijn onderzoek zeer veel van deze herschikkingen tegen gekomen. Daar verschillende auteurs, zoals Gibson in zijn
in 1964 verschenen Aztecs under Spanish rule en Florescano in meerdere van
zijn werken, o.a. in zijn bijdrage aan de Cambridge History 0/ Latin America,
van mening zijn dat de dorpen grond van deze/undo legal kwijt raakten, is het
noodzakelijk uit te wijden over dit punt").
Overigens mag niet uit het oog worden verloren, dat de/undo legal het minimumbezit van een dorp kon zijn. Veel gemeenten bezaten meerdere gronden
die buiten de/undo legal-wetgeving vielen. De meeste van dit landbezit kreeg
een wettelijke basis in de jaren 1709-1713, toen de Spaanse overheid eiste dat
al het grondbezit in de dorpen lOU worden opgemeten en vastgelegd. Tot die
tijd was dat uitsluitend voor de Spaanse Republiek gebeurd, niet voor de Indiaanse. De pueblos de indios beschikten daarom nauwelijks over eigendomspapieren. De grondeigenaar moest, individueel of collectief, een bed rag voor de
langs deze weg verkregen eigendomsrechten, de composicion genaamd, betalen, afhankelijk naar de grootte van het bezit. Deze grond werd tot de gemeentegrond gerekend. Het spreekt vanzelf dat individuele kleine boeren eveneens
over grond buiten de /undo legal konden beschikken, die daarom uiteraard
buiten het gezag van het dorpsbestuur viel· 2 ).
Na het vastleggen van grondbezit dat buiten de door de wet voorgeschreven
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101 hectares dorpsgrond viel, wensten de dorpen in de achttiende eeuw ook de
eigendomspapieren van de 101 hectares zelf, de/undo legal dus, te verwerven.
De achtergrond hiervan was dat het bezit voor veel dorpen tamelijk klein was
en dat daarom de kans bestond dat de buren een deel van de akkers gingen inzaaien. Zodra de dorpelingen om grond verlegen zaten, werd bij de Audiencia
een verzoek ingediend om een/undo legal op te meten en zo de eigendomspapier en van de bijbehorende 101 hectares te verkrijgen. Met behulp van kaarten
uit die tijd, zal ik hiervan enkele voorbeelden geven om de variatie van deze zaken te kunnen bespreken. Een document uit 1809 betreffende de/undo legal
van een dorp in de provincie Teotihuacan stelt overigens dat er binnen de/undo legal slechts ruimte was voor 48 families, die elk 11 V2 cuartillos inzaaiden;
samen een/anega de sembradura, of 3,57 hectares. De rest van de grond zou
nodig zijn voor de boerderijen, de stallen, de kerk, de straten en de begraafplaats. De auteur van het document bepleitte een wetswijziging die per 50 families een/undo legal mogelijk zou maken. Het voorstel ging te ver en werd
door Madrid niet overgenomen 63 ).
De kaart van het eerste voorbeeld is door Von Wobeser gepubliceerd. Het is
een van de meest duidelijke voorbeelden van hoe nauwkeurig het opmeten van
een/undo legal geschiedde. Het betreft een aanvraag uit 1730 van het dorp San
Bernabe Temoxtithin in de provincie Cholula64 ). Men verzocht de boerderijen
van het dorp binnen de grenzen van een/undo legal te brengen. Dat was, zoals
gewoonlijk, nog niet eerder gebeurd. De in het origineel van verschillende
kleuren voorziene kaart toont een langgerekte nederzetting, west-oost gelegen
aan de voet van een heuvelrug en in het noordoosten grenzend aan twee haciendas (Kaart 1). Het dorp bestond uit 6210sstaande boerderijen, die volgens
de landmeter hun akkers direct op het erf om de woningen had den liggen. Zij
hadden daar ook fruitbomen geplant, een specialiteit in de vallei van Puebla.
Dwars door het dorp liepen droge sloten die in de regentijd het water van de
naburige heuvels aanvoerden. Enkele bruggen verb on den de wijken van het
dorp. Tussen de fruitbomen in het zuidwesten van de vallei lag een wijk, Tlalistaca genoemd, die zich wat afzijdig van Temoxtithin hield en ook niet was
betrokken bij de aanvraag voor de/undo legal. De kerk, het uitgangspunt van
de metingen,lag in de noordwestelijke uitgang van de vallei, waarschijnlijk op
een pre-Spaanse tempelplaats. De/undo legal die in eerste instantie werd uitgezet sloot 36 van de 62 boerderijen buiten. Dat was een reden om van het vierkant, dat deze/undo legal natuurlijk was, een kwart in mindering te brengen
en in eigendom te geven aan de aangrenzende hacienda; ook werd in het
noordwestelijke deel van het vierkante stuk grond iets aan de hacienda gegeyen (het gearceerde stuk). In ruil behoorde de hacienda af te zien van aanspraak op bezit van het land waar de dorpsuitbreiding had plaats gevonden .
Aanvankelijk was deze uitbreiding illegaal geweest, want de kleine boeren waren als "Iandkrakers" op de haciendagrond gaan wonen. Met preciese metingen werden de 36 boerderijen binnen de grenzen van de/undo legal gebracht (de
kaart telt 19 hoekpunten !). Aldus werd een bestaan gegund aan de "Iandkrakers" van Temoxtitlan.
Een explosieve bevolkingsgroei in de partido Tlalmanalco (provincie Chal-
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KAART I Dejundo legal van San Bernabe Temoxtitldn (Cholula), 1730
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co) was voor enkele pueblos de indios reden eenfundo legal aan te vragen. In
veel gevaUen werkten de hereboeren met de plannen van de overheid mee,
maar dat was uiteraard niet telkens ZOo De aanvraag van bijvoorbeeld Santa
Isabel Chalma in 1791 stuitte op veel verzet van de naburige grootgrondbezitter, de cacique, dus Indiaanse notabele, Luis Paez de Mendoza. De uitbreiding
van de wijk Contla was clandestien op zijn grond terecht gekomen en hij zag
de "landkrakers" liever gaan dan komen . De door de landmeter voorgeste1de
opmeting van een fundo legal sloot de wijk keurig binnen de 101 hectare en
verstoorde niet de fundo legal van het naburige dorp San Antonio (Kaart 2).
Tevens bleef er voldoende akkerbouwgrond vrij in het zuiden en oosten van de
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fundo legal. Dat was hard nodig, want het tekort in het dorp was groot. De 63
indios en 6 castas die in 1770 het dorp hadden bevolkt, konden nog met minder
akkerbouwgrond toe. In 1787 woonden er reeds meer dan 200 boeren die tot
de Indiaanse republiek behoorden. In 1791 telde Chalma 60 echtparen en de
wijk Contla 15 (inciusief kinderen zal het om ongeveer 330 person en zijn gegaan), naast 2 weduwnaren en 12 weduwen (inciusief kinderen vermoedelijk
20 personen). In heb berekend dat dit geschatte inwonertal van 350 personen
behoefte had aan 45 a 95 hectares bouwland voor mais bij opbrengstfactoren
van 100: 1 tot 200: 1. Defundo legal zal nauwelijks toereikend zijn geweest. De
land meter vermeldde dan ook dat sinds 1790 de inwoners bij verdiensten zochKAART 2 Defundo legal van Santa Isabel Chalma (Tlalmanalcoj, 1791
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ten in de seizoensarbeid op de naburige hacienda. Inderdaad werd de/undo legal volgens plan toegewezen, het verzet van de cacique was vruchteloos 6S ).
Het gaan werken op de haciendas en het bezetten van haciendaland waren
de meest directe gevolgen van de onstuimige bevolkingsgroei die zich tussen
1780 en 1800 in Centraal-Mexico heeft voorgedaan. Het nederzettingspatroon
in de regio was zo overvol haciendas en pueblos de indios, dat uitbreiding van
de dorpen over de gemeentegrenzen heen plaatsvond. Als deze ook nog buiten
de grenzen van een reeds bestaande /undo legal was, restte de kleine boeren
niets anders dan pacht af te dragen aan de haciendas . Zo ontstond op kleine
schaal ook in Centraal-Mexico het verschijnsel van sharecropping en verpachting dat Brading, Morin, Tutino en Van Young voor de late achttiende eeuw in
het westen van Mexico op grote schaal hebben waargenomen. In vermoed dat
vele zonen die in de overbevolkte pueblos de indios van Centraal-Mexico geen
plaats meer hadden uiteindelijk in deze en andere regios in Nieuw-Spanje terecht zijn gekomen . De boeren die deel van het dorpsleven bleven uitmaken,
maar zich als "landkrakers" op haciendas vestigden, vielen buiten de invloedsfeer van de gobernadores. De dorpsleiding van bijvoorbeeld San
Agustin Tlaxco (Tlaxcala) was zich dat reeds in 1731 bewust: 51 van de 109
boerderijen lagen buiten de /undo legal op gronden van de haciendas Xalostoc, San Juan Bautista en San Miguel en droegen pacht af aan de hereboereno De gobernadores trachtten vergeefs een vergroting van de/undo legal te
bewer kstelligen 66).

*
De tot ale hoeveelheid gemeentegrond was bestemd voor de verdeling onder de
inwoners van een dorp. De toewijzigingsprocedure, en de percelen die hierbij
waren betrokken, no em de men com un repartimiento ("de herverdeling van de
gemeentegrond"). Iedere inwoner van een pueblo de indios die tribuut afdroeg had recht op deelname en het deed weinig terzake of de kleine boeren
daarnaast andere grond bezaten. Tot de gemeentegrond konden ook aangekochte landerijen behoren. Het dorp TlateloIco aan de rand van Mexico-stad
mocht zich zelfs eigenaar noemen van een hacienda, de hacienda Santa Ana
Aragon. Soms was de gemeentegrond buiten de/undo legal bestemd voor het
betalen van het tribuut en het vullen van de dorpskas, zodat de inwoners van
de pueblos individueel werden ontzien. Dit was een restant van het preSpaanse gebruik om de in particulier bezit zijnde landen van de notabelen te
laten bewerken door hun horigen. De Spaanse staat had de horigheid afgeschaft en aile horigen vrij lid gemaakt van de Indiaanse republiek, maar in vee I
dorpen bleef het oude gebruik van collectieve arbeid gehandhaafd. De Spanjaarden no emden zulke gronden propios en gingen ervan uit, dat ze - net als in
Spanje zelf - werden verpacht.
Een aanzienlijk aantal pueblos dat propios bezat cultiveerde het extra
grondbezit echter zelf, waarbij een gobernador of zelfs de burgemeester het
beheer voerde. Ook in de volksmond werden ze propios genoemd ("comunmente llamados propios" staat in de documenten). In Nieuw-Spanje behoor-
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de elk pueblo de indios propios te beheren, maar op het hoogland van
Centraal-Mexico was dat - met uitzondering van de steden en een aantal dorpen in de droge semi-aride provincies in het noordwesten en zuidoosten van
het hoogland - niet het geval. Wei kwam het voor dat men delen van de/undo
legal had verpacht aan buitenstaanders. Dit was illegaal. Toen de pueblos de
indios in de loop van de achttiende eeuw deze percelen wensten terug te vorderen hadden ze dan ook geen moeite de wetgever aan hun zijde te vinden 67).
Dit punt brengt me weer op het bestuur van de gobernadores, omdat zij de
toewijzing van de grond binnen de/undo legal verzorgden. Er is nog geen onderzoek naar de toewijzingsprocedure uitgevoerd; mijn verslag heeft dan ook
een aftastend karakter. Een verkenning in de documentatie toont, dat de procedure van de grondtoewijzingen een bron was van onafgebroken spanningen
in de dorpen tussen kleine boeren en de gobernadores; alsmede tussen rivaliserende caciques en hun clientele onder ling. De grondregel was duidelijk: elk gezinshoofd dat tribuut betaalde, had recht op een perceel van de comun. Naar
de wet moest de verdeling van de akkers er een naar gelijke grootte zijn, maar
in de praktijk hield men rekening met de kwaliteit van de grond, zodat goede
akkers kleiner waren dan slechte. In Calimaya en Tepamaxalco (Tenango del
Valle) werd de grondverdeling per wijk uitgevoerd. De dienstdoende ambtenaren, de gobernadores, mochten ter compensatie van hun activiteiten in het kader van het openbaar bestuur een extra akker (laten) bewerken.
De toewijzingsprocedure vond meestal in het voorjaar plaats, als de maisoogst was binnen gehaald. De percelen deden vervolgens korte tijd dienst als
stoppelweide voor het vee, maar zodra de tijd was gekomen om tot inzaaien
van de volgende oogst over te gaan, toog elke boer aan het werk op het hem
toegewezen perceel. Men mocht percelen weigeren. In de dorpen werd rekening gehouden met de traditie: bepaalde families bewerkten generaties lang
dezelfde percelen. De verdeling was in het algemeen niet egalitair: de gobernador bevoordeelde zijn familieleden en vrienden door hen de beste akkers of
zelfs meerdere akkers toe te wijzen. De tributarios te Metztitlhin klaagden in
1773 over een scheve verdeling die gemiddeld 16 hectares van de comun aan
enkele families deed toekomen, terwijl de armste boeren elk niet eens gemiddeld een halve hectare konden inzaaien. De toewijzing en verdeling van de waterrechten was op identieke wijze geregeld 6 8 ) .
Enkele cijfers aangaande de provincie Chalco, waartoe Tlalmanalco behoorde, geven een goede indruk hoeveel dorpen in zo 'n.provincie het gebruik
van de comun repartimiento kende. In de jaren 1769-1770 telde de provincie
55 pueblos de indios. Hiervan had den er 12 uitsluitend de beschikking over
grond in de/undo legal (22070 van de dorpen). Daarnaast leefden 16 dorpen
van de visvangst in het meer van Chalco en bezaten geen/undo legal (29% van
de dorpen). De overige 27 dorpen bezaten naast de/undo legal extra land dat
tot de gemeentegrond werd gerekend (49% van de dorpen). Deze gemeentegrond werd door de inwoners van de gemeenten zelf bewerkt, er werden
magueyes geplant, Mexicaanse agaves bestemd voor de produktie van pulque,
een populaire sterke drank, of ze werden verpacht, zowel aan buitenstaanders
(hereboeren) als aan dorpelingen 69 ).
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Niet overal werd de grond jaarlijks herverdeeld. Een jaarlijkse toewijzing
was actueel in die dorpen waarvan het areaal elk jaar kon veranderen, zoals bij
dorpen die voor de landbouw afhankelijk waren van de overstroming van een
rivier of een meer (een vorm van Nijlbouw). De aldus bevloeide grond bepaalde de grootte van de oppervlakte die herverdeeld zou worden. In pueblos de indios die uitsluitend van de neerslag in de regentijd leefden, of die konden beschikken over stuwmeertjes voor de bevloeiing van de grond, was de jaarlijkse
wisseling van de akkers in onbruik geraakt. De percelen werden lange tijd door
dezelfde boeren bewerkt, die deze daarom als eigendom konden gaan beschouwen en de grond opnamen in de nalatenschap; testamenten maken melding van akkers die tot de gemeentegrond behoorden. Of de perce1en inderdaad langdurig door dezelfde boer en of zelfs door meerdere genera ties in gebruik waren, hing af van de bevolkingsdichtheid en het demografisch verloop.
In een dorp kon een bepaalde familie - onberoerd gebleven door epidemieen
- generaties op generaties de graafstok in dezelfde percelen steken, terwijl akkers van families die vaak het slachtoffer waren van epidemieen regelmatig
van gebruiker wisselden. Het was niet ongewoon bij elke tribuuttelling de verdeling van de gemeentegrond in ogenschouw te nemen. Sommige burgemeesters keken daar zelfs persoonlijk op toe 70).
Problemen deden zich voor als door een te hoge bevolkingsdichtheid en bij
periodieke herverdelingen de percelen te klein werden. In 1766 werd dit probleem in Tlalmanalco opgelost door de tributarios te laten delen in de opbrengsten van de kleine boerderijen die het dorp collectief in bezit had. Elke
inwoner werd naar Spaans gebruik verplicht gesteld een bepaald deel van de
akkers aldaar te bewerken. Later in de achttiende eeuw was ook deze extra opbrengst niet meer voldoende en voe1den de jongeren zich genoodzaakt af te
zien van hun rechten in het dorp. Zonder het dorp te verlaten, kozen zij een beroep als schipper, vervoerder of loonarbeider. Anderen verwierven zich een
gepacht stuk grond buiten de/undo legal van het dorp71).
In hoeverre de gobernadores de eigen aanhang konden bevoordelen hing
uiteraard af van hun machtspositie in het dorp. Een belangrijk aspect was de
bevolkingsdruk in de dorpen. Een hoge bevolkingsdruk bracht de boeren in
een afhankelijker positie dan een lage. Aileen om deze reden zal de machtspositie van de gobernadores in de loop van de achttiende eeuw sterk zijn toegenomen. De kleine boeren waren niettemin vergezeld van een machtige bondgenoot: de Audiencia in Mexico-stad. De grote hoeveelheid dossiers met klachten van boeren ui t pueblos de indios over de procedure van de comrin repartimiento, de herverdeling van de gronden, in hun dorpen, die in het nationaal
Mexicaan archief wordt bewaard, bewijst dat zij hun bondgenoot veelvuldig
om een uitspraak verzochten. Wederom was het imago van de dorpsbestuurder van belang: een beslissing van een gobernador werd sneller aangevochten
als hij het imago had" weinig voor de gemeente te doen" . Slimme gobernadores konden een goed imago opbouwen door een deel van hun kapitaal aan de
gemeenschap ten goede te doen komen en zich actief met de verdediging van de
dorpsrechten in te laten - vooral de grenzen van de/undo legal, waterrechten,
en het uitstel van tribuutbetaling na misoogsten of epidemie - maar tegelijker-
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tijd zich evenzeer te beijveren voor de accumulatie van het eigen grondbezit,
grondgebruik en familiekapitaal binnen de gemeentegrenzen .
Tenslotte wil ik de aandacht vestigen op de mogelijkheid dat ook nietIndianen een beroep konden doen op meedelen in de comun repartimiento. Elke immigrant - Indiaan of niet - die wenste mee te betalen aan het tribuut
kwam voor een perceel in bruikleen in aanmerking. In welke mate dit is voorgekomen, zal per gemeente verschillend zijn geweest, afhankelijk van factoren
als de nabijheid van wegen (migratie!) en de relatie van de nieuwkomer met de
heersende families in het dorp. Een voorbeeld kan dit illustreren. In Santa Clara Coatitlan (Ecatepec) verzette de notabele Antonio Ayala (een cacique dus)
zich sinds 1797 tegen de toewijzing van een akker via de comun repartimiento
aan de mesties Gregorio Antonio, een muildierdrijver. Begin 1800 richtte Ayala zich zelfs tot de Audiencia. Hij was oud-gobernador van Coatitlan en vreesde dat door de opname van buitenstaanders in het dorp de macht van de regerende gobernador Sebastian Soberanis zou toenemen. Om zijn verzet kracht
bij te zetten diende Ayala een contraclaim in: omdat hij veel geld uitgaf aan de
verfraaiing van de dorpskerk en een kerkelijk ambt in de parochie bekleedde,
had hij recht op een extra akker via de comun repartimiento. Doch Soberanis'
invloed reikte verder dan die van Ayala. Deze liet niet aileen meer getuigen
oproepen (volgens Ayala allen door Soberanis geintimideerd), maar de getuigen had den bovendien voor de Spaanse wetgever overtuigende argumenten
om Gregorio Antonio een perceel toe te laten wijzen : de mesties was een keurige jongeman, die net een gezin had gesticht, reeds enkele jaren in het dorp
woonde en tribuut betaalde, zonder dat hij deelde in de grondtoewijzingen. De
Audiencia kreeg de indruk dat van hem een zorgvuldige bewerking van de
grond mocht worden verwacht, zodat men het hem niet zou behoeven te ontnemen op grond van verwaarlozing . Daarnaast - zo bleek - had Ayala reeds 9
akkers onder de ploeg, waarvan 6 in eigendom buiten de/undo legal en zelfs
3 daarbinnen (bij elkaar 3 km 2 grond). Tevens kweekte hij magueyes, agaven,
op 3 percelen op de helling van een vulkaan. De betwiste akker had hij absoluut niet nodig, Gregorio Antonio weI. In 1803 gaf Ayala zich uiteindelijk verbitterd gewonnen, niet van plan zich nog langer in te spannen voor de gemeenschap waarvan het bestuur hem nu door Soberanis en diens familie uit handen
was genomen 72 ) .
Veel inwoners van de pueblos de indios bezaten grond buiten de/undo legal.
Nader onderzoek zal moe ten uitwijzen hoeveel van hen - die geen caciques waren! - een woning in de/undo legal bezaten naast een eigen akker enkele honderden meters verder op. Een voorbeeld van een van de vele erfeniskwesties
die ik onder ogen heb gehad kan enige verduidelijking bieden. Een tributario
uit Santa Maria Tlalmimilalpa (Tenango del Valle), Lorenzo Martin genaamd, liet in 1722 diverse akkers aan zijn familie na. Het belangrijkste perceel kwam aan zijn oudste zoon. Dit perceel werd gebruikt bij de comun repartimiento van het dorp en was, zoals gebruikelijk, de plek waar de boerderij
stond. Er kon goed van worden geoogst. Lorenzo Martin bepaalde daarom
dat zijn vrouw en zijn beide andere zonen moesten meedelen in de opbrengst
hiervan. Een kleine akker, ook vallend onder de comun repartimiento, liet hij
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aan de lekebroederschap na waar hij lid van was, om wekelijks kaarsen te
branden en missen te lezen in de dorpskerk voor zijn zieleheil. De broederschap kreeg voor hetzelfde doel enkele van zijn akkers aan de rand van het
dorp in gebruik. De beide jongere zonen ontvingen andere akkers buiten het
dorp in eigendom en de jongste van hen werd zelfs aangeraden op een van deze
percelen zijn huis te bouwen en er zich te vestigen. Het testament van Lorenzo
Martin wekt de indruk dat de jongste zoon in ruil voor zijn offer het dorp te
verlaten een van de betere akkers kreeg 73 ).

*
Zoals naar voren is gekomen, po ogden de gobernadores de pueblos de indios
in Nieuw-Spanje te laten functioneren als een familie waarvan zijzelf de patron waren. In die rol garandeerden zij de leden van het "gezin" grondgebruik
en bescherming, maar de economische vruchten plukten zij zelf. Het ontstaan
van meer autonome boer en was niet in hun voordeel, iets waarvan zij zich bewust waren en wat zij, naar ik vermoed, incalculeerden in het beleid betreffende de grondtoewijzingen. De grenzen van de fundo legal waren vooral hun
zorg. Aldus is een tipje van de sluier opgelicht over de gevolgen van de bevolkingsdruk van rond 1800: een grot ere groep verpauperde, vrijwel landloze
boeren vergrootte de invloed van de gobernadores. De gobernadores hielden
vooral de armere inwoners van de gemeenten in hun ban, omdat de beter bedeelden de mogelijkheid hadden zich elders te vestigen of een meer zelfstandige positie in te nemen.
Na de bevolkingsexplosie in de late achttiende eeuw vormde het beperkte
bezit van 101 hectares grond, dat bovendien niet volledig van goede kwaliteit
was, een bedreiging voor het bestaan van de armste boeren in de gemeenschap.
In Centraal-Mexico werd vanaf de eerste tekenen van een tekort aan landbouwgrond in de pueblos de indios rond 1770 gepoogd het areaal binnen de gemeentegrenzen uit te breiden. De meeste dorpen beschikten op dat moment
nog niet over eenfundo legal van 101 hectares, ook al was deze omvang sedert
het einde van de zeventiende eeuw regel 74 ). Nadat dit doel was bereikt en door
voortgaande bevolkingsgroei als oplossing snel was achterhaald, richtten de
ogen van de gobernadores de indios zich op het land van de buren. Men had
het vooral op de haciendas voorzien, omdat de naburige pueblos de indios in
hetzelfde, overbevolkte schuitje verkeerden. Niettemin is ook in provincies
waar geen of weinig haciendas waren een felle strijd om meer land gevoerd,
tussen dorpen onderling. Uitbreiding van het areaal met nog onbewerkte marginale gronden is mijns inziens nauwelijks het geval geweest. Deze marginale
gronden waren of in handen van de hereboeren, die deze als weide gebruikten,
of ze waren dermate droog of geerodeerd, dat cultivering zinloos zou zijn.
Bezien vanuit het belang dat de gobernadores de indios hadden in de pueblos is het begrijpelijk dat juist zij zich zeer beijverden in het vergroten van de
gemeentegrenzen. De hoeveelheid rechtszaken om landbezit die in de loop van
de tijd in een bepaalde regio zijn gevoerd, nam in de loop van de achttiende
eeuw dan ook geweldig toe. Ik heb elders hiervan de omvang en het karakter
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geschetst en kan dan ook volstaan met enige algemene conclusies 75). Ik heb aIleen die zaken geteld, waarbij zowel haciendas als pueblos de indios waren betrokken. Bij een eerste beschouwing vallen twee punten op. Er kan in de grote
hoeveelheid dorpen en haciendas die in dit kader voor de rechter zijn verschenen nauwelijks een recidivist worden onderscheiden: weinigen waren herhaalde malen bij een landconflict betrokken. Gezien het grote aantal zaken betekent dit, dat de meerderheid van de pueblos de indios en haciendas in een provincie in de loop van de achttiende eeuw met de rechters van de Audiencia
moet hebben gesproken. In de tweede plaats zijn de meeste rechtszaken van de
periode na 1770, de periode van de snel toenemende overbevolking. Van belang was de ontwikkeling vanaf het midden van de achttiende eeuw, toen het
aantal rechtszaken gelijke tred hield met de groei van het aantal inwoners van
de pueblos de indios, ongeveer kort na de grote matlazahuatl-epidemie die
Nieuw-Spanje tussen 1736 en 1739 teisterde.
Mijn onderzoek levert de conclusie op, dat de gobernadores tamelijk succesvol waren in het voeren van rechtszaken. Enkele van de vele gevallen die bekend zijn van een correctie van de lundo legal, of zelfs de uitbreiding, ervan
kunnen dit illustreren. Het dorp San Lorenzo Tezonco bijvoorbeeld (Mexicalcingo) was geheel omgeven door de vruchtbare akkers van de hacienda San Nicolas Buenavista, eigendom van Francisco Arteaga, een ambtenaar uit
Mexico-stad. Een groot deel van de 348 arbeiders die van augustus 1811 tot augustus 1812 op het bedrijf werkten, kwam uit dit dorp. De dorpelingen gebruikten de lonen van de hacienda als aanvulling op de mag ere opbrengst van
de visvangst in het meer van Chalco. Ze visten voor een dee I ook in water dat
Arteaga toebehoorde; hiervoor betaalden ze hem pacht (1 J/2 real per week). In
1806 telden de inwoners van San Lorenzo 29 gezinnen; teveel voor de hoeveelheid landbouwgrond die werd bewerkt. Naast de maisakkers tussen de huisjes,
die werden gebruikt voor de comun repatimiento, was meer grond no dig voor
de toekomstige gezinnen en jonge echtparen (Kaart 3). Rond de kerk lag ongebruikt land, maar deze bestond uit tepetate - keileem - en leverde niets op. De
Audiencia verklaarde deze tepetate tot onvruchtbare grond, met als gevolg,
dat een nieuwe lundo legal moest worden opgemeten. Tot zijn grote woede
moest Arteaga twee omvangrijke percelen aan San Lorenzo afstaan.
Dit besluit is des te opmerkelijker, als men bedenkt dat Arteaga werkzaam
was op het Juzgado de Indios, het hof van de A udiencia dat juist dit soort zaken behandelde en gewoonlijk de pueblos de indios bevoordeelde. Hij zou met
behulp van een interne lobby zijn gelijk hebben kunnen halen 76). Dat dit niet
gebeurde zou de kracht van de letter van de wet in Nieuw-Spanje in dit soort
zaken kunnen onderstrepen. Macfarlane concludeert vrijwel hetzelfde omtrent de invloed van "het recht" in het vroeg-moderne Engeland en citeert met
instemming Thompson's opmerking, dat "the notion ofthe regulation and reconciliation of conflicts through the rule of law ... seems .. a cultural achievement of universal significance"77).
Een ander geval van grondverlies door een hacienda deed zich voor in 1750
(Kaart 4). Het dorp Santa Maria Huejolulco (Tlalmanalco) telde in dat jaar 25
gezinnen, tamelijk veel voor die tijd, waaronder 3 Otom! sprekende. Elk van
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KAART 3 De lundo legal van San Lorenzo Tezonco (Mexicalcingo), 1906
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de gezinnen zaaide een eigen perceel van de gemeentegrond in, maar op een
collectief bebouwde akker van de gemeente stond tarwe die voor de betaling
van het tribuut diende. De aankomende oogst van dat jaar was onvoldoende
voor de "subsistence" van de inwoners van het dorp en de lage tarweprijs beloofde niet veel goeds voor de betaling van het tribuut. De meeste gezinnen
hielden zich inmiddels ook bezig met houtnijverheid, maar de inkomsten
daarvan konden niet opwegen tegen een slechte oogst. De gobernador van het
dorp, Bernardo Velazquez, vroeg de Audiencia een langgerekt stuk grond aan
de kloof naast het dorp van de hacienda Porras af te nemen. Het perceel van
ongeveer 15 hectares zou voldoende zijn om het dorp weer voor enkele jaren
genoeg opbrengsten te geven. Velazquez' eis was bewust zeer gematigd geweest, omdat hij besefte dat de hacienda in dit geval de grond wettelijk niet behoefde af te staan. De Audiencia toonde zich ontvankelijk voor deze strategie
en schonk het dorp de grond 78).
Soortgelijke gevallen in de provincies Metepec, Cholula en Chalco bewijzen
hoe zwak de hereboeren stonden. Enkele hereboeren in Metepec, die vreesden
dat een bepaald verzoek om een fundo legal ten koste van hun akkers zou
gaan, boden het dorp in kwestie in totaa1257 hectare extra land aan. De leiding
van het betreffende pueblo de indios wees het aanbod verontwaardigd van de
hand, omdat de bedoelde grond, hoewel groter in oppervlakte, van mindere
kwaliteit was dan de percelen die men op het oog had. De leider van de pueblo
stelde dat de hereboeren tevreden mochten zijn dat men het liet bij dat ene verzoek, want twee wijken van het dorp had den voldoende inwoners om een
aparte dorpsstatus aan te kunnen vragen - inc1usief elk voor zich eenfundo legal - en dat zou de haciendas veel meer land kosten. In de beide andere genoemde provincies deden een paar hereboeren zulke aanbiedingen, eveneens
tevergeefs 79).
In geval van een negatieve uitspraak hadden de pueblos de indios aankoop
van grond kunnen overwegen, maar erg succesvol zou die poging vermoedelijk niet zijn geweest. Ewald noemt enkele typerende voorbeelden van pueblos
de indios in de vallei van Puebla die een hacienda wilden kopen. Deze pogingen strandden op de onwil van het belastingbureau van de Audiencia om garant
te staan voor een lening aan deze dorpen. Een ambtenaar lichtte de weigering
toe met de opmerking, dat de pueblos het geld dat voor de aankoop nodig zou
zijn maar moesten opsparen. In andere gevallen zocht de Audiencia een oplossing door eenfundo legal op te meten, die de grond van de hacienda die een
dorp op het oog had insloot 80 ).
De overheid had overigens geen ongelijk de dorpen een geringe kredietwaardigheid toe te denken, want de meeste waren als gevolg van de relatieve overbevolking in de late achttiende eeuw straatarm. Een ambtelijk inspectiebezoek
aan de provincie Tlaxcala in 1803 bracht aan het licht, dat het jarenlang door
de trtbutarios uit de provincie niet meer afgedragen tribuut het gevolg was van
armoede na versnippering van de grond binnen de fundo legal. Het was de
overheid duidelijk, dat de caciques, de Indiaanse elite, goed konden bestaan
van hetgeen men kon of liet bewerken, en dat twee-derde gedeeJte van de kleine boeren in de dorpen ternauwernood het hoofd boven water kon houden.
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Bovendien bleek dat een-derde van de inwoners van de pueblos de indios niet
meedee!de in de comun repartimiento en als landloos moest worden beschouwd . In andere provincies was de situatie niet veel anders 8 '). In de late
achttiende eeuw was de comun repartimiento voor een groot dee I van de keuters een gemeenschapsvoorziening aan het worden waar ze part noch dee! aan
konden hebben.
Dit bracht de positie van de gobernadores in gevaar; strijd met buitenstaanders kon deze veilig stell en. Om deze reden wierpen de gobernadores de indios
zich op als kampioenen van het volk. Zij namen in vee! gevallen het initiatief
tot een rechtszaak tegen een naburig dorp of hacienda. Bovendien trachtten ze
de eenheid in de dorpen te vergroten door de kwalijke rol van de Spanjaarden
in de zestiende eeuw uit de kast te halen, iets waar de ambtenaren van de Audiencia, uit een wellicht misplaatst schuldbewustzijn, niet ongevoelig voor waren. Opvallend is het proto-indigenista idioom dat de gobernadores hanteerden in de verdediging van hun zaken: de "Spanjaarden" werden tot onrechtmatige eigenaren van de Amerikaanse grond bestempeld. De caciques, waarvan een groot aantal als mesties of zelfs Spanjaard werd beschouwd en ook inderdaad de elite opleiding (een "Spaanse", zo men wi!) achter de rug had, presenteerden zich in het openbaar als verdedigers van een pre-Spaanse erfenis.
Het heeft er echter aIle schijn van dat deze indigenista-opstelling van de caciques een noodzaak was - de historicus Gruzinski spreekt van een uitvinding om de legitirniteit van hun positie in de gemeenschap te verstevigen, of wellicht
zelfs leven in te blazen . Het was lOwel een, opportunistisch, antwoord op verarming in de dorpen, als op de trek van de kleine boeren naar elders, naar nabije hacienda-gronden tot volledige emigratie uit de streek 82 ).

V

HET BEHEER VAN DE DORPSKAS

Resten twee laatste instellingen te bespreken: de dorpskas en de lekebroederschappen. De pueblos de indios beschikten als gemeente over instellingen als
een dorpskas, die gewoonlijk werden gevuld met inkomsten uit land dat door
de inwoners gezamenlijk werd bewerkt en daarom niet onder de comun repartimiento vie!. Dit land heb ik eerder benoemd als de propios en het lijkt me beter in deze paragraaf de term te handhaven ter onderscheid van de term gemeentegrond, die immers is gebruikt voor al het landbezit van de pueblos de
indios. De inwoners van de pueblos had den zich daarnaast verenigd in lekebroederschappen, gewoonlijk aangeduid als co/rad{as of hermandades. Deze
broederschappen hadden als taak het gezamenlijke re!igieuze leven vorm te geven, waaronder het financieren van feesten in de dorpen. Beide soorten instellingen, burgelijke en religieuze, werden bestuurd door de caciques uit de dorpen en op het eerste gezicht lijkt het of zij veel van hun kapitaal hieraan uitgaven. Dit doet zonder meer denken aan de eerder omschreven "civil-religious
hierarchy" . Hoe is dit te rijmen met het voorgaande? Deze paragraaf
bespreekt de ingredienten van dit ogenschijnlijk "levelling mechanism" aan
de hand van het beheer van de dorpskas door de gobernadores: het beheer van
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de inkomsten van deze kas uit collectieve arbeid, de opbrengsten van de propios en individuele contributies en het beheer van de uitgaven aan de
dorpslasten, zoals het tribuut en vooral de dorpsfeesten.
Centraal in de bespreking staan de dorpen die een deel van hun gemeentegrond in gebruik hadden als propios. Dat was op het grote totaal een minderheid onder de pueblos de indios. Er waren ook dorpen met een gemeentekas
die werd gevuld met het huis aan huis opgehaalde tribuut; in zekere zin was het
de bedoeling dat dit zo zou gaan in elk dorp. De propios werden meestal beheerd door de zittende gobernador. Hij mocht rekenen op de medewerking
van de tributarios uit het dorp, die in de vorm van onbetaald collectieve arbeid, /aenas genaamd, de perce len bewerkten. Dit was een overblijfsel uit de
pre-Spaanse tijd, toen de "heren" in de dorpen hun horigen voor zich Iieten
werken. De tribuutbetalende inwoners van de pueblos hadden belang bij de
opbrengst van de grond, aangezien die hen individueel van tribuutbetaling en
kerkelijke belastingen kon ontlasten. Omdat de arbeidsplicht niet overal in deze vorm is overgeleverd, kwam het wei voor dat de gobernadores landarbeiders huurden in het dorp zelf, tegen een loon van 1 Y2 real per dag
(zonsopgang-zonsondergang); een loonbedrag dat ook op de haciendas werd
uitbetaald. Een derde vorm was het beheer van de propios door de Spaanse
burgemeester, iets dat plaatsvond in de kerkdorpen. Dit was de Spaanse vorm
vanpropios, waarbij het land werd verpacht, of bewerkt via loonarbeid . In aile vormen werden de verdi ens ten in de dorpskas gestort. In de meeste gevallen
werd het geld uitgegeven aan belastingen en dorpsfeesten. Dit laatste overheerste zodanig dat de kosten van de dorpsfeesten de belangrijkste werden in
het kasboek. Bleef na aftrek van kerkeIijke en wereldlijke belastingen geld
over, dan yond verde1ing plaats.
Hier ligt wellicht een punt dat toelichting behoeft, omdat de dorpsfeesten
gewoonIijk een directe band hadden met kerkelijke feestdagen. De feesten
werden inderdaad georganiseerd en in hoge mate gefinancierd door de lekebroederschappen in de dorpen. Ook deze lekebroederschappen beheerden kapitaal om de financiering rond te krijgen. Zij hadden grond in eigendom, verhuurden muildieren aan vervoerders uit de dorpen, en bezaten vooral vee1 vee.
Daarnaast ontvingen de broederschappen contributies van hun leden, de inwoners van de dorpen. Opvallend is dat de lekebroederschappen werden geleid door bij toerbeurt gekozen co/rades of mayordomos, die in het algemeen
werden gekozen uit de groep van de caciques in een dorp, zodat dit ambt vergelijkbaar is met dat van de gobernadores op het politi eke vlak. In de late achttiende eeuw was het echter bedroevend slecht gesteld met de co/rad{as in de
dorpen. De aartsbisschop van Mexico, Don Alonso Nunez de Haro, in functie
van 1771 tot 1800, zag met lede ogen de achteruitgang zich voltrekken en greep
uiteindelijk in door niet levensvatbare broederschappen te verbieden, te ontbinden, of samen te voegen. De sanering slaagde redelijk, ofschoon vee I dorpelingen deze bemoeienis niet op prijs stelden 83 ).
Juist de verarming van de broederschappen heeft de gemeente geinspireerd
de dorpsfeesten mede uit de dorpskas te financieren. Dit streek tegen de haren
in van de politieke tak van het Spaanse bestuur in Nieuw-Spanje, want de
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ambtenaren bemerkten - in dezelfde tijd dat Nunez de Haro tot zijn sanering
overging - dat het zeer slecht was gesteld met de financiele situatie van de
dorpskassen. Ik heb de indruk, dat de ambtenaren, die de propios vanuit
Spanje kenden, buitengewoon verbaasd waren te bemerken dat in het overzeese gebiedsdeel niet alle dorpen over propios beschikten. Dit gebrek viel hen op
toen ze werden geconfronteerd met de stijgende hoeveelheid rechtszaken om
grondbezit in de late achttiende eeuw. Het gebrek was des te ernstiger met het
oog op het slagen van de hervormingsprogramma's, die enkele bepalingen
omvatten om trent de financiering van tribuut, kerkbelasting en dorpsschool
uit de dorpskas. De afdracht van het tribuut liep gevaar, lo vond men, als al
het geld op lOU gaan aan feesten . Maar er speelde een ideologische aspect mee:
de dorpsschool had tot doel de inwoners van de pueblos de indios de Spaanse
beschaving bij te brengen, vooral de taal en de godsdienst. Toen men deze
zaak prioriteit wilde geven, volgde uitstel vanwege de ooriogen in Europa en
uiteindelijk afstel omdat het Spaanse bewind in 1821 het veld moest ruimen 84 ).
Een hoge ambtenaar in Mexico-stad had het bewind in Madrid al in 1780 ingelicht over de dreigende mislukking van het overheidsbeleid op dit punt. Hij
verzocht zijn superieuren nadrukkelijk een goede regeling te ontwerpen voor
de propios en de dorpskas. Deze lOU de oude vervangen . Juist vanwege de verwarring om trent de interpretatie van de oude regels wist niemand wat de propios precies waren, lo me en de hij, en ontbeerden de pueblos de indios fondsen
voor een dorpskas. Hij pleitte voor de nauwkeurige uitvoering van de Spaanse
wetgeving op dit punt - die elk dorp propios zou moeten schenk en - en wenste
een sterke controle op de naleving van deze wetten. Tevens vroeg hij zich af
waar de dorpskas moest staan. De plaats van de kist, lo wist men uit ervaring,
gaf aanleiding tot het uitoefenen van feitelijke macht op basis van sociaal
prestige. De dorpskas was een kist met drie sloten en de drie sleutels behoorden
in elk geval in be waring te worden gesteld van een gobernador, de burgemeester en de priester. Deze hadden vaak tegengestelde belangen en zo zou
misbruik kunnen worden vermeden . De gobernadores beschikten reeds over
lOveel macht in de dorpen , dat de kist beter bij een van de andere sleutelbewaarders kon staan. Het stond deze ambtenaar ook tegen, dat men bij de vele
wisselingen van de gobernadores tel kens de kist lOU moeten verhuizen. De kist
behoorde op een vaste plaats te staan. De meest geschikte plek was de Casa
Real, het ambtsgebouw van de burgemeester, maar dan moest worden vermeden dat de kist in een woonvertrek lOU komen te staan lOdat de burgemeester
de zaken van de dorpsleiding lOU kunnen overnemen 8S ) .
De aanbeveling werd niet gehoord. Het was inmiddels gebruik geworden,
dat de dorpen die propios bezaten deze onder beheer van een gobernador hadden gesteld . In de meeste gevallen waren de andere sleutelbewaarders van de
dorpskas een vertegenwoordiger van de dorpsraad en de priester of de burgemeester. Daar de dorpsraad, lo die er was; eveneens door de dominerende caciques in een dorp werd beheerst, werd de dorpskas gewoonlijk beheerd door
de machtigste personen in het dorp . Indien de burgemeester of de priester de
macht van caciques had kunnen breken, stond de kist bij een van hen thuis en
beheerden zij de propios. Het kwam voor dat dorpen meerdere dorpskassen
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bezaten; in Izucar, een groot pueblo de indios, waren veertien wijken met elk
hun eigen dorpskas S6 ).
Niettemin was de onafhankelijke beslissingsmacht gereduceerd, want ondanks de machtspositie van de gobernadores hield de Spaanse staat nauwkeurig toezicht over de boekhouding van de dorpskas en de propios, vooral in de
late achttiende eeuw. De gobernadores moesten aile uitgaven, die tijdens hun
ambtstermijn waren gedaan, tot in details kunnen verantwoorden, van de
kosten van de kaarsen die waren meegevoerd in een processie tot het kalken
van het gemeentehuis. Het overschot, inclusief na aftrek van de kosten van de
dorpsfeesten, werd in de staatskas gestort. Sommige dorpen werd toegestaan
van dit geld aandelen van de Banco de San Carlos te kopen, de in de late achttiende eeuw opgerichte staatsbank van het koninkrijk. Dit hebben vooral de
dorpsgemeenschappen in de regios Oaxaca en Michoacan gedaan. Van de dorpen die in Centraal-Mexico lagen, kozen slechts enkele in de dunbevulkte
bergstreken gelegen pueblos de indios als Acatian, Tepeji de la Seda en Zacatian de las Manzanas voor deze belegging. De meeste aandelen werden echter
gekocht door de beide pueblos de indios die tot de gemeente Mexico-stad behoorden. Zij bezaten 200 van de in totaal1300 aanpueblosde indios verkochte
aandelen (150/0)S7).
Er zijn vee I gegevens beschikbaar over het beheer van de propios en de
dorpskas. Doch, enige voorzichtigheid is geboden, want dit materiaal is gebrekkig en biedt zeker geen inzicht in een vorm van dorpsboekhouding. Het
gaat uitsluitend om algemene gegevens van het beheer van de akker van de gemeente en een simpele staat van inkomsten en uitgaven. De lo belangrijke
handel in het kader van de repartimiento de comercios of de inkomsten uit
trekarbeid - het ging om zeer hoge bedragen - werden natuurlijk niet in de
boekhouding van de dorpskas opgenomen, hoewel het geld wei door de handen van de gobernadores ging. In het aigemeen werd de dorpskas gevuld met
bijdragen voor het tribuut, officieel een contributie van 1 Y2 real per tributario
(maar, zoals auteurs als Gibson en Tutino reeds hebben aangetoond, was dit
niet de totale tribuutlast van de inwoners van de dorpen). Hoewel het kon gebeuren dat de contributie soms letterlijk huis aan huis werd opgehaald, werd
in de regel de kas gevuld met de opbrengst van de propios. De boekhoudingen
tonen duidelijk dat het meeste geld voor feesten was bestemd. Met tegenzin
stond men geld af aan een dorpsonderwijzer, omdat deze als een Spaanse ambtenaar werd beschouwd. Dergelijke pottekijkers waren ongewenst of men oordeelde dat lO'n hoog bed rag voor een onderwijzer een grote verspilling was.
De overheid gaf echter niet toe, want het programma van acculturatie moest
doorgang vinden en voor minder dan het vastgestelde loon was geen onderwijzer bereid in de dorpen te werken. Evaluaties in 1774 en 1784 had den uitgewezen hoe slecht het met het plattelandsonderwijs in Nieuw-Spanje was
gesteld SS ).
Ofschoon er meerdere aanwijzingen zijn dat er geen problemen waren met
het beheer in de achttiende eeuw,lijken de berichten van later in die eeuw op
een verslechtering te duiden. De rekeningen van diverse gobernadores van
pueblos de indios in de provincie Texcoco uit 1787 en 1808, bijvoorbeeld, to-
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nen geringe winsten, en ook verliezen. De fiscus kreeg soms niet het volle tribuutbedrag, daar het tribuut de uitgaven van de dorpskas moest dekken. Dit
was in 1808 in Texcoco weI het geval; in 1787 nog niet, met verlies als resultaat.
De inkomsten uit de propios blijken nog slechts bij uitzondering voldoende
voor een sluitende balans, zoals die van de gobernador van Cuautlanzingo
(Otumba). In 1792 verkreeg hij 31 pesos en 6 reales uit de verkoop van mais,
veevoeder (tlazole), gerst en stro. Dit was een mager resultaat vanwege de misoogst van dat jaar. Zijn uitgaven aan papier (voor de boekhouding), kerkdiensten, dorpsfeesten en de schoolmeester waren zo hoog dat hij uit eigen zak
6 pesos en 4 reales bijpaste. Een jaar later was de situatie iets beter. Hij had
vier akkers verpacht voor 16 pesos in totaal en kon drank (pulque) verkopen
op de weekmarkten in de streek, 50 pesos en 6 reales . De winst was 16 pesos.
Deze liepen de volgende jaren buitengewoon op. In 1793-1794 verkocht de
nieuwe gobernador dezelfde produkten, aangevuld met pulque, de uit de agave gewonnen sterke drank, voor 241 pesos en 5Y2 reales. Er waren tevens nog
de inkomsten uit de pacht van de vier akkers van de gemeentegrond en de verkoop van peulvruchten. Aan feesten, missen, diverse kosten - inclusief het
transport van de mais en de aankoop van verpakkingsmateriaal - werd in totaal 127 pesos uitgegeven; een winst van 114 pesos en 5Y2 reales. Deze werd
aan de fiscus afgedragen 89 ).
De winst was in de eerste plaats het resultaat van de hoge prijzen van agrarische produkten in die tijd. De ontvangsten waren goed als de oogst van de akker van de gemeente tegen hoge prijzen kon worden verkocht. Maar het kwam
vaker voor dat de oogsten mislukten en er grote verliezen werden geleden. Dit
kon worden gedekt door zoals in Texcoco het tribuut niet volledig af te dragen. Dit was beslist niet illegaal, maar evenmin de gewoonte. Overigens mag
worden betwijfeld of de verliezen werkelijk grote financiele gevolgen voor de
gobernadores hadden, want uit de inkomsten van de trekarbeid en vooral de
repartimiento de comercios, die ik eerder in dit artikel besprak, zullen dergelijke verliezen meer dan goed zijn gemaakt. De reden voor de verliezen lag echter
toch vooral aan de kant van de uitgaven. De dorpen kochten imposante hoeveelheden was voor de fabricage van processiebeelden en kaarsen. Zij kochten
buitengewoon vee I vuurwerk. De priesters ontvingen hoge bedragen voor het
toedienen van sacramenten en het lezen van de missen. Er waren inderdaad
veel feesten. De belangrijkste waren het Paasfeest, Sacramentsdag (Corpus
Christi), Kerstmis en de zogenaamde Fiesta Titular, het naamdagfeest van de
beschermheilige van het dorp . De broederschappen droegen zorg voor de organisatie van deze feesten, maar - zoals gezegd - de gobernadores financierden ze in toenemende mate uit de gemeentekas. Ook de verkiezingen voor de
dorpsambten werden met een groot feest besloten, gefinancierd uit de dorpskas.
Men mag zich afvragen of hier wei van winst of verlies sprake was. Ik vermoed dat een factor van frauduleuze aard meespeelt, die het "verliesgevende
karakter" van het kasbeheer heeft aangescherpt. Van deze fraude is de aard en
de omvang mij niet duidelijk. De gobernadores van Otumba, bijvoorbeeld,
werden er in 1807 van beschuldigd de verliezen van de dorpskas doelbewust te
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hebben nagestreefd door te hoge vergoedingen aan de priesters te berekenen.
De gobernadores speelden de zwarte piet door naar de priesters, die te hoge bedragen lOuden vragen. De priesters wentelden in die tijd inderdaad het verlies
aan salaris - dat hen door de hervormingsgezinde Spaanse staat was opgelegd
- op de parochie af door de betalingen voor hun diensten op te schroeven. De
ambtenaren uit Mexico-stad merkten echter terecht op, dat dit de halve waarheid was, want de hoge uitgaven aan kaarsen, was en vuurwerk kon de
priesters niet worden verweten. In een bepaald geval was 75 pesos aan kaarsen
uitgegeven, terwijl de priester, die in kaarsen handelde, slechts 25 pesos had
ontvangen. Waar waren de resterende 50 pesos gebleven die de gobernador
aan de dorpskas had onttrokken? Een van de gobernadores verzocht de Kroon
de onderzoeksambtenaren terug te trekken, want "de boeren in het dorp waren zeer vroom en beklaagden zich niet over de hoge bedragen die ze voor hun
feesten moesten opbrengen"90). Dit argument moet niet worden onderschat.
Mijn indruk is , dat de feesten in de loop van de laatste decennia van de achttiende eeuw grootschaliger werden. Dit is een te toetsen hypothese voor verder
onderzoek in verband met wat eerder werd geconcIudeerd omtrent de betrokkenheid van de gobernadores bij het verdedigen van de grenzen van de/undo
legal.
Ik kan me niet aan de indruk onttrekken, dat geheel in overeenstemming
met de bevindingen van Chamoux, Wasserstrom en Schryer het beheer van de
dorpskas, en ook dat van de broederschappen, eerder gunstig uitviel voor de
caciques dan voor de kleine boeren in de pueblos de indios, het tegenovergestelde van een " levelling mechanism". De schaarse documentatie die mij ter
beschikking stond wijst op een algehele verarming in de pueblos de indios rond
1800. Het wachten is op case-studies van de dorpsgemeenschappen in
Centraal-Mexico in de koloniale tijd vanuit deze vraagstelling. De centrale
kerkelijke en wereldlijke overheid lijkt de verarmde situatie in de pueblos de
indios reeds in de jaren tachtig van de achttiende eeuw te hebben opgemerkt.
Men poogde de broederschappen te saneren, lOdat de sterkere zouden kunnen
overleven en het bestaan van hun leden zouden kunnen ondersteunen; de broederschappen verzorgden ook pensioenen voor weduwen, wezen, zieken, invaIiden en bejaarden. Men poogde propios in te stell en en men hoopte de gobernadores tot een goed beheer van de dorpskas te bewegen 91 ). Het resuItaat was
mager.

VOORLOPIGE EVALUATIE
Uit het archiefmateriaal blijkt, dat hoewel veel kleine boeren buiten de/undo
legal over kleine percelen in eigendom beschikten, de meerderheid van de inwoners van de pueblos de indios afhankelijk was van toewijzing van een akker
(com un repartimiento) van de gemeentegrond. Intern trad in de pueblos de indios als gevolg van de bevolkingsgroei na 1770 een welhaast algemeen gebrek
aan landbouwgrond op, lOdat de gemeentegrond onvoldoende was geworden.
Een oplossing moest natuurlijk vooral in een externe uitbreiding van het
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grondbezit worden gezocht, iets dat werd verhinderd door het dichte nederzettingspatroon op het hoogland. De meeste pueblos de indios beschikten dan
ook over nauweIijks meer dan de gemeentegrond die was samengesteld met
fundo legal en wat land via composiciones. Aileen de dorpen in de bergstreken
rondom het hoogland en aan de randen van het hoogland bezaten soms een ejido ofbeheerdenpropios. Een vaak succesvol alternatiefvoor de kleine boeren
was het "kraken" van land in bezit van hereboeren. Vooral als de betreffende
percelen minder belangrijk waren voor de hacienda, accepteerden deze de
"krakers" als pachters uit onmacht hen op vreedzame wijze van het land te
kunnen zetten.
De strijd om het land was noodzaak voor de pueblos de indios, maar werd
in werkelijkheid aangezwengeld door de caciques, die verlies van hun economisch aantrekkelijke positie in de dorpen wensten te voorkomen door in te
spelen op de nood van de armsten. Zoals gesteld, bracht de bevolkingsgroei in
toenemende mate dorpeIingen letterlijk buiten hun invloedsfeer: als de kleine
boeren zich op haciendagrond vestigden en geen tribuut meer aan het dorp afdroegen, als zij emigreerden naar de stad, en als zij het tribuut niet meer konden opbrengen. De enige remedie tegen dit verlies van macht was dat de caciques zich lOuden opwerpen als de kampioenen van de pueblos de indios en
langs die weg het groeiend aantal tributarios binnen hun invloedsfeer lOuden
kunnen houden.
Keer ik terug naar het doel van mijn uitgebreide beschrijving: de vraag naar
schijn en werkelij kheid van de "closed corporate peasant community". Afsluitend kan worden geconcludeerd, dat mijn verkenning van de positie van de
gobernadores in de dorpen van Centraal-Mexico - een rondtasten in een nog
duistere ruimte - een bevestiging heeft opgeleverd van het wantrouwen ten opzichte van het bestaan van de "closed corporate peasant community" in het
achttiende-eeuwse Nieuw-Spanje, een wantrouwen dat voortvloeit uit de mening van Europese geschiedschrijvers. De dualistische, symbiotische structuur
van de koloniale samenleving, die door Wolf en velen na hem is beschreven, is
niet in overeenstemming met het beeld dat oprijst uit de documentatie. De
kleine boeren waren, in hoofdzaak individueel, nadrukkeJijk onderdeel van
het raderwerk van de economische structuur van Centraal-Mexico; zij waren
niet veroordeeld tot uitsluitend de "subsistence" -Iandbouw en seizoenarbeid
op de haciendas of in de zilvermijnen. De economische structuur lOU lOnder
de nijverheidsproduktie in de pueblos, verhandeld via de repartimiento de comercios, of lOnder het vervoer van de duizenden muildierdrijvers in elkaar
zijn gezakt; wat overigens ook bleek na het tijdelijk verbod van 1786. Zoals
eerder vastgesteId, moeten de pueblos de indios in dit kader bezien een open
karakter hebben gehad. Er is geen reden, lOals historici die werken in het Latijnsamerikaanse veld aanvankelijk meenden, om aansluiting te lOeken bij het
model van Wolf.
Hoe moeten we het corporate karakter interpreteren? Dat de positie van het
dorpsbestuur sterk op dat van het model van de "closed corporate peasant
community" is het gevolg van de wijze van analyse van de politieke structuur
die in beide modellen - zowel het Europese als de moderne versie aangaande
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de "civil-religious hierarchy" - ligt besloten. De machtspositie van de gobernadores en die van de leiding van de broederschappen, vloeide voort uit de
"voor-wat-hoort-wat"-ideologie van die tijd: status en rijkdom in ruil voor
het bieden van economische zekerheid. De "gemeenschap" was vooral een
zaak van de rijkeren in het dorp, die de middelen konden aanwenden om de
armsten te exploiteren en in een afhankelijkheidsrelatie te houden. Voortbordurend op dit patroon zou men kunnen stellen, dat het indigenismo, de
"Strijd der Indianen" die in deze tijd lijkt te zijn ontstaan, vooral in het belang van de elite was·').
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nevertheless it cannot be described as unpolitical either, since it supposed definite, and
passionately held, notions of the common weal- notions which, indeed, found some
support in the paternalist tradition of the authorities; notions which the people reechoed so loudly in their turn that the authorities were in some measure, the prisoners
of the people. Hence this moral economy impinged very generally upon eighteenthcentury government and thought, and did not only intrude at moments of disturbance" .
Het beg rip "moral economy" werd voor het eerst gebruikt door Thompson, maar de
antropoloog Scott heeft het uitgebreid met het belangrijke begrip "subsistence ethic" ;
zie zijn: The moral economy of the peasant; Rebellion and subsistence in Southeast Asia
(New Haven 1976). Scotts begrip komt echter neer op het voorzien van Thompson's omschrijving van een label. Ik spreek van de ecologische ethiek en breid het begrip uit met
de onderzoeksresultaten van Sabean, Burke, Berkner, Collomp, etc.; zie Ouweneel, Onderbroken groei. Mijn interpretatie impliceert, dat de ruilverhouding voortdurend in
beweging was. De armsten heben zich niet zonder meer neergelegd bij de pogingen van
de elite de ruilverhouding te veranderen. Er was niet alleen openlijk en gewelddadig protest, een wijze van verzet die goed is onderzocht vanwege de goede documentatie, maar
ook sluimerend verzet. Een harde confrontatie volgde pas nadat kleine " speldeprikken" waren genegeerd. In de rege1 kwam het zelfs niet eens tot openlijke uitbarstingen .
Voorbeelden van dit soort verzet in Centraal-Mexico worden in de loop van mijn boek
gegeven. De moral economy was overigens al genoemd in Thompsons lange stu die Making of the English working class (New York 1963). J .C. Scott, Weapons of the weak;
Everyday forms of peasant resistance (New Haven 1985); "Exploitation in rural class
relations, a victim's perspective", Comparative Politics (1975) 489-532, vooral494; R.
Wilkinson, Poverty and progress; An ecological model of economic development (Londen 1973); R. Muchembled, Culture populaire et culture des elites dans la France moderne (XV"-XVIII" siecles) (Parijs 1978); J. Delumeau, La peur en Occident,
XIV"-XVIII"siecle; une cite assiegie (Parijs 1978). In Latijns-Amerika is het concept van
de, ,moral economy" inmidde1s besproken in J . Tutino, From insurrection to revolution
in Mexico; Social bases ofagrarian violence, 1750-1940 (Princeton 1986); A . McFarlane,
"Civil disorders and popular protest in late colonial New Granada" , Hispanic American Historical Review 64 (1984) 17-54 en E .D . Langer, "Labor strikes and reciprocity
on chuquisaca haciendas", Hispanic American Historical Review 65 (1985) 255-278 .
29) Vassberg, Tierra, 51-54 en 69-76; Hilario Casado, Senores, mercaderes y campesinos; La comarca de Burgos a/ines de la Edad Media (Valladolid 1987) 536-548.
]0) R. Hassig, Trade, tribute and transportation; The sixteenth-century political economy of the valley of Mexico (Norman 1985) 105-106; Ch . Gibson, The Aztecs under
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Spanish rule: A history of the Indians of the valley of Mexico, 1519-1810 (Stanford
1964) 258-270; R. Hoekstra, "A different way of thinking: Contrasting Spanish and Indian social and economic views in Central Mexico (1550-1600)" in: Ouweneel & Miller,
Indian community (in voorbereiding) . Een goede inleiding aangaande de Indianen in de
wetgeving van Nieuw-Spanje is van W. Borah, Justice by insurance; The General Indian
Court of colonial Mexico and the legal aides of the half-real (Berkeley 1983).
JI) Het geografische aspect van landbouw, economie en migratie wordt uitgebreid
besproken in Ouweneel, Onderbroken groei, 47-107.
32) Dit blijkt ook uit de kaarten die zijn gepubliceerd door P. Gerhard, A guide to the
historical geography of New Spain (Cam bridge 1972) 26-28 en F. Tichy, "Siedlung und
Bev61kerung im Raum Puebla-Tlaxcala am Ende des 18. lahrhunderts dargestellt im
Kartenbild", Jahrbuchfur Geschichte von Staat, Wirtschaft, und Gesellschaft Lateinamerikas 10 (1973) 207-235, vooraI214-218.
33) Veelliteratuur over de staatsvorm van Latijns-Amerika in de koloniale tijd wordt
besproken in het handboek van H. Pietschmann: Lateinamerika: diestaatliche Organisation des kolonialen Iberoamerika (Stuttgart 1980). Een overzicht van de hervormingspolitiek van het Huis Bourbon is ook het onderwerp van M.A. Burkholder & D.S.
Chandler, From impotence to authority; The Spanish Crown and the American Audiencias, 1687-1808 (Columbia 1977) en vooral D.A. Brading, Miners and merchants in
Bourbon Mexico, 1763-1810 (Cambridge 1971) .
34) Mexico-stad: Archivo General de Indias, Indiferente General 108; Biblioteca Nacional, Ms. 2449, exp o 19.
") S.F. Cook & Woodrow Borah, Ensayos sobre historia de 10 poblaci6n; Mexico y
el Caribe (Mexico-stad 1977) I, 143-152, 175, 196. Archivo General de la Nacion, Tributos 43, expo9, Tributos 8, expo I, Tributos II, exp o5 en 8; Archivo General de Indias,
Indiferente General 107; Biblioteca Nacional, Ms. 2450, expo 106.
36) Dit in Ouweneel, Onderbroken groei.
37) Vassberg, Tierra.
38) Over de gobernadores en andere bestuurders bestaat veel documentatie o.m.: Archivo General de la Nacion, Tierras Vols . 191,2626,2382,1815,1413,2690,2672,2059,
1919,2401,2621, 1458, 1407,2520. Zie tevens Ouweneel, Onderbroken groei, 149-207;
Chance en Taylor, "Cofradias and cargos", 15-16; D. Dehouve, .. EI pueblo de indios
y el mercado: Tlapa en el siglo XVIII", in: Ouweneel & Torales Pacheco, Empresarios,
86-102, vooral87.
39) Archivo General de la Nacion, Indios 80; Archivo General de Indias, Mexico 1939;
Archivo General de la Nacion, Tributos 2, exp o 6; Gibson, Aztecs, 126, 167, 180,
217-219,389; Van Young, "Conflict", 75-79; 1 .M. Tutino, "Provincial Spaniards, Indian towns and haciendas: interrelated sectors of agrarian society in the Valleys of Mexico and Toluca, 1750-1810", in: Altman en Lockhart, Provinces, 177-194, vooral
182-187. Voor de taalgrenzen: Gerhard, Guide, 6.
40) Zie o.m.: Archivo General de Indias, Mexico 1823, expo 6, en Mexico 1411, expo
836; W. Osborn "A community study of Metztitlan, New Spain, 1520-1810" (Ph. D.
diss. , University of Iowa 1970) 56-62,118-119; Van Young, "Conflict", 67; Tutino,
"Provincial Spanjards", 183-187; "Creole Mexico: Spanish elites, haciendas and Indian towns, 1750-1810" (Ph .D. diss., University of Texas at Austin) 276-281.
41) Over het tell en van de tributarios: Ouweneel, Onderbroken groei, 77-82 .
42) Mijn onderzoek naar de kenmerken van de repartimiento de comercios is v~~r het
grootste deel gebaseerd op archiefmateriaal uit Sevilla: Archivo General de Indias, Indiferente General 107 en 108, Mexico 1675, 1868, 1872. Ik heb het echter getoetst, zoals
nog zal blijken, aan boekhoudkundig materiaal uit Mexico. In de literatuur wordt de repartimiento o.m. besproken door: B. Hamnett, Roots of Insurgency, Mexican Regions,
1750-1824 (Cambridge 1986) 78-80; Politics and trade in southern Mexico, 1750-1821
(Cambridge 1971), H. Pietschmann, "Agricultura e industria rural indigena en el Mexico de la segunda mitad del siglo XVlII", in: Ouweneel & Torales, Empresarios, 71-85;
"Der Repartimiento-Handel der Distriktsbeamten im Raum Puebla im 18. lahrhundert", Jahrbuch fur Geschichte von Staat, Wirtschaft, und Gesellschaft Lateinamerikas 10 (1973) 236-250; Dehouve, "Pueblo de indios", 86-102. Voor de
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repartimiento (reparto) in het koloniale Peru : Slicher van Bath, "Botsing in de Andes",
134; A. Moreno Cebrian, El corregidor de indios y la econom[a peruana del siglo XVIII
(Madrid 1977). Ik vraag mij af of Moreno Cebrian niet in de val is gel open die het archiefmateriaal op dit punt heeft gezet. Immers, er was een grote discussie gaande in Madrid over de afschaffing van de repartimiento/ reparto in Nieuw-Spanje en Peru en
tijdens het debat produceerden de ambtenaren van de Kroon en de volgelingen van Galvez de meeste stukken. De teneur van deze stukken is anti-repartimiento/reparto: de
ambtenaren moesten letten op de inkomsten van de schatkist en met op die van henzelf.
Moreno voigt overduidelijk deze teneur en citeert de stukken vrijwel kritiekloos. Ik heb
getracht de argumenten van het debat te toetsen aan gegevens uit boekhoudingen die ik
in Mexicaanse archieven heb gevonden en kwam uiteindelijk tot de conclusie dat de
"Galvez-factie", die aan de macht was en van de repartimiento afwilde, over Mexico
sterk gekleurde en vaak onjuiste informatie heeft gegeven, waarbij uitzonderingen werden opgeblazen tot regel. Het zou kunnen, en lijkt mij aannemelijk, dat dit ook voor Peru geldt. Het is duidelijk dat dit onderwerp nadere bestudering verdient; Stanley Steins
"Bureaucracy and business in the Spanish empire, 1759-1804; Failure of a Bourbon reform in Mexico and Peru" , Hispanic American Historical Review 61 (1981) 2-28, kan
niets meer zijn dan een aanzet tot deze bestudering.
43) Archivo General de Indias, Mexico 839,840,841,842.
44) Archivo General de Indias, Mexico 1675.
45) Archivo General de Indias, Mexico 1675 .
'6) Archivo General de Indias, Mexico 1675.
47) Archivo General de Indias, Mexico 1675. In tegenstelling tot wat Wolf stelt, waren
het ossespan en de ploeg reeds vroeg in de koloniale tijd in de pueblos de indios in
gebruik .
48) Archivo General de la Nacion, Tributos vol. 22, expo 2 en 3. Voor een soortgelijk
geval: Archivo General de la Nacion, Tierras 2553, expo II, betreffende Tlalmanalco in
de provincie Chalco, 1749.
49) Tutino, "Creole Mexico", 348. Over het belang van de fiestas voor de dorpssolidariteit: Osborn, "Community study", 205-206. In Metztitlan leidde een overheidsverbod op eenfiesta vanwege gesignaleerde armoede in de dorpen van de provincie tot een
opstand. Ook Serge Gruzinksi, "La 'segunda alculturaci6n': el estado ilustrado y la religiosidad indigena en Nueva Espaiia (1775-1800),', Estudios de Historia Novohispana 8
(1985) 175-201, vooraI189-192; J. M. Ingham, Mary, Michael and Lucifer; Folkcatholicism in central Mexico (Austin 1986).
'0) Archivo General del Estado de Tlaxcala 1767,leg. 3, expo 38.
") Archivo General de Indias, Mexico 1675; Archivo General del Estado de Tlaxcala
1767, leg. 4, expo57. Voor een identiek geval in het Metztitlan: Osborn, "Community
study", 83 .
") Archivo General del Estado de Tlaxcala 1772,leg. I, sueltos . Zie ook het testament
van de hacendado: Archivo General del Estado de Tlaxcala 1773, leg. 3, expo70.
OJ) Tutino, "Creole Mexico", 157-158; vooral echter R. Serrera Contreras, Guadalajara granadera. Estudio regional novohispano, 1760-1805 (Sevilla 1977) 76,84,93-96,
192-199,200-201,209,258,265-266,270-271.
,.) Archivo General de Indias, Mexico 1575 en 1675, Indifirente General 107; Biblioteca Nacional, Ms . 2450, expo 122. Dit ook in Stein, "Bureaucracy and business" , en
voor Yucatan in Farris, Maya society, 44-79, 83-85, 194,266,284,359,369-370.
50) Dehouve, "Pueblo de indios". Ook Archivo General de Indias, Indifferente General108.
'6) Naar Fuentes 173.567.
") De berekeningen zijn gebaseerd op criteria verstrekt door loop van der Meer, kippenboer te Pijnacker, Zuid-Holland. De cijfers omtrent de eieren komen uit Pietschmann, "Repartimiento-Handel" , 245; uit een document gepubliceerd in: E. Florescano
& I. Gill, Descripcions econ6micas regionales de Nueva Espana; Provincias del centro,
sudeste y sur, 1766-1827 (Mexico-stad 1973) 158-184 en Archivo General de Indias,
Mexico 1739, 1868, 1872 en 1675. Zie tevens : Tutino, "Creole Mexico", 167.
'S) Archivo General de Indias, Mexico 1675.
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SO) Pietschmann, "Repartimiento-Handel", 243 (incl. noot 10), 244, 246-247.
60) Zie: S. Wood, "Thefundo legal or landspor raz6n de pueblo: new evidence from
central New Spain", in: Ouweneel & Miller, Indian community (in voorbereiding). Zie

verder: Archivo General de la Nacion, Tierras 552, expo 2, Tierras 565-1, expo 2; E. Barrett, "Indian community lands in the tierra caliente of Michoacan", Jahrbuch fur Geschichte von Staat, Wirtschaft, und Gesellschajt Lateinamerikas II (1974) 78-120,
vooral 98; W. Traumann, Las transjormaciones en el paisaje cultural de T1axcala durante la epoca colonial (Wiesbaden 1981) 107-111; Taylor, Drinking, 24-25.
61) Gibson, Aztecs. Gibson heeft veel van zijn conclusies van deze klassieke stu die
herroepen naar aanleiding van meer recent historisch onderzoek; zie zijn "Indian societies under Spanish rule", eerst gepubliceerd in delen van de Cambridge History ofLatin
America (1984); ik heb de versie gebruikt uit: L. Bethell, red., Colonial Spanish America (Cambridge 1987) 361-399. Florescano houdt echter vast aan Gibsons oorspronkelijke uitlatingen: zie zijn "The hacienda in New Spain", in dezelfde bundel als het artikel
van Gibson dat een meer modern geluid laat horen, Colonial Spanish America, 250-285.
6') De composiciones de tierras zijn helder besproken in S. Wood, "Corporate adjustments in colonial Mexican Indian towns: Toluca region, 1550-1810" (Ph .D. diss.,
University of California, Los Angeles 1984) 110-153.
63) Archivo General de la Nacion, Tierras 1644, expo 4; ook geciteerd in: Wood, "The
funda legal", 12-13.
64) De landmeter deed zijn uiterste best elk detail van het dorp in de kaart en de bijbehorende beschrijving op te nemen. Deze werd met ondertekende getuigenverklaringen
aan de Audiencia gezonden. De publikatie is in Gisela Von Wobeser, Laformaci6n de
la hacienda en la epoca colonial (/608-/729) (Mexico-stad 1980) 136-137, kaart 10. Ik
heb echter het originele document gebruikt; Archivo General de la Naci6n, Tierras 476,
expo 1.
65) Archivo General de la Nacion, Tierras 1518, expo 5; ook expo I. Zie ook de berekening in Ouweneel, Onderbroken groei, 330 noot 23, 331 noot 41.
66) Archivo General de la Nacion, Tierras 624-1, expo I; ook 624-Il, expo 2. Over de
pachters in de regio Michoacan zie D. A. Brading, Haciendas and ranchos in the Mexican Bajio; Le6n 1700-/860 (Cambridge 1978); C. Morin, Michoactin en la Nueva Espana del siglo XVIII; Crecimiento y desigualdad en una econom{a colonial (Mexico-stad
1979); E. Van Young, Hacienda and market in eighteenth-century Mexico; The rural
economy of the Guadalajara region, /675-/820 (Berkeley 1981); Tutino, Insurrection.
67) Archivo General de la Nacion, Tierras 1518, expo I; E. Perez Rocha, La tierra y el
hombre en la villa de Tacuba durante la epoca colonial (Mexico-stad 1982) 68,94-99,
150; C. Rodriguez, Comunidades, haciendas y mano de obra en Tlalmanalco (siglo
XVIII) (Mexico-stad 1982) 50; M. Loera, Econom{a campesina ind{gena en la colonia;
Un caso en el Valle de Toluca (Mexico-stad 1981) 61-64; Barrett, "Indian community
lands", 77-98,100-102; Tutino, "Creole Mexico", 276; Gibson, Aztecs, 257-270; Van
Young, "Conflict", 75-79.
68) Archivo General de la Nacion, Tributos 24, Tributos 22, Tributos 2, Tributos 35,
Tributos 8, Intendentes 73, Historia 578; Archivo Historico de Hacienda 385, 386; Archivo General del Estado de Tlaxcala 1772, leg. I, 1742, 1757; Archivo Hist6rico Nacional, Consejos 20.723, Consejos 21.460, Jesuitas 89; Archivo General de la Nacion,
Tierras 445, Tierras 2771, Tierras 2452, Tierras 2550, Tierras 1109, Tierras 2151, Tierras
2160, Tierras 2774, Tierras 1878, Tierras 1508, expo 4; Von Wobeser, Formaci6n, 69-87;
Loera, Econom{a campesina, 61-64.
6.) Archivo General de la Nacion, Tierras 1518, expo I; zie ook: J. M. Tutino, "Hacienda social relations in Mexico: the Chalco region in the era of independence", Hispanic American Historical Review 55 (1975) 496-528, vooral 498-499, 500-501, ook:
"Provincial Spaniards", 183-186; Osborn, "Community study", 118-128.
70) O.m. Archivo General de la Nacion, Tierras 2542, Tierras 2381, Tierras 2538,
Tierras 2680, Tierras 1531, Tierras 2039, Tierras 2513, Tierras 1878. Ook Osborn,
"Community study".
71) Rodriquez, Comunidades, 54-57 .
72) Archivo General de la Nacion, Tierras 1508, expo 4.
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73) Archivo General de la Naci6n, Tributos 24, expo 26.
74) Voorheen gold eenfundo legal op basis van een comlin de varas van 500 varas; een

vierkant dus van 1000 bij 1000 varas.
75) Ouweneel, Onderbroken groei, 168-178.
'6) Archivo General de la Naci6n, Tierras 2911, expo I; Borah Justice.
") Thompson zoals aangehaald in Macfarlane, Culture of capitalism, 76. Het is opmerkelijk hoeveel conflicten in Nieuw-Spanje voor het gerecht werden uitgevochten en
niet via bijvoorbeeld bloedwraak. Oit verschilt niet veel van Macfarlane's analyse van
de situatie in Engeland in die tijd. Oit vereist een gedegen comparatief onderzoek.
") Archivo General de la Naci6n, Tierras 1542, expo 2.
19) Archivo General de la Naci6n, Tierras 2234, expo 1; expo 2; 1518, expo 6.
'0) Archivo General del Estado de Tlaxcala, 1742 leg. 2, expo 37; U. Ewald, "Versuche zur Anderung der Besitzverhaltnisse in den letzten lahreszehnten der Kolonialzeit;
Bestrebungen im Hochbecken von Puebla-Tlaxcala und seiner Umgebung zur Riickfiihrung von hacienda-land an Gutsarbeiter und indianische Oorfsgemeinschaften", Jahrbuch fur Geschichte von Staat, Wirtschaft, und Gesellschaft Lateinamerikas 7 (1970)
239-251; M. Loera, "Calimaya u Tepamaxaico, tenencia y transmisi6n hereditaria de la
tierra en dos comunidades indigenas. Epoca colonial" (Scriptie Universidad Iberoamerica 1977) 77; Perez Rocha, Tierra, 108-109; Osborn, "Community study", 121-124.
Ook Wasserstrom, Class and society.
81) Archivo Hist6rico Nacional, Consejos 20.727, expo 1; Tutino, "Hacienda",
500-501.
") S. Gruzinski, "La red agujerada; Identidades etnicas y occidentalizaci6n en el
Mexico colonial (siglos XVI-XIX)", America Indigena 36 (1986) III, 411-433, vooral
419-421,429. De hier geschetste rol van de caciques ben ik in vrijwel elke rechtszaak om
landbezit uit de periode 1790-1810 tegengekomen. Zie ook over dit thema: F. 1. Schryer,
"Peasants and the law: a history of land tenure and conflict in the Huasteca", Journal
of Latin American Studies 18 (1987) 283-311.
83) Over de cofradias: A Lavrin, "Mundos en contraste: cofradias rurales y urbanas
en Mexico a fines del siglo XVIII", (Paper Mexico-stad 1983) 3-28; "Rural confraternities in the local economies of New Spain: the bishopric of Oaxaca on the context of colonial Mexico", in: Ouweneel & Miller, Indian community (in voorbereiding); S.
Gruzinski, "Indian confraternities, brotherhoods and mayordomias in Central New
Spain : a list of questions for the historian and the anthropologist", in: Ouweneel & Miller, Indian community (in voorbereiding); Wasserstrom, Class and society, 23-31,
40-41,70-77,87-89 en zijn conclusie; Chance & Taylor, "Confradias and cargos", 7-14;
Archivo General de la Naci6n, Bienes Nacionales 585 .
84) Archivo Hist6rico de Hacienda 385, expo 1.386, expo 4; Archivo Hist6rico Nacional Consejos 20.723,20.727 en 21.460; Archivo General de la Naci6n, Indios 80; Archivo General de Indias, Mexico 1868; Archivo General de la Naci6n, Bienes Nacionales
585; Osborn, "Community study", 127-128, 143, 189-193; Gruzinski, "Segunda aculturaci6n" .
OS) Archivo General de Indias, Mexico 1868.
'6) In deze provincie lagen officieel26 pueblos de indios, maar rond 1800 telde men er
84 gobernadores; 14 in het dorp Izucar zelf en gemiddeld 2 tot 3 in de andere dorpen. Ter
vergelijking met enkele willekeurige andere provincies: Tochimiico telde 16 gobernadores over 5 pueblos de indios, Tecali 26 over 3, Actopan 71 over 7, Yahualica zelfs 86 over
7. Maar ook zijn er voorbeelden als Tehuacan met 29 gobernadores over 25 pueblos de
indios, Ixtlahuaca met 130 over 61, Malinaico met 40 over 18, Tulancingo met 115 over
57 of San luan de los Llanos met 24 over 18.
") Archivo General de Indias, Mexico 1868; Archivo General de la Naci6n, Tributos
43, expo 9, Tierras 1580, expo 1; L. E. Henao, Tehuactin. Campesinado e irrigaci6n
(Mexico-stad 1980) 75-78. 1. A. Calder6n Quijano, EI Banco de San Carlosy las comunidades de indios en Nueva Espana (Sevilla 1963) 62-72, 113-114; Osborn, "Community
study", 189-193.
88) Boletin del Archivo General de la Naci6n 3a serie 7:2 (1983/23) 7-10. Over de onderwijzer: Gruzinksi, "Segunda aculturaci6n", 186; hij somt een belangrijk aantal plat-
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telandsscholen op - vooral in de meer gei"soleerde streken - waar men de Spaanse
cultuur onderwees.
89) Archivo Hist6rico de Hacienda 386, expo 4, 385, expo I en 6; Boletin del Archivo
General de la Nacion 3a serie 7:2 (1983123) II, 20-36.
90) Rodriguez, Comunidades, 55.
91) Wasserstrom, Class and society; Schryer, "Class conflict"; "Peasants and the
law". Archivo Hist6rico Nacional, Consejos 20.723, expo 3.
92) Voor een soortgelijke conclusie over dit karakter van het indigenismo in het hedendaagse Mexico, en vooral over het gebruik van het Nahuatl ter bestendiging van het gezag der caciques, zie aile eerder genoemde werken van F. J. Schryer, alsmede o.m. J. A.
Flores Farfan, "Elementos para un analisis critico de la educaci6n bilingiie bicultural",
Papeles de la Casa Chata 3 (1988) 41 -48; J. H. Hill & K. C. Hill, Speaking Mexicano;
Dynamics of syncretic language in central Mexico (Tuscon 1986).

XII

LUCIFERS EN KRAMERI1EN. DE JAPANSE ENTREE OP DE
INDONESISCHE AFZETMARKT, 1895-1913*)
door
A. VAN AELST
Ten aanzien van Japan in het algemeen en de Japanse economie in het bijzonder zijn enke1e vaste patronen waar te nemen die als pasmunt dienen in de discussies over de positie van Japan binnen de wereldeconomie. Zo zou Japan gedurende de Tokugawa-periode (1600-1868) een economisch achterlijke, statische feodale samenleving zijn geweest die zich ten koste van de eigen vooruitgang afsloot voor moderniserende Westerse invloeden. Dat diezelfde samenleving zich na de Meiji-omwenteling van 1868 met succes een economie naar
Westers model aanmat zou dan des te opmerkelijker zijn geweest omdat men
immers direct vanuit de Iniddeleeuwen het industriele tijdperk inging. In het
verlengde van dit succes ligt de derde gemeenplaats : de nieuwe industrieen
produceerden zelfs zoveel dat er geexporteerd kon worden en er met de
Westerse producenten geconcurreerd moest worden om afzetmarkten. Dat
Japan als winnaar uit die concurrentiestrijd kwam na de Eerste Wereldooriog
kon echter maar een reden hebben: Europa had het in die ooriog te druk met
oorlogvoeren om de Aziatische afzetmarkten van zijn produkten te voorzien
en Japan maakte misbruik van de situatie door zich te nestelen op die markt.
W.W. Lockwood stelt het zo in zijn standaardwerk over de J apanse economische ontwikkeling: "Then, just as Japan seemed near the end of the rope, the
entire prospect was suddenly altered. War broke out in Europe. Thus her industry was in a position to take full advantage of the fabulous opportunities
that developed"').
Vooral voor Indonesie lijkt deze stelling op te gaan: "In den wereldooriog
kreeg Japan de gelegenheid om zijn afzet in Nederlands Indie, evenals in andere landen van het verre oosten belangrijk te vergroten .. .. Japan was officieel
wei bij de oorlog betrokken maar heeft bijna geheel niet gevochten en de ge1egenheid aangegrepen om zijn handel geweldig uit te breiden"2).
Van de drie genoemde e1ementen (statische Tokugawa-periode, verrassende
modernisering na 1868, plotselinge verovering van de Aziatische markt in
1914-1918) zijn de eerste twee inmiddels sterk gerelativeerd. De Tokugawaperiode blijkt gekenmerkt door een economische dynamiek die de basis legde
voor industrialisering na 1868, een jaar dat wellicht meer politiek dan economisch een breekpunt vormde 3 ). Deze benadering heeft misschien minder schilderachtige en opzienbarende elementen maar biedt in ieder geval een meer
structure1e verklaring. Wellicht is ook v~~r het derde aspect een meer structurele verklaring vindbaar. Daarvoor bezien wij eerst het algemene beeld van de
Japanse afzet in Nederiands-Indie zoals deze na 1913 is ontstaan. Daarna zullen aan bod komen de markt in Nederlands-Indie en de invoer uit Japan.
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DE JAP ANSE AFZET

In grote lijnen bezien nam de Japanse export naar Nederlands-Indie na het uitbreken van de oorlog sterk toe tot rond 1920 het niveau van gemiddeld 90 miljoen gulden per jaar bereikt was, om daarna terug te lopen tot 70 miljoen rond
1926, een niveau dat nog altijd tienmaal zo hoog lag als in het vooroorlogse
topjaar 1913 4 ). Japan veroverde daarbij een marktaandeel van 10070, terwijl
Nederland zijn aandeel in de Indonesische invoer zag terugvallen van 33 %
naar 18%5).
Tussen 1929 en 1931 wist Japan op de ranglijst van importeurs op te klimmen van de vierde naar de eerste plaats, een plaats die tot dan toe altijd aan Nederland was voorbehouden 6 ). Vooral de Nederlandse katoenindustrie verloor
een belangrijk deer van haar buitenlandse afzetmarkt aan de jonge Japanse
textielsector.
Blijkens de zeer schaarse opmerkingen over de Japanse verkopen in
Nederlands-Indie was dat onderwerp tot 1914 kennelijk geen bron van
omuse). Nog in 1916 kon P.A. Roeper Bosch menen dat voor een "penetrati·
on pacifique" van Japan in Nederlands-Indie geen enkele vrees hoefde te bestaan, een mening waar hij in 1918 van terugkwam: "wei degelijk ook begint
de Japansche industrie in Indie die plaats in te nemen, welke onze Nederlandsche nijverheid er langzamerhand verliest ten gevolge van de afgebroken verbindingen ter zee""). Twee jaar later erkende hij de Japanse concurrentie nog
wei, maar meende hij dat "het gevaar der Japansche concurrentie niet ernstig
is te noemen, vooropgesteld dat wij spoedig tot normale omstandigheden terugkeren"9). Die normale omstandigheden moesten dan weI inhouden dat Nederland, zoals andere landen, afzag van de tot dan gevoerde vrijhandelspolitiek die de deur wijd openhield voor Japanse produkten'O). Tariefmuren en
importquota's die de Nederlandse export naar Nederlands-Indie zouden beschermen waren maatregelen die veer voorstanders trokken, waarbij de rechtvaardiging was dat Japan vee I minder betrok uit Nederlands-Indie dan het er
afzette. Al vanaf de oorlog vertoonde de Japanse handelsbalans immers jaarIijks een flink overschot"), hetgeen in een periode waarin velen het reciprociteitsbeginsel aanhingen als oneerlijk werd gezien").
De voorstanders van afscherming van de Indonesische markt hadden vooral
de belangen van de Nederlandse industrie in gedachten, de tegenstanders echter hadden meer oog voor de belangen van de Indonesische land- en mijnbouwondernemingen. Goedkope produkten voor de Indonesische arb eiders
betekenden immers een lager algemeen kostenpeil, de mogelijkheid van lagere
lonen en dus lagere produktiekosten, hetgeen de concurrentiepositie op buitenlandse markten ten goede kwam 13). Tot het begin van de jaren dertig was de
planters lobby het meest succesvol: de deur bleef open.
De economische discussie werd echter steeds meer overstemd door politieke
argumenten. Ook voor Nederlands-Indie gold "that during this period Japan's commercial expansion and her territorial aggression were treated by many critics as moral equivalents" 14), of in het Nederlands: "een industrieele expansie geheel in het tee ken van een imperiaiistische expansie"15). Japan zou na
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Korea en Taiwan haar gebied willen uitbreiden met Nederlands-Indie en de Japanse economische expansie zou de voorbode en de eerste tentakel zijn van die
greep. Nederlands-Indie diende dus afgesloten te worden voor die tentake1'6).
Vanaf 1935 werd de Japanse export naar Nederlands-Indie beperkingen opgelegd en kon het Nederlandse aandeel in de invoer weer stijgen ten koste van dat
van JapanI7). In 1942 maakte de Japanse inval een einde aan de discussie, de
politieke visie op het Japanse exportsucces kwam niet meer aan revisie toe.
Dat Japan een belangrijk marktaandeel kon veroveren in Nederlands-Indie
is dus in de gehele peri ode van de Eerste tot de Tweede Wereldoorlog enkel en
achtereenvolgens verklaard uit de buitengewone internationale situatie, oneerlijk economisch handelen en politieke nevenmotieven van Japan. De Tweede Wereldoorlog leek een andere benadering uiteindelijk overbodig te maken.
Toch bestaat de mogelijkheid dat Japan in Nederlands-Indie kopers yond
voor zijn prod uk ten omdat aan die produkten, gegeven het aanbod en de prijs,
op dat moment behoefte was. De Japanse produkten waren immers "exceedingly cheap, often but not always bad, but cheap, and therefore within the
reach of the masses with their very limited income'''"). Als dit in de jaren dertig kon gelden, waarom dan ook niet in de jaren v66r de Eerste Wereldoorlog?
De internationale verwikkelingen zouden er dan minder toe moeten doen dan
de economische omstandigheden binnen de Japanse produktiesector en de Indonesische consumptiesfeer. Bestudering van de Japanse export naar
Nederlands-Indie voorafgaand aan die, cruciaal geachte, wereldoorlog is dan
een vereiste voor het do en van uitspraken over economische aspecten van de
Japans-Indonesische betrekkingen. Als de oorlog immers van ondergeschikt
belang was zouden al voor 1914 kansen voor afzet en voorboden van het succes waarneembaar moeten zijn.
In het vierde kwart van de negentiende eeuw maakte Japan een overgang
door van een betrekkelijk ges1oten, in eigen behoeften voorzienende samenleving naar een interactief onderdeel van de wereldeconomie. Voortbouwend op
de commercialisering van de landbouw in de voorgaande periode steeg de produktie in de agrarische sector sterk l "). Japan kon voorzien in de binnenlandse
behoefte aan het voornaamste voedselgewas, rijst, terwijl de bevolking snel
groeide. Op het platteland traden grote geboorteoverschotten op, maar deze
nieuwe arbeidskracht werd niet ingeschakeld in de landbouw, de inzet van arbeid per oppervlakte bleef daar ruwweg gelijk'O). Buiten de landbouw, in de
steden, werd de arbeidsmarkt overspoeld met mensen van het platteland, wat
een neerwaartse druk op het loonpeil in de industrie met zich meebracht'I).
In de jaren na 1868 werd door overheid en particulieren flink geinvesteerd in
het opzetten van een industriele produktiesector 22 ). Het hiervoor benodigde
kapitaal was voor een groot deel afkomstig van binnenlandse spaargelden 23)
en werd vooral aangewend binnen de zogeheten lichte sector van de industrie:
de voedselverwerkende- en textielindustrieen14). Het was op dit punt dat het
overvloedige en goedkope arbeidsaanbod een grote rol speelde. Ondanks de
binnenlandse spaargelden was kapitaal schaars, en in de lichte industrie bestond, meer dan in de zware en chemische industrie, de mogelijkheid in plaats
van dure machines goedkope arbeid in te schakelen. De goedkoopste arbeiders
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waren vrouwen en meisjes en juist in de textielindustrie trof men hen aan 25 ). Er
was sprake van substitutie van arbeid voor kapitaaJ26) zodat de groei van de
J apanse eeonomie voor de Eerste Wereldoorlog voor een groot deel te danken
kon zijn aan het insehakelen van goedkope arbeidskraehten in de industrie 27 ).
De produkten van de nieuwe industrieen waren aanvankelijk vooral
bestemd voor de binnenlandse markt, als vervanging voor de invoer van eindprodukten uit Westerse landen2S). De binnenlandse markt was in staat de
groeiende stroom produkten afte nemen, er was sprake van een sterk stijgende
eonsumptie per persoon 29 ). Steeds meer industrieprodukten werden dus in Japan zelf geprodueeerd en geeonsumeerd. Voor de handel betekende deze importsubstitutie dat het aandeel van eindprodukten in het importpakket tussen
1876 en 1915 daalde van 52070 naar 17%30). Vanafhet einde van de negentiende
eeuw werd er zoveel geprodueeerd dat afzetmogelijkheden buiten Japan gezoeht werden. Na 1895 werden katoenprodukten (textiel en garens) de belangrijkste export, een export grotendeels binnen Azie").
GRAFIEK 1
De builenlandse handel van Japan, 1897-1913
(vijfjaarlijkse voortschrijdend gemiddelden)
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Bron: G.c. Allen, "Foreign trade and economic growth", in: L. Klein & K. Okhawa,
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Grafiek 1 laat de stijgende Japanse exporten zien, waarbij duidelijk blijkt
dat Japan tot de Eerste Wereldoorlog vee I meer in- dan uitvoerde. Terwijl de
Japanse economie in de gehele periode van 1868 tot 1913 gekenmerkt werd
door de opbouw van een lichte industrie, valt deze periode wat handel betreft
uiteen in twee periodes: 1868-1895 en 1896-1913. In de eerste peri ode werden
vooral eindprodukten voor de Japanse consument ingevoerd, terwijl traditionele en met de agrarische sector verbonden produkten als zijde en thee werden
uitgevoerd. In de tweede periode verschuift de nadruk bij de invoer naar
grondstoffen voor de industrie terwijl halffabrikaten en eindprodukten van de
lichte industrie werden uitgevoerd 32). Bij het beschouwen van de handelscontacten tussen Japan en Nederlands-Indie zal blijken dat deze scheidslijn halverwege de jaren negentig van het grootste be1ang is.

II

DE AFZETMARKT IN NEDERLANDS-INDIE

Het bekende beeld van de Indonesische economie in de negentiende en begin
twintigste eeuw is dat van agrarische mono cultures op exportgerichte plantage-ondernemingen 3J ). Suiker, koffie, thee en tabak werden door de koloniaIe overheid en Westerse ondernemers voor afzet in het buitenland geproduceerd met Westers kapitaal en Indonesische grond en arbeid. Dit bracht J .H.
Boeke tot zijn weliswaar wat schematische maar daardoor bruikbare concept
van de dualistische economie: een tweepolige economie met enerzijds een moderne Westerse sector van grootschalige, exportgerichte land- en mijnbouw en
anderzijds een traditionele inheemse sector van kleinschalige agrarische produktie voor eigen gebruik en verkoop op lokale markten 34 ).
Door investeringen en schaalvergroting nam de produktie in de Westerse
sector enorm toe vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw, maar dat
ging niet lOnder de inheemse sector ingrijpend te be·invloeden. C. Geertz analyseert deze gevolgen bij de belangrijkste exportculture, de op Java geconcentreerde verbouw van suikerriee S ). Suikerriet bleek het best te gedijen op de
vruchtbare natte rijstvelden van de Javaanse boeren. Toen de NederlandsIndische overheid zich na 1870 terugtrok uit de plantagelandbouw konden
particuliere ondernemingen bij de verbouw van suikerriet aan de slag. Hiertoe
moesten zij vruchtbare akkers huren van de individuele boerenJ6) aangezien
op het steeds dichter bevolkte eiland bouwgrond schaars was. De boeren
gingen over tot verhuur omdat zij de door de suikeronderneming geboden
voorschotten nodig hadden voor het betalen van belastingen. De huursom was
echter zeker de helft minder dan wat de grond in de verhuurperiode aan produktie lOU kunnen leveren J7 ).
Volgens Geertz handhaafden de boeren hun reele inkomen door hun resterende grond uit te breiden met margin ale gronden en deze in de vrijgekomen
tijd steeds intensiever te bewerken. Per oppervlakte lOU de opbrengst dan stijgen, ook omdat het scala van gewassen werd uitgebreid met allerlei soorten
vruchten, noten en groenten v~~r eigen gebruik J8 ). Veel waarschijnlijker is
echter dat door het beslag van de landbouwonderneming op de akkergrond en
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het in schake len van de boeren op de plantage de boer minder bevloeiingswater, arbeid en grond voor zelfvoorziening ter beschikking had en dat de akkers
ecologisch gezien in kwaliteit achteruitgingen 39). De rijstopbrengsten liepen
terug ondanks arbeidsintensivering en de uitbreiding van het voedselpakket
met diverse andere produkten was objectief gezien misschien een verbetering
van het menu: de Javaanse boer zag dat anders; hij had slechts weinig waardering voor deze als bijgerecht gebruikte gewassen 40 ). De antropoloog S.W.
Mintz beschrijft dit wijdverbreide verschijnsel als voIgt: "De meeste plaatsgebonden beschavingen zijn gegrondvest op de cultuur van een bepaald complex
koolhydraat zoals mais, aardappelen, rijst, gierst of tarwe. Ander plantaardig
voedsel, olie, vlees, vis, gevogeite, fruit, noten en kruiderijen zullen worden
gegeten, maar worden door de gebruikers zelf meestal beschouwd als toevoegingen aan het belangrijke zetmeel die van ondergeschikt belang zijn"41).
De blijvende voorkeur voor rijst bij dalende rijstopbrengsten maakte invoer
ervan noodzakelijk, en weI vanaf 1870 in steeds grotere hoeveelheden42). Ook
op andere terreinen werd de mogelijkheid om in eigen behoeften te voorzien
kleiner: industriele anilineverven verdrongen de indigo bij het batikken 43 ), petroleum verdrong kokosolie voor verlichting44 ). Het was dus niet aileen de fiscus die een groeiende geldbehoefte bij de Indonesische bevolking teweegbracht. Verhuur van eigen arbeid op suikerplantages en -fabrieken leverde
echter nog geen dertig cent per dag Op4S), niet voldoende om een gezin van te
onderhouden 46). Veel vraag naar loonarbeid was er overigens niet buiten de
landbouw, het vooroorlogse Nederlands-Indie ontbeerde een vermeldenswaardige industriele sector 47 ).
Al deze ontwikkelingen leidden tot een zodanige achteruitgang van de
koopkracht op Java dat er klachten kwamen over verminderde afzet van Nederlandse industrieprodukten en de overheid zich zorgen ging maken 48 ). Er
kwam een onderzoek naar deze "mindere welvaart" , dat echter geen direkte
gevolgen had"). De sterke toename van de agrarische exporten na 1902 bracht
ook verbetering van het geldinkomen van de Indonesiers, zodat de ergste armoede voorbij leek. Tegelijk stijgende prijzen, vooral van rijst, zorgden toch
voor een uiterst krap huishoudbudget50). Dat de Javaanse boeren onvrede
hadden met de gang van zaken en de boosdoener kenden blij kt uit het opzettelijk platbranden van suikerrietvelden51 ).
Grafiek 2 geeft de toename weer van de Nederlands-Indische in- en uitvoer
tussen 1896 en 1913 52 ). Vanaf het midden van de jaren negentig namen de exporten toe") toen na een wereldwijde stagnatie tussen 1875 en 1894 de vraag
naar Indonesische produkten op de wereldmarkt weer groeide. Hoewel ook
bij de importen een sterke stijging te zien is, vallen twee verschillen tussen de
in- en uitvoercurves in het oog. Ten eerste begon de stijging bij de invoer enkele
jaren later, rond 190454 • De toegenomen inkomsten leidden blijkbaar pas met
enige vertraging tot een grotere koopkracht55). Nog opvallender is het tweede
verschil, het structurele uitvoeroverschot van Nederlands-Indie. De inkomsten
uit de stijgende export konden slechts ten dele uitgegeven worden aan ingevoerde produkten omdat een deel van de opbrengst werd overgemaakt naar
Nederland in de vorm van dividenden, winsten, directiesalarissen en

311

WCIFERS EN KRAMERIJEN

GRAFIEK 2
De buitenlandse handel van Nederlands-lndiif, 1896-1913
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pensioenen 56 ). Dit is niet de plaats voor discussie over de volledige omvang en
de economische gevolgen van deze drainageS1), maar aangezien een aanzienlik
dee! van de inkomsten werd uitgegeven in Nederland en niet in NederlandsIndie was de consumptieve vraag daar kleiner dan wanneer de kapitaalverschaffers binnenslands lOuden verblijven . Wat resteerde werd als voigt
be steed aan importprodukten (1900-1914): kapitaalgoederen 11 0/0, rijst
14 %, ander voedsel9 %, textiel25 % en diversen 41 %S8).
Door wie de goederen gekocht werden valt hier al voor een deel uit af te leiden. Niet aileen bij de produktie maar ook bij de consumptie valt immers een
verdeling te maken in een Europese en een Indonesische sector S 9 ) . De
plantage- en mijnbouwbedrijven en het bestuursapparaat werden ge!eid door
Europeanen die, hoewel zij samen met hun gezinnen nog geen half procent van
de bevolking uitmaakten 60), goed waren voor meer dan de helft (55 %) van de
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importen 6 '). Hierin begrepen zijn ongetwijfeld de kapitaalgoederen (11 0J0)
voor de bedrijven.
Voor de grote massa Indonesische consumenten werd dan 45 0,70 van de goederen ingevoerd, in de eerste plaats in de vorm van rijst (14 0J0) om de door
suikerriet-teelt veroorzaakte rijsttekorten te compenseren en plantagearbeiders te voeden 62 ). Hoe het textiel en de divers en over de beide groepen verdeeld
werden is minder duidelijk, al wordt geschat dat 80 tot 95 0J0 van het textiel en
van diverse voedse1categorien voor Indonesische consumenten was
bestemd 6J ). Voor een Indonesisch aandeel in de categorie diversen kan dan dus
nog maar een kleine reservering overblijven.
Wie zijn produkten in Nederlands-Indie wenste te verkopen moest zich dus
realiseren dat deze afzetmarkt uiteenviel in twee ongelijke en onderling sterk
verschillende delen. Enerzijds was er een klein maar koopkrachtig Europees
deel dat zowel behoefte had aan consumptiegoederen voor eigen gebruik als
aan kapitaalgoederen voor de produktie in hun bedrijven . Aflderzijds was er
een enorme massa arme consumenten die wat na het betalen van belastingen
resteerde van het geldinkomen voor een groot deel besteedde aan voedsel. Wat
overbleef kon uitgegeven worden aan artikelen voor persoonlijk en huishoudelijk gebruik. Per consument viel er dan misschien niet zoveel te verkopen,
het grote aantal van de consumenten zorgde ervoor dat hier toch een omvangrijke afzetmarkt lag.

III

DE JAPANSE UITVOER NAAR NEDERLANDS-INDIE

Hoewel de V.O .C. en de Nederlands-Indische overheid (als erfgenaam van de
V.O.C.) van het begin van de zeventiende tot in het derde kwart van de neg entiende eeuw handelscontacten onderhielden met de J apanse overheid, het shogunaat, duurde het tot na de eeuwwisseling voordat particulieren een regelmatige handel tussen de beide gebieden op gang brachten. De oude handelspartners hadden zich vrijwillig (het Nederlands-Indische gouvernement in 1862) of
gedwongen (het Tokugawa-shogunaat in 1868) uit de handel teruggetrokken
en voor particuliere ondernemers waren de winstmogelijkheden van handel
tussen Japan en Indonesie voorlopig blijkbaar te gering om in te investeren.
De Japanse importbehoeften lagen in de eerste industrialiseringsfase immers
meer op het gebied van kapitaalgoederen en industriele eindprodukten, zaken
die Nederlands-Indie niet te bieden had, terwijl Japan agrarische produkten
uitvoerde die Nederlands-Indie niet nodig had of zelf produceerde. Tussen
1862 en 1895 kwam de export van Japan naar Nederlands-Indie gemiddeld de
fl.75 .000 per jaar niet te boven, nog niet voldoende om per jaar een scheepje
te vullen . Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog was dat bedrag honderd maal zo hoog . Wat was er in de tussentijd gebeurd?

De bronnen
Als bron voor zo gedetailleerd mogelijke gegevens is hier gebruik gemaakt van
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de "Jaaroverzichten van den in- en uitvoer van Nederlandsch-Indie" van het
Centraal Kantoor voor de Statistiek in Batavia, voor de jaren 1862-1913 64).
Vanaf 1874 gelden deze cijfers voor geheel Nederlands-Indie, voor dat jaar is
er een splitsing in de gegevens voor Java en Madoera en de diverse buitengewesten aflOnderlijk. De cijfers voor 1874 zijn niet lOnder zeer veel werk om te
vormen tot cijfers voor Nederlands-Indie als geheel aangezien goederenstromen tussen de gewesten onder ling als buitenlandse handel zijn aangemerkt,
hetgeen bij eenvoudig optellen tot dubbeltellingen zou leiden. Wat betreft inen uitvoer in entrepot is er een eenheid in systeem voor de peri ode 1879-1913
toen het zgn. Angelsaksische systeem van registratie werd gehanteerd, wat inhoudt dat goederen geregistreerd werden bij overschrijding van de landsgrens,
niet de douane-grens. Aanvoer in entrepot gold lo als import, bij latere doorvoer werden de goederen dan genoteerd als export 6 ' ) . De mogelijkheid bestaat
dus dat een (waarschijnlijk zeer klein) dee I van de uit Japan ingevoerde artikelen later een bestemming buiten Nederlands-Indie yond.
Genoteerd werden de hoeveelheden en de gewichten van de goederen, die later vermenigvuldigd werden met standaardprijzen, afge!eid van de marktprijs66) zodat de diverse eenheden bij elkaar opgeteld konden worden. Deze
standaardprijzen werden na enke!e jaren weer aangepast aan de marktprijs67)
lOdat aan de werkelijke waarde van de handel niet altijd recht gedaan werd.
Aangezien de uitvoer van Nederlands-Indie overheerst werd door enkele produkten is het doenlijk een correctie toe te passen aan de hand van bekende
marktprijzen 68 ), bij de invoer is dat door de diversiteit niet mogelijk. Daarom
is hier lOveel mogelijk uitgegaan van de geregistreerde hoeveelheden, een gemeenschappelijke noemer voor het maken van onderlinge vergelijkingen en
totalen wordt echter toch geleverd door de ongecorrigeerde geldbedragen.
Voor de in de statistieken genoemde herkomsten en bestemmingen van de
goederen moet een voorbehoud worden gemaakt. Bij de uitvoer lag het land
van bestemming soms nog niet helemaal vast, zodat een dee! van de goederen
een toevoeging "v .0." (voor order) achter de bestemming kreeg. Deze goederen konden dus in een ander land dan oorspronkelijk opgegeven was terecht
komen 69 ). Dit voorspellende element is vanzelfsprekend afwezig bij inklaring
van de goederen, al geldt daarbij dat de herkomst van een schip niet identiek
hoeft te zijn aan de herkomst van de goederen. Vee! uit Nederland gei"mporteerde goederen waren geproduceerd in andere landen, en met name goederen
uit distributiecentra lOnder eigen produktie lOals Singapore, Penang en
Hongkong waren van elders afkomstig 70 ). Het is buitengewoon jammer dat
een deel van de werkelijke herkomsten onzichtbaar blijft in de statistieken 7l ).

De gegevens
Al in 1862, het eerste jaar van de particuliere handel met Japan, valt het geringe animo voor deze marktsector op. In de eerste helft van de jaren vijftig
schommelde het bed rag van de Gouvernementsimport uit Japan rond een half
miljoen gulden, en na de geforceerde openstelling van Japan door de Verenigde Staten in 1854liep dit bed rag op tot het twee- a drievoudige, voornamelijk
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in de vorm van betaling in natura voor aan het Japanse militaire apparaat geleverde stoomschepen en wapens. In 1862 voerden particulieren nog voor
f 107.000 uit naar Nederlands-Indie, een bed rag dat slechts in een enkel uitzonderlijk jaar voor de eeuwwisseling geevenaard zou worden . Gemiddeld
werd er tussen 1862 en 1895 slechts f 71.000 per jaar uit Japan ingevoerd in
Nederlands-Indie, een bed rag dat eigenlijk te gering is om verder uit te splitsen, ware het niet dat we een karakteristiek van deze periode no dig hebben
voor de vergelijking met de volgende periode. Het bedrag werd voor 80 070 bepaald door voedsel (55 070) en grondstoffen (24 %), voornamelijk rijst en
steenkool, en voor 20 % door eindprodukten (grotendeels traditionele nijverheidsprodukten). Dit beeld komt dus grotendeels overeen met dat van de algemene Japanse export in deze periode.
Het lage peil van deze handel vindt zijn oorzaak deels in de afwezigheid van
een vaste scheepvaartverbinding tussen Japan en Nederlands-Indie. In 1878
was een eerste poging gedaan vanuit Indonesie een regelmatige dienst op Chinese havens op te zetten, maar met tegenvallend resultaat. Na de vrede tussen
Japan en China in 1895 dacht men betere winstkansen te hebben met een
stoomvaartlijn op die beide afzetgebieden voor Javaanse suiker. Eind 1896
werd na elf reizen de lijn met verlies gestaakt 72 ). In de jaren daarna namen de
Chinese en Japanse handel echter toe, en in Nederlands-Indie werden in 1900
nieuwe plannen voor een gesubsidieerde scheepvaartverbinding gesmeed 73 ).
In 1902 kwam de goedkeuring voor de Java-China-Japanlijn (J .C.J .-lijn). De
opzet was om Java-suiker naar China en Japan te vervoeren en de terugreis
rendabel te maken door de ruimen te vullen met Japanse steenkool 74 ) . De verdere export van Japan naar Nederlands-Indie had immers nog "zeer weinig
betekenis""). Vanaf 1902 droeg de Indonesisch-Japanse handel dus een geregeld karakter 76 ).
De importcijfers in Bijlage I weerspiegelen deze ontwikkeling; 1896 springt
eruit als experimenteel jaar, de volgende drie jaar zijn ouderwets laag. De
nieuwe eeuw opent met een spectaculaire, zij het nog schoksgewijze groei van
de directe toevoer uit Japan. Vanaf het eerste jaar van de J. c.J .-lijn krijgt de
goederenstroom een zowel constant als groeiend voorkomen (Grafiek 3). Dit
is weliswaar niet verwonderlijk, gegeven de enorme toename van de totale Indonesische invoer in dezelfde periode, maar de invoer uit Japan nam sneller
toe dan de totale import, waardoor het Japanse aandeel in dat pakket kon toenemen van 0,2 tot 1,5 % . Op het eerste gezicht een handelspartner van bescheiden formaat, geen bedreiging voor de marktaandelen van de Nederlandse
industrielen. Of weI? Geen enkele industrieelleverde immers een totaalpakket, en bij de samenstellende delen van het Japanse pakket tekende zich weI
degelijk een nieuw patroon af. De verdeling in grondstoffen en eindprodukten
(kolom 3/ 4) geeft na 1903 een ware gedaanteverwisseling te zien. Tot 1903 was
Japan voor Nederlands-Indie een grondstoffenleverancier die de Nederlandse
industrie nauwelijks concurrentie aandeed, maar in de tien daaropvolgende
jaren daalde het aandeel van de grondstoffen tot een kwart, driekwart van het
pakket overlatend voor de produkten van de Japanse industrie. Voor aanvullende gegevens is het echter nodig de voornaamste so orten produkten apart te
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GRAFIEK 3
Invoer van Nederlands-Indie uit Japan 1897-1913

(vijfjaarlijks voortschrijdend gemiddelden)
milj . gulden

4

3,5

3

2,5

2.

1, 5

0,5

o
1897/1901

1901/'05

1905/'09

1909/'13

beschouwen: enerzijds grondstoffen en voedsel, anderzijds eindprodukten.
Het pakket grondstoffen bestond, zoals uit de overlappende percentages
van kolom 3 en kolom 5 blijkt, voora! uit steenkool. Vanaf het begin van de
eeuw was de Japanse steenkoolexport stijgende17), ondanks het feit dat de Japanse kolen sterk walmden78). Ze dienden vooral als weinig rendabele ballast-
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vracht voor uit Japan terugkerende schepen'9). De eigen steenkoolproduktie
van Nederlands-Indie nam echter flink toe nadat in 1891 op Sumatra de Ombilinmijnen waren geopend 80 ). In 1905 bracht Nederlands-Indie 0,3 miljoen ton
steenkool voort en in 1920 al 1,6 miljoen ton 8 '). Export van steenkool naar
Nederlands-Indie werd dus minder zinvol. Vanaf 1906 zweefde het aandeel
van steenkool rond de 10 1170 van het Japanse importpakket, hetgeen neerkwam op 21.000 ton per jaar, terwijl de prijs per ton terugliep van! 20 tussen
1901 en 1909 tot! 13,50 in 1913. De kolen vormden geen groeimarkt, evenmin
als de rest in de categorie grondstoffen en voedsel: eetwaren, drogerijen,
plantaardige was en zwavel, die het pakket in wisselende verhoudingen aanvulden.
Het belichten van de categorie eindprodukten heeft veel weg van het leegschudden van de mand van een marskramer: aardewerk, textiel, kleding, garen, lucifers, reukwaters, lampen, glaswerk, armbanden, knopen en kralen
volgen elkaar in grote diversiteit en variatie op in de statistieken. Ondanks de
diversiteit zijn er verdelingen te maken en patronen te onderkennen.
Door het ontbreken van een eigen textielindustrie in Nederlands-Indie nam
dit produkt vanouds de voornaamste plaats in bij de importen 82 ). Het Nederlandse aandeel in de textielimport nam vanaf het einde van de negentiende
eeuw wat af totdat net voor de Eerste Wereldoorlog iets minder dan de helft
van het totaal uit Nederland afkomstig was. Desalniettemin bleef de kolonie
een belangrijker afzetgebied voor de Nederlandse textielfabrikanten dan aIle
andere exportgebieden te zamen 83 ).
Aangezien in de jaren negentig katoentextiel Japans belangrijkste exportartikel werd valt uit deze hoek een grote concurrentie voor de Nederlandse producenten te verwachten. In de jaren dertig stapten inderdaad zoveel Indonesische kopers over op de goedkopere Japanse produkten dat Japan er meer dan
de helft van de textielmarkt in handen kreeg en zijn exportpakket ook voor
meer dan de helft uit textiel bestond 84 ). Deze klap voor de Twentse textielindustrie manifesteerde zich echter pas na 1915, wat sommigen ertoe bracht te
steIlen dat er voor dat jaar nog geen sprake was van Japanse textielverkopen in
Nederlands-Indi( 85 ). Dat zou het beeld van het Japanse misbruik van de Eerste
Wereldoorlog voor de textielsector onderschrijven 86 ), ten onrechte. Uit Bijlage I (kolom 7) blijkt dat in de vijf jaar v66r de oorlog de Japanse afzet in
Nederlands-Indie al voor een kwart uit textiel bestond 8 '). (In Bijlage III worden de absolute cijfers weergegeven.) Het is duidelijk dat zowel absoluut als
naar plaats in het totale pakket de groei van de textielimport uit Japan niet in
1915 een aanvang nam maar al tien jaar eerder.

Lucijers en luxe
De nadruk in de literatuur op de ontwikkeling van de Japanse textielindustrie
en de vloed van Japanse textiel over Azie zouden echter doen vermoeden dat
het aandeel van textiel in de afzet van Japanse eindprodukten veel groter dan
een-derde zou zijn. Waaruit bestond dan de rest? Bijlage I (kolom 6) toont de
enigszins verbazingwekkende andere grote component: lucifers.
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Lucifers werden vanaf 1875 naar Zweeds voorbeeld in Japan gemaakt door
een groeiend aantal kleine fabriekjes, de produktie van de doosjes werd uitbesteed aan thuiswerkers. In de fabrieken waren de arbeidsomstandigheden
zeer slecht, terwijl een op de vijf meisjes die er werkten jonger was dan tien
jaar88 ). De lonen waren zeer laag, zelfs voor Japanse begrippen89 ). De lucifers
werden grotendeels afgezet in Azie, in dusdanige hoeveelheden (bijna zes miljard doosjes in 1908!) dat Europese lucifers bijna van de Aziatische markt waren geveegd 90). Japanse lucifers kostten ongeveer een halve cent per doosje,
een prijs die een-kwart lager lag dan die van het Europese produkt dank zij de
lage arbeidskosten en de afwezigheid van dure machines. De kwaliteit van de
lucifers was even laag als de prijs en een zeker gevaar bij het afstrijken was niet
denkbeeldig, maar dat weerhield de consumenten niet van aanscha(9 1).
Vit Bijlage II blijkt de afzet van Japanse lucifers in Nederlands-Indie. In de
jaren negentig was er, behalve in het jaar van de mislukte J .C.J .-Iijn, niet veel
directe aanvoer, maar na aarzelende stapp en in 1902 en 1903 was het de volgende tien jaar een van de belangrijkste eindprodukten van de invoer uit Japan. Hoewel de hoeveelheden van jaar tot jaar schommelden 92 ) is de tendens
duidelijk: een steile, rechte lijn omhoog van 0,1 naar 2 miljoen gros doosjes,
ofwel van 15 naar 288 miljoen doosjes in 1913, ongeveer zes doosjes per jaar
voor iedere inwoner van Indonesie.
Wanneer we naar het marktaandeel kijken (Bijlage II, kolom 5) vaIt op dat
in 1904 de eenprocent-grens gepasseerd werd en direct een-kwart van de Indonesische markt veroverd was. Tussen 1908 en 1913 stabiliseerde het niveau
zich op ongeveer 40 % van de totale Indonesische lucifersimport. De prijsverlaging van 1909leidde blijkbaar slechts tot stabilisering van het marktaandeel.
Tot nog toe kon echter enkel het aandeel van de direct aangevoerde goederen
worden berekend; de aanvoer via distributiecentra had immers een onbekende
herkomst. Vanaf 1909 wordt echter onderscheid gemaakt tussen Japanse en
Europese houten lucifers, ongeacht de herkomst, lOdat het werkelijke aandeel
van het Japanse produkt op de Indonesische markt berekend kan worden.
Omdat blijkt dat aile lucifers die via Singapore, Penang en Hongkong werden aangevoerd tussen 1909 en 1913 in de categorie "Japanse lucifers" vielen
is deze categorie v66r 1909 gereconstrueerd. Aile lucifers uit Japan, Hongkong, Singapore en Penang vallen erin. Bijlage II (kolom 2) geeft de gevonden
cijfers weer met het marktaandeel (kolom 3). Het blijkt nu dat Japan al v66r
de oprichting van de directe scheepvaartverbinding zijn produkten in
Nederlands-Indie afzette en al in de jaren negentig een marktaandeel voor lucifers had van 85 %. Rond de eeuwwisseling nam de invoer lOwel absoluut als
relatief af, wellicht een signaal van de "mindere welvaart" in deze jaren. Na
1902 nam het Japanse marktaandeel nog enkele jaren toe, vanaf 1905 zette
echter een teruggang in; in 1913 was "nog maar" de helft van de markt in Japanse handen, en deze teruggang is definitief want in de jaren dertig heeft
Zweden de markt weer helemaal heroverd 93 ). Dat het belang van de entrepothavens Singapore en Penang afnam in de bestudeerde periode 94 ) is af te lezen
uit kolom 6; driekwart van de Japanse lucifers was in 1913 direct uit Japan
aangevoerd.
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Op de ranglijst van Japanse importprodukten daalden de lucifers echter
gestadig van 45 !t!o (Bijlage I, kolom 6) in 1908 tot 20 !t!o in 1913, hetgeen niet
aIleen te verklaren is uit een eenmalige radikale prijsverlaging in 1909. Aangezien het aandeel van de andere grote component, textiel, min of meer constant
bleef tussen 1909 en 1913 moet er een andere, diffuse en niet geidentificeerde
klimmer zijn.
Wanneer we de aandelen van de twee eindprodukten lucifers en textiel bij elkaar opteIlen komen we jaarlijks minder dicht bij het totaal van kolom 4: voor
1913 is bijna 30 !t!o van de industrieprodukten niet toegelicht. De aan het licht
tredende restcategorie is minder makkelijk te duiden dan de vorige twee. Afgaand op de grot ere bedragen bij de afzonderlij ke produkten vaIl en in het oog:
kramerijen 9S ) , glaswerk (drinkglazen en stopflessen), grof aardewerk, reukwaters en fietsbanden. De produkten hebben twee aspecten gemeen: het soort
bedrijf dat ze voortbracht en bet daaruit voortvloeiend kwaliteits- en prijsniveau. Telkens blijkt het om bedrijfstakken te gaan waar Westerse produkten
geimiteerd werden in een groot aantal kleine werkplaatsen waar veel vrouwen
en kinderen (goedkope arbeid) werden ingezet en waar zeer weinig machines
gebruikt werden. De kapitaalextensieve produktie en de lage lonen drukten de
kostprijs van de produkten maar zorgden ook voor een geringe standaardisering en een lage kwaliteit 96 ). Bij de aanvankelijke afzet binnen Japan was dat
geen bezwaar, bij afzet van de toegenomen produktie in het buitenland was
dat voor sommige mark ten zelfs een voordeel. Voor de consument met een
weinig verwende smaak en een smaIle beurs was de lage prijs een belangrijker
overweging dan de geringe kwaliteit.
Deze produkten hebben eveneens gemeen (zowel bij Europese als Japanse
herkomst) dat ze hoge percentages (75-95 !t!o) scoren in de aangehaalde lijst
"voor inheemschen bestemd"97). Het zijn de dagelijkse behoeften en goedkope luxe-artikelen van mensen met een zeer smalle beurs.

*
In het bovenstaande is al gemeld dat van de gehele invoer waarschijnlijk 45 !t!o
bestemd was voor Indonesische kopers98). Dat betekent niet dat aile produkten in gelijke delen werden afgezet bij de Europese en de Indonesische consumentengroepen. Zoals gezegd werden sommige produkten voor een groot deel
verkocht aan Indonesiers . Voedingsmiddelen als rijst, eieren, vis en soja werden na import geheel geconsumeerd in de inheemse sector; textiel, garens, lucifers, lampen, aardewerk , kramerijen, glaswerk, reukwerk en rijwielbanden
voor 75 tot 95 !t!o. Als we het uit Japan ingevoerde pakket waarderen naar het
aandeel dat bestemd is voor de inheemse markt (Bijlage I, kolom 8) dan blijkt
dat vanaf 1906 gemiddeld 66 !t!o daarvoor bestemd was. In vergelijking met de
totale invoer richt Japan zich dus sterk op de Indonesische consument 99 ). Dat
daarbij successen geboekt werden blijkt uit de berekening van Japanse marktaandelen voor sommige juist door Indonesiers gekochte artikelen in 1913 op
Java: van aile verkochte parelmoeren knopen was 78 !t!o ingevoerd uit Japan,
van aIle lampeglazen 74 !t!o, van aile stopflessen 44 !t!o, van aile kleding en het
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grove aardewerk 10 0/0, van aIle glazen kralen 20 %, van aIle glazen lampen
15 %, van aIle lucifers 47 %100), om slechts enke1e opvallende percentages te
noemen IOI ).
De totale invoer uit Japan was dan misschien een onbetekenende 1,5 %
voor de oorlog, onderdelen van de markt waren al grotendee1s in Japanse handen . Misschien waren de produkten te onbelangrijk om in Nederland een
alarm bel te doen rinkelen, maar het Japanse succes kondigde zich al onmiskenbaar aan.

CONCLUSIE
Het idee dat Japan pas tijdens en dank zij de Eerste Wereldoorlog de Indonesische afzetmarkt binnendrong ten koste van Westerse industrielanden blijkt bij
bestudering van de handelsstatistieken niet terecht.
Dat Japan tot halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw weinig uitvoerde naar Nederlands-Indie lag vooral aan het stadium waarin de Japanse
industrieIe sector voor die tijd verkeerde . Dat het nog tot na 1902 duurde voor
de goederenstroom omvang en regelmaat verkreeg had behalve organisatorische redenen zijn voornaamste oorzaak in de vertraging waarmee na 1896 Indonesische exporten vertaald werden in een toegenomen koopkracht van de
Indonesiers. Dat juist J apanse goederen aftrek vonden lag aan de geringe
koopkracht van de Indonesische consumenten. De Japanse produkten waren
miss chien niet zo heel erg goed, ze waren wei goedkoop.
Het Japanse pakket werd echter voor de oorlog nog niet gedomineerd door
het produkt dat later zovee1 pennen in beweging zou zetten: de "katoentjes".
De kwartiermaker voor dit succes was een bonte groep van goederen die voortgebracht werd door een fabriekssector die nog arbeidsintensiever en kapitaalextensiever werkte dan de textielindustrie, een kleinschalige industrie met sterke banden met de huisindustrie. Lucifers, glaswerk en aardewerk uit Japan
waren de huishoudelijke artikelen die een Indonesisch gezin zich kon veroorloven, en als er wat overschoot misschien wat persoonlijke behoeften als kleding, knopen en kralen .
J uist deze markt zou Japan vanaf 1906 gaan veroveren, en een wereldoorlog
of een wereldwijde crisis zijn dan geen noodzakelijke elementen in het succes
van de Japanse export naar deze in omvang toenemende maar in individuele
koopkracht waarschijnlijk afnemende Indonesische markt.
Voor Japan bood deze ontwikkeling de groeibodem voor voortschrijdende
industrialisering en, ook in deze tijd, ongekend economisch succes. Voor
Nederlands-Indie betekende het hooguit het vervangen van afhankelijkheid
van Westerse industrieen voor afhankelijkheid van Aziatische industrieen.
Onafhankelijke economische groei gebaseerd op eigen industrieen werd zo
voor Nederlands-Indie een steeds moeilijker te realiseren doe!.
Dat de verklaring van het Japanse succes door het Westen liever gezocht
werd in de overmacht van een oorlog dan in het falen van het eigen marktbeleid pleit niet voor het Europese vermogen om nederlagen te incasseren. In de
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strijd om de Indonesische afzetmarkt was Nederland niet aileen een verliezer
maar ook een slechte verliezer.
BIJLAGEI

Samenstelling van de invoer van Nederlands-Indie uit Japan, 1895-1913
Waarde
a)

070 tot.
b)

grondst.l
eind.
voedsel
,)
,)

st.

luc.

text.

Inh.

d)

d)

d)

.)

2070
29070

1895
1896
1897
1898
1899

3
118
13
11
31

1900
1901
1902
1903
1904

317
1584
981
2167
2185

0,2
0,7
0,5
1,2
1,1

95
97
97
97
65

4
2
3
2
32

86
97
95
96
61

1
2
24

2
1
I
1
5

1905
1906
1907
1908
1909

2372
2267
2732
2789
3323

1,2
1,0
1,2
1,1
1,2

49
13
25
25
21

47
77
68
77
79

45
7
20
15
8

32
45
38
45
31

8
14
15
16
26

42070
66070
57 070
64 070
69070

1910
1911
1912
1913

3139
3731
4901
6767

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

17

15
25
27

77
81
74
72

3
6
II
12

27
25
27
19

27
27
25
23

71
67
67
63

0,7

070
070
070
070

a) maal f 1000.
b) Percentage van de bedragen van de particuliere goederenimport voor heel
Nederlands-Indie; W.L. Korthals Altes, De betalingsbalans van Nederlandsch-Indie
1822-1939 (Rotterdam 1986) 166-167.
') Verdeling van het bedrag in kolom I in grondstoffen/voedsel- en eindprodukten.
d) De drie omvangrijkste artikelen in de import, steenkool, lucifers, textiel, in percentages van kolom I.
") Percentage van het uit Japan ingevoerde pakket dat bestemd is voor de inheemse
markt, berekend door de bij Prange genoemde percentages per produkt toe te passen.

BI1LAGE II

Invoer van lucifers in Nederlands-Indie, 1891-1913
(x 1000 gros doosjes)

1891
1892
1893
1894

Totaal a)

Japanse

070 b)

2579
2730
3510
2272

1884
2273
2981
1901

73
83
85
84

Japan

070 ,)

070 direct d)

0
3
0
I

0
0,1
0
0

0
0
0
0
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Invoer van lucifers in Nederlands-lndie, 1891-1913
Totaal a)

Japanse

"70 b)

1895
1896
1897
1898
1899

2472
2769
3432
3467
2194

2183
2388
3140
2852
1084

1900
1901
1902
1903
1904

3216
2033
1849
2493
2477

1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913

070 direct d)

Japan

% <)

88
86
92
82
51

1
29
3
3
1

0
1,1
0,1
0,1
0,1

0
1
0
0
0

1412
1056
1192
1773
1774

45
52
65
71
72

0
0
7
39
580

0
0
0,4
1,6
23

0
0
1
2
33

2800
3569
3479
3526
4699

2276
2558
2188
2201
2897

81
72
63
62
62

849
1125
1158
1402
1852

30
32
33
40
39

53
64
64

4614
4846
5857
6364

2515
2741
3342
3180

55
57
57
60

1554
1751
2391
2393

34
36
41
38

62
64
72
75

37
44

") De totale invoer van lucifers in Nederlands-Indie (vanaf 1891 in de statistiek opgenomen).
b) In Japan vervaardigde lucifers (uit Japan, Singapore, Penang en Hongkong) en het
marktaandee1 daarvan als percentage van kolom 1.
') Uit Japan ingevoerde lucifers en het marktaandee1 a1s percentage van kolom I.
d) Percentage van de directe aanvoer (kolom 4) van aile Japanse lucifers (kolom 2) .

BIJLAGE III
Voornaamste invoer van Nederlands-lndie uit Japan, 1904-1913
(x

f

1000)

Steenkool . )
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913

1321
1064
161
547
430
256
105
229
534
840

(66029)
(53208)
( 8060)
(27360)
(21506)
(12799)
( 6540)
(17000)
(39000)
(62000)

Eetwaren
42
65
75
73
142
239
254
214
489
653

Banden b)

Aardewerk

Glaswerk

152
83
332

14
33
52
51
41
93
98
95
80
121

14
13
42
39
17
143
175
216
338
458
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Reukwerk Textiel ,)

1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913

I

5
43
21
17
59
55
62
70
131

103
201
328
418
447
860
834
988
1208
1556

(katoen)

(zijde)

(kleding)

Lucifers

Kramerij

14
13
20
64
140
298
217
283
281
478

11
38
58
38
60
100
153
214
271
175

73
137
233
302
233
366
428
410
513
824

522
764
1012
1042
1262
1019
855
946
1315
1316

33
70
136
192
117
218
237
237
218
458

(Andere produkten dan steenkool alleen vanaf 1904 van belang)
") Tevens in duizenden ton.
b) Fiets- en autobanden van rubber.
') Voor de totale categorie textiel, zie noot 87. Drie hoofdgroepen binnen de categorie
textiel, katoenen manufacturen, zijden manufacturen en k1eding worden hier gegeven.

NOTEN BIJ HOOFDSTUK XII
*) De auteur is veel dank verschuldigd aan Prof. dr. P. W . Klein die het onderzoek

voor dit artike1 mogelijk maakte en de totstandkoming ervan begeleidde. Kritische lezing van een eerdere versie door dr. W.L. Korthals Altes, dr. J .Th . Lindblad en drs . W.
Segers heeft in be1angrijke mate bijgedragen tot de uiteindelijke vorm en inhoud van dit
artikel.
') W.W. Lockwood, The economic development of Japan; Growth and structural
change (Princeton 1968) 37/ 38. Zie ook 0 .C. Allen, A short economic history of Japan,
1867-1937 (Londen 1946) 90; O.C. Allen, Japan as a market and source of supply (Oxford 1967) 30.
') L.O .M. Jaquet, De industrialisatie van Japan in verband met de Japansche
handelsexpansie naar Nederlandsch-Indii! (Rotterdam 1935) 62. Zie ook : S. Sastrawidagda, De ontwikkeling der handelspolitiek van Japan (Lei den 1925) 61, 64.
J) T .C. Smith, The agrarian origins of modern Japan (Stanford 1959); S. Hanley & K.
Yamamura, Economic and demographic change in pre-industrial Japan (Tokyo 1971).
4) Oemiddelde jaarlijkse invoer uit Japan 1913-1926:
1913-1917: 22 mi1joen gulden
1918-1922: 94 miljoen gulden
1923-1926: 69 miljoen gulden
Uit : Meerjarige overzichten van de in- en uitvoer van Nederlandsch-Indii! (Batavia
1926).
') J. van Oelderen, The recent development of economic foreign policy in the Netherlands Eastlndies (Londen 1939) 17.
6) Jaquet, De industrialisatie, 70.
' ) Alleen in het jaarverslag van de Rotterdamse Kamer van Koophandel uit 1897 is een
een opmerking te vinden over de potentiele concurrentie van Japan voor de Europese industrie; Jaarverslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rollerdam en de
Beneden-Maas (Rotterdam 1897) 8.
') P .A. Roeper Bosch, De verhouding tusschen Japan en Nederlandsch-Indii! (Den
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40070, stopflessen 34%, aardewerk 3%. Het is niet duidelijk of het hierbij gaat om een
koopkrachtverschil met de Javaanse bevolking, d. W.z. of de mindere welvaart vooral op
Java merkbaar was, of dat het gaat om een fase-verschil, d.w.z. dat de Javaanse markt
aileen eerder veroverd werd dan de rest van Indonesie. Beide mogelijkheden ondersteunen het beeld van het ontstaan van een massale afzetmarkt van arme kopers op Java.
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