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Economische ontwikkeling en de lengte 
van lotelingen: afgekeurd voor aIle 
diensten? 

J.W. DRUKKER, H.J. BRINKMAN en M.A. VAN MEERTEN 

1. Inleiding 

In het drie-en-vijftigste deel van het NEHA-Jaarboek verscheen een kri
tiek door Mandemakers en Van Zanden op een in 1988 (eveneens in het 
NEHA-Jaarboek) gepubliceerd artikel van de hand van Brinkman, 
Drukker en Slot, waarin de laatst genoemde schrijvers menen een nauw
keurig kwantitatief verb and te hebben gevonden tussen de ontwikkeling 
van het reele nationale inkomen per hoofd van de bevolking en een reeks 
van vertraagde waarden van de mediane lichaamslengte van opeenvol
gende lichtingen van lotelingen. 1 Op zichzelf heeft het verschijnen van 
de kritiek van Mandemakers en Van Zanden ons verheugd: de schrijvers 
van de door hen gekritiseerde studie had den verwacht dat zich na hun 
publikatie een fel debat zou ontwikkelen over de merites van de door 
hen gevonden relatie, die immers op het eerste gezicht tamelijk onge
loofwaardig is en dientengevolge mogelijkerwijze licht provocerend op 
vakgenoten zou overkomen. Dit debat nu bleef aanvankelijk uit. Niet 
dat het gewraakte artikel helemaal geen reacties opriep: er verschenen 
twee korte artikelen in de Economisch-Statistische Berichten (het ene 10-
vend, het andere voorzichtig instemmend) en Kastelein gebruikte de stu
die van Brinkman, Drukker en Slot als voorbeeld voor een methodologi
sche analyse in een door hem geschreven handboek. 2 Deze verspreide 
reacties een debat te noemen, ware echter overdreven. 

Met het artikel van Mandemakers en Van Zanden is daar verandering 
in gekomen. De schrijvers hebben zich grondig in de materie verdiept, 
zijn zelf aan het rekenen geslagen en hebben hun bevindingen zakelijk 
en helder op papier gezet: iedere auteur zou zich vereerd voelen met kri
tiek van dat niveau. Daarmee is uiteraard niet gezegd dat de schrijvers 
van deze repliek ten volle met Mandemakers en Van Zan den instemmen. 
Om het in drie zinnen samen te vatten: op een aantal punten hebben 
Mandemakers en Van Zanden gelijk en hebben zij - ongewild - het door 
Brinkman, Drukker en Slot gepubliceerde onderzoek in essentiele op-
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zichten verbeterd. Ten aanzien van een aantal andere punten kan men 
in redelijkheid met elkaar van mening verschillen over het antwoord op 
de vraag wie er gelijk heeft en is nader onderzoek nodig. Er zijn, tenslot
te, ook een aantal plaatsen in hun studie aan te wijzen waar zij, naar 
onze mening, de plank misslaan. Laat ons proberen de balans op te ma
ken. 

De bezwaren van Mandemakers en Van Zanden tegen de door ons gepo
neerde relatie spitsen zich toe op drie punten: 
1. een kritiek op de door ons gehanteerde gegevens, zowel wat betreft 

de mediane lengte van lotelingen, als wat betreft het reele nationale 
inkomen per hoofd; 

2. een ondermijning van de theoretische onderbouwing van onze verge
lijking, waarbij de kritiek zich zowel richt op de door ons veron
derstelde verbanden tussen de verschillende variabelen, alsook op de 
statistische methode die wij hanteren om de de door ons veron
derstelde verbanden te toetsen; 

3. de voorspellende waarde van de door ons uiteindelijk gekozen rela
tie, in die zin, dat Mandemakers en Van Zanden menen te kunnen 
aantonen dat andere - door ons afgewezen - vergelijkingen tot min 
of meer dezelfde - in hun ogen, even onzinnige - resultaten leiden. 

In de hierna volgende repliek gaan wij deze drie punten stuk voor stuk 
na. 

2. Kritiek betreffende de data 

Mandemakers en Van Zanden maken bezwaar tegen de door ons bere
kende mediane lengte van lotelingen en tegen de door ons gebruikte ge
gevens over het reele nationale inkomen van Nederland over de eerste 
vier decennia van de twintigste eeuw. Wat betreft de mediane lengte van 
lotelingen kan ons antwoord kort zijn: op dit punt hebben zij gelijk en 
concluderen wij dat de door ons geponeerde vergelijking zuiverder ge
schat wordt en nauwkeuriger voorspelt, indien men uitgaat van de door 
onze critici voorgestelde reeksen van de mediane lengte van lotelingen. 

Een tweede punt van kritiek betreft de representativiteit van de data, 
dat wil zeggen, de kwestie of de keuringsgegevens in de negentiende 
eeuw vrijwel uitsluitend betrekking hebben op de lagere inkomensklas
sen, zoals onder anderen door De Meere is beweerd,3 of dat de reeks van 
de mediane lengte beschouwd kan worden als een a-selecte steekproef 
uit de Nederlandse jongemannen op de in dat jaar geldende keu
ringsleeftijd. In de oorspronkelijke stu die van Brinkman, Drukker en 
Slot wordt dit probleem aangestipt, maar niet nader uitgewerkt. In een 
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later verschenen publikatie kwamen Brinkman, Drukker en Stuurop, op 
basis van landelijke gegevens en een nadere controle gebaseerd op de 10-
telingenregisters van de stad Groningen tot de conclusie dat er geen aan
wijzingen waren dat de hogere inkomensklassen ondervertegenwoor
digd zouden zijn in de lotelingenregisters voor 1900. 4 Merkwaardig is nu 
dat in eerste instantie niet duidelijk is of Mandemakers en Van Zanden 
met de conclusies van Brinkman, Drukker en Stuurop instemmen of 
juist niet. Zij schrijven: " ... Brinkman, Drukker en Stuurop ( ... ) bestrij
den ( ... ) het uitgangspunt dat de keuringsgegevens nagenoeg uitsluitend 
betrekking hebben op de lagere standen omdat de hogere zich tot 1899, 
via het vigerende remplac;antenstelsel, toch lieten vervangen voor de fei
telijke dienstplicht. De argumentatie van Brinkman, Drukker en Stuu
rop dat dit niet het geval kan zijn geweest, achten wij meer dan overtui
gend. Toch den ken we dat de mediane lengte door het wegblijven van 
een deel van de lotelingen negatief is bei"nvloed ... ". 5 Hier kunnen wij 
geen chocola van maken: men is Of "overtuigd", ja zelfs "meer dan 
overtuigd" Of men is dat niet en dan denkt men dat de mediane lengte 
door het wegblijven van een deel der keurlingen negatief is belnvloed. 
Allebei tegelijk kan niet, volgens ons. 

Even verder blijkt dat die overtuiging - als zij er ooit geweest is - niet 
lang heeft standgehouden: onze critici halen Bruinsma aan als een soort 
ooggetuige van het verloop der keuringsdag v66r 1900, maar zij verlie
zen uit het oog dat ook Bruinsma uit zijn herinnering moest putten: zijn 
beschrijving van de keuringsdag ten tijde van het remplac;antenstelsel 
dateert immers van acht jaar na de invoering van de verplichte keuring 
en hij geeft geen cijfers ter ondersteuning van zijn bewering. Mandema
kers en Van Zanden gaan voorbij aan het feit dat in het artikel van 
Brinkman, Drukker en Stuurop een citaat voorkomt van Witlox, die het 
omgekeerde beweert en die in elk geval zijn stelling nog adstrueert met 
een uit de Tilburgse Courant van voor 1900 overgenomen opsomming 
van de beroepen der personen die in een bepaald jaar gebruik hadden 
gemaakt van het remplac;antensysteem. Wij beschouwen Witlox bepaald 
niet als de hoogst denkbare autoriteit bij het antwoord op deze vraag 
(anders was het onderzoek van Brinkman, Drukker en Stuurop immers 
mosterd na de maaltijd geweest), maar wij zijn weI geneigd hem in dezen 
hoger aan te slaan dan Bruinsma, simpelweg omdat hij zijn bewering 
nog met enig cijfermateriaal ondersteunt en Bruinsma in het geheel niet. 

Tenslotte wijzen Mandemakers en Van Zanden op het feit dat uit het 
onderzoek van Brinkman, Drukker en Stuurop blijkt dat " ... 113 a 115 
van de bij de keuring ajwezigen beroepssoldaten waren (en) dat zijn dus 
allemaal mannen van boven de maat. .. ", waarna zij concluderen: 
" ... Alles bij elkaar zorgen bovengenoemde factoren voor een onder-
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schatting van de werkelijk gemiddelde lengte van de negentien- en twin
tigjarige Nederlandse jongemannen. De vraag is echter met hoe
veel...".6 Het antwoord op deze vraag is verstopt in een noot: " ... Het 
lijkt niet overdreven om voor de negentiende eeuw uit te gaan van een 
systematische onderschatting van minstens 3 mm .... ".7 Wij menen dat 
deze 3 mm. (er is namelijk sprake van nog een andere onderschatting 
van 3 mm., maar daar komen wij in het hiernavolgende nog op terug) 
ons weI overdreven voorkomt, en zulks op de volgende gronden: de con
clusies van Brinkman, Drukker en Stuurop zijn door Mandemakers en 
Van Zanden, naar onze mening, niet weerlegd. Zij hebben geen "tegen
expertise" verricht in de zin dat uit archief-onderzoek duidelijk wordt 
dat de hogere inkomensklassen weI degelijk in overgrote meerderheid op 
de keuringsdagen voor 1900 ontbreken; zij doen niet meer dan een 
"autoriteit" aanhalen die het uitsluitend van zijn herinnering moet heb
ben en die zijn beweringen niet met cijfers weet te staven. Zij gaan voor
bij aan het punt uit de studie van Brinkman, Drukker en Stuurop dat, 
indien de hogere inkomensklassen inderdaad in grote getale ontbreken 
in de keuringslijsten van voor 1900, zulks te zien moet zijn in een trend
breuk in de mediane lengte tussen 1899 en 1900 en dat (statistisch ge
sproken) die breuk niet waarneembaar is in de Nederlandse cijfers. Wat 
dan overblijft is hun aan Brinkman, Drukker en Stuurop ontleende stel
ling dat 20 a 30 procent van de op de keuring afwezigen beroepsmilitai
ren waren en dus boven de maat. Hierin hebben zij gelijk. De vraag is 
dan tot in hoeverre dit fenomeen de berekende mediane lengte v66r 1900 
negatief kan hebben beinvloed . 

Het exacte antwoord op deze vraag vergt nogal wat gepuzzel en gecij
fer en dat willen wij de lezer - althans hier - besparen. Wat weI eenvou
dig valt na te gaan is, tot welke absurditeiten de door Mandemakers en 
Van Zan den om deze reden veronderstelde onderschatting van 3 mm. 
leidt. Omdat immers 15 a 20 procent van de lotelingen voor 1900 niet 
ter keuring verscheen en omdat 20 a 30 procent van die afwezigen be
roepsmilitairen waren, kan hieruit worden afgeleid dat 3 a 6 procent van 
het totaal aantal lotelingen beroepsmilitairen waren en dus - ten over
vloede - allen boven de maat. Laat ons nu eens berekenen, uitgaande 
het hoogste percentage (6"10) en uitgaande van het jaar v66r de invoering 
van de verplichte keuring waarin de hoogste me diane lengte gescoord 
werd (1899), hoe groot de mediane lengte van Nederlandse beroepsmili
tairen op de keuringsleeftijd in 1899 moet zijn geweest, om een onder
schatting van de mediane lengte van 3 mm. te veroorzaken. 
Het moge duidelijk zijn dat het antwoord op deze vraag gevonden wordt 
door de volgende twee vergelijkingen op te lossen: 



DRUKKER CS LEN GTE V AN LOTELINGEN 5 

X 

Mw 0,94 * Mo + 0,06 * X en Mw = Mo + 3 

de "ware" me diane lengte in mm. in 1899; 
de "onderschatte" mediane lengte in mm. in 1899, ten gevolge 
van het niet-verschijnen van beroepsmilitairen op de keuring; 
de mediane lengte in mm. van Nederlandse beroepsmilitairen 
die in 1899 de keuringsleeftijd bereikten. 

Uitgaande van de door Mandemakers en Van Zanden voor 1899 geschat
te mediaan (1675, 78 mm.) - die uiteraard ook een onderschatting van de 
"ware" mediaan is, gegeven het feit dat ook hun berekening is gebaseerd 
op gegevens waarin de 6010 beroepsmilitairen schitteren door afwezigheid 
-, kan men nu eenvoudig uitrekenen dat de mediane lengte van Neder
landse beroepsmilitairen op de keuringsleeftijd in 1899 1725, 78 mm. 
moet zijn geweest om een onderschatting van de mediane lengte van 3 
mm. in dat jaar te veroorzaken. Indien men zich realiseert dat deze me
diane lengte van aIle keurlingen - alweer, volgens de berekeningen van 
onze critici - in Nederland pas ruim 35 jaar later voor het eerst gemeten 
werd, kan men zich wellicht voorstellen dat wij een onderschatting van 
de mediane lengte van 3 mm. veroorzaakt door deze "bias" in de data 
van grond ontbloot achten. 8 

Het gekke is nu dat Mandemakers en Van Zanden achteraf blijkbaar 
ook niet zoveel vertrouwen hebben in hun eigen conclusie: zij corrigeren 
hun eigen cijfers niet voor deze vermeende onderschatting en komen er, 
noch in de tekst, noch in hun statistische bijlage op terug. 

Dat ligt anders bij een tweede bron van schattingsfouten die zij constate
ren en die voor een aantal jaren een varierende onderschatting veroor
zaakt, die in het ergste geval eveneens ongeveer 3 mm. bedraagt. Wij 
doelen hier op de passages die zij hebben samengevat onder het kopje 
"Berekening van de mediaan" (pp. 8-10). Hier corrigeren Mandemakers 
en Van Zanden de door ons berekende mediane lengte door van fijnma
ziger bronnenmateriaal uit te gaan - dat ons inderdaad niet bekend was 
toen wij onze oorspronkelijke studie schreven - en door bovendien op 
intelligente wijze geschatte correcties uit te voeren op die plaatsen waar 
het materiaal wijdere mazen vertoont. Daarnaast verbeteren zij, en pas
sant, een aantal door ons gemaakte rekenfouten. Ten aanzien van dit 
stuk van hun kritiek, past het ons slechts de hoed af te nemen: wij ach
ten de berekeningen van onze critici superieur aan die van ons en wij zijn 
van mening dat Mandemakers en Van Zanden de tijdreeks van de 
mediane lengte in essentieel opzicht verbeterd hebben. 
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Laat ons nu de kritiek op de door ons gehanteerde cijfers van het natio
nale inkomen bespreken. Onze critici schrijven: " ... In de bijlage ( ... ) 
worden twee reeksen ( ... ) gepresenteerd, een ontleend aan Van Stuijven
berg en De Vrijer (VSV) en een (voornamelijk ontleend aan Mitchell. 
Opvallend is dat het hen klaarblijkelijk niet stoort dat 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 Griffith en De 
Meere op deze reeksen, blijft eveneens onbesproken ( ... ). In 1987 heeft 
het C.B.S. ( ... ) voor de periode 1921-1938 sterk verbeterde schattingen 
gepubliceerd. ( ... ) De 'verbeterde cijfers' waarmee wij in de volgende 
paragrafen aan het rekenen slaan, bestaan voor 1921-1939 uit deze nieu
we C.B.S.-cijfers ( ... ). 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 ... ". 9 Hier is 
van alles mis: Mandemakers en Van Zanden trekken (onjuiste) conclu
sies die niet op onze tekst zijn terug te voeren; ze doen zich nalever voor 
dan ze zijn en tot overmaat van ramp kondigen zij aan dat zij onze bere
keningen gaan herhalen, terwijl zij in dezelfde zin toegeven dat hun her
halingen geen zuivere herhalingen zijn. 

Laat ons proberen een aantal dingen recht te zetten: anders dan Man
demakers en Van Zanden stellen, hebben wij geen gebruik gemaakt van 
de reeks van VSV bij de schattingen van de relatie tussen lengte en inko
men over de eerste vier decennia van de twintigste eeuw. Er staan ook 
geen "indirecte aanwijzigingen" in ons artikel die daarop wijzen. Wij 
hebben bij de schatting gebruik gemaakt van de reeks die in ons Sta
tistisch Aanhangsel aangeduid staat als de reeks ontleend aan Mitchell 
en die, zoals Mandemakers en Van Zanden ook wei weten, rechtstreeks 
is overgenomen van de toen bekende officiele reeksen van het C.B.S .. 
Dat Mitchell als bron genoemd wordt en niet het C.B.S. heeft een sim
pele reden: Mitchell is de ons en, naar wij stellig aannemen, algemeen 
bekende bron waarin aIle 41 jaarcijfers van het nationale inkomen tegen 
marktprijzen uit onze schattingsperiode in een tabel bij elkaar staan. 
Zulks maakt de bronvermelding handig beknopt. De reeds van VSV 
hebben wij gebruikt om onze nieuwe schattingen voor de negentiende 
eeuw te vergelijken met de toen al bestaande schattingen en die staan -
alweer handig beknopt - in een tabel bij elkaar in de publikatie van 
VSV.10 
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Het verwijt van Mandemakers en Van Zanden dat wij ons niet op het 
hoofd gekrabd hebben to en wij in ons Statistisch Aanhangsel twee reek
sen inkomensschattingen opnamen, kan niet ernstig bedoeld zijn en 
heeft ons dan oak veel pret bezorgd: de "Mitchell-reeks" is een schat
ting van het inkomen tegen marktprijzen en de "VSV-reeks" een raming 
van het inkomen tegen factorkosten, zoals boven de tabel in ons Aan
hangsel ook vermeld staat. 11 Beide reeksen gaan voor de overlappende 
jaren terug op een en dezelfde bron: het Centraal Bureau voor de Sta
tistiek en de vraag welke reeks het meest betrouwbaar is en het best ge
bruikt kan worden, kan dan ook aIleen zinvol beantwoord worden als 
wij het antwoord opsplitsen: 
1. de reeksen verschillen - behoudens rekenfouten - van elkaar omdat 

de definiering van de beide reeksen verschilt; 
2. beide reeksen zijn even onbetrouwbaar: zij gaan voor de periode 

1900-1940 voor het overgrote deel terug op dezelfde bronnen en die 
zijn - zoals Mandemakers en Van Zanden terecht stellen - weinig so
lide. Het punt is echter dat wij in de tijd toen wij onze schattingen 
uitvoerden over niets beters konden beschikken: de verbeterde 
C.B.S.-schattingen van 1987 waar onze critici van spreken, zagen het 
licht toen ons manuscript al bij de redactie van het NEHA-jaarboek 
lag,u Men dient daarbij bovendien niet uit het oog te verliezen dat 
de verbeterde schattingen van het C.B.S. slechts marginaal bleken te 
verschillen van de bestaande cijfers en een van de eerste schrijvers die 
daar op gewezen heeft is - hoe raadt U het - Van Zanden.13 

3. de vraag die dan overblijft is, waarom wij bij het schatten van de re
latie gebruik hebben gemaakt van de ene ("Mitchell"-)reeks, terwijl 
wij bij de vergelijking van onze ramingen in de negentiende eeuw met 
bestaande cijfers consequent de andere ("VSV"-)reeks hebben ge
hanteerd. Het was immers eenvoudiger geweest in beide onderdelen 
van onze studie gebruik te maken van een en dezelfde reeks? Het ant
woord is dat wij een sterke voorkeur hadden om, gegeven het karak
ter van onze relatie, uitsluitend het reele nationale inkomen tegen 
marktprijzen te hanteren, omdat in het inkomen tegen factorkosten 
een gedeelte van de overheidsaktiviteit, die het inkomen der econo
mische subjecten in belangrijke mate kan bei'nvloeden, niet verdis
conteerd is, namelijk, het saldo der indirecte belastingen en subsi
dies. Wij beschikten over een reeks tegen marktprijzen voor onze 
schattingsperiode (de "Mitchell"-reeks), maar niet voor onze verge
lijkingsperiode, zodat wij bij de vergelijking van onze ramingen met 
de toen bestaande cijfers noodgedwongen zijn overgestapt op de 
("VSV")-reeks tegen factorkosten. Toegegeven, het roeien met twee 
verschillende riemen is weinig elegant, maar wanneer dat de enige be-
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schikbare riemen zijn, zit er weinig anders Op.14 Bovendien hebben 
wij in onze tekst gewaarschuwd voor het feit dat de koers van de boot 
als gevolg van een en ander een afwijking zou kunnen hebben: 
" ... Voor de jaren na 1900, moeten we concluderen dat onze schattin
gen en die van Van Stuijvenberg en De Vrijer nauwelijks met elkaar 
in strijd zijn, zeker wanneer we in het oog houden dat onze ramingen 
tegen marktprijzen berekend zijn en de hunne tegen factorkosten, 
zodat enige verschillen in de lijn der verwachtingen liggen. Boven
dien zou men mogen verwachten dat verschillen, veroorzaakt door 
dit verschil in definitie van het inkomen, groter worden naarmate 
men verder de twintigste eeuw ingaat, vanwege de toenemende rol 
van de overheid in deze periode op economisch terrein ... ". 15 

Met het bovenstaande menen wij onze keuze uit de toenmalig beschik
bare cijfers voldoende onderbouwd te hebben. Het feit echter dat Man
demakers en Van Zanden bij het schrijven van hun kritiek deels over 
verbeterde cijfers beschikten (voor de jaren 1921-1939) en deels (voor de 
jaren 1900-1920) om ons onduidelijke redenen nu precies de reeks kozen 
die wij niet gekozen hebben (de "VSV"-reeks), heeft tot gevolg dat aIle 
berekeningen van Mandemakers en Van Zan den gedaan zijn op basis 
van tijdreeksen, waarvan er niet een dezelfde is als wij gehanteerd heb
ben en dat maakt een vergelijking van hun resultaten met de onze een 
hachelijke zaak. 16 Dit heeft tot gevolg dat ons antwoord op de kritiek 
waar het de door ons gehanteerde methode betreft, zich noodgedwon
gen concentreert op de theoretische aspecten. Niettemin valt daar ook 
nog weI het een en ander over te zeggen. 

3. Kritiek betreffende de methode 

Laat ons ter wille van de overzichtelijkheid in eerste instantie de belang
rijkste methodologische kritiekpllnten van Mandemakers en Van Zan
den op een rijtje zetten. Onze critici verwijten ons: 
1. dat wij ons niet gerealiseerd hebben dat onze meetlat van elastiek is, 

in die zin, dat wij geen rekening hebben gehouden met het feit dat 
de keuringsleeftijd gedurende het tijdvak waarop ons onderzoek be
trekking heeft niet steeds dezelfde is geweest en dat wij geen rekening 
hebben gehouden met het fenomeen dat in de negentiende eeuw lote
lingen in vee I mindere mate hun finale lengte had den bereikt op de 
keuringsleeftijd dan tegenwoordig, vanwege het feit dat de adoles
cente groei in de negentiende eeuw veelal op een later tijdstip inzette 
en langer doorging dan thans. Het vervelende hiervan is natuurlijk 
dat beide factoren de mediane lengte belnvloeden, zodat men niet 
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weet tot in hoeverre een toename van de me diane lengte tussen, zeg, 
1863 en 1892 een gevolg is van de "vertikale groeiverschuiving" - de 
groei ten gevolge van een verbetering van de materiele omstandighe
den - of van de "horizontale groeiverschuiving" - een toename van 
de gemeten lengte, simpelweg ten gevolge van een wijziging in de 
keuringsleeftijd, al dan niet in combinatie met een verschuiving van 
de doorgroeicurve zelf -; 

2. dat de door ons gehanteerde methode (regress ie-analyse met een po
lynomiaal vertraagde verklarende variable) bij voorbaat succes ga
randeert in die zin dat de hoge verklaarde variantie en de goede "fit" 
tussen gerealiseerde en geschatte waarden van de te verklaren varia
bele door de methode zelf gegenereerd wordt, door henzelf verwoord 
in de zinsnede: " ... dat de zeer hoge verklaarde variantie van ( ... ) (de) 
Almon-vertraagde regressievergelijking als een artefact van de ge
hanteerde statistische methode moet worden gezien ... ". 17; 

3. dat het feit dat het patroon der vertraagde regressiecoefficienten van 
de door ons gekozen regressievergelijking qua vorm overeenstemt 
met de door anderen (Oppers, onder anderen) geconstateerde vorm 
van de Y ASSIS-curve, er door onszelf stiekum vantevoren is in
gestopt: " ... Ret lijkt er dus op dat de uitkomst van het onderzoek 
- te wet en beide curves lijken op elkaar - in belangrijke mate het re
sultaat is van deze keuzes. Brinkman e.a. verkregen een YASSIS
curve omdat ze n, p en kopbeperking zo kozen dat er weI een 
Y ASS IS-curve uit moest komen ... ". 18 

Wij gaan de punten stuk voor stuk na: ten aanzien van het eerste punt 
constateren wij dat wij ons weI degelijk gerealiseerd hebben dat de ge
meten mediane lengte door andere factoren wordt belnvloed dan aIleen 
een verandering in de materieIe omstandigheden en dat wij dat ook met 
zoveel woorden in ons artikel hebben gezegd, maar dat Mandemakers 
en Van Zanden hier blijkbaar over he en gelezen hebben. Wij citeren uit 
paragraaf "Mogelijke verbeteringen van het model": " .. .In de eerste 
plaats is er het probleem van de kleine variatie in de leeftijd waarop lote
lingen worden gemeten. ( ... ) De meest eenvoudige oplossing om ( ... ) 
(hiervoor) te corrigeren is waarschijnlijk de toevoeging van ( ... ) dummy
variabelen. ( ... ) Ret tweede probleem is het lastigste. ( ... ) (D)e YASSIS
curve verschuift in de loop der tijd, hoogstwaarschijnlijk onder invloed 
van een trendmatige verschuiving in het niveau van de gemiddelde mate
riele welstand. We moeten dus in principe deze verschuiving in ons mo
del opnemen ... " . 19 Indien onze critici ons verwijten dat wij niet in staat 
zijn geweest horizontale en vertikale groeiverschuivingen te scheiden in 
onze relatie, dan hebben zij gelijk. Te suggereren echter dat wij het pro-
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bleem niet gesignaleerd zouden hebben en dat wij niet - evenals zij - de 
overtuiging zijn toegedaan dat het model dienaangaande verbetering be
hoeft, is niet juist. 

Het tweede punt Iigt wat gecompliceerder. Dat hoge verklaarde varian
ties schering en insiag zijn bij regressie op tijdreeksen en dat zulks a for
tiori geldt voor regressies waarin een groot aantal vertraagde waarden 
van de verklarende variabele voorkomen, is juist en dat dientengevolge 
een zeer hoge R 2 bepaaid geen garantie vormt voor het "waarheidsge
halte" van de desbetreffende vergelijking is evenzeer juist. De reden 
hiervoor is uitermate simpel: iedere extra toegevoegde vertraagde waar
de van de verklarende variabele voegt iets of - in het ergste geval - niets 
toe aan de verklaarde variantie van de te verklaren variabele, maar zij 
kan de verklaarde variantie die gerealiseerd wordt door het aantal ver
traagde waarden dat de vergelijking bepaalde v66r zij werd toegevoegd 
nooit lager maken. Daar ligt dan ook precies de simpele verklaring voor 
het feit dat Mandemakers en Van Zanden met een random-variabele als 
exogene - zeker als ze er een trend aan toevoegen - tot hoge verklaarde 
varianties komen: met 18 vertraagde waarden van de verklarende varia
bele kom je wat betreft je R2 altijd weI een heel eind. Wat ons verbaasd 
heeft, is dat zij daar zoveel ophef van maken en suggereren dat op grond 
van deze resultaten het hanteren van een Almon-vertraagde regressiever
gelijking bij het onderhavige probleem op zichzelf al verdacht is omdat 
" ... kan worden geconcludeerd dat de met behulp van deze techniek 
door Brinkman e.a. gevonden goede "fit" tussen lengte en het nationale 
inkomen voor een zeer groot deel aan de techniek zelf moet worden toe
geschreven ... " .20 De vervelende consequentie van een en ander is dat re
Iatief grote aandacht die in de kritiek be steed wordt aan een in dit ver
band betrekkelijk triviaal statistisch criterium (R2) - waar wij zelf mede 
schul dig aan zijn: zie noot 20 - tot gevoig heeft dat de criteria waar het 
weI om gaat, niet aan bod komen. Daarover gaat het derde punt. 

Het is nameIijk onjuist dat wij ons konijn - de opvaUende gelijkenis 
tussen de Y ASS IS-curve en het tijdspatroon van de regressiecoefficien
ten - vooraf in de hoed gestopt door een weIbewuste keuze vooraf van 
de graad der polynoom, het aantal ingebouwde vertragingen en het in
troduceren van een kopbeperking. In de eerste plaats dienen wij erop te 
wijzen dat Mandemakers en Van Zanden het aantal mogelijke vormen 
van polynomen met p = 18, n = 3 en kopbeperking bIijkbaar enorm 
onderschatten; men denke aIleen al eens aan de, verschillende comb ina
tiemogelijkheden die de volgende karakteristieken met eikaar kunnen 
opleveren: eerst convex, dan concaaf; eerst concaaf, dan convex; over 
het gehele bereik positieve coefficienten; over het gehele bereik negatie-
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ve coefficienten; aIle mogelijke combinaties van positieve en negatieve 
coefficienten; eerst relatief hoge waarden der coefficienten, daarna rela
tief lage waarden; enz., enz .. Vit al deze mogelijkheden hebben wij op 
voorhand en op grond van theoretische overwegingen een zeer beperkte 
en specifieke verzameling gekozen en die vervolgens getoetst op basis 
van de beschikbare tijdreeksen. Dit staat ook allemaal met zoveel woor
den in onze studie: " ... verschillende schrijvers hebben er op gewezen dat 
de invloed van sociaaI-economische omstandigheden het sterkst is in die 
jaren die gekenmerkt worden door de grootste groeiversnelling. Dit 
houdt in dat de structuur van de vertraagde coefficient en ( ... ) overeen 
zou moeten komen met het Y ASSIS-tijdspatroon ... " . 21 Die beperkte en 
specifieke verzameling moet immers voldoen aan de volgende eisen: 
1. aIle regressiecoeffienten in de oorspronkelijk geschatte relatie (waar 

de lengte dus uit het inkomen verklaard wordt) dienen positief en sig
nifikant te zijn. Negatieve coefficienten betekenen immers dat een 
verbetering van de materiele toe stand een negatieve invloed op de 
lengte zou hebben. Vit onze tabel 2 (p. 52) blijkt dat de door ons ge
schatte relatie daaraan voldoet. Wij hebben ernstige twijfels dienaan
gaande met betrekking tot de alternatieve specificaties die Mandema
kers en Van Zanden presenteren, maar wij kunnen een en ander niet 
controleren omdat Mandemakers en Van Zanden nergens in hun kri
tiek enige t-waarde vermelden en ook zwijgen over de tekens der re
gressiecoefficienten bij hun alternatieve specificaties; 

2. de relatieve grootte van de regressiecoefficienten ten opzichte van el
kaar dient overeen te stemmen met het Y ASSIS-patroon. Vit onze fi
guur 3 (p. 53) blijkt dat dit inderdaad het geval is en bovendien -
maar dat konden Mandemakers en Van Zanden niet weten toen zij 
hun kritiek schreven - is dit fenomeen bevestigd bij later onderzoek 
dat betrekking had op een ander land (namelijk Frankrijk), over een 
veellangere steekproefperiode en gerelateerd aan een volledig empi
risch gefundeerde Y ASS IS-curve en niet een - zoaIs die van Oppers 
- die deels op hypothetische gronden is geschetst. 22 Alweer, dienaan
gaande tasten wij bij de alternatieve specificaties van onze critici in 
het duister, simpelweg omdat zij hun coefficienten niet vermelden. 

3. de relatie moet, indien de toetsgrootheid van Durbin-Watson daartoe 
aanleiding geeft, op de een of andere manier worden gecorrigeerd 
voor auto-correlatie. In onze relatie is dat gedaan; bij de alternatieve 
specificaties van Mandemakers en Van Zanden niet, terwijl ook zij 
het met ons eens zullen zijn dat de overgrote meerderheid van de 
door hen gespecificeerde relaties uit hun tabel 2 en aile geschatte rela
ties uit hun tabel 3 een sterke mate van auto-correlatie doen vermoe
den. 23 



12 ESHJb 54 (1991) 

Samenvattend: Mandemakers en Van Zan den hebben een aantal wil
lekeurige Almon-vergelijkingen gespecifieerd, die gekenmerkt worden 
door een hoge R2 en een hoge F-waarde (maar dat is, zoals gezegd, geen 
kunst); zijn met een aantal daarvan aan het schatten geslagen; kwamen 
toen - uiteraard - tot willekeurige resultaten en wezen vervolgens onze 
relatie af, zonder evenwel een eerlijke vergelijking te maken (d.w.z. op 
basis van een min of meer uitputtend aantal in dit verb and relevante sta
tistische criteria) tussen de door ons gekozen specificatie en hun eigen 
fantasieen. Dit geldt met name hun exercities met een polynoom van de 
eerste graad (!) zonder kopbeperking.24 Deze "voorspellingen" leveren 
dan ook de meest mallote resultaten, maar dat zal niemand verbazen. 25 

Bij ons rijst de vraag wie er nu eigenlijk een konijn in de hoed verst opt 
heeft. 

4. Kritiek betreffende de voorspellende waarde van de relatie 

Bij dit laatste punt - en belangrijkste: isn't it the proof of the pudding? 
- van de kritiek van Mandemakers en Van Zan den dienen wij onze criti
ci in dit stadium van ons onderzoek gelijk te geven: zij hebben aange
toond dat onze ramingen van de verklarende variabele beter hadden ge
kund en bovendien ontsierd werden door een paar rekenfouten. Nu 
komt dat laatste bij onderzoek naar de beste specificatie van een ge
dragsvergelijking weI vaker voor (onze leermeester in de econometrie, 
Kooyman, placht tijdens zijn colleges altijd te zeggen: " ... een groot ge
deelte van ons yak bestaat uit het corrigeren van de rekenfouten van on
ze collega's ... "), dat neemt allemaal niet weg, dat een bevestigend ant
woord op de vraag of de door ons geponeerde relatie tussen mediane 
sexe- en leeftijdsspecifieke lengte en het reeIe nationale inkomen per 
hoofd van de bevolking een grote mate van "predictieve power" heeft, 
op dit ogenblik voorbarig is en dat wij zulks in onze oorspronkelijke pu
blikatie - in verrast enthousiasme - weI gesuggereerd hebben. Met name 
de vraag die Mandemakers en Van Zanden opwerpen tegen het einde 
van hun kritiek en waarin zij de mogeIijkheid opperen dat " ... de verbe
tering van de materiele omstandigheden van het grootste gedeelte van de 
bevolking niet gelijk liep met de groei van het nationale inkomen per 
hoofd ( ... ) (maar mogelijkerwijze meer) met de toename van het reele 
loon .. . "26 achten wij van groot belang. Dat zou kunnen betekenen dat 
de door ons gevonden relatie verbeterd zou kunnen worden door over 
te stappen op een andere - maar met het reele inkomen uiteraard nauw 
samenhangende - te verklaren variabele. Recent onderzoek van 
Knibbe27 doet ten stelligste vermoeden dat nader onderzoek in de door 
Mandemakers en Van Zanden gesuggereerde richting inderdaad de aan-
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gewezen weg is om verder te komen. Vit dit onderzoek blijkt namelijk 
dat een tweejaarlijkse voortschrijdend gemiddelde van de door Knibbe 
gereconstrueerde vleesconsumptie per hoofd en een drie-jaarlijks voort
schrijdend gemiddelde van onze schatting van het reele inkomen per ca
pita in elk geval in de tweede helft van de negentiende eeuw een in onze 
ogen merkwaardige paralellie vertonen (zie: Grafiek). 

In enkele zinnen samengevat: de kritiek van Mandemakers en Van Zan
den op de door ons geraamde mediane lengte onderschrijven wij en wij 
achten de door hen verbeterde reeks inderdaad superieur aan de onze; 
de methodologische kritiek als zou de door ons geponeerde relatie met 
even veel recht door een willekeurige andere Almon-vertraagde vergelij
king vervangen kunnen worden, onderschrijven wij niet en hun bewijs
voering in dezen is, naar onze mening, niet overtuigend; wij zijn van me
ning dat, tenslotte, het antwoord op de vraag wat de beste variabele is 
om veranderingen in de materiele welstand te registreren op dit ogenblik 
nog voorwerp voor nadere discussie vormt, maar de stelling van Mande
makers en Van Zanden dat deze variabele weleens niet het reele nationa
Ie inkomen per capita zou kunnen zijn, maar, bij voorbeeld, eerder het 
reele loon, achten wij niet van grond ontbloot en zeker de moeite van 
nader onderzoek waard. De volgende zet is dus, kortom, weer aan ons. 

NOTEN 
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daarvoor. .. " (Brinkman, Drukker & Slot, "Lichaamslengte", 51). 
25. Opvallend is dat hun exercitie met de door henzelf verbeterde cijfers - en dat wij die 
cijfers inderdaad superieur achten, hebben wij in het voorafgaande al toegegeven - en op 
basis van de door ons gekozen specificatie (p = 3, n = 18, met kopbeperking) blijkens 
hun Grafiek B helemaal niet tot zulke onzinnige resultaten leidt: de - inderdaad in onze 
studie extreem grote - fluctuaties zijn aanzienlijk gedempt; het niveau van het geschatte 
reele inkomen per hoofd ligt wat hoger - maar dat is niet zo vreemd, gegeven hun correctie 
van zo'n 3 mm. voor de schatting van de mediane lengte. Opvallend is dat hun patroon 
van groei en stagnatie vrij nauwkeurig overeenstemt met het onze. 
26. Mandemakers en Van Zanden, "Lengte van lotelingen", 16. 
27. M.G. Knibbe, "Dutch Agricultural Production 1851-1950", Nederlands Agro
nomisch-Historisch Instituut (ter perse). Grafiek welwillend door de auteur afgestaan. 
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Lichaamslengte en economische 
omstandigheden tij dens de groei * 

1.S. CRAMER 

1. Inleiding 

In het 51e laarboek van 1988 verscheen een artikel van Brinkman, 
Drukker, en Slot waarin zij een verband schatten tussen de li
chaamslengte van recruten en het nationaal inkomen in de voorafgaan
de 18 jaar, en dat verb and gebruiken om het verloop van het nationaal 
inkomen in de negentiende eeuw te reconstrueren. In het 53e laarboek 
van 1990 kwalificeren Mandemakers en Van Zanden hun werk als 
schijnresultaten en misvattingen. In dit 54e laarboek komen Drukker en 
Brinkman, thans gesecondeerd door Van Meerten, met een repliek. In 
die tussentijd heeft Van Meerten een artikel over de Franse cijfers gepu
bliceerd (1) en is de analyse door Drukker en hem ook op Italiaanse cij
fers toegepast. 

Het ligt nogal voor de hand dat er een verband bestaat tussen economi
sche omstandigheden en de gezondheidstoestand van de bevolking, en 
dat zulks terug te vinden is in een relatie tussen het reele inkomen per 
hoofd en de lichaamslengte van recruten. Het verrassende van het eerste 
artikel was dat de gevonden relatie zo precies was en zo mooi klopte met 
andere gegevens over de lengtegroei, en dat de auteurs zo stoutmoedig 
waren om met behulp van deze relatie het nationaal inkomen per jaar 
tot 1845 terug te rekenen. Een gedurfde aanpak, die op het eerste gezicht 
aileen maar gezond ongeloof opwekt, werd gehonoreerd met treffende 
resultaten. Zoiets is altijd leuk. 

Minder leuk is de polemiek die thans gevoerd wordt, niet omdat het 
hoofdzakelijk over technische kwesties gaat (dat moet in dit geval weI), 
maar omdat er zich elementen van overdrijving en onnodige gelijkheb
berij in aandienen. Met enige terughoudendheid geef ik hieronder mijn 
eigen mening over enkele punten: de gegevens over de lichaamslengte, 
de gegevens over het nationaal inkomen, en de schatting van de relatie 
tussen deze twee, de methodologie, en de betekenis van de uitkomsten. 
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Op de inhoudelijke beoordeling van de uitkomsten voor de 1ge eeuw ga 
ik niet in omdat ik daar niets van weet. Voorzover nodig verwijs ik naar 
de tot dusverre in dit laarboek gepubliceerde stukken als Drukker 1 (51e 
deel, 1988), Mandemakers (53e deel, 1990), en Drukker 2 (dit boek). De 
schrijvers worden dienovereenkomstig in het enkelvoud ten tonele ge
voerd, en weI gemakshalve als man ('hij'). 

2. De mediane Iichaamslengte 

Ais maat voor de lichaamslengte gebruikt Drukker 1 de berekende medi
aan uit een grove klassenindeling naar lengte van gemeten recruten of 
lotelingen. Mandemakers heeft meer gedetailleerde gegevens gevonden 
en bovendien enkele rekenfouten opgemerkt. Drukker 2 geeft toe dat dit 
verbeteringen zijn. Er blijft dan nog enig geharrewar over het ontbreken 
van een onbekend aantallotelingen uit de betere standen en beroepsmili
tairen, beide groepen die vermoedelijk wat langer uitvallen dan de rest. 
Ik denk dat Drukker 2 gelijk heeft dat Mandemakers het effect enigszins 
onderschat1

• Naar mijn mening valt hier weI uit te komen, en kunnen 
Drukker en Mandemakers het met een beetje goede wil gemakkelijk 
eens worden over de reeks van mediane lengtes. Deze zal meer lijken op 
de reeks van Mandemakers dan op de reeks van Drukker 1. 

3. Het reele nationaal inkomen 

Hetzelfde geldt voor de reeks van het reeIe nationale inkomen per 
hoofd. Hierover zijn Drukker en Mandemakers het namelijk, na het 
opruimen van enkele misverstanden, nu al eens: de beste cijfers zijn die 
van het CBS, van 1900 tot 1920 de reeks die gepubliceerd is door Mit
chell, van 1921 tot 1939 de nieuwe reeksen van het CBS uit 1987 (die 
Drukker 1 nog niet kon gebruiken). 
Daarmee is voor mij deze kous af. Het reele nationale inkomen per 
hoofd dient in dit geval natuurlijk slechts als een indicator van de mate
riele en immateriele welvaart van de bevolking (bij dit laatste denke men 
zo nodig aan medische verzorging en hygiene). Daarvoor maakt het niet 
veel uit of men het nation ale inkomen nu tegen factorkosten of markt
prijzen neemt, dan weI reele lonen gebruikt. Pas als je bijvoorbeeld 
overgaat op de vleesconsumptie per hoofd wordt het hele onderzoek (en 
zeker de toepassing van de resultaten) in een wezenlijk andere richting 
gestuurd. 
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4. Verschillen in de gebruikte reeksen 

Hoewel er aldus praktisch overeenstemming is over de beste reeks en we
ten wij nog niet wat zij zullen opleveren. Drukker 1 gebruikt minder 
goede lichaamslengtes en verouderde ramingen van het nationaal inko
men van 1920 tot 1939; Mandemakers gebruikt betere lichaamslengtes 
maar helaas, omdat hij Drukker 1 verkeerd begrijpt, voor de periode 
van 1900 tot 1919 ten onrechte het nationaal inkomen volgens van Stuij
venberg en De Vrijer. Drukker 1 en Mandemakers maken dus bereke
ningen met verschillende reeks en en met verschillende uitkomsten. Het 
is erg jammer dat Drukker 2, waaruit blijkt dat er in grote trek ken over
eenstemming over de cijfers bestaat, geen nieuwe berekeningen met de 
verbeterde cijfers bevat. 

5. Verschil in rekentechniek 

Mandemakers documenteert zijn berekeningen lang niet zo uitvoerig als 
Drukker 1, en het is derhalve niet helemaal zeker of hij weI precies het
zelfde heeft gedaan (zoals beweerd wordt). Met name zegt Mandema
kers niets over de transformatie voor autocorrelatie van de storingen, 
maar dat hoeft ook niet omdat hij (mede) op de waarde van de DW se
lecteert. Drukker 1 past weI zo'n transformatie toe, die echter weinig in
vloed heeft op de geschatte coefficienten2

• 

6. Verschillen in rnethodologie en in uitkornsten 

Drukker 1 vertelt wat een Almon-model is, kiest op theoretische gron
den voor een derde graads polynoom en 18 vertragingen, schat de coef
ficienten en bemerkt dan blij verrast dat de coefficienten heel aardig 
sporen met het patroon van de lengtegroei dat uit geheel andere bronnen 
bekend is, de z.g. Y ASSIS curve. Hoewel Drukker 1 tevreden is over de 
goede aanpassing is de vergelijking niet op grond van de hoge R* geko
zen. Vervolgens herhaalt hij de analyse na transformatie van de variabe
len voor autocorrelatie. Met deze relatie berekent hij het nationaal inko
men in de vorige eeuw. 

Mandemakers probeert enkele tientallen Almon-modellen uit en laat 
zien dat het geen kunst is een hoge R * te verkrijgen. Desondanks selec
teert hij, op grond van R* en de DW grootheid, zonder naar het patroon 
van de coefficienten te kijken, twee 'toppers', A en B. Topper B heeft 
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dezelfde specificatie als Drukker 1 (behoudens de transformatie voor 
autocorrelatie); Mandemakers schrijft dat 'de structuur van de vertra
gingen ... tot op zekere hoogte overeenkomt met de Y ASSIS curve'. 
Topper A heeft een andere specificatie en van de coefficienten weten wij 
niets. Bij het gebruik van beide toppers voor de berekening van het na
tionale inkomen in de 1ge eeuw geeft A een werkelijk afgrijselijk beeld. 
Topper B, die op de relatie van Drukker 1 leek, geeft in de toepassing 
nog weI afwijkingen van Drukker 1 te zien, in niveau en grote lijn, maar 
daarnaast opvallende overeenkomsten in de afzonderlijke pie ken en da
len van het nationale inkomen. 

7. Conclusies 

Het voornaamste verschilpunt tussen Drukker en Mandmakers betreft 
de manier waarop je een relatie moet kiezen, en de betekenis die de 
'gevonden' relatie heeft. Mandemakers heeft gelijk dat Drukker 1 geen 
specificatie-analyse uitvoert, en dat de gevonden relatie qua empirische 
aanpassing niet aantoonbaar superieur is aan een aantal andere. Druk
ker 2 heeft gelijk dat Mandemakers een karikatuur geeft van zijn werk
wijze, en dat je niet aIleen naar de aanpassing maar ook naar de plausi
biliteit van de coefficient en moet kijken3

• 

Veel verder dan deze constateringen kom ik niet. Bij de gegeven omvang 
van het materiaal zal geen enkele relatie een specificatieanalyse 
doorstaan in die zin dat zij significant beter is dan anderen, die ook aan 
theoretische minimum-vereisten voldoen. Voor men daaruit besluit dat 
je dan maar beter je mond kunt houden moet ik er op wijzen dat hetzelf
de geldt voor heel, heel veel empirische analyses op grond van beperkte 
gegevens. Er is vermoedelijk ook in dit geval een hele bundel acceptabe
Ie modellen die niet met de feiten in strijd zijn. Dat behoeft nog niet te 
betekenen dat de uitkomst willekeurig is; als je de grenzen scherp trekt 
leveren de modellen misschien zelfs ongeveer dezelfde ramingen voor de 
1ge eeuw. 

Op een aantal technische punten heeft de controverse vooruitgang ge
bracht. Er is praktisch consensus over de reeksen die (al dan niet bij ge
brek aan beter) moeten worden gebruikt. Er bestaat vast een nette ma
nier om een Almon-model te schatten, zonodig met inachtneming van 
autocorrelatie van de storingen. Over de manier van terugrekenen uit 
een gevonden relatie be staat geen verschil van mening. Ik zou willen dat 
de analyse uit Drukker 1langs deze lijnen werd herhaald, en dat de stan-
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daardfouten van de ramingen voor het verleden dan ook worden 
aangegeven4

• Die ramingen zijn vermoedelijk erg onzeker, maar dat 
geldt waarschijnlijk voor aile ramingen van 'moderne' grootheden voor 
de 1ge eeuw - ik zou de standaardfouten weI eens willen zien! AIs men 
dat beseft zal de discussie over de uitkomsten een andere toon krijgen. 

Verwijzing 
Van Meerten, M.A. (1990), Developpements economiques et stature en 
France, XIXe-XXe siec1e, Annales Economies Societes Civilizations, 
vol 45, p.755-777. 

NOTEN 

* J .S. Cramer heeft zijn bijdrage geschreven op verzoek van de redactie. 
1. Ook al wordt in de formule in Orukker 2 de mediaan ten onrechte behandels als ware 
het een gemiddelde . 
2. Ik heb al eens eerder opgemerkt dat deze correctie een onbegrijpelijk resultaat ople
vert: een correctie met een autogressiecoHficient van 0,00001 kan de OW grootheid niet 
zo sterk verbeteren als wordt aangegeven . Orukker 2 merkt over deze kwestie op (voetnoot 
23) dat zij er (drie jaar na dato) 'hun vingers nog niet achter hebben kunnen krijgen'. 
3. Op dit punt is 'topper A' van Mandemakers wegens het ontbreken van de coefficien
ten verdacht. 
4. Orukker 1 laat dit na omdat het zo bewerkelijk is. 



De ro1 van spoorwegen en de Duitse 
industrialisatie tijdens de 1ge eeuw* 

RAINER FREMDLlNG 

1. Inleiding 

In dit artikel worden ten eerste de vragen behandeld om welke economi
sche redenen er in Duitsland krachtig spoorwegen werden aangelegd en 
waarom de knelpunten in de infrastructuur niet b.v. door het graven 
van kanalen werden opgelost. Ten tweede zal de rol van de overheid bij 
de ontwikkeling en de ruimtelijke aspecten van de aanleg der spoor we
gen worden bekeken. Ten derde wordt gevraagd in hoeverre de aanleg 
van de spoorwegen en vervolgens het goedkope vervoer van goederen de 
industrialisatie van Duitsland mocht hebben beinvloed. Dit gaat dus 
over de vraag of de spoorwegen een 'leading sector' waren. Hierbij wor
den met name de 'backward linkage effects' op de machine- en ijzerin
dustrie en de 'forward linkage effects' op de markten voor kolen behan
deld. De essentie van de uitstralingseffecten van de spoorwegen is sa
mengevat door mid del van een rudimentaire 'input-output-matrix': In 
dit artikel hier worden de resultaten van vroeger onderzoek samengevat, 
dat gepubliceerd is in een reeks van meestal in het Duits of Engels ge
schreven artikelen en boeken. Deze publikaties behandelen aspekten van 
dit specifieke onderwerp hier volledig of gedeeItelijk. De redenering is 
daarin breder uitgewerkt en vooral kwantitatief onderbouwd, zodat de 
argumentatie hier vaak op stellingen kan worden toegespitst. 

2. De opkomst van de spoorwegen 

Spoorwegen waren op het vasteland van Europa weliswaar de bepalende 
verkeersinnovatie van de 1ge eeuw, maar hun ontwikkeling was op zich 
geen noodzakelijke voorwaarde om de industrialisatie op gang te bren
gen. De infrastructuur in het algemeen was weI een noodzakelijke voor
waarde. In Groot-Brittannie werd de infrastructuur vooral uitgebreid 
door middel van kanalen, de kustvaart en wegen, terwijl spoorwegen 
pas aan het eind van de Industriele Revolutie aangelegd werden. 
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In Duitsland daarentegen stonden spoorwegen centraal gedurende het 
industrialisatieproces. Maar ook hier bestond reeds een omvangrijke in
frastructuur, die voor veel economische activiteiten toereikend was. De 
traditionele activiteiten omvatten niet aIleen de landbouw, maar ook di
verse soorten van nijverheid, die voor een vrij hoog niveau van handel 
en vervoer zorgden. Deze verkeersinfrastructuur bestond uit natuurlijke 
waterwegen en uit kanalen, die tijdens de 17e en 18e eeuw waren gegra
yen. Bovendien waren er sinds de Napoleontische tijd veel wegen 
aangelegd'. Duitsland was ten slotte al v66r het tijdperk van de spoor
wegen geen ontwikkelingsland meer2

, en kende toen al een hoge vraag 
naar het vervoer van personen en goederen. Dit peiJ van het verkeersvo
lume maakte het mogelijk, dat investeringen in de kapitaal-intensieve 
spoorwegen winstgevend werden. Dus valt de opkomst van de spoorwe
gen te beschouwen als vraag-geinduceerd en niet als aanleg "ahead of 
demand".3 De investeringen in spoorwegen waren gemiddeld niet aIleen 
winstgevend maar in vergelijking met de rentevoet van staatsleningen, 
welke bepalend was voor de hoogte van de dividend-garantie in Pruisen, 
leverden de spoorwegen een hoger rendement van het totaal geinvesteer
de kapitaal op (tabel 1)4. AIleen daar, waar spoorwegen voornamelijk 
voor moderne industriele doeleinden waren gebouwd, zoals in de steen
kolenmijnbouw, was het rendement aanvankelijk teleursteIlend5

• Dus 
hebben we in dit geval weI met een aanleg "ahead of demand" te maken. 
Maar voor de rest is er een duidelijke indicatie dat de oprichting van 
spoorwegen vooral een reactie was op knelpunten in het traditionele ver
voer. 
Maar waarom werden er vooral spoorwegen aangelegd, en werd bij
voorbeeld niet de al bestaande binnenvaart krachtiger uitgebreid door 
het grootscheepse bouwen van kanalen en een grootschalige introductie 
van de stoomvaart6? Hier gaat het om het vraagstuk van de 'social 
savings'7. Laten we beide transportmiddelen eens met elkaar vergelij
ken: 
- Beide system en zijn bij uitstek geschikt voor het vervoer van bulkgoe

deren. 
- Beide systemen lijken ook technisch gezien op elkaar, tenminste als 

men de 19" eeuwse ontwikkeling beschouwt: op een grootschalig (en 
dus in aanlegkosten relatief duur) trace rijdt of vaart een voertuig, dat 
op de to en moderne manier van ijzer gemaakt is en dat op de moderne 
manier door stoommachines aangedreven wordt. Het ijzeren stoom
schip en de locomotief belichamen dus precies dezelfde technologie en 
een soortgelijke techniek. 
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T ABEL 1 Rendement van het totaat gei"nvesteerde kapitaat van Duitse en Pruisische 
spoorwegen en van Pruisische staatsteningen, 1840-1879 
(in procenten) 

Spoorwegen Staatsleningen* 
Duitsland Pruisen 

1840 2,6 1,4 3,9 
1841 3,0 2,2 3,8 
1842 3,7 3,8 3,9 
1843 4,1 4,4 3,9 
1844 4,1 4,7 3,5 
1845 3,4 3,5 3,6 
1846 3,0 2,9 3,7 
1847 3,1 3,5 3,8 
1848 2,5 2,9 4,4 
1849 3,1 3,7 4,0 
1850 3,7 4,5 4,3 
1851 4,0 4,8 4,2 
1852 4,5 5,0 4,0 
1853 4,6 5,0 4,1 
1854 4,9 5,6 4,1 
1855 5,2 6,0 4,2 
1856 5,3 5,6 4,4 
1857 6,1 6,6 4,4 
1858 5,6 6,1 4,3 
1859 5,2 5,3 4,3 
1860 5,5 5,7 4,3 
1861 5,9 6,1 4,1 
1862 6,5 6,9 4,1 
1863 6,3 6,8 4,2 
1864 6,7 7,6 4,1 
1865 7,0 7,9 4,1 
1866 6,4 7,5 4,4 
1867 6,5 7,1 4,5 
1868 6,7 6,9 4,6 
1869 6,6 7,1 4,7 
1870 6,5 7,4 4,8 
1871 7,3 8,1 4,2 
1872 5,9 6,9 4,2 
1873 5,2 5,9 4,1 
1874 4,7 5,3 4,1 
1875 5,0 5,7 4,0 
1876 4,8 5,5 4,1 
1877 4,6 5,1 4,1 
1878 4,4 5,6 4,1 
1879 4,4 5,6 4,1 

* 3,5 procent nominaa1 
Bron: Fremd1ing, Eisenbahnen, 144 
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Nochtans was de uitbreiding van de binnenvaart rond 1835 in Duitsland 
geen alternatief voor de spoorweg. Ten eerste konden de spoorwegen de 
belangrijke handelssteden binnen een deelstaat over korte afstanden en 
dus snel met elkaar verbinden8

• Daartegen zou het in de eerste helft van 
de 1ge eeuw veel te duur en tijdrovend zijn geweest om in het heuvelach
tige midden en zuiden van Duitsland kanalen te bouwen en de bevaarba
re rivieren Rijn, Donau9

, Weser, Elbe en Oder met elkaar te verbinden. 
In het noorden zau men het gewenste oost-west-kanaal technisch gezien 
weliswaar hebben kunnen verwezenlijken, maar de Duitse deelstaten 
Hannover en Pruisen zouden za vroeg nog niet tot de noodzakelijke sa
men werking be reid zijn geweest'°. Ik zal de rol van het particularisme 
nog nader duiden bij de behandeling van de spoorwegaanleg. 

Ten tweede richtte de vraag zich in het begin van het spoorwegtijd
perk vooral op personenvervoer en het transport van kostbare goederen. 
Nog in 1850 leverde het personenvervoer meer dan de helft van de in
komsten van de spoorwegen Opll. Het transport van bulkgoederen daar
entegen was in het begin niet groot. Nog tijdens de vroege jaren vijftig 
nam het kolentransport maar 1070 van het gehele vervoer van de spoor
wegen in beslag12

• Natuurlijk is het vervoer van bulkgoederen zoals 
steenkool, ijzererts of graan in principe goedkoper per schip. Het punt 
is echter, dat de vraag naar deze vorm van transport in de eerste helft 
van de 19' eeuw duidelijk beneden het kritische minimum bleef, om 
grootscheepse kanalen voor de moderne ijzeren stoomschepen aan te 
leggen. 

Vit het voorafgaande blijkt dat de binnenvaart in het begin van de 
Duitse industrialisatie geen doelmatig alternatief voor een uitgestrekte 
spoorwegennet was. Waarom veranderde dat kennelijk in de tweede 
helft van de 19' eeuw? 
Zeker niet toevallig ontstond in de tweede helft van de jaren 7013 de dis
cussie omtrent de aanleg van grote kanalen juist op het moment, to en 
de spoorwegen hun hoogtepunt in het binnenlandse goederentransport 
bereikten14

• In 1882 besloot de Pruisische overheid tot de bouw van het 
Dortmund-Ems-Kanal, dat in 1899 werd geopend. Het verbond het 
Ruhrgebied met de Noordzee en was bestemd voor het transport van 
bulkgoederen als steenkool en ijzererts15

• In 1904 werd tot de bouw van 
het grootste Duitse kanaal besloten16

• Dit 'Mittellandkanal' liep in oost
westelijke richting en verbond de belangrijkste rivieren met elkaar. Van
af de jaren zeventig tot aan het begin van de eerste wereldoorlog, groei
den beide transportmiddelen, binnenvaart en spoorwegen, ongeveer 
even snel, gemeten in ton-kilometers. Maar de spoorwegen vervoerden 
weI 4 keer zoveel goederen als de binnenvaart. 

Het blijkt dat aan het einde van dit tijdperk de binnenvaart, aange-
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vuld met het noodzakelijke wegentransport, inderdaad een alternatief 
voor de spoorweg was. Ret kostenverschil tussen beide system en was 
toen marginaal geworden17. Een 'social savings' berekening rond 1900 
zou voor de spoorwegen misschien geen hogere bijdrage tot het bruto 
nationaal product dan 5OJo hebben opgeleverd18

• Om de economische be
tekenis van een innovatieve sector zoals de spoorwegen in te schatten 
gaat men bij een social-savings-berekening van de volgende vraag uit: 
hoeveel zou de economische prestatie, uitgedrukt in het bruto nationaal 
product, zijn achter gebleven indien deze sector er niet geweest was, 
maar in plaats daarvan een doelmatig alternatief? Zoals Fogel voor de 
Verenigde Staten vaststelde zouden volgens het social-sayings-concept 
eveneens de Duitse spoorwegen rond 1900 geen noodzakelijke voor
waarde voor economische groei geweest zijn. In 1900 was de binnen
vaart immers voldoende ontwikkeld, om veel diensten van spoorwegen 
te kunnen vervangen. Dientengevolge werden de spoorwegen door som
mige economisch historici niet meer absoluut noodzakelijk geacht en als 
economisch minder belangrijk beschouwd. 

Maar volgens mij beantwoordt een dergelijke social-savings-bere
kening welbeschouwd niet aan de vraag van het economische belang van 
de spoorwegen in het begin van de aanleg en in het begin van de Duitse 
industrialisatie. Ten eerste was de binnenvaart toen beslist nog geen al
ternatief: Want kanalen en bevaarbare rivieren vormden nog geen toe
reikend net, en er kon nauwelijks sprake zijn van moderne stoomvaart. 
V oor de toen nog overwegende vraag naar het vervoer van personen en 
kostbare goederen over korte afstanden was de binnenvaart toch al niet 
geschikt en dus ontbreek de prikkel, om ze verder te ontwikkelen. Ten 
tweede wekten de spoorwegen in de loop der jaren juist die transport
vraag pas op, waarvoor de binnenvaart bij uitstek geschikt was, name
lijk het vervoer van bulkgoederen. Ik zou het vraagstuk omtrent de soci
al savings en de noodzakelijkheid van de spoorwegen dan ook als voIgt 
willen afronden: Omdat er in het begin van de industrialisatie geen doel
matig alternatief voor de spoorwegen in Duitsland bestond, was het 
noodzakelijke vervoer aan de spoorwegen toegewezen. Ze waren dus erg 
belangrijk voor de Duitse industrialisatie. Later werd de binnenvaart 
weI een doelmatig alternatief; maar de vraag naar goederentransporten, 
die nodig was om de binnenvaart voldoende te ontwikkelen, was juist 
door de spoorwegen aangewakkerd. 

3. Ontwikkeling en ruimtelijke aspecten van de aanleg der spoorwegen 

Met de these van de vraag-geinduceerde aanleg van spoorwegen wordt 
noch de ontwikkeling, noch het ruimtelijk aspect van dit proces volledig 
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verklaard. In 1835 werd de eerste Duitse spoorweg tussen Neurenberg 
en Furth gebouwd. Hoewel maar 6 km lang en macro-economisch nau
welijks van belang, had deze spoorweg toch een demonstratie-effect 
vanwege de hoge winsten, die gemaakt werden. Belangrijker zijn de gro
te spoorweglijnen tussen de traditionele handelssteden, die in de tweede 
helft van de jaren dertig werden aangelegd, zoals de particuliere lijn 
Leipzig-Dresden, die van 1836 tot 1839 werd gebouwd. In 1840 lag er 
ongeveer 500 km spoorlijn in Duitsland, in 1850 was dat aI meer dan het 
tienvoudige, en in 1860 was het opnieuw verdubbeld (11157 km). De in
vesteringen bleven zeer hoog in vergelijking met andere sectoren: Rond 
1880 was met 12070 van de totale kapitaalgoederenvoorraad in Duitsland 
een hoogtepunt bereikt, terwiji dat percentage in het begin van de jaren 
vijftig nog maar bij 3070 had gelegenl9

• Het geinvesteerde kapitaal in 
spoorwegen bedroeg in 1850891 en in 18808878 miljoen Mark20 en nam 
dus gemiddeld met 7,96 070 per jaar toe. 

Wat waren nu de drijvende krachten achter deze investeringsexplosie? 
De traditionele verklaring richt zich meestal op de rol van de staat21

• 

Volgens deze verklaring, waarin Duitsland vergeleken wordt met Groot
Brittannie (waar aile spoorwegen particulier gefinancierd waren), had 
Duitsland rond 1830 een behoorlijke economische achterstand opgeIo
pen. Daardoor werd het toenmalige verkeersvolume in Duitsland niet 
groot genoeg geacht, om de aanleg en de exploitatie van spoorwegen 
rendabel te maken. In dat gevaI zou het de taak van de staat geweest 
zijn, om zelf spoorwegen aan te gaan leggen of te subsidieren. Het feit 
dat vele van de toen 38 soevereine Duitse staten inderdaad actief partici
peerden in de uitbreiding van het spoorwegnet geldt dan ook als bewijs 
voor de positieve roI, die de overheid bij de aanleg zou hebben gespeeld. 
Tijdens de jaren dertig en veertig, toen de eerste spoorwegen in Duits
land werden gebouwd, deden zich echter enorme verschillen tussen de 
38 Duitse staten voor ten aanzien van het nieuwe verkeersmiddel. Zo 
kenden slechts Hannover, Braunschweig, Baden en Wurttemberg een 
zuivere vorm van staatsspoorwegen. Beieren had daarentegen aanvan
kelijk particuliere spoorwegen, namelijk de Iijn Augsburg-Munchen. 
Vrij snel werd die door de staat overgenomen. Saksen en Pruisen had
den aanvankelijk uitsluitend particuliere spoorwegen, maar deze staten 
oefenden weI een grote invloed op de spoorwegen uit. Zo namen ze aan
delen van spoorwegen over en garandeerden ze een bepaald rendement 
op investeringen in deze ondernemingen. Later namen de genoemde sta
ten enkele lijnen over en werden er staatslijnen aangeIegd, zodat de 
spoorwegen hier gemengd van samenstelling werden. Al deze staatsacti
viteiten schijnen de these van Knut Borchardt te ondersteunen, dat de 
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Duitse spoorwegaanleg uitging van een staats kern , waaromheen zich 
particuliere lijnen ontwikkelden22.Maar bij een nauwkeuriger analyse 
van de diverse projecten komt naar voren, dat in het begin alle grote 
projecten werden gei"nitieerd door particulieren. Mijn these is: Zonder 
financiele ondersteuning door de staat zou er een vergelijkbaar, zo niet 
beter, spoorwegnetwerk tot stand zijn gekomen. WeI had daarbij aan de 
volgende drie voorwaarden voldaan moeten zijn: een liberale wetgeving 
met betrekking tot de spoorwegen, geen vertragingen bij de concessione
ring, en geen beperkende reglementeringen of druk bij het bepalen van 
de loop van de spoorwegen. Dat dit hypothetische alternatief helemaal 
niet hypothetisch is, toont het voorbeeld van Pruisen: tot 1848 beston
den er uitsluitend particuliere spoorwegen (2718 km). Het rendement 
van deze particuliere spoorwegen was vrij hoog23. En dankzij bijzondere 
bepalingen verkreeg de Pruisische overheid extra inkomsten uit de ga
rantie van de dividenden. Gemiddeld ontving de Pruisische staat meer 
extra inkomsten dan hij hoefde te betalen vanwege zijn garantiever
plichtingen24. De feitelijke ontwikkeling in Pruisen levert dus een sterke 
ondersteuning op van mijn these omtrent het particuliere initiatief. 

Bij een vergelijking tussen het bekende plan van Friedrich List met het 
bestaande systeem rond 1850 valt op dat diverse regionale netten niet op 
elkaar aansloten (zie de kaarten). Met zijn plan uit 1833 ontwierp List 
een eenvoudig netwerk tussen de belangrijkste steden in Duitsland25 . 
Maar in 1850 bestonden er nog steeds geen verbindingen tussen Mun
chen (Beieren), Stuttgart (Wurttemberg) en Karlsruhe (Baden). In deze 
drie Zuidduitse staten waren alleen noord-zuid spoorwegen aangeIegd 
zonder onderiinge verbinding. In het noorden ontbrak het aan een direc
te verbinding tussen de stadstaten Bremen en Hamburg. De staat Han
nover had weI een spoorweg tussen de steden Hannover en Harburg 
aangelegd, maar geen verbinding gemaakt met Hamburg. Harburg 
maakte to en deel uit van de staat Hannover. In SIeeswijk-Hoistein was 
er weI een verbinding tussen de havensteden Kiel en Altona, maar de ge
wenste verbinding tussen de stadstaten Hamburg en Lubeck was nog 
niet tot stand gekomen. Waardoor is dit verschil tussen plan en werke
lijkheid ontstaan? Allereerst kunnen twee fasen in de spoorwegpolitiek 
van de Duitse staten worden onderscheiden26 . 

In de eerste fase, tijdens de jaren twintig en de vroege jaren dertig, bIok
keerden de staten interstatelijke projecten vanuit een mercantilistisch 
stand punt. Ze waren gevangen in de denkwijze van een zero-sum-game, 
die geen stijging van het verkeersvolume veronderstelde. Derhalve vrees
den ze de ombuiging van hun handelsroutes door spoorwegen. Zodoen-
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Bron: zie noot 25. 
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de probeerde men de spoorwegenplannen van particulieren te verhinde
ren, die over de staatsgrensen heen zouden gaan. Een particuliere spoor
weglijn tussen Hamburg en Lubeck over grondgebied van Sleeswijk
Holstein werd om deze redenen verijdeld. Van dergelijke belemmerin
gen zijn vele voorbeelden te geven. 

De tweede fase gaf een omslag te zien in de ontwikkeling: Na 1839 be
gon een wedloop in de spoorwegaanleg, toen men in buurstaten toch een 
spoorwegnet tot ontwikkeling zag komen. Dat wil zeggen dat hetzelfde 
motief, dat eerst de bouw hinderde, nu een bouwexplosie veroorzaakte. 
Dat de drie Zuidduitse staten elk staats-spoorwegen aan gingen leggen, 
ongeveer parallel in noord-zuidelijke richting, is te wijten aan de veron
derstelling, dat diegene, die als eerste een noord-zuid route tot stand zou 
brengen op lange termijn de gehele doorvoerhandel naar zich toe zou 
trekken. In de tweede fase, vanaf 1839 dus, moedigde de rivaliteit van 
de overheden de spoorwegaanleg juist aan. 

Een mogelijk alternatief tegenover het particularisme hoeft niet eens ge
construeerd te worden, want Frankrijk biedt een goede vergelijking. Of
schoon het centralistische Frankrijk economisch verder ontwikkeld was 
dan het particularistische Duitsland, was het Franse spoorwegnet rond 
1850 niet zo ver ontplooid als het Duitse27

• 

4. De invloed van de spoorwegen op andere sectoren 

Naast de reeds behandelde relatie tussen spoorwegen en andere verge
lijkbare mid del en van vervoer kan men ook op andere wijze de rol van 
de spoorwegen in de economie bepalen. Dat is door uit te gaan van de 
vraag in hoeverre of in welke mate de aanleg en het functioneren van 
de spoorwegen uitstralingseffecten hebben gehad op andere sectoren 
van de economie. Waren de spoorwegen in Duitsland een 'leading sec
tor' zoals W. W. Rostow die gedefinieerd heefeS? Laten we eens groei, 
gewicht en koppelingseffecten ['linkages'] bekijken. Dit houdt een ver
gelijking met andere moderne sector en in, die misschien ook als kandi
daten voor een 'leading sector' aandienen. 

1. Groei 
Zelfs indien aIleen naar de jaren tussen 1850 en 1880 gekeken wordt en 
het onstuimige begin dus buiten beschouwing blijft, dan was de jaarlijk
se groei in het goederentransport bijna 140/0 en die in het personenver
voer iets meer dan 7%. Andere moderne sector en zoals steenkool, ruw-
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ijzer en katoen, haalden daarentegen een groei van 7 tot 8Ofo van de 
output19

• De ontwikkeling in de spoorwegsector in het geheel was dus 
inderdaad enorm, vooral in het goederentransport. 

2. Gewicht in de gehele economie 
Naast een meer dan gemiddelde groei moet een "leading sector" een 
groot gewicht hebben. Ais criteria hiervoor dienen de beroepsbevolking, 
de toegevoegde waarde en de accumulatie van kapitaal in deze sector. 
In 1850 hadden spoorwegen rond 1% van de beroepsbevolking in 
dienst, en aan het einde van de jaren zeventig waren het bijna 3%. Al 
vanaf het einde van de jaren veertig was dit aandeel groter dan in de hele 
mijnbouwsector30

• De toegevoegde waarde steeg van 2% naar 7% in 
hetzelfde tijdvak3l

• Welbeschouwd is dit niet eens een goede indicator, 
want de tarieven daalden in deze tijd zeer sterk. Dat betekent, dat een 
groot deel van de additionele productiviteit niet in hogere winsten en in 
additionele inkomens van het spoorwegpersoneel werd omgezet (dus 
verder geen toegevoegde waarde opleverde), maar naar de afnemers van 
de spoorwegdiensten werd overgeheveld. 

Een betere indicator dan de twee door Rostow genoemde is het geaccu
muleerde kapitaal. Zoals eerder gezegd vormde het in de spoorwegen 
geaccumuleerde kapitaal rond 1880 12% van het tot ale geinvesteerde 
kapitaal in Duitsland. En in dezelfde tijd bedroeg het net zoveel als 62% 
van de totale kapitaalgoederenvoorraad in de sectoren handel, mijn
bouw, industrie, nijverheid en (financiele) diensten (in het Duits worden 
deze samengevat onder de rubriek 'Gewerbe'). Vanaf 1850 tot ongeveer 
1870 vormden de netto-investeringen in de spoorwegen 12-20% van de 
totale netto-investeringen. Zij belie pen aan het einde van de jaren zeven
tig een kwart van de investeringen in de gehele economie. Dat is in geen 
andere moderne sector ooit zo hoog geweest'l. Voor de peri ode voor de 
jaren vijftig zijn er nauwelijks vergelijkbare cijfers beschikbaar. Vol
gens schattingen van Tilly waren de investeringen in de spoorwegen toen 
vee 1 hoger dan die in andere moderne sectoren van de economie, en wa
ren ze ongeveer net zo hoog als in de landbouw33

• Het is dus te verwach
ten dat de spoorwegen, met hun kennelijk grote gewicht in de gehele 
economie ook aanzienlijke koppelingseffecten (linkage effects) voort
brachten34

• 

3. Koppelingsejjecten 
Ten eerste zijn er de voorwaartse (forward) koppelingseffecten. Andere 
sectoren konden hun afzet dankzij het transport door de spoorwegen 
ver buiten hun productiecentra uitbreiden. Ik zal dit later nog aan de 
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hand van de kolenmarkt uitleggen. 
Ten tweede zijn er de achterwaartse (backward) koppelingseffecten. De
ze worden het eerst behandeld. De bouw van de spoorwegen stimuleerde 
in directe zin de ijzerindustrie en de machinebouw. Bovendien stimu
leer de de spoorwegaanleg de kolenmijnen, maar dan in indirecte zin . 
Want de mede door de spoorwegen gemoderniseerde ijzerindustrie, die 
nu steenkool in plaats van houtskool gebruikte, vestigde zich in de 
steenkooldistricten en vergrootte zodoende de afzet ook binnen de mijn
bouwdistricten. 

5. Backward linkages 

Het verb and tussen spoorwegen en ijzerindustrie enerzijds en spoorwe
gen en kolenmijnen anderzijds vereist een nadere beschouwing. Eerst zal 
ik me met de ijzerindustrie en de machinebouw bezighouden. Aanvan
kelijk werden er in de Duitse staten geen rails volgens het moderne 
walsprocede gemaakt en werden er ook geen locomotieven gebouwd. 
Deze moesten gelmporteerd worden uit Groot-Brittannie en Belgie. 
Bovendien kwamen er enkele locomotieven uit de Verenigde Staten (zie 
tabel 2). 

Maar binnen 20 jaar voltrok zich een proces van importsubstitutie. Lo
comotieven konden gauw gebouwd worden vanwege de ervaring die op
gedaan werd met het repareren en onderhouden van de gelmporteerde 
locomotieven. In de jaren vijftig kwamen deze bijna aIle uit de Duitse 
staten zelf en werd er zelfs geexporteerd. Bijna elke staat had zijn eigen 
fabriek of zelfs fabrieken35

• Maffei vestigde zich in 1837 in Munchen en 
bouwde al in 1841 zijn eerste locomotief. Borsig in Berlijn bouwde zijn 
eerste locomotief in 1841, KeBler in Karlsruhe in 1841, Henschel in Kas
sel in 1845, Egestorff in Hannover in 1846, en Hartmann in Chemnitz 
in 1847. Cramer-Klett in Neurenberg bouwde vooral wagons en brug
gen. De MAN-machinefabriek in Augsburg en de Krupp-fabrieken heb
ben eveneens geprofiteerd van de spoorwegen. Na 1853 werd deze laat
ste onderneming groot door het produceren van naadloze gegoten wie
len voor locomotieven en wagons, waardoor de veiligheid sterk verbe
terd werd. Het embleem van Krupp bestaat dan ook nog steeds uit drie 
in elkaar geslagen ringen, waarmee spoorwielen worden aangeduid. 
Het gebrek aan capaciteit om rails te produceren, was niet zo snel opge
lost. In Duitsland bestond gewoonweg geen ijzerfabriek, die in staat was 
om de rails voor de lijn van Leipzig naar Dresden (1836-1839) te 
leveren36

• De grootste Britse ijzerfabriek, de Dowlais Iron Company in 



TABEL 2 Op Pruisische spoorwegen rijdende locomotieven in het jaar 1853, verdeeld naar zowel herkomst en jaar van ingebruikneming 

Jaar van Totaal Duitsland Groot Brittannie Belgie Verenigde Staten 
ingebruik- aantal aantal procent aantal procent aantal procent aantal procent 
neming 

1838 7 0 6 85,7 1 14,3 0 
1839 12 0 12 100 0 0 
1840 12 1 8,3 11 91,7 0 0 
1841 20 0 19 95,0 1 5,0 0 
1842 22 6 27,6 12 54,5 2 9,1 2 9,1 
1843 35 11 31,4 13 37,1 3 8,6 8 22,9 
1844 17 7 41,2 8 47,0 1 5,9 1 5,9 
1845 50 26 52,0 21 42,0 3 6,0 0 
1846 80 56 70,0 20 25,0 4 5,0 0 
1847 106 72 67,9 14 13,2 20 18,9 0 
1848 74 57 77,0 11 14,9 6 8,1 0 
1849 24 23 95,8 0 1 4,2 0 
1850 53 42 79,2 5 9,4 6 11,3 0 
1851 54 54 100 0 0 0 
1852 58 56 96,6 1 1,7 1,7 0 
1853 105 99 94,3 0 6 5,7 0 

Bron: Ministerium ftir Handel, Gewerbe und offentliche Arbeiten, Statistische Nachrichten von den Preu,Pischen Eisenbahnen 1 (Beriijn, 1855) 
72-143. 
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Zuid-Wales, ZoU toentertijd in staat geweest zijn om de nodige rails in 
drie maanden te produceren37. Feitelijk werden de rails dus door Engel
se, en niet door Duitse fabrieken geleverd. Verder waren ook de technie
ken om rails en masse te produceren, dat wil zeggen met behulp van co
keshoogovens en puddel- en walsfabrieken, in Duitsland nog niet wijd
verbreid. De vraag was echter enorm: rails eisten in de jaren veertig en 
vijftig tenminste 20 tot 300/0 van de gehele ijzerproduktie en 15 tot 25% 
van de gehele ijzerconsumptie in Duitsland Op38. Andere schattingen 
zijn nog veel hoger39. In elk geval waren er reusachtige importen nodig. 
Rond 1842143 vormde de import van staafijzer (rails en andere soorten 
grof smeedijzer) niet minder dan de helft van de binnenlandse productie 
(zie tabel 3). En andersom nam de Duitse afzetmarkt 25% van de Britse 
export af40 . Maar ook hierbij yond geleidelijk importsubstitutie plaats. 
Nieuwe fabrieken werden opgericht, oude getransformeerd. Dit gebeur
de vooral in het gebied rond Aken-Diiren, het Ruhrgebied (waar puddel
en walsfabrieken werden gebouwd), in Opper-Silezie en in het 
Saarland41 . In het begin van de jaren veertig kwam 90% van de in Duits
land gelegde rails uit het buitenland, vooral uit Groot-Brittannie. Het 
omgekeerde was 20 jaar later het geval, toen Duitsland een netto
exporteur van rails was geworden42. 

Duitsland maakte een eigenaardige ontwikkeling door wat deze import
substitutie betreft. De ijzerproduktie is in twee fasen te onderscheiden. 
In de eerste fase wordt ruwijzer geproduceerd uit ijzererts en daarna 
wordt er smeedijzer uit gevormd. De invoerrechten op ruwijzer waren 
beduidend lager dan die op smeedijzer of staafijzer. Soms werd ruwijzer 
als een grondstof beschouwd en dus (tot 1844) zelfs vrij van rechten 
binnengelaten43 . Daardoor werd vooral ruwijzer ingevoerd, dat dan in 
Duitsland verder werd verwerkt (zie tabeI4). Duitse ijzerfabrieken kon
den op die manier produceren zonder over eigen ruwijzer te hoeven be
schikken. Hoe meer rails er werden gemaakt des te meer ruwijzer er 
werd ingevoerd. In 1843 werden nog 40% van de totale benodigde hoe
veelheid ruwijzer in Duitsland uit Groot Brittannie ingevoerd; dit was 
65% van de tot ale Britse export van ruwijzer. Pas tijdens de jaren vijftig 
werden in het Ruhrgebied hoogovens gebouwd, die op de mod erne ma
nier cokes gebruikten44. Maar ook toen bleef de importvraag hoog. In 
1858 kwam nog een derde van de benodigde ruwijzer uit het buitenland, 
hetgeen bijna 50% van de Britse export uitmaakte. Pas aan het einde 
van de jaren zestig nam deze import beduidend af45 . 

De importsubstitutie was dus in de tweede fase van de ijzerproductie al 
lang bereikt toen ze in de eerste fase nog niet eens begonnen was. Er be-

. I 
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TABEL 3 Produktie, invoer en uitvoer van staafijzer in Duitsland (Zollverein') 
(1000 tonnen) 

Produktie (P) Invoer (M) Uitvoer (X) M-X 
grof staafijzer' rails grof staafijzer' rails P 

1834 46,0 7,5 1,7 0,12 
1835 50,8 9,8 1,7 0,16 
1836 59,8 8,7 2,3 0,11 
1837 68,4 7,8 2,7 0,07 
1838 73,0 18,9 2,3 0,23 
1839 78,7 17,0 2,1 0,19 
1840 85,0 21,9 3,0 0,22 

1841 89,1 27,7 2,4 0,28 
1842 91,1 46,7 2,1 0,49 
1843 101,0 49,2 2,4 0,46 
1844 102,7 25,9 2,2 0,23 
1845 130,0 49,1 0,9 0,37 
1846 143,2 51,3 2,4 0,34 
1847 172,8 52,2 2,1 0,29 
1848 149,0 32,0 2,2 0,20 
1849 139,0 8,1 2,2 0,04 
1850 165,5 9,9 2,6 0,04 

1851 185,4 14,6 3,8 0,06 
1852 221,3 19,4 3,7 0,07 
1853 251,5 8,4 3,1 0,02 
1854 266,5 13,0 4,5 0,03 
1855 306,4 18,0 4,2 0,04 
1856 332,0 22,8 8,3 0,04 
1857 343,8 48,2 18,0 0,09 
1858 334,4 21,2 16,7 1,1 8,5 0,08 
1859 299,4 10,3 0,6 1,2 2,8 0,02 
1860 335,1 8,1 0,2 0,7 1,3 0,D2 

1861 357,4 7,0 4,0 1,2 6,8 0,01 
1862 413,2 6,8 1,1 1,6 3,7 0,01 
1863 435,8 5,5 4,5 2,3 4,0 0,01 
1864 464,3 4,1 0,3 2,8 5,4 - 0,01 
1865 493,2 5,9 0,3 2,3 2,4 0,03 
1866 483,5 5,6 6,7 3,1 2,1 0,01 
1867 540,4 4,5 2,4 4,7 4,3 - 0,00 
1868 614,6 7,7 4,6 10,5 28,6 - 0,04 
1869 742,0 8,3 2,3 11,6 37,1 - 0,05 
1870 740,8 8,0 2,5 10,1 36,0 - 0,05 

, respectief territori urn 
, tot 1857 inclusief rails 
Bron: Produktie: H. Marchand, Siikularstatistik der deutschen Eisenindustrie (Essen, 
1939) 128-129; Invoer/ uitvoer: tot 1864 zie M. Sering, Geschichte der preuflisch-deutschen 
Eisenzolle von 1818 bis zur Gegenwart (Leipzig, 1882) 290-293; vanaf 1865 zie de buiten-
landse handels-statistiek VerzeichnijJ der Commerzial-Nachweisungen fur das Jahr ... 
1865-1870. 
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TABEL 4 Produktie, invoer en uitvoer van ruwijzer in Duitsland 
(Zollverein') 1834-1870 
(in 1000 tonnen) 

Produktie (P) 1nvoer (M) Uitvoer (X) M-X 
P 

1834 110,5 10,4 0,9 0,09 
1835 122,6 10,6 1,7 0,07 
1836 148,6 4,8 2,2 0,Q2 
1837 160,8 7,7 2,2 0,03 
1838 155,2 13,9 1,6 0,08 
1839 169,1 15,1 2,6 0,07 
184O 176,4 36 ,8 1,6 0,20 

1841 172,1 49,3 3,3 0,27 
1842 174,9 59,8 3,9 0,32 
1843 179,8 132,9 2,5 0,73 
1844 175,5 70,8 1,6 0,39 
1845 189,2 21,4 1,8 0,10 
1846 222,7 78 ,9 1,6 0,35 
1847 233,5 114,9 1,3 0,49 
1848 210,8 71,2 0,7 0,33 
1849 196,7 41,5 0,5 0,21 
1850 214,6 110,9 0,5 0,51 

1851 228,0 96,2 0,7 0,42 
1852 257,1 92,2 3,5 0,35 
1853 310,8 98,9 4,7 0,30 
1854 369,9 133,4 5,3 0,35 
1855 419,3 154,0 5,6 0,35 
1856 496,7 200,0 7,4 0,39 
1857 536,0 240,9 9,9 0,43 
1858 508,2 262 ,7 8,4 0,50 
1859 473,5 117,0 4,4 0,24 
1860 530,3 109,3 2,7 0,20 

1861 591,6 132,4 5,1 0,22 
1862 696,4 152,8 13,1 0,20 
1863 812,6 155,2 13,0 0,17 
1864 904,2 110,8 13,9 0,11 
1865 998,2 179,3 10,4 0,17 
1866 1.048,0 140,5 20,6 O,ll 
1867 1.086,6 116,9 29,6 0,08 
1868 1.264,3 132,5 98,0 0,03 
1869 1.413,0 189,7 101,9 0,06 
1870 1.390,5 229,3 109,8 0,09 

, respectief territorium 
Bron: Zie tabel 3; voor de produktie vanaf 1850 zie S. lersch-Wenzel en l . Krengel, Die 
Produktion der deutschen HUllenindustrie 1850-19/4 (Berlijn, 1984) 128. 
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stond aanvankelijk een time-lag van tenminste 15 jaar in de ontwikke
ling van beide fasen van ijzerproduktie. De twee fasen namen de nieuwe 
productiemethoden in de hierna genoemde volgorde over46

: 

1837 90/0 van het ruwijzer met cokes geproduceerd. 
32% van het staafijzer via het moderne puddel
proces geproduceerd. 

1850 17% ruwijzer met cokes. 
64% staafijzer via het puddelproces. 

1860 70% ruwijzer met cokes. 
90% staafijzer via het puddelproces. 

1870 91 % ruwijzer met cokes. 
Ongeveer 100% staafijzer via het puddelproces. 

Daarbij waren de andere methoden weliswaar nog geenszins in het niet 
verzonken, maar macro-economisch gezien niet belangrijk meer. Deze 
ontwikkeling had natuurlijk consequenties voor de ruimtelijke orde
ning. Oude centra verdwenen (Eifel), of krompen in (Siegedand). Het 
vooraanstaande nieuwe industriele centrum werd voor lange tijd het 
Ruhrgebied. Deze ingrijpende ontwikkeling van de ijzerindustrie in de 
1ge eeuw was (mede) veroorzaakt door de spoorwegen en is dus te be
schouwen als een terugwerkend koppelingseffect van de spoorwegen
bouw. 

6. Forward linkages 

Beschouwen we nu de voorwaartse koppelingseffecten. Dit zijn groei
impulsen bij afnemers van de diensten, die de spoorwegen verlenen. De 
productiviteitsstijging werd omgezet in lagere prijzen, tarieven dus, 
waardoor de spoorwegdiensten zich sterk uitbreidden. Dit viel gemakke
lijk te verwezenlijken, aangezien de diensten van de spoorwegen door 
iedereen gebruikt konden worden. 

De tarieven ontwikkelden zich als voIgt: de prijzen voor personenver
voer op lange termijn daalden nauwelijks, maar de gemiddelde prijzen 
voor goederentransport daalden tot aan het einde van de jaren zeventig 
aanzienlijk. In de volgende jaren ging de daling door, maar veel minder 
sterk. In 1840 had het tarief nog 17 Pfennig per ton per km bedragen, 
en bijna 30 jaar later was het minder dan 5 Pfennig. In 1913 was het 
nog verder gedaald tot iets beneden 4 Pfennig per ton per km47

• De hoge 
tarieven aan het begin werden vooral veroorzaakt door de onervaren
heid van de managers, die hun tarieven baseerden op de concurrentie 
met het wegtransport. Kennelijk kenden ze het concept van de prijs-
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elasticiteit van de vraag niet. Pas to en de prijzen voor het goederen
transport daalden werden er winsten gemaakt48

• Aanvankelijk werd de 
winst vooral uit het personenvervoer behaald en daarnaast, maar wei in 
kleinere omvang, uit het vervoer van kostbare goederen. 

De tarieven op de verschillende spoorweg-lijnen daalden noch in dezelf
de mate, noch tegelijkertijd. Integendeel: er bestonden in het gebied van 
het Duitse Rijk in 1876 niet minder dan 1.510 gepubliceerde tarieven, 
bovendien waren er talrijke geheime tarieven49

• Deze tarievenchaos 
blijkt bijvoorbeeld uit het citaat van een spoorwegmaatschappij
directeur in 186550

• 

"De vrachttarieven op de Duitse spoorwegen zijn zoals bekend niet 
adequaat gestandaardiseerd. Men kan daarom de vrachtkosten voor 
een centenaar van een bepaald goed niet berekenen ook al kent men 
de lengte van de transportweg. De tariejgegevens van onze spoorwe
gen vormen een chaos, waaruit slechts weinigen wijs kunnen worden. 
Hoe vaak wordt er niet naar het zeer curieuze middel gegrepen om 
proejondervindelijk een deel van een verzending over de ene, de rest 
over de andere concurrerende route te transporteren, om uiteindelijk 
bij de betaling van de vrachtkosten te bemerken welke weg voor het 
getransporteerde artikel de voorkeur heejt. " 

De oorzaak van het grote verschil tussen de tarieven lag al heel vroeg 
bij de ontwikkeling van het spoorwegnet. Toen de afzonderlijke netten 
naar elkaar toegroeiden en een netwerk gingen vormen kon de klant van 
spoorwegdiensten vaak tussen diverse routes en diverse zelfstandige 
maatschappijen of diverse kartels kiezen. Ieder probeerde het transport 
naar zijn lijnen toe te trekken en bood dus lagere tarieven aan. Vooral 
maatschappijen die hetzelfde knooppunt aandeden lokten klanten met 
lage tarieveil. Het transport over een lang ere afstand werd daardoor re
latief goedkoper dan het transport over kortere afstanden51

• Omdat de
ze differentiele tarieven de chaos nog verergerden riepen zij reeds in de 
jaren zestig veel protest op. Daarbij werden al argumenten voor de pas 
later optredende naasting aangevoerd. Gezien de ongelijke behandeling 
bleken deze protesten tegen de uiteeniopende tarieven en tegen de soms 
opduikende monopolie-praktijken gerechtvaardigd. Toch moet men de 
concurrentieslag tussen de verschillende maatschappijen uiteindelijk po
sitief beoordelen, omdat door deze strijd de tarieven sterk daalden en 
de economische groei gestimuleerd werd. 

De naasting, die rond 1880 in Pruisen plaatsvond, maakte een eind 
aan de concurrentie en dus ook aan de warboel van de tarieven. De uni-
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forme tarieven van de staatsspoorwegen maakten het systeem weI over
zichtelijker maar ook minder flexibel. In de ontwikkeling van de tot nu 
toe gemiddeld dalende tarieven kwam een cesuur. In plaats van een par
ticuliere maatschappij profiteerde nu aIleen de staat van de spoorwegen. 
De staten behaalden met hun spoorwegen grote winsten, die vaak de op
brengsten uit de belastingen overtroffen. Sterk dalende tarieven ten bate 
van de kiant deden zich niet meer voor, zoais vroeger52

• 

Ik zal nu proberen de voorwaartse koppelingseffecten van de spoorwe
gen te illustreren aan de hand van de ontwikkeling van de steenkool
mijnbouw53

• Tot rond 1850 was de afzet van steenkool voorallokaal ge
orienteerd aangezien de transportkosten zeer hoog waren. Zo waren, 
buiten de kolendistricten, in Noord- en Midden-Duitsiand (en ook in 
een groot deel van het overige Europa) de Britse steenkolen goedkoper 
vanwege het voordelige scheepstransport54

• Andersoortig vervoer met 
karren en paarden kostte 40 Pfennig per ton per km. Op die manier ver
dubbelde de prijs van de kolen door het transport snel: Bij het transport 
met een door paarden getrokken wagen gebeurde dit al na 13,5 km; met 
het spoor echter pas na 38 - 50 km. Het spoorwegtransport kostte in het 
begin namelijk ongeveer 13 - 14 Pfennig per ton per km. De Leipzig
Dresden spoorwegmaatschappij b.v. gebruikte rond 1840 nog Engeise 
steenkolen om ze tot cokes te verwerken, omdat het streekvervoer van
uit het nabij gelegen Zwickau-district deze inheemse kolen duurder 
maakte dan de Engelse. 

De verruiming van de afzetmarkt hing dus voornamelijk af van inno
vaties in de transportsector. In Duitsland werd het transportprobleem 
opgelost door de uitbreiding van het spoorwegnet en de daling van de 
vrachttarieven. De Duitse kolenproducenten profiteerden er nu van dat 
de Engelse steenkool de markten, die via waterwegen bereikbaar waren, 
al voor hen ontsloten had. Een goed voorbeeld van de marktpenetratie 
van Duitse kolen met behulp van de spoorwegen is de belangrijke Ber
lijnse kolenmarkt. Aanvankelijk werd Berlijn uitsluitend van Engelse 
kolen voorzien. Sinds 1847 bestond er weliswaar een spoorwegverbin
ding met zowel het Ruhrgebied als met Opper-Silezie, maar het water
transport maakte Engelse kolen toen nog veel goedkoper. Dit transport 
liep via Noordzee-Elbe-HaveIlSpree-kanalen of via Noordzee-Oostzee
Oder-kanalen naar Berlijn. In 1881 was de Berlijnse markt echter bijna 
geheel door Duitse en Boheemse kolen overgenomen. Deze groei van het 
aandeel van de Duitse kolen liep parallel met de toenemende preferentie 
voor het spoorwegtransport bij dalende tarieven, zodat een causale sa
men hang voor de hand ligt (zie tabel 5 en 6). 
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TABEL 5 Kolenvervoer naar Berlijn, 1861-1881 
(in procenten en tonnen) 

Jaar 1860 1862 

Steenkool: 
Britse 57,4 41,9 
Saksische 0,6 2,1 
Opper-Silezische 18,5 32,1 
Lager-Silezische 7,8 6,4 
Westfaalse 3,2 
Hannoveraanse 

Bruinkool: 
Boheemse 2,8 2,3 
Duitse 12,8 11,9 

Totaal 
(1000 tonnen) 354,2 431,7 

1865 

20,6 
1,1 

53,9 
6,6 
4,7 

3,6 
9,4 

652,4 

41 

1871 1881 

23 ,0 4,9 
0,3 0,9 

52,4 49,8 
11,0 9,1 
1,1 6,2 

0,2 

6,1 16,3 
6,1 12,7 

1073,1 1545,7 

Bron: Koniglich Preul3isches Ministerium der offentlichen Arbeiten (red.) , Erliiuterungen 
zu der Karte iiber die Produktion, Consumtion und Cirkulation der mineralischen 
Brennstoffe in Preuften wiihrend des Jahres 1860, 1862, 1865, 1871, 1881 (Berlijn, 1862, 
1863, 1867, 1873, 1883). 

De opkomst van de Duitse kolen, vooral uit Opper-Silezie, hing samen 
met de strijd om het zogenaamde 'Einpfennigtarif'. Eerdere pogingen 
om deze tariefsverlaging door te zetten werden al in 1848 en 1849 ge
daan. Bij een vergelijking tussen de kolenprijzen ter plaatse (in Opper
Silezie) en de Engelse kolen in Berlijn was gebleken, dat Silezische kolen 
pas dan in Berlijn zouden kunnen concurreren als de transportkosten 
niet boven 1 Pfennig per 50 kg per mijl zouden komen. De Pruisische 
overheid wenste de invoering van een dergelijk tarief. Er waren twee 
spoorwegmaatschappijen bij betrokken, een particulier en een staats be
drijf. De managers van de particuliere maatschappij stonden aarzelend 
tegenover de tariefdaling, die door de Pruisische staat gewenst werd. 
Maar zij werden ertoe gedwongen door de Pruisische wet, die het spoor
wegnet in principe openstelde voor aIle maatschappijen. Ret staatsbe
drijf dreigde de steenkool zelf via het spoorwegnet van de particuliere 
maatschappij te gaan vervoeren, indien de particuliere maatschappij 
niet het speciale kolentarief zou invoeren. In 1852 werd een verdrag 
gesloten waarin de twee Silezische spoorwegmaatschappijen zich ver
plichtten, om steenkolen tegen het 'Einpfennigtarif' te transporteren. 
Vanwege de hoge prijselasticiteit van de vraag en schaalvoordelen bij de 



TABEL 6 Kolenverbruik van de stad Berlijn, J88J-J9lJ (in procenten en tonnen) ~ 
tv 

Steenkool, - cokes, -briketten Bruinkool, -briketten 

Britse Westfaalse Lager-Silezische Opper-Silezische Saksische Boheemse Pruisische en Totaal 
010 % % % % % Saksische % t 

1881 5,1 6,4 9,4 50,0 1,6 13,1 13,7 1 028862 
1882 6,4 6,8 10,1 50,0 0,5 10,9 15,2 1 023525 
1883 6,4 5,3 9,3 49,6 0,8 10,9 17,7 1022208 
1884 7,5 4,9 8,8 48,6 0,6 10,1 19,4 1 065345 
1885 6,6 4,5 9,0 48,3 0,5 11,2 19,9 1 139391 
1886 6,7 4,2 9,3 48,5 0,4 9,0 21,9 1 190 570 
1887 5,9 3,9 9,8 47,6 0,2 9,2 22,2 1203251 
1888 5,8 4,2 9,0 47,3 0,1 10,2 23,3 1291510 
1889 5,6 4,4 9,0 47,0 0,1 9,8 24,1 1 319957 
1890 5,0 4,0 9,2 48,3 0,0 8,4 25,1 1 406 961 
1891 6,9 3,9 7,1 45,0 0,2 8,9 28,0 1 332384 
1892 5,1 3,7 9,1 42,3 0,4 8,7 30,8 1 270284 
1893 7,6 3,5 9,0 43 ,8 0,4 7,3 28,4 1 420047 
1894 8,6 3,9 9,5 43,9 0,6 5,7 27,8 1 458 198 
1895 9,2 4,5 9,1 39,7 0,5 5,0 30,9 1 426725 
1896 13,1 5,8 8,7 37,2 0,3 4,1 30,9 1 635 135 
1897 12,5 7,3 8,0 37,6 0,3 3,7 30,6 1 680857 
1898 11,3 7,0 8,2 40,4 0,2 3,0 29,9 1693400 
1899 9,2 8,6 9,6 39,5 0,1 2,5 30,6 1706 702 
1900 12,9 6,5 7,8 36,7 0,1 1,7 34,8 1793280 
1901 14,4 5,9 7,8 36,5 0,2 1,4 33,8 1 947853 
1902 11,8 6,1 8,3 36,5 0,6 0,8 35,4 1761904 
1903 11,8 6,2 9,3 37,2 0,3 0,6 34,6 1 874539 
1904 14,6 5,5 10,1 30,7 0,3 0,8 37,9 1 818880 
1905 17,5 6,0 6,5 32,9 0,2 0,8 36,2 2045341 
1906 14,5 7,7 5,5 33,8 0,2 1,0 37,4 2036702 

tTl 
1907 20,2 7,7 5,6 31,1 0,2 0,8 34,3 2332323 en 
1908 22,5 7,2 4,9 26,9 0,3 0,3 37,9 2227684 :r: 

<-

1909 25,4 7,9 4,2 25,9 0,3 0,2 36,3 2372 310 cr 
v. 

1910 25,2 8,5 5,0 25,9 0,1 0,1 35,1 2 158582 ... 
1911 24,4 7,9 5,3 23,3 0,8 0,1 38,1 2062198 

~ 
Bron: Zentgraf, "Der Wettbewerb auf dem Berliner Kohlenmarkt", Gluckauf 49 (1913) 453. 
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spoorwegen leverde het 'Einpfennigtarif' winsten voor de spoorwegmaat
schappijen op. Hierna boden ook andere maatschappijen speciale tarie
yen aan, en sinds 1860/62 werd het 'Einpfennigtarif' ook voor steenkool 
uit het Ruhrgebied ingevoerd. Daardoor verminderde de import van Brit
se steenkolen. Later kon Groot-Brittannie deze markt deels weer terug 
veroveren door innovaties in de scheepvaart, terwijl de Duitse bureaucra
ten de tarieven op de staatsspoorwegen niet meer voldoende lieten dalen. 

De Engelse kool kon in de Duitse kustregio haar overheersende positie 
lange tijd handhaven. In Hamburg domineerde zij tot in de jaren zeven
tig, omdat het spoorwegtransport van Westfalen naar Hamburg veel te 
duur was. Toen er speciale tarieven werden ingevoerd, slaagde Westfa
len erin, reeds in 1881 meer dan 30070 van de Hamburgse kolenimporten 
te verzorgen. Bremen kon al eerder van speciale tarieven profiteren. Tij
dens de jaren 1857 - 1859 had Bremen slechts 3% van zijn steenkool uit 
Duitsland gekregen, maar na aanzienlijke tariefdalingen van de spoor
wegen was het aandeel in 1862 al 75%. In 1881 had de Engelse steenkool 
nog maar een aandeel van 2,7%. 

Er bestaat een hele reeks voorbeelden om aan te tonen dat spoorwegen 
de voorwaarden schiepen om de binnenlandse markt voor Duitse kolen 
te verruimen. Maar ook binnen de kolendistricten werden spoorwegen 
steeds belangrijker. Vooral op de Ruhr verminderde de scheepvaart. In 
1852 werden nog 30% van de 'Ruhrkohlen' via de Ruhr getranspor
teerd, in 1865 daalde dit percentage tot 8. De Ruhr was voor grote sche
pen niet bevaarbaar. De rijnvaart daarentegen was altijd belangrijk 
geweest voor het kolentransport naar bijvoorbeeld Nederland. Dit gold 
zeker voor het vervoer van Duisburg of Ruhrort naar Rotterdam. Maar 
bij het transport van steenkool naar Amsterdam domineerden de spoor
wegen geruime tijd. Tussen 1867 en 1875 beleefden zij hun doorbraak55

• 

Omdat de vaart over de Ruhr niet altijd mogelijk was moesten de spoor
wegen de steenkool voor het rijnvervoer van de mijnen naar Duisburg 
transporteren. Maar de spoorwegen belemmerden dit vervoer over korte 
afstand door kunstmatig hoge tarieven in te stellen. Hierdoor was het 
goedkoper om via het spoor de steenkolen direct van de mijn naar bij
voorbeeld Amsterdam en andere plekken in Nederland te vervoeren. 
Maar net als in Noord-duitsland veranderde de situatie tegen het einde 
van de 1ge eeuw weer ten gunste van de scheepvaart. Terwijl de tarieven 
van de spoorwegen niet verder daalden, gebeurde dit bij de rijnvaart 
we156

• In 1899 toen het Dortmund-Ems-Kanal werd geopend begon het 
binnenschip ook in Noord-duitsland een steeds groeiend aandeel van het 
kolentransport te veroveren. 
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Zoals de voorbeelden van de Berlijnse en ook de Hamburgse en de Bre
mense kolenmarkt hebben aangetoond, waren spoorwegen erg belang
rijk voor de afzet van Duitse kolen. Tegelijkertijd vormde steenkool een 
steeds groter wordend aandeel in het vrachtvervoer per rail. In 1850 be
droeg het vervoer van steenkolen slechts 10,70 van het goederentransport, 
in 1860 was dat 14% en in 1870 a127%57. In Pruisen waren in 1857 17% 
van de totale inkomsten uit het goederentransport per spoor afkomstig 
uit het vervoer van steen- en bruinkool. In de jaren zestig bedroeg het 
aandeel reeds een kwart58 . Bij de Pruisische staatsspoorwegen bereikte 
het in 1885 zelfs 35% en gedurende vele jaren daarna altijd nog zo'n 
30%59. Vit deze cijfers blijkt dat het kolentransport pas een grotere rol 
bij de spoorwegen ging spelen toen in de loop van de jaren vijftig en 
zestig het goedkope een-pfennig-tarief door steeds meer maatschappijen 
werd ingevoerd. Dit is een goed voorbeeld van de werking van de prijs
elasticiteit van de vraag, waarvan zoals gezegd de managers van de 
spoorwegmaatschappijen in het begin kennelijk nog niet op de hoogte 
waren. 

De onderlinge verb and en tussen de spoorwegen, de ijzerindustrie en de 
kolenmijnbouw komen duidelijk tot uitdrukking in een rudimentaire 
'Input-Output Matrix' (zie tabel 7). Zo'n 'input-output-matrix' dient op 
de volgende manier te worden gelezen: In het begin van de jaren 40 wer
den er nog nauwelijks steen- en bruinkolen via de spoorwegen vervoerd, 
dus leverden de spoorwegen toen 0 % diensten aan de kolenmijnbouw. 
In het begin van de jaren 60 daarentegen bestonden 25 % van het totale 
vervoer uit steen- en bruinkolen. In het begin van de jaren 40 was het 
verbruik van steenkool door de spoorwegen nog verwaarloosbaar gering 
(minder dan 0,5 % van het totale verbruik in Duitsland), dus leverde de 
kolenmijnbouw toen 0 % aan de spoorwegen. De kolenproduktie was 
toen 6 % hoger dan het verbruik, er deed zich dus een netto export van 
6 % voor. Rond 1840 werden 30 % van het benodigde smeed- en gietij
zer gei'mporteerd, en van het verbruik waren 32 % opgeeist door de 
spoorwegen. Niet aIle ruwijzer werd aan de tweede fase van de ijzer
produktie (smeed- en gietijzer) geleverd, omdat er toen nog direct aan 
de hoogovens in een stap eindprodukten uit gietijzer werden gegoten. 

Hoewel de sectoren eikaar onder ling bei'nvioedden, is uitsluitend de 
groei van de spoorwegen ontstaan zonder impuisen van beide andere 
sectoren. Deze sectoren werkten daarna weI versterkend op de uitbrei
ding van de spoorwegen. De drie sectoren te zamen vormden een com
plex, dat doorslaggevend werd voor de industrialisatie en de ontwikke
ling van een moderne economische groei in Duitsland. En de spoor-



TABEL 7 Input-Output-Matrix voor diverse sectoren in Duitsland in het begin van de jaren veertig, vijftig en zestig 
(cijfers in percentages van het gebruik, gemeten in fysieke hoeveelheden) 

levering spoorwegen kolenmijnbouw smeed- ruwijzer landbouw 
(inclusief buitenlandse handel) en gietijzer 

van / aan 

spoorwegen 
1840 0 
1850 1 
1860 25 

kolenmijnbouw 
1840 0 7 5 
1850 2 7 12 
1860 3 7 30 

smeed- en gietijzer 
1840 32 30 
1850 36 26 
1860 37 20 

ruwijzer 
1840 84 
1850 88 
1860 92 

Verbruik 
= produktie 
+ (invoer - uitvoer) 

100 
100 
100 

100 = 106 - 6 
100 = 102 - 2 
100= 109-9 

100 = 70 + 30 
100 = 96 + 4 
100 = 113 - 13 

100 = 72 + 28 
100 = 72 + 28 
100 = 85 + 15 

Bron: Voor een beschrijving van de ramingen zie R. Fremdling, "Modernisierung und Wachstum der Schwerindustrie in Deutschland", 
Geschichte und Gesellschaft 5 (1979) 225-226. 
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wegen bleken hierin het meest dynamische element te zijn: de 'Deut
schen Eisenbahnen' waren dus letterlijk en figuurlijk 'baanbrekend'. 

NOTEN 

• Dit artikel is een bewerking van de lezing op de jaarvergadering van de Studievereniging 
voor Sociaal-Economische Geschiedenis op 6 oktober 1989. Ik bedank H.A. Smidt, H. 
de Jong en P. Groote voor hun vriendelijke hulp. 
I. K. Borchard, Staatsverbrauch und offentliche Investionen in Deutschland 1780-1850 
(Gottingen, 1968); R. Gador, Die Entwicklung des Straftenbaus in Preuften 1815-1875 un
ter besonderer Beriicksichtigung des Aktienstraftenbaus (Berlijn, 1966). R.H. Tilly, "Ca
pital Formation in Germany in the Nineteenth Century", The Cambridge Economic 
History of Europe VII.l (1978) 410-414. 
2. Zie: R.H. Tilly, "German Industrialization and Gerschenkronian Backwardness", Ri
vista Di Storia Economica 6 (1989) 139-164. 
3. In verband met de aanleg van de Amerikaanse spoorwegen in de "Middle-West" dis
cussieert Fishlow dit belangrijke vraagstuk, A. Fishlow, American Railroads and the 
Transformation of the Ante-Bellum Economy (Cambridge Mass., 1965), 163-204. 
4. Gedurende de eerste jaren van de spoorwegaanleg leek het gemiddelde rendement van 
het totaal geinvesteerde kapitaal minder doordat er ook met nog niet volledig geopende 
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Belastingen als bron voor economische 
en sociale geschiedenis in de tweede 
helft van de negentiende eeuw, 
met bijzondere aandacht voor Limburg* 

N.J.P.M. BOS 

1. Inleiding 

De negentiende-eeuwse directe belastingen vormen een veelzijdige bron 
voor veelsoortige onderzoeken. Ze worden gebruikt bij schattingen van 
het nationale inkomen en bij studies naar de werking van het kiesstelsel. 
Maar ook voor onderzoeken naar sociale stratificaties en welstandsver
houdingen zijn ze van grote betekenis. Voor comparatief regionaal 
sociaal-economisch onderzoek bieden ze zelfs ongekende mogelijkhe
den. Sinds de eenwording van de Nederlandse staat kenmerken fiscale 
bronnen zich namelijk door een grotere mate van unificatie. 

Bij vergelijkingen van regionale belastinggegevens is tot nog toe wei
nig aandacht besteed aan de situatie in de tweede helft van de negentien
de eeuw. 1 Dit kan geen gevolg zijn van problematische ontwikkelingen 
in het belastingstelsel. Pas omstreeks 1895 verandert de overheid het re
giem van de fiscus ingrijpend. En aan bronnenmateriaal is er geen ge
brek. Voor de tweede helft van de vorige eeuw zijn er zelfs verrassend 
veel fiscale statistieken voorhanden. De negentiende-eeuwse statistici 
stellen vooral belang in de verdeling van de belastingopbrengsten over 
de provincies. In navolgend artikel komen drie vragen aan de orde: 
1. bestaan er belangrijke economische verschillen tussen Oost- en West

Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw, 
2. welke positie neemt de provincie Limburg in, en 
3. waar moeten onderzoekers op letten bij fiscale bronnen en statistie

ken? Zo kan dit artikel tevens dienen als vraagbaak voor andere on
derzoekers. 

Aan de eerste vraag ligt geen willekeurige verdeling van Nederland ten 
grondslag. Zo betoogt Jan de Vries dat Holland, Utrecht, Zeeland, 
Friesland en Groningen van oudsher welvarend zijn. Tussen deze lands
delen, die maritiem Nederland vormen, en de overige gewesten, dilu-
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viaal Nederland, gaapt in de zeventiende eeuw een eeonomisehe kloof. 
In de aehttiende en eerste helft van de negentiende eeuw slinken de eeo
no mise he versehillen. Na anderhalve eeuw van stilstand of van geringe 
groei onderseheiden de eertijds welvarende provincies Zeeland, Gronin
gen en Friesland zieh omstreeks 1850 lang niet meer zo duidelijk als 
voorheen van de gewesten in het oosten en zuiden. 2 Tegelijkertijd mag 
deze nivelleringstendentie niet worden overdreven. In verhouding tot de 
omvang van de bevolking brengen de maritieme landsdelen rondom 
1800 onevenredig veel belasting Op.3 De lonen en de huurwaarden van 
woningen zijn er in de eerste helft van de vorige eeuw ook hoger dan 
elders. Evenzo laten sehattingen van de paehtprijzen en van de produk
tie per manjaar of per ha zien dat de landbouw in Drenthe, Overijssel, 
Geiderland, Noord-Brabant en Limburg nog ver aehter ligt bij die in de 
kustprovincies.4 

Behalve de versehillen tussen Oost- en West-Nederland staan de fisea
Ie gegevens van Limburg eentraal. Waarom? Onder meer omdat voor 
deze regio in de negentiende eeuw enkele uitzonderlijke regelingen van 
kraeht zijn. De belastingstatistieken bevatten nog heel wat valkuilen 
voor onderzoekers en die betreffende Limburg zijn missehien weI de 
diepste. Aan de hand van de Limburgse situatie kan het best worden 
aangetoond welke mogelijkheden fiseale bronnen bieden en waar beper
kingen liggen. Bovendien brengt de zuidelijkste provincie van het ko
ninkrijk opmerkelijk weinig belasting op. Is Limburg zo'n arme provin
cie of profiteert het gewest eenvoudig van een te liehte belastingdruk?5 
De bevolking zelf klaagt voortdurend over drukkende fiseale lasten. 6 

Uiteraard lokt elke last en elke verzwaring daarvan, waar dan ook in 
Nederland, protesten uit. Maar ook de overige Nederlanders menen dat 
Limburg een van de minst welvarende gedeelten van het rijk is. Aan het 
behoud van de provincie heehten ze weinig belang.7 

In de eerste paragraaf komen de onderseheiden heffingen op onge
bouwde en gebouwde eigendommen (de grondbelasting) aan de orde. 
Hierna voIgt de personele belasting, waarbij de belangstelling uitgaat 
naar de behuizing van de aangeslagenen en het getal der huisbedienden 
en paarden. Het patentreeht, dat in de derde paragraaf eentraal staat, 
lieht in over de aard en omvang van bedrijf of nering. Op de belasting
druk en de betekenis van opeenten gaat het vierde onderdeel in. De laat
ste paragraaf komt op de belangrijkste bevindingen terug en geeft een 
samenvattende eonclusie. 

Het statistiseh materiaal is grotendeels ontleend aan de Beseheiden 
betreffende de Geldmiddelen (Den Haag 1861-1903) en de Jaareijfers 
voor het Koninkrijk der Nederlanden (Den Haag 1881-1914), verder 
aangegeven met de afkortingen BbG respeetievelijk Jc.B De bevolkings-
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aantallen zijn gebaseerd op de volkstellingen en voor zover nodig op be
volkingsregisters. Provincienamen zijn doorgaans afgekort. 9 

2. De grondbelasting 

De perspectieven voor de landbouw verbeteren in het derde kwart van 
de negentiende eeuw. Aangezien een groot dee I van de bevolking zijn be
staan vindt in deze bloeiende sector, moeten de opbrengsten van de be
lasting op inkomsten uit grond en/of gebouwen een stijgende lijn verto
nen. De grondbelasting is echter een gebrekkige welstandsindicator. Een 
overzicht van de wettelijke regelingen laat hierover weinig twijfel be
staan. 

De fiscus werkt aanvankelijk met het repartitie- of omslagstelsel. Dit 
houdt in dat de overheid bij wet het bedrag bepaalt dat een belasting 
moet opbrengen en dat zij ook de verdere verdeling regelt van de lande
lijke som in provinciaJe hoofdsommen. Ze heft en verdeelt belastingen 
op basis van veronderstelde 'vermogens' van gewesten. 10 Doordat de 
overheid niet precies weet hoe de belastbare opbrengsten van de ge
westen zich onder ling verhouden, legt ze hoofdsommen op die tot regio
nale verschillen in belastingdruk leiden. Ook ontbreken de mogelijkhe
den om eenmaal vastgestelde provinciale aandelen in de landelijke 
hoofdsom te wijzigen al naar gelang de belastbare inkomsten van de af
zonderlijke regio's veranderen. Gestegen of gedaalde belastingop
brengsten weerspiegelen dus veeleer een verandering in de behoefte aan 
belastinginkomsten van de overheid dan een wijziging van het inkomen 
van eigenaren van vastgoed. 11 

Zolang de belastbare inkomsten van de verscheidene gewesten en van 
de individuele eigenaars niet bekend zijn, moet de fiscus de invoering 
van een ander stelsel uitstellen. Onder dit alternatieve systeem genaamd 
quotisatiestelsel bestaan er geen regionale verschillen in belastingdruk. 
Belastingen worden geheven naar evenredigheid van de werkelijke be
lastbare inkomsten van individuen en volgens een voor het gehele land 
gelijk tarief. Begin negentiende eeuw krijgen de ambtenaren van het ka
daster opdracht de belastbare inkomsten te schatten. Behoudens in Lim
burg ronden zij hun werkzaamheden af in 1832. De schattingen betref
fen de belastbare opbrengsten in de jaren 1816-1826. Voor de gebouwde 
eigendommen geldt de gemiddelde zuivere huurwaarde uit deze periode 
als belastbare opbrengst en voor de ongebouwde eigendommen de ge
middelde pachtprijs, al dan niet gerelateerd aan de prijs van de voort
brengselen van de grond. 

Het werk van het kadaster lokt terstond protesten uit. Aanpassing 
van de aanslagen aan de schattingen zal leiden tot grote regionale ver-
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schuivingen in de belastingdruk. Immers, wil de schatkist net zoals on
der het oude repartitiestelsel circa 8,4 miljoen gulden grondbelasting 
ontvangen, dan moet er een uniform tarief van 12,797070 komen. Dit be
tekent dat Zuid- en Noord-Holland, Utrecht en Friesland aanzienlijk 
minder en de overige provincies tot soms weI 40% meer moeten gaan 
opbrengen. De wet van 19 december 1834 (Stb1.34) brengt dan ook niet 
de verwachte breuk met het repartitiestelsel. De overheid stelt geen alge
meen landelijk tarief vast en handhaaft zowel de landelijke als de pro
vinciale hoofdsommen. Voor de tot dan toe blijkbaar te hoog aangesla
gen provincies geldt weI een uniform tarief. De hoofdsommen van deze 
gewesten worden verlaagd volgens het 12,797%-tarief. In Groningen, 
Drenthe, Gelderland, Overijssel, Zeeland en Brabant lopen de tarieven 
nogal uiteen. De belastingwetgever verwerkt de schattingen namelijk 
slechts gedeeltelijk en wijzigt de hoofdsommen op de volgende wijze: de 
oude quota verhoogt hij met de helft van de bedragen die vereist zouden 
zijn bij volledige toepassing van het 12,797%-tarief op de belastbare op
brengsten. 12 Bij de verdeling van een regionale som past de fiscus de ka
dastrale uitkomsten weI volledig toe. De provinciale hoofdsom slaat hij 
over de individuele eigendommen om naar evenredigheid van de belast
bare opbrengst. Het opstandige Limburg, dat in de jaren dertig geen 
deel uitmaakt van het koninkrijk, valt buiten elke regeling. 

Tussen 1835 en 1844 blijven de vastgestelde hoofdsommen gehand
haafd, hoewel nieuwbouw, landontginning en huur- alsmede pacht
prijsstijgingen van jaar tot jaar leiden tot hogere belastbare op-

TABEL I: Belastbare opbrengst en belasting in hoofdsom van het onroerend goed in de 
provincie Limburg, absoluut, in guldens, en als percentage van het landelijk totaal tussen 
1846 en 1895; bevolking van de provincie Limburg als percentage van het landelijk inwo
nertal tussen 1849 en 1895 

Jaar Belastbare opbrengst Belasting in hoofdsom Bevolking 
Oebouwd Ongebouwd Totaal Totaal 
absoluut fJlo absoluut fJlo absoluut fJlo Jaar fJlo 

1846 832.636 3,3 3.000.093 6,8 248.907 3,0 1849: 6,7 
1859 901 .704 3,3 3.027.438 6,8 248 .907 2,9 1859: 6,5 
1865 248 .907 2,9 
1868 987.396 3,4 3.065 .085 6,8 40l.129 4,5 1869: 6,3 
1878 2.494.342 3,3 3.095.356 6,8 431.845 4,6 1879: 6,0 
1885 2.662.860 3,1 3.124.805 6,8 444.272 4,4 
1890 2.985 .025 2,9 3.133.067 6,7 462.130 4,2 1889: 5,7 
1895 3.227.960 2,7 4.230.329 4,4 421.800 3,5 1895: 5,6 

Bron: BbO Ie, 2e, 3e, 4e, lIe, 16e en 21e stuk. 
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brengsten. Hierdoor daalt voor de individuele belastingbetaler de be
lastingdruk. De provinciale belastingdiensten slaan de gefixeerde hoofd
sommen immers om over telkens meer bezittingen en/of bezittingen met 
hogere opbrengsten. De wet van 4 april 1843 (Stbl.I4) verdeelt de hoofd
sommen in afzonderlijke quota voor de gebouwde en de ongebouwde ei
gendommen. Bovendien gaat de overheid met ingang van 1844 rekening 
houden met mutaties van de belastbare opbrengsten ten gevolge van het 
teniet gaan van percelen of door aanwas van belastbare percelen na 
nieuwbouw en ontginning. 13 Veranderingen in de belastbare inkomsten 
als gevolg van huur- en pachtprijsstijgingen blijven voortaan ook buiten 
beschouwing bij de vaststelling van de hoofdsom. 
In Limburg, althans in het deel van het voormalige gewest dat het Ver
drag van Londen (1839) toewijst aan Nederland, komen de schattingen 
van het kadaster pas in 1844 gereed. Intussen stelt de wet van 14 oktober 
1841 (Stb1.57) de hoofdsom op grond van de oude repartitie uit de jaren 
twintig voor de 'nieuwe' Nederlandse provincie Limburg "tot nadere 
wettelijke bepaling" vast op 248.907 gulden. In 1844 raamt het kadaster 
voor Limburg een belastbare opbrengst van 3.823.051 gulden en zal de 
fiscus bij toepassing van de regeling die in 1834 voor de overige provin
cies heeft gegolden, de hoofdsom met circa 120.000 gulden moeten ver
hogen. Het Limburgse belastingtarief zal dan stijgen van een luttele 
6,5070 naar 9,7%, nog aItijd 3% lager dan in de maritieme gewesten. 14 

Omdat er in het zuiden al groot ongenoegen bestaat over enige onder 
het Haagse bewind wederom ingevoerde verbruiksbelastingen, steIt de 
overheid deze impopulaire verhoging van de belasting uit tot na de af
schaffing van de accijnzen op gemaal, geslacht en brandstoffen. 1S 

Pas bij de wet van 30 december 1865 (Stb1.193) wordt voor Limburg 
de grondbelasting geregeld volgens de wettelijke bepalingen uit 1834 en 
1843. Tot 1866 kan de belasting er niet stijgen om de eenvoudige reden 
dat de overheid jaarlijks, ongeacht de economische ontwikkeling, een 
vast bed rag heft. Na 1865 wordt de Limburgse hoofdsom in drie jaar 
verhoogd tot 401.129 gulden.16 Echter, ook daarna weerspiegelen zich 
in Limburgs belastingopbrengst, net zoals in die van de overige ge
westen, niet de agrarische ontwikkeling en de welstand van de bevol
king. Aan gestegen huren, pachten en produktprijzen worden de belast
bare opbrengsten immers nog steeds niet aangepast. De lijn die de aan
slagen vertonen, zegt hoogstens iets over activiteiten als huizenbouw en 
ontginning, dan wei over een verandering van de loop van een grensri
vier als de Maas. 17 

Gebouwde eigendommen 
Niet eerder dan bij de wet van 26 mei 1870 (StbI.82), art.59, neemt de 
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overheid het besluit tot hers chatting van de belastbare opbrengst, overi
gens voorlopig alleen van de gebouwde eigendommen. 18 Het herziene 
kadaster komt in 1875 gereed. Zodoende kan de fiscus in 1876 de be
lasting voor de gebouwde eigendommen vaststellen naar rata van de ge
middelde jaarlijkse onzuivere huurwaarde over de jaren 1868-1872"9 
Bovendien heeft ondertussen de wet van 22 juli 1873 (Stbl.I16) voor het 
gebouwd met het repartitiestelsel gebroken en een quotisatiestelsel inge
voerd. In 1876 en volgende jaren geldt er een voor het gehele land en 
voor elk perceel gelijk belastingtarief. De fiscus kan voor het eerst in 42 
jaar rekening houden met de toegenomen marktwaarde van gebouwen. 
Daardoor stijgen de belastbare opbrengsten ineens van 31 naar 75 mil
joen. De overheid beoogt echter geen belastingverhoging en verlaagt het 
tarief tot 5,2039070. 

TABEL II: Belastbare opbrengst van gebouwde eigendommen in Noord-Holland, Zuid
Holland plus Utrecht; Limburg, en de overige provincies, 1846-1895 

Provincies 1846 1859 1868 1873 1878 1885 1890 1895 

N-H/ Z-H/ U 91 88 84 81 175 183 198 212 
Limburg 23 23 24 25 52 55 59 61 
Overige provincies 31 30 28 29 75 77 80 82 

Bron: BbO Ie, 2e, 3e, 4e, lIe, 16e en 21e stuk. 

Behalve door een algemene herschatting kunnen veranderingen van 
de belastbare opbrengst slechts veroorzaakt worden door nieuwbouw of 
afbraak . Ais de bevolking groeit, zoals in de negentiende eeuw, verrijst 
er meer nieuwbouw dan er gebouwen onder de slopershand vallen. Zo 
houdt een daling van de gemiddelde fiscale huurwaarde in dat het ge
bouwenbestand is uitgebreid met relatief goedkope nieuwbouw. De 
huurwaarde kent na 1846 een grillig verloop. (zie tabel II) De algemene 
herziening van de belastbare opbrengst doorbreekt een licht dalende 
trend. Maar ook daarna blijven de gemiddelde huurwaarden in alle ge
westen stijgen. Het vierde kwart kenmerkt zich overal door relatief dure 
nieuwbouw en/of verbouwingen. 

De belastbare opbrengst per aangeslagen gebouw is in Limburg flink 
lager dan in de meeste piattelandsprovincies. Het zuiden en Holland ver
schillen in dit opzicht zelfs werelden van elkaar. In werkelijkheid zijn 
de verschillen zelfs nog groter. Limburg telt namelijk veel armzalige 
bouwsels met een huurwaarde van minder dan vijf gulden. Deze blijven 
buiten beschouwing bij de berekening van de belastbare opbrengst. 
Liefst een vijfde deel van het Nederlandse bestand staat in Limburg. 
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AIleen in Drenthe is de gemiddelde huurwaarde nog lager. Daar geld en 
dan ook de laagste koopwaarden voor belaste gebouwen. (zie Bijlage I) 

Bij de herschatting blijft de stijging van de belastbare opbrengst in 
Limburg achter bij die in de andere provincies. Een mogelijke verkla
ring is dat er weliswaar vrij dure panden worden gebouwd, zoals blijkt 
uit de stijging van de gemiddelde huurwaarde v66r de herziening, maar 
dat het hierbij om relatief geringe hoeveelheden gaat. Zodoende ver
nieuwt het gebouwenbestand zich er slechts langzaam. In 1876 bestaat 
het meer dan elders uit oude en laag geklasseerde panden. De hoeveel
heid belaste gebouwen stijgt in het hertogdom tussen 1846 en 1878 met 
32010, terwijl de stijging in de rest van Nederland 43% is. Nochtans blijft 
het aandeel van Limburg in de landelijke belastbare opbrengst tussen 
1844 (oude schatting) en 1878 (nieuwe schatting) nagenoeg ongewijzigd. 
De bouw van relatief dure gebouwen compenseert de geringe bouwac
tiviteit. 

TABEL III: Be/astbare opbrengst van nieuwe perce/en in Noord-Holland, Zuid-Holland 
en Utrecht; Limburg, en de overige provincies, 1837-1895 

Provincies 1837-'50 1850-'59 1859-'64 1869/71-'77 1885-'90 1890-'95 

N-H / Z-H / U 57,92 46,47 48,48 254,74 289,56 372,47 
Limburg 26,32 39,36 40,55 277,59 131,71 154,44 
Overige 19,53 18,03 63,34 114,99 106,75 116,80 

Exclusief N-Br, waar het aantal belaste percelen tussen 1868-1873 daalt, is in 1859-1864 
de belastbare opbrengst van nieuwe percelen in de 'overige provincies' 36,14 gulden. Bron: 
BbG Ie, 2e, 3e, 4e, lie, 16e, 21e stuk 

De fiscus taxeert nieuwe percelen volgens de criteria van de jongste 
kadastrale schattingen. (zie tabel 1112°) De belastbare opbrengst van een 
pand voor het eerst aangeslagen in 1864, relateert hij aan de waarde van 
vergelijkbare panden in 1816-1826, die van een pand uit 1885 aan de 
schatting van overeenkomstige panden in 1868-1872. 

Na de herschatting gaat de bouwactiviteit wederom de ontwikkeling 
van de belastbare opbrengst bepalen. Nu daalt het Limburgse aandeel 
in de landelijke opbrengst. Tegenover de overige plattelandsprovincies 
is de nieuwbouw nog altijd kostbaar. Maar deze kan niet meer verber
gen dat er in Limburg minder wordt gebouwd dan in de rest van Neder
land. Ret aantal belaste percelen stijgt in Limburg tussen 1878 en 1895 
met nauwelijks 10%, in de overige provincies met 31 %. De bouwactivi
teit wordt uiteraard in belangrijke mate gedicteerd door de bevolkings
groei. In het derde kwart van de vorige eeuw is de toename van de bevol-
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king in Limburg geringer dan waar ook en in het laatste kwart groeit aI
leen die van Zeeland langzamer. 

TABEL IV: Indexcijfers gebouwde eigendommen, bevolking en inwoners per perceel, in 
Nederland en in Limburg, 1850-1895 (1850 = 100) 

Jaar Aantal percelen Bevolking Inwoners per perceel 
Nederland Limburg Nederland Limburg Nederland Limburg 

1850 100 100 100 100 100 100 
1859 113 106 108 105 96 99 
1869 129 126 118 109 91 86 
1877 138 128 128 115 93 90 
1890 158 135 149 125 95 92 
1895 169 139 160 132 95 95 
N= 516.452 39.777 2.851.618 205 .261 5.52 5.16 

Nederland is exclusief Limburg. Tot de percelen zijn gerekend belaste, onbelaste (huur
waarde < 5 gulden) en voorlopig vrijgestelde nieuwe gebouwen. Bron: BbO Ie, 2e, 4e, 
lie, 16e en 21e stuk 

De uitbreiding van de gebouwenvoorraad loopt parallel met de groei 
van de bevolking. De Limburgse bouwactiviteit mag in absolute cijfers 
gering zijn, maar gerelateerd aan de bevolking blijft deze niet achter bij 
die in de andere gewesten. Ret aantal inwoners per perceel zegt echter 
weinig over de kwaliteit van de gebouwde eigendommen. 21 

TABEL V: Eigenaars gebouwde eigendommen in Noord-Holland, Zuid-Holland plus 
Utrecht; Zeeland, Friesland plus Groningen; Limburg, en de overige provincies, procentu
eel gerangschikt naar de belastbare opbrengst, dan wei als percentage van de bevolking 
in 1880 

Provincies Percentage aangeslagenen (cumulatiet) AantaJ Eigenaars 
voor een belastbare opbrengst van : eige- per 100 

5-24 25-99 100-399 400-999 1000-4999 ~ 5000 naars inwoners 

N-H/ Z-H/ U 3,2 32,0 72,8 90,4 99,4 100,0 108.298 6,5 
ZlFr/ Gr 12,2 60,8 93,3 98,7 100,0 100,0 77.766 10,1 
Limburg 39,5 86,1 96,8 99,2 100,0 100,0 33 .048 13,8 
Overige 16,5 71 ,0 93,9 98,5 100,0 100,0 138.337 10,4 

Bron: zie Bijlage II 

De rangschikking in de categorieen van tabel V geeft de belastbare op
brengst per eigenaar weer en niet die per gebouw. De fiscus slaat een be
lastingplichtige aan voor de belastbare opbrengst van aIle bezittingen 
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samen. Wellicht bezitten Hollandse aangeslagenen gemiddeld meer pan
den dan Limburgse belastingbetalers. De lagere belastbare opbrengst 
per eigenaar in agrarische gebieden is dan veeleer een gevolg van een an
dere bezitsverdeling dan van een verschil in kwaliteit van de belaste pan
den. 

Aileen voor 1880 is het aantal eigenaars van gebouwen bekend. Wei 
zijn er voor meer jaren opgaven van het aantal artikelen uit de kohieren 
der grondbelasting. Maar komen deze overeen met de hoeveelheid aan
geslagen eigenaars? Blok en De Meere menen van wel.ll Een vergelij
king voor 1880 laat zien hoe onjuist deze gelijkstelling is. 23 In totaal tel
len de belastingkohieren in 1880 687.213 verschillende artikelen waar
van 687.213 voor ongebouwde en 383.227 voor gebouwde eigendom
men. Doordat de grond waarop een gebouw staat in de belasting op het 
ongebouwd wordt aangeslagen, overlap pen de artikelen van de onge
bouwde eigendommen die van de gebouwde eigendommen volledig. 
Voor de belastingplichtigen geldt hetzelfde. In 1880 zijn er in totaal 
581.484 grondeigenaars. 357.449 van hen worden ook nog belast voor 
het bezit van gebouwen. Het aantal aanslagen voor ongebouwde eigen
dommen overtreft de hoeveelheid belaste grondeigenaars dus met bijna 
een vijfde. Het onderscheid bij gebouwde eigendommen is minder 
groot, maar bedraagt nog altijd 70/0. De regionale verschillen zijn niet 
onbetekenend en lopen uiteen van 4% in Brabant tot 15% in Drenthe. 
Kortom, aIleen voor 1880 is exact vast te stellen hoeveel panden een aan
geslagene in eigendom heeft: 

N-H Z-H U Z Fr Gr Dr Ov Gld N-Br L NL 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2,05 2,92 2,41 1,72 1,98 1,56 1,68 1,79 1,86 1,72 1,46 1,96 

Tegenover de belastingplichtigen in Holland en Utrecht bezitten de 
meeste aangeslagenen op het platteland weinig gebouwen. Dat zij voor 
een relatief lage opbrengst worden aangeslagen, is niet verwonderlijk. 
Het is echter zeer de vraag of de bezitsverhoudingen de regionale ver
schillen, zoals die in tabel V naar voren komen, afdoende verklaren. 
Een geringe waarde van de gebouwen in Oost-Nederland speelt eveneens 
een roi. 

Ongebouwde eigendommen 
Aanvankelijk kent de belasting op ongebouwde eigendommen dezelfde 
ontwikkeling als de heffing op gebouwde eigendommen. De eerste 
schattingen van de belastbare opbrengsten komen, afgezien van Lim
burg, gereed in 1832 en zijn gebaseerd op de pacht- c.q. huurwaarde in 
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het tijdvak 1816-1825/6. Aan de gezamenlijke geschiedenis komt een 
eind als de belastingwetgever in de jaren zeventig voor gebouwde eigen
dommen een quotisatiestelsel invoert en de belastbare opbrengsten laat 
herschatten. De belasting op ongebouwde eigendommen ondergaat deze 
vernieuwingen pas in de jaren negentig. 

Provincies vertonen onderling afwijkende agrarische ontwikkelingen. 
Dat blijkt bij voorbeeld uit de stijging van de werkelijke pachtprijzen 
van cultuurgrond. Tussen 1810 en 1880 neemt volgens becijferingen van 
J.L. van Zanden in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland de pachtsom 
met circa 600/0 toe; in Groningen, Drenthe en Overijssel met 80 tot 90%; 
in de overige gewesten met 100 tot 115 % en in Friesland zelfs met 140%. 
De verschillen ontstaan mede doordat na 1810 de inkomsten uit wei- en 
hooiland veel sterker toenemen dan die uit bouwland. 24 

Het kadaster stelt de belastbare opbrengst vast op grond van geschat
te pachtprijzen. De dienst gaat voor Limburg bij de eerste schatting uit 
van een gemiddelde pachtprijs van 23,10 gulden per ha en bij de her
schatting in de jaren tachtig van 29,30 gulden. Een stijging van een lutte
Ie 27%. Dit is nog niet eens de helft van de toename van de pachtprijs 
die Van Zanden berekent. Volgens de kadastrale uitkomsten uit het be
gin van de eeuw overtreft de pacht in Limburg zelfs die in Friesland, 
Gelderland, Brabant en Utrecht! Van Zanden daarentegen becijfert 
voor Limburg in deze periode een pachtsom van 18,00 gulden. Alleen 
in Drenthe en Overijssel is deze lager. Tussen 1850 en 1880 vindt een for
se toename plaats en stijgt de pacht, die in 1850 nog altijd niet meer dan 
20,80 gulden bedraagt, tot 29,30 gulden.25 Voor Limburg heeft er dus 
lange tijd een aanzienlijke discrepantie bestaan tussen de geschatte en de 
werkelijke pachtprijs; een afwijking met grote gevolgen voor de vaststel
ling van de belastbare opbrengst. Beloopt de gemiddelde pacht niet 
23,10 maar 18,00 gulden, dan moet de belastbare opbrengst met ten 
minste een vijfde worden verminderd. 

In het gewest zelf betogen grondeigenaren telkens dat het kadaster er 
zijn werkzaamheden niet goed heeft verricht. De taxateurs hebben in 
twee etappes gewerkt, namelijk van de Franse tijd tot de Belgische af
scheiding in 1830, en vervolgens weer van 1839 tot 1844. Ais de overheid 
omstreeks 1860 het voornemen toont de belasting in de zuidelijke pro
vincie te verhogen op grond van de kadastrale schattingen, loopt heel 
Limburg te hOOp.26 De taxaties zouden er naar andere grondslagen en 
naar andere beginselen zijn geschied, met als gevolg te hoog geschatte 
opbrengsten. Maar de regering laat zich niet van haar voornemen af
brengen en riposteert dat de schattingen, hoewel zo veel jaren later afge
rond, evenals overal elders in Nederland uitgaan van de prijzen en op
brengsten uit de jaren 1816-1825. Tussen 1865 en 1868 past zij de Lim-
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burgse hoofdsom aan de - te hoog - geschatte belastbare opbrengst aan. 
Bij de wet van 25 april 1879 (Stb1.89) wordt tot een herziening van de 

belastbare opbrengst van ongebouwde eigendommen besioten. Ook zal 
het repartitie- door een quotisatiestelsel worden vervangen. Voorjaar 
1882 vangen de schattingswerkzaamheden aan. Zeven jaar later zijn ze 
voltooid. Ter berekening van de belastbare opbrengst gaan de schatters 
uit van de gemiddelde zuivere pachtwaarde uit de periode 1877-1881. In 
combinatie met een verlaagd maar weI uniform Iandelijk tarief van 6% 
gebruikt de fiscus de uitkomsten voor het eerst in 1893. 21 In feite zijn 
ze op dat moment al weer achterhaald. In 12 tot 16 jaar kan veel veran
deren, zeker als het crisisjaren betreft waarin de pachten dalen. 28 De 
overheid past de belastingaanslagen niet aan de verminderde grond
waarden aan. Zij gaat uit van de relatief hoge prijzen in het tijdvak 
1877-1881. De belastingdruk wordt zodoende ten tijde van de agrarische 
depressie zwaarder en weI het meest daar waar de crisis het hardst 
toeslaat. 29 

Op de verhoudingen omstreeks 1880 geeft de kadastrale herziening 
een goede kijk. (zie tabel VI). Sinds de eerste schatting zijn de regionale 
verhoudingen behoorlijk veranderd. Wei- en graslandregio's, zoals 

TABEL VI: Aandeel van provincies in de landelijke belastbare opbrengst en in de totale 
belastingopbrengst van ongebouwde eigendommen, 1878-1893 

Provincies 

N-H 
Z-H 
U 
Z 
Fr 
Or 
Dr 
Ov 
Old 
N-Br 
L 
NI 

1878 

9,6 
15,6 
5,3 
8,3 

12,1 
9,5 
1,8 
5,5 

12,1 
13,4 
6,8 

100,0 

Belastbare opbrengst Belastingopbrengst in hoofdsom, 
Schatting Verschil verschil 1893 Lo.v. 1890 
1877-1881 

13,0 + 35 '¥o + 15,4 '¥o 
17,3 + 11 '¥o + 5,3 '¥o 
5,3 - 0,4 '¥o 
7,8 - 6 '¥o - 12,9 '¥o 

13,3 + 10 '¥o + 9,1 '¥o 
8,7 - 8 '¥o + 2,2 '¥o 
1,8 + 10,1 '¥o 
5,5 + 8,9 '¥o 

12,5 + 3 '¥o + 18,2 '¥o 
10,7 - 20 '¥o - 8,5 '¥o 
4,2 - 38 '¥o - 17,3 % 

100,1 Oemiddeld: 3,5 '¥o 

De belastbare opbrengst 1878 is afgezien van verwerkte mutaties gebaseerd op kadastrale 
schattingen - gereed gekomen in 1832 (Limburg: 1844) - die de pachtprijzen in 1816-1825 
weergeven. De hoofdsom 1890 is hiervan afgeleid. De hoofdsom 1893 is vastgesteld aan 
de hand van de kadastrale schattingen in 1877-1881. Bronnen: BbO 4e, 16e en 1ge stuk, 
alsmede Verslagen van de hoofdcommissie voor de herziening der belastbare opbrengst 
van de ongebouwde eigendommen (Den Haag 1890) bijlage II. 



BOS BELASTING ALS BRON 61 

Holland en Friesland, ontwikkelen zich in het tweede en derde kwart 
van de negentiende eeuw voorspoediger dan bouwlandstreken, zoals 
Noord-Brabant en Limburg. De opmerkelijk grote daling van Limburgs 
aandeel, ook in vergelijking tot Noord-Brabant, is hiermee slechts ten 
dele verklaard. Van Zandens berekeningen wijzen er immers tevens op 
dat Limburgse klachten over de hoogte van de eerste schattingen nog 
niet zo ongegrond zijn. 

Waarom lopen de verschillen in belastbare opbrengst uiteen met die in 
belastingopbrengst? De hoofdsommen in 1890 behoren nog tot het oude 
stelsel met regionale verschillen in belastingdruk. Na de perequatie, als 
er een uniform tarief geldt, is deze overal gelijk. Limburg, N-Brabant, 
Drenthe, Groningen, Gelderland en Overijssel die onder het oude stelsel 
lichter belast waren dan de overige gewesten, ondervinden hiervan nu 
nadeel. In 1893 moet hun belastingaandeel sterker toenemen of minder 
sterk afnemen dan op grond van de nieuwe schattingen nodig lijkt. 

De be last bare opbrengst kan omstreeks 1885 met ongeveer 200/0 wor
den verhoogd om het zuivere inkomen te berekenen, schat Truyen, een 
van de voormannen van de Limburgse boerenbeweging.30 In tabel VII 
betreft het de belastbare opbrengst vol gens schattingen uit de eerste 
helft van de eeuw. Deze zijn voor de Limburgse aangeslagenen hoog uit
gevallen. In werkelijkheid levert hun bezit minder op dan uit de tabel 
blijkt. 

TABEL VII: Belastbare opbrengs/ grond (= bo) per aangeslagene, per hoojd en per hec-
tare, benevens het aantal hectaren per aanges/agene, in de verschillende provincies, 1880 ' 

N·H Z·H U Z Fr Or Dr Ov Old N-Br L NI 

bol aangeslagene 75 116 130 143 115 123 31 49 73 61 41 79 
bo/ hoofd 7 9 13 20 17 17 7 9 12 13 13 II 
bo/ ha I: 17 24 17 21 17 19 3 8 II 12 14 14 
bo/ ha II : 22 28 21 25 21 24 8 13 15 19 20 20 
hal aangeslagene 4,5 4,9 7,5 6,7 6,9 6,5 9,8 6,5 6,8 5,1 2,9 5,7 

1= oppervlakte II = oppervlakte na aftrek van onbelaste gronden, woeste grond, water, 
moeras, dijken en wegen. Bronnen: Je 1881, Verslag van de landbouw in Nederland 1880 
en Opgaven betreffende de verdeling van het grondbezit (Den Haag 1881), 2 din . 

Behalve de graad van verstedelijking speelt de omvang van laag en niet 
belaste gronden een rol bij de belastbare opbrengst per provincie, hecta
re of hoofd van de bevolking. Onbelaste grond, woeste grond, water, 
moeras, dijken ep.. wegen nemen omstreeks 1880 circa 30% van de op-
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pervlakte in beslag. Maritiem Nederland onderscheidt zich met Gronin
gen (200/0), Friesland (21 %), Utrecht(19%) Noord-Holland (24%), 
Zuid-Holland (17%) en Zeeland (16%) in gunstige zin. Limburg (30%) 
en Gelderland (30%) liggen tegen het gemiddelde aan. In Noord
Brabant (36%), Overijssel (43%) en Drenthe (59%) liggen veel slechte 
dan weI onbelastbare gronden. Van de provincies in het oosten en zuid
en kent Limburg de hoogste pachtwaarde per ha. Dat de gemiddelde 
eigenaar er weinig inkomsten uit grondbezit trekt, is een gevolg van de 
geringe omvang van zijn eigendom. 31 In een verstedelijkt gebied als Hol
land bezitten aangeslagenen meestal ook weinig grond. Hier WOnen nU 
eenmaal veel mensen die behalve het lapje grond waarop hun huis staat, 
verder geen land in eigendom hebben. 

De versnippering van de grond is in Limburg ook het grootst. Gemid
deld bestaat in Nederland een ha uit 1,3 percelen. De grootste percelen 
liggen in Friesland waar ze door de bank genomen een omvang hebben 
van een ha. In Limburg zijn ze het kleinst, te weten 0,4 ha. De grondbe
zittingen zijn er niet aIleen klein en versnipperd, maar ook over veel ge
meenten verspreid. Zo bezit liefst een derde van de Limburgse aangesla
genen grond in verschillende plaatsen. Uiteraard bevatten de belasting
kohieren er vee I meer artikelen dan er aangeslagen grondeigenaren zijn. 

TABEL VIII : Grondbezitters in Noord-Holland, Zuid-Holland plus Utrecht; Zeeland, 
Friesland plus Groningen; Limburg, en de overige provincies, procentueel gerangschikt 
naar de belastbare opbrengst, dan wei als percentage van de bevolking, 1880 

Provincies Percentage aangeslagenen (cumulatief) Aantal Eigenaars 
voor een belastbare opbrengst van: eige- per 100 

5-24 25-99 100-399 400-999 1000-4999 ~ 5000 naars inwoners 

N-H / Z-H / U 72,7 83,5 93 ,4 98,0 99,8 99,9 142. 138 8,5 
ZlFr / Gr 70,3 84,0 93,6 97,5 99,9 100,0 110.200 14,3 
Limburg 75,5 93 ,8 99,1 99,8 100,1 100,1 74.928 31,3 
Overige 70,0 89,1 97,9 99,5 100,1 100,1 254.218 19,2 

Bron: zie Bijlage II 

In een provincie als Limburg waar de landbouw in de negentiende eeuw 
het voornaamste middel van bestaan vormt, wijst de geringe omvang 
van het gemiddelde en het individuele grondbezit op een lage welstand. 
In het hertogdom bezit wei een buitengewoon groot gedeelte van de be
volking grond. Kortom, de welstand is er het geringst, maar de spreiding 
van die welstand is er het grootst van aIle plattelandsprovincies. 
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3. De personele belasting 

Anders dan de grondbelasting en het patentrecht, slaat de personele be
lasting niet rechtstreeks de opbrengsten van bronnen van inkomsten 
aan. Deze heffing treft de inkomsten in het gebruik dat daarvan wordt 
gemaakt en is daardoor een soort weeldebelasting.'2 Zes uiterlijke teke
nen van welstand worden belast. Voor de aanslag in de personele be
lasting telt de fiscus de bedragen van de afzonderlijke grondslagen op. 

De huurwaarde is de eerste grondslag. De eigenaars, voor zover te
vens de gebruikers, alsmede de huurders van woningen en gebouwen, 
zoals winkels en pakhuizen, zijn belasting schul dig naar rata van de 
huurwaarde van het pand dat ze bewonen dan weI voor hun beroep be
hoeven. Onder huurwaarde verstaat de wetgever de jaarlijkse onzuivere 
huurprijs van een belastbaar perceel.33 Deze bedraagt tien maand- of 33 
weekhuren. 

Een woning wordt aldus zowel in de grond- als in de personele be
lasting belast. De fiscus slaat een eigenaar die tevens bewoner is van een 
pand in beide belastingen aan. B. de Vries laat zien dat de belastinghef
fer de werkelijke huurprijs gebruikt als richtsnoer voor de aanslag in de 
personele belasting. De fiscus past de huurwaarde echter niet jaarlijks 
aan de werkelijk betaalde huur aan. De komst van een nieuwe bewoner 
is veelal een aanleiding hiervoor. 34 Enige vertraging in aanmerking ge
nomen, is aannemelijk dat de 'personele' huurwaarde afgeleid is van de 
reele huur. Bij de huurwaarde die wordt gehanteerd bij de grondbe
lastingaanslag is dat slechts het geval direct na een herziening van het 
kadaster . 
De belasting, die 5l1fo van de huurwaarde is, wordt echter niet over alle 

woningen en gebouwen geheven. In de wet van 29 maart 1833 (StbI.4), 
is een heel stelsel van uitzonderingen vastgelegd. 35 De vrijstellingen en 
remissies zijn afhankelijk van de aard van een gebouw en/of van het in
wonertal van de kom van een gemeente. Scholen, fabrieken benevens 
schuren en stall en gebruikt in de landbouw zijn vrijgesteld. Pakhuizen 
en magazijnen slaat de fiscus tot 1869 voor de helft aan en daarna niet 
meer. Hotels, kantoren en winkels worden daarentegen voor het volle 
pond belast. Voorts zijn woningen met een lage huurwaarde vrijgesteld, 
uiteenlopend van panden beneden 18 gulden op het platteland tot die be
neden 67 gulden in steden met een kom van 48.000 inwoners of meer. 
Percelen met een ietwat hogere huurwaarde komen in aanmerking voor 
twee derde of een derde vermindering van de aanslag. Zo bestaat er een 
geleidelijke overgang van volkomen vrijdom tot volkomen belastbaar
heid. 36 

Ook voor buitendeuren en vensters van woningen die voor de huur-
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waarde zijn aangeslagen, is belasting verschuldigd. De tarieven varieren 
van 44 tot 77 cent en per deur of venster. Hoe groter de gemeente hoe 
hoger het tarief. De fiscus past de belastingvermindering die geldt voor 
panden met een lage huurwaarde tevens toe bij de aanslag naar de deu
ren en vensters van deze huizen. 

De haardsteden van belastbare gebouwen vormen de derde grondslag. 
Dezelfde remissies als bij de eerste grondslag zijn van kracht. Bij volko
men belastbaarheid betalen aangeslagenen voor een stookplaats 35 cen
ten oplopend tot vijf gulden voor de tiende en elke stookplaats meer. 

De vierde grondslag belast de waarde van meubilair met 1 0/0. Die 
waarde wordt geschat Of bepaald in samenhang met de huurwaarde van 
de woning waarin de meubels zich bevinden. Om de waarde van de boe
del te becijferen, vermenigvuldigt de fiscus de huurwaarde met een fac
tor waarvan de grootte afhankelijk is van het inwonertal van de gemeen
te en de huurwaarde zelf. Vrijgesteld zijn meubelen en huisraad in wo
ningen die niet of niet voor het volle pond in de eerste drie grondslagen 
worden belast. 

Personen die zich de weelde van inwonende dienst- of werkboden ver
oorloven en eigenaars van paarden hebben te maken met de laatste twee 
grondslagen. Dienstpersoneel is al naar gelang leeftijd en aard van de 
werkzaamheden in zes tariefklassen verdeeld. Werkboden slaat de fiscus 
lager aan dan tuinlieden, en voor dienstboden ouder dan 15 maar jonger 
dan 18 jaar is minder belasting verschuldigd dan voor ouder personeel. 
Het gebruik fungeert als criterium bij de indeling van de paarden in 
eveneens zes tariefklassen. Paarden van 'weelde en gemak' worden het 
zwaarst belast en paarden van paardenkopers het minst. Vrijgesteld zijn 
de dienstpaarden van officieren en ambtenaren en de werkpaarden in de 
landbouw. 

De personele belasting is bedoeld als een verterings- of consumptieve 
belasting geheven naar uiterlijke tekenen van welstand. Hiermee niet in 
overeenstemming zijn bepalingen volgens welke ook utiliteitsgebouwen 
als hotels, winkels en (tot 1869) pakhuizen worden aangeslagen. Oat in
wonende werkboden en leerlingen van landbouwers of neringdoenden 
belastbaar zijn, is evenmin een kenmerk van een verteringsbelasting. 
Ook als fabriekspaarden en paarden van paardenkopers en stalhouders 
worden aangeslagen, werkt de personele belasting als een bedrijfsbe
lasting.37 

Wie brengen de personele belasting op? 
Veel negentiende-eeuwers hebben weinig of niets te maken met de perso
nele belasting. Bij degenen die vrijgesteld zijn, gaat het om de bewoners 
van woningen met een huurwaarde van minder dan 18 tot 67 gulden. 
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Deze huizingen nemen 41 tot 33"70 van de totale woningvoorraad in. (zie 
tabel X) De fiscale maatstaven zijn zeker niet te hoog. Integendeel. Zo 
schrijft W. Bok over de vrijstellingen en remissies: "De belasting daalde 
nog altijd veel te laag af, om te beantwoorden aan het vereiste, van niet 
het ongeveer strikt nodige inkomen te treffen." Hij concludeert dat het 
personeel alle klassen behalve de allerarmste belases Hoe draevig het 
is gesteld met de huisvesting van de lagere klassen in de negentiende 
eeuw, geeft I.J.Brugmans aan. In de steden wonen de arb eiders met ve
len in door de burgerklasse uitgewoonde en verlaten panden, in eenka
merkratten of mensenpakhuizen. Op het platteland zijn de woon
omstandigheden van de lagere klassen beter, al is het alleen maar door
dat er de onreinheid, stank en mensenopeenhoping uit de stad ontbre
ken. 39 

Onder de belastingplichtigen bestaat een grote verscheidenheid. De 
aangeslagenen die remissie genieten, staan onderaan. Zij maken in 
1868/936% uit van de belastingbetalers en in 1884/ 5 ongeveer 40%. Ze 
bewonen huizen die varieren in huurwaarde van 18 tot 23 gulden in ge
meenten met een kom van hoogstens 3000 zielen tot 67 tot 99 gulden in 
de vier grate steden. Doorgaans telt zo'n woning vier deuren en 
vensters, en een stookplaats.4o 

Omstreeks 1885 betaalt een belastingplichtige die voor de gehele som 
in de personele belasting wordt aangeslagen minimaal 4,26 gulden.41 In 
1886 gaat de overheid, in het kader van de grandwetsherziening en uit
breiding van het kiesrecht, voor elk hoofdkiesdistrict en voor verschil
lende steden na hoe groot het bevolkingsaandeel van de ten volle voor 
het personeel aangeslagenen is. Er blijken grate regionale verschillen te 
bestaan. Bovenaan staat het hoofdkiesdistrict Alkmaar waar 13% van 
de bevolking zonder remissie wordt aangeslagen. Onderaan staan de 
Limburgse districten Weert (3,3%), Sittard (3,8%), Gulpen (4,5%) en 
Roermond (4,6%).42 

Limburg brengt relatief weinig belasting op. (zie tabel IX43) Na 
184617 stijgt haar aandeel in de opbrengst van de personele belasting in 
Nederland wei ietwat. Behalve door een verhoging van de welstand kan 
dit veraorzaakt zijn door een forse bevolkingsgraei. Hiermee in tegen
spraak is echter dat de Limburgse bevolking langzaam graeit. Verder 
komt, ondanks de langzame bevolkingsaanwas, een snelle urbanisatie 
als oorzaak in aanmerking. De graad van verstedelijking is gezien de be
lastinggrandslagen en de regeling van vrijstellingen, remissies en tarie
yen van invloed op de hoogte van de belastingsom. Ook het landbouw
verslag 1870 vermeldt: "De belasting wordt hoofdzakelijk door de ste
delijke bevolking betaald, en weI des te meer naar mate er meer weelde 
in de steden heerst." In 1876 brengen de inwoners van Maastricht, Roer-
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mond en Venlo, steden waar een vijfde van de Limburgse bevolking 
woont, bij voorbeeld meer dan de helft op van de provinciale som. Ste
delingen betalen er gemiddeld 3,73 gulden aan personele belasting, te
genover plattelanders 0,93 gulden. 44 

TABEL IX: Aandeel in de landelijke opbrengst van de personele belasting van Limburg; 
Holland plus Utrecht, en de overige regio's, met opgave van het aangeslagen deel van de 
bevolking in procenten, de gemiddelde aanslag en de aanslag per hoo/d in guldens (incl. 
20opcenten), 1846/7-18/5 

Jaar Limburg N-H/ Z-H/ U Overige Ni 

aandeel in de landeJijke 184617 2,8 57,2 40,0 100,0 
personele belastingopbrengst 1872/3 3,0 55,2 41,8 100,0 

1894/5 3,2 58,7 38,1 100,0 
aandeel van de aangesiagenen 184617 7,7 18,1 14,3 15,3 
in de bevoiking 1872/ 3 8,1 13,7 14,7 13,8 

1894/ 5 11,2 14,7 15,0 14,6 
gemiddeide aansiag 184617 11,40 17,22 10,88 13,81 

1872/3 14,24 23,93 12,84 17,32 
1894/5 13,73 23,45 13,92 18,28 

aans1ag per hoofd 184617 0,87 3,11 1,56 2,12 
187213 1,16 3,28 1,88 2,41 
1894/ 5 1,54 3,44 2,08 2,67 

Bron: zie bijiage III. 

Regionale verschillen in het tempo van urbanisatie verklaren de toename 
van Limburgs belastingaandeel slechts ten dele. Het verstedelijkingspro
ces in Brabant en Overijssel verloopt namelijk aanmerkelijk sneller dan 
in Limburg. 4s Het aandeel van deze gewesten in de belasting neemt even
weI niet toe! Evenmin kunnen met behulp van de urbanisatiegraad de 
regionale verschillen in de hoogte van de aanslagen per hoofd worden 
verklaard. Omstreeks 1899 woont in Limburg evenals in Groningen, 
Zeeland, Friesland en Noord-Brabant circa een kwart van de bevolking 
in gemeenten waarvan de kom ten minste 3000 inwoners telt. De heffing 
per hoofd van de bevolking is echter in Limburg lager dan in welk van 
deze vergelijkbare regio's ook. 

Toch worden de Limburgse belastingschuldigen niet lager aangesla
gen dan de belastingbetalers in de overige plattelandsgebieden. In 
184617, 1872/3 en 1894/95 is de gemiddelde aanslag in Limburg bij 
voorbeeld hoger dan die in Noord-Brabant, Zeeland, Overijssel, Dren
the of Friesland. Echter, het deel van de bevolking dat personele be
lasting betaalt, is in geen enkel gewest kleiner dan in Limburg. Rondom 
1850 beloopt het de helft van het landelijk gemiddelde. Vooral na 
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1872/3 neemt het belaste deel van Limburgs bevolking toe, namelijk van 
8,1070 in 1872173 naar 9,1 % in 1877178, 10,1 % in 1884/5 en 11,2 % in 
1894/5. Deze stijging verklaart de toename van Limburgs belastingaan
deel. Omstreeks de eeuwwisseling ligt het percentage aangeslagenen er 
nog steeds flink onder het landelijk gemiddelde, maar is het verschil al 
teruggebracht tot een kwart. 

Woonomstandigheden: huurwaarde, deuren, vensters, haardsteden en 
meubi/air 
Aangezien de huurwaarde de belangrijkste grondslag van de personele 
belasting is, zal het lage percentage Limburgse aangeslagenen niemand 
in verbazing brengen. Uit de kadastrale herziening van gebouwde eigen
dommen voor de grondbelasting blijkt immers al dat de regio weliswaar 
veel eigenaars van gebouwen telt, maar dat zij in de regel panden met 
een lage belastbare opbrengst bezitten. Nergens in Nederland is het aan
deel zo groot van de aangeslagenen voor een huurwaarde van minder 
dan 25 gulden. 

TABEL x : Aandeel van onbelaste woningen in de provinciale woningvoorraad in procen
ten, 185617-1895 

Jaar N-H Z-H U Z Fr Or Dr Ov Old N-B L Nl 

185617: 39 40 49 21 29 36 49 46 39 45 65 41 
1868/ 9: 40 40 49 20 28 32 38 43 37 41 63 39 
188213: 35 
1895: 34 36 40 14 29 33 38 35 27 28 44 33 

Bronnen: BbO Ie en 2e stuk, benevens Jc 1885 en 1895. 

In de jaren vijftig en zestig is nagenoeg 65% van de Limburgse wonin
gen onbelast: verreweg het hoogste percentage van aIle provincies (zie 
tabel X46). Friesland en Zeeland tellen tegenover de andere agrarische 
regio's relatief weinig eigenaars van gebouwde eigendommen met een 
aanslag in de grondbelasting voor een huurwaarde van minder dan 25 
gulden. Het percentage onbelaste woonhuizen is er ook zeer laag, lager 
nog dan in Holland of Utrecht waar zich in de categorie onder de 25 gUl
den weliswaar nog minder aangeslagenen bevinden, maar waar de 
vrijstellingen zich ook nog voor een belangrijk deel uitstrekken tot de 
categorie tot 67 gulden. 

Het aandeel van de onbelaste woningen neemt in het laatste kwart van 
de eeuw in veel provincies af en regionale verschillen verminderen.47 

Hoewel Limburg hierbij koploper is, blijft de betekenis van onbelaste 
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woningen er opmerkelijk groot. Gegeven het lage percentage aangesla
genen en het hoge percentage onbelaste woningen moet een groot deel 
van Limburgs bevolking onder relatief slechte omstandigheden zijn ge
huisvest. Drenthe, Overijssel, Gelderland en Limburg behoren boven
dien tot de gewesten waar de inwoners doorgaans het krapst behuisd 
zijn. De zuidelijke provincie telt veel perce len volgens de statistiek van 
de grondbelasting, maar lang niet aIle zijn bestemd voor woonruimte. 
(zie Bijlage I) Per 100 woningen verblijven er in 1868/9 ongeveer 520 
personen. In de overige agrarische provincies zijn in een zelfde aantal 
woningen 25 mensen minder gehuisvest. Relatief ruim behuisd zijn de 
inwoners van Holland. Hier wonen in 100 woningen 470 personen. Tus
sen 1868/9 en 1899 daalt het aantal personen per woning weI, in Lim
burg bij voorbeeld tot 490 per 100 woningen, maar wijzigen zich de ver
houdingen tussen de gewesten nauwelijks. Hierbij dient weI rekening te 
worden gehouden met verschillen in bouwstijl. Uit de woningstatistiek 
blijkt dat rondom de eeuwwisseling verblijven met een vertrek in Lim
burg zeldzaam zijn, maar in Friesland, Groningen en Drenthe meer dan 
de helft van de woningvoorraad uitmaken. 48 In het zuiden telt 50070 van 
de woningen vier of meer vertrekken, terwijl het aandeel van deze hui
zingen in de andere gewesten hoogstens 27,5%. bedraagt. De helft van 
de Limburgers woont in een huis met meer dan vier vertrekken. Wat het 
aantal personen per vertrek betreft zijn ze zelfs opmerkelijk ruim ge
huisvest. 49 

TABEL XI: Huurwaarde (Hrw), deuren en vensters (D + V), en haardsteden (Hst) per be
laste woning, benevens indexcijfers van het aantal belaste woningen in de verschillende 
provincies, 1846/7-189415 (1846/7 = 100) 

Pro- 1846/ 47 1872173 1894/95 
vin- Hrw D+V Hst Woningen Hrw D+ V Hst W oningen Hrw D + V Hst Woningen 
cies (= 100) Indices Indices 

N-H I3I 9,6 2,1 61 .083 132 8,7 2,1 128 151 8,2 2,4 223 
Z-H 100 9,1 2,2 72.840 126 9,0 2,3 126 144 8,5 2,5 207 
Vtr 105 10,1 2,3 15.709 121 9,8 2,4 126 129 9,1 2,5 194 
Z 51 7,8 2,0 23.407 52 7,0 1,9 128 56 6,7 2,0 162 
Fr 53 7,2 1,7 33 .292 57 6,6 1,7 137 63 6,7 1,8 154 
Gr 53 8,0 1,7 23 .379 60 8,0 1,7 144 84 8,5 2,0 173 
Dr 36 5,7 1,5 7.013 38 5,2 1,4 191 46 5,9 1,6 236 
Ov 50 6,1 1,6 20.921 56 5,8 1,6 149 62 6,0 1,7 198 
G1d 53 6,6 1,8 38.713 64 6,6 1,9 145 84 6,9 2,0 202 
N-Br 49 6,8 1,7 39.493 51 6,3 1,6 144 58 6,6 1,8 192 
L 53 8,1 2,0 11.530 59 8,7 2,2 147 65 8,3 2,1 250 
NI 78 8,1 1,9 347.380 85 7,6 1,9 136 104 7,6 2,1 198 

Bron: BbG Ie, 2e en 21e stuk 
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Nergens in Nederland wordt per gulden huurwaarde van een woning zo 
veel belasting betaald voor de tweede en derde grondslag van de be
lasting als in Limburg.50 Het aantal deuren, vensters en haardsteden per 
aangeslagen verblijf is er groter dan in de meeste plattelandsprovincies . 
(zie tabel XISI) De huurwaarde van woningen in Limburg is echter niet 
hoger. Een tijdgenoot verklaart deze opmerkelijke tegenstelling tussen 
de diverse uiterlijke tekenen van welstand overigens als voIgt: "Onbe
twistbaar is het, dat de wet op de personele belasting, geschreven is voor 
ene landstreek, welker huizen en gebouwen hemelsbreed verschillen, van 
die welke men in Limburg vindt; waar elke woning op het land slechts 
voorzien is van een enkel rookbuisje ( ... ) waar een gering getal venster
luikjes een karig greintje licht en lucht in de kamer laten binnen dringen 
( ... ) waar een heel andere bouwtrant in zwang is. In Limburg immers 
heeft elk huisje hoe klein ook, twee tot drie schoorstenen. De huizen der 
gegoede burgers hebben er meerderen, tien tot twaalf. Dit alles wijl er 
de steenkolen goedkoop zijn, en men zich het genoegen van een zuiver, 
aangenaam vuurtje tegen geringe kosten geven kan."52 Goedkope steen
kool en een andere bouwstijl zijn aanwijsbaar. Gezien de oververtegen
woordiging in Limburg van de woningen met vier of meer vertrekken 
mag het relatief grote aantal deuren, vensters en stookplaatsen weinig 
verwondering wekken. 

De aantallen belaste woningen nemen niet aIleen toe door nieuw
bouw. Tussen 1859 en 1894 bij voorbeeld, neemt het aantal bewoonde 
huizen in Nederland met circa 55070 toe, terwijl de hoeveelheid belast
bare woningen met 77% groeit. En de aanwas van de woningvoorraad 
overtreft de bevolkingsgroei, geen enkel gewest uitgezonderd. Dit kan 
doordat voorheen vrijgestelde panden aan het bestand van belaste hui
zen worden toegevoegd. In elke provincie stijgt de gemiddelde huur
waarde. Na een stijging van de huur worden voorheen onbelaste wonin
gen aangeslagen. De vrijstelling geldt immers aIleen onder een bepaalde 
huurwaardegrens. Een provincie als Limburg met veel vrijgestelde ge
bouwen kan aldus na een stijging van de huurprijzen veel meer belaste 
woningen gaan tellen. Deze toename verloopt geleidelijk en is mede af
hankelijk van de snelheid waarmee woningen van bewoner verwisselen. 
Veelbetekenend is de volgende tegenstelling: uit de grondbelasting
aanslagen van de gebouwde eigendommen blijkt dat in Limburg, het ge
west waar de belaste woningen het snelst in aantal toenemen, de bouw
activiteit relatief gering is. Tussen 1868 en 1894 vermindert het aantal 
onbelaste woningen er zelfs, namelijk van 27.412 naar 22.426 stuks. De 
hoeveelheden belaste woningen nemen het minst toe in Zeeland, Fries
land en Groningen. Huurverhogingen hebben in deze provincies met 
oorspronkelijk de laagste percenten onbelaste woningen minder ge
volgen. 
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T ABEL XII: Indexcijfers aantal belaste woningen in Limburg, verdeeld op grond van de 
hoeveelheid haardsteden, 184617-189415 (184617 = 100) 

Jaar Woningen met: 2 3 4 5 6 haardsteden 

1846/ 47 100 100 100 100 100 100 
1848/ 49 97 103 98 99 81 95 
1858/ 59 61 125 178 174 175 246 
1867/ 68 68 158 199 195 199 263 
1872173 73 168 208 201 188 243 
1877178 95 186 221 201 194 250 
1884/ 85 146 221 245 220 226 317 
1894/ 95 215 255 286 278 315 445 
N= 3264 6564 1086 382 137 97 

Bronnen: BbG Ie, 2e, 3e, 4e, lie en 21e stuk alsmede de Nederlandse Staatscourant 22127 
januari 1851, no. 23. 

De vermindering van de hoeveelheid woningen in Limburg met een 
haardstede in de jaren vijftig is opmerkelijk. (zie tabel XII) AIleen in 
Utrecht vindt een zelfde proces plaats. Een huurverlaging aIleen in deze 
provincies lijkt echter niet erg waarschijnlijk. 53 Onder invloed van de 
bevolkingsgroei is er veeleer sprake van een algemene huurverhoging. In 
het laatste kwart van de eeuw als de bevolkingsaanwas het grootst is, 
zullen ook de huurpenningen het snelst stijgen. (zie ook tabel XIII) De 
vraag naar goedkope woningen neemt in deze jaren veel sterker toe dan 
die naar huizen op stand. 54 Forse huurprijsstijgingen doen de hoeveel
heid belaste woningen in de goedkope klasse, die met een of twee 
haardsteden, snel toenemen met tot dan toe vrijgestelde huizingen. 
Daarnaast zal nieuwbouw van goedkope huizen hebben plaatsgevon
den. Maar de betekenis hiervan laat zich moeilijk vaststellen. Nieuw
bouw ligt wei grotendeels ten grondslag aan veranderingen in de duurde
re categorieen van woningen. Om voorheen onbelaste woningen kan het 
hierbij nauwelijks gaan, tenminste niet zonder dat er ingrijpend is ver
bouwd. De grondbelastingaanslagen wijzen ook op de bouw van relatief 
dure gebouwen in Limburg. Kortom, het belastingaandeel van de zuide
lijke provincie neemt toe doordat de hoeveelheid aangeslagen woningen 
er sneller dan elders in Nederland vermeerdert. De voorraad belastbare 
woningen wordt aangevuld met nieuwe woningen en vooral met voor
heen onbelaste woningen. Aldus worden meer huisbewoners aangesla
gen en stijgt de belastingopbrengst. 

In tabel XI zijn enkel de gegevens verwerkt van belaste woningen. Voor 
Zeeland hebben de gemiddelden zodoende betrekking op minstens vier 
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TABEL XIII: Gemiddelde huurwaarde in guldens van aile gebouwen, zowel belaste als 
onbelaste, in de verschillende provincies, 1856/7- /894/ 5 

Jaar N-H Z-H U Z Fr Or Dr Ov Old N-Br L 

185617: 
1868/ 9: 
1894/ 5: 

84 69 64 43 43 
81 75 66 ~ M 

105 98 84 50 49 

Bronnen: BbO Ie en 2e stuk; Jc 1895 

41 26 34 39 34 
M 29 37 44 36 
61 34 45 65 46 

28 
31 
43 

Nl 

54 
55 
74 

vijfde van het totale aantal woningen, voor Limburg op niet meer dan 
de helft tot een derde. 55 De Meere schat de onbelaste gebouwen door de 
bank op een huurwaarde van 15 gulden. 56 Zo kan de gemiddelde huur
waarde van aIle gebouwen, zowel onbelaste als belaste, worden becij
ferd. (zie tabel XIII) 

Lang niet aIle personen die voor de eerste drie grondslagen belasting be
talen, worden tevens aangeslagen voor het meubilair. In het hele land 
valt ongeveer 40070 van hen af. De aangeslagenen die remissie van de 
aanslag verkrijgen, zijn immers vrijgesteld. Gegevens over de hoeveel
heid aangeslagenen voor het meubilair ontbreken voor de afzonderlijke 
regio's. 

TABELXlV: Waarde in guldens van het aangeslagen meubilair per hoofd van de bevol-
king in de verschillende provincies tussen 1846/7 en 189415 

Jaar N-H Z-H U Z Fr Or Dr Ov Old N-Br L Nl 

1846/ 47: 43,9 37,4 45 ,9 24,7 25,5 19,7 8,5 17,8 22,4 17,1 9,0 27,6 
1872173: 41,8 45,9 47,6 29,4 31,3 30,4 14,8 23,9 33,3 21,0 12,1 33,3 
1884/ 85: 47,6 48,8 52,1 31,1 33,6 34,3 17,9 27,0 39,4 23,6 14,6 37,6 
1894/ 95: 41,3 42,9 51,6 29,4 30,4 31 ,0 16,8 24,7 39,1 23,9 17,9 35,0 

BTon: BbO Ie, 2e, lie en 21e stuk 

Holland en Utrecht steken met kop en schouder uit boven de andere ge
westen; Zeeland, Friesland en Groningen onderscheiden zich hoe langer 
hoe minder van de overige plattelandsprovincies, en Drenthe en Lim
burg strijden om de laatste plaats. 57 

De waarde van het meubilair wordt gerelateerd aan de huurwaarde of 
berust op een schatting. In het eerste geval voIgt op een verandering in 
de huurwaarde een gelijksoortige wijziging van de waarde van het meu
bilair. Dit automatisme boet gaandeweg aan betekenis in. Wordt in 
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184617 nog maar 44OJo van de waarde van het meubilair geschat, in 
1872/3 beloopt dit 51% en in 1894/5 al 73%.58 B. de Vries geeft hier
voor een verklaring. Voor lage huurwaarden is de vermenigvuldigings
factor gunstig. In de hogere huurwaardeklassen is de factor waarmee de 
belastingdienst de huurwaarde vermenigvuldigt om de waarde van de 
boedel te becijferen zo groot , dat de berekende waarde van het meubi
lair vrijwel altijd hoger uitkomt dan de werkelijke. 59 Schattingen wor
den daarom vooral toegepast in de hogere huurwaardeklassen. Als de 
huurwaarde stijgt, neemt het aantal taxaties vanzelfsprekend ook toe.60 

Luxeheffing: huisbedienden en paarden 
Over het totale aantal personen dat in de negentiende eeuw personele be
lasting betaalt, bestaan gegevens. Met de maximale hoeveelheid aan
geslagenen voor de eerste vier grondslagen komt het aantal belaste ge
bouwen overeen. Het verschil tussen beide getallen van belastingplichti
gen geeft de hoeveelheid personen weer die aIleen voor de grondslagen 
dienstboden en paarden belasting betalen. Buiten 347.392 aangeslage
nen voor de eerste vier grondslagen, worden in 184617 nog eens 121.340 
personen belast. Dit verschil van bijna 35% is onverklaarbaar groot. 
Immers, verwacht mag worden dat vrijwel iedereen die personeel in 
dienst heeft of paarden bezit, tevens wordt aangeslagen voor het huis 
dat wordt bewoond. Tussen 184617 en 1858/ 9 vindt in Holland, 
Utrecht, Zeeland, Friesland en Groningen een eenmalige vermindering 
plaats van het aantal aangeslagenen voor de personele belasting. 61 Daar
door beloopt het verschil in 1858/ 9 nog maar 16%. Ook daarna worden 
zowel relatief als absoluut gezien van jaar tot jaar minder mens en enkel 
en aIleen aangeslagen voor de grondslagen dienstboden dan weI paar
den. In 1867/ 8 betreft dit nog 11 % van de aangeslagenen in de personele 
belasting; in 1872/ 37%; in 1877/ 85% en in 1884/ 5 en 1894/ 53% . De
ze verschillen zijn verklaarbaar. Zo zijn er kinder en die nog bij hun ou
ders inwonen maar weI al een eigen paard bezitten. Verder worden ook 
werkgevers van werkboden, leeriingen en bedienden aangeslagen, even
als voerlieden en landbouwers met paarden die weI eens worden geza
deld of voor een rijtuig gespannen. 

Liggen aan de onverklaarbaar grote verschillen administratieve oor
zaken ten grondslag? Een gebrekkige inrichting van de belastingkohie
ren heeft de fiscus aanvankelijk wellicht belet aIle dubbeltellingen eruit 
te halen en belastingbetalers te identificeren die voor verschillende 
grondslagen tegelijk worden aangeslagen. In de loop van de eeuw verbe
teren de kohieren en is de fiscus beter in staat statistici juiste gegevens 
te verstrekken. 
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Voor de vijfde grondslag van de personele belasting is voor keuken-, 
kinder- en werkmeiden, kameniers, koetsiers, koks, jagers, tuinlieden, 
stalknechten en huisbewaarders belasting verschuldigd. Maar ook voor 
inwonende personeelsleden die uitsluitend werkzaam zijn in het bedrijf 
van de werkgever. Tot deze klasse behoren mannelijke en vrouwelijke 
werkboden, bedienden en gezellen in dienst bij winkeliers, landbouwers, 
slachters, logementhouders, tappers, blekers etc. Voor deze per so
neelsleden zijn de tarieven relatief licht, mogelijk omdat zij niet het hui
selijk gemak van de werkgever dienen en geen teken van weelde zijn. 62 

Behalve werkboden in fabrieken en dienst- en werkboden jonger dan 15 
of ouder dan 65 jaar zijn ook gouvernantes, gezelschapsdames, rent
meesters en minnen vrijgesteld. 

TABEL xv: Betast inwonend dienstpersoneet per 100 inwoners van een provincie tussen 
184617 en 189415 

Jaar N-H Z-H U Z Fr Or Dr Ov Old N-Br L Nl 

184617: 3,4 2,9 2,8 1,8 1,8 1,7 1,0 1,5 1,8 1,2 1,2 2,1 
1872/ 3: 4,3 3,8 4,0 2,3 2,0 2,2 1,3 1,9 2,8 1,7 1,4 2,8 
1884/ 5: 4,7 4,2 4,7 2,8 2,3 3,0 1,8 2,4 3,3 2,0 1,7 3,3 
1894/ 5: 3,5 3,3 3,8 2,6 2,0 2,9 1,5 1,9 2,8 1,8 1,6 2,7 

Dienstpersoneel excl. werkboden e.d . Bron: BbO Ie, 3e, lie en 21e stuk 

Pas halverwege de jaren tachtig neemt de betekenis van dienstpersoneel 
af. 63 (zie tabel XV) Welvaartsverschillen en wellicht ook verschillende 
tradities ten aanzien van in- en uitwoning kenmerken de regionale verde
ling van het dienstpersoneel. Van Zanden wijst er echter op dat op het 
platteland de hoeveelheid dienstboden groter kan zijn geweest dan uit 
de opgaven voor de personele belasting blijkt. Zo is het uit fiscaal oog
punt aantrekkelijk om dienstboden te rangschikken onder werkboden. 
Voor laatstgenoemden gelden immers de laagste tarieven. Bovendien is 
in de agrarische sector het onderscheid tussen dienstboden en werkbo
den lang niet altijd eenvoudig vast te stellen. Veel personeel werkt zowel 
in het huishouden als in de stal of op het land. 64 De werkboden zijn eind 
negentiende eeuw het best vertegenwoordigd onder de bevolking van 
Groningen, Drenthe en Limburg. Het verschil met Noord- en Zuid
Holland is aanzienlijk. Deze rijke provincies tellen op iedere honderd in
woners 0,7 werkboden; Nederlands armste provincies, Drenthe en Lim
burg, ongeveer 2,7. 

De burgerij gaat op de kosten letten. Waarschijnlijk mede onder druk 
van de progressieve tarieven neemt het aantal personen dat een of twee 
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dienstboden houdt sneller toe dan de hoeveelheid werkgevers van drie 
en meer boden.65 Bovendien vinden er verschuivingen plaats ten gunste 
van lager belast personeel. Tabel XVI laat een duidelijke toename zien 
van het aandeel van goedkopere categorieen bedienden, zoals vrouwelij
ke boden van 15 tot 18 jaar en - sinds 1869 - die van 18 tot 21 jaar. 
Zij worden lager belast dan dienstboden van 21 jaar en ouder. Goedko
per personeel neemt dus de plaats in van dure dienstboden. De afname 
van het aandeel van het dure mannelijke dienstpersoneel vormt onder
deel van de verschuiving. 66 Merkwaardigerwijze neemt hun aandeel in 
Limburg aanvankelijk nog toe. Een tijdgenoot licht in 1891 de gevolgen 
van het fiscaal stelsel ais voIgt toe: "Het valt niet te ontkennen dat de 
belasting wegens het bezigen van vrouwelijke dienstboden den mid
den stand aanleiding geeft, niet aIleen om minder dienstboden te houden 
dan voor de behoefte van het gezin gewenst ware, maar ook om jeugdige 
meisjes van 21 jaren waarop de toegestane vermindering van belasting 
ophoudt ontslag uit den dienst te geven. "67 

TABEL XVI: Categorieen dienstpersoneel in Limburg en in Nederland tussen 184617-
189415, in procenten 

Categorieen Limburg Nederland 
dienstpersoneel 184617 '72/ 3 '84/ 5 '94/5 184617 '72 / 3 '84/5 '94/ 5 

Dienstboden, vrouwen: 
15-18 jaar 6,5 10,5 12,6 15,0 8,1 10,6 11,9 15,4 
18-21 jaar 8,3 13,5 16,8 15,0 16,6 20,6 

82,0 78,7 
21-65 jaar 69,0 63,5 57,1 59,2 59,1 50,8 
Dienstboden, mannen: 6,3 6,5 7,1 7,1 6,3 6,0 4,8 4,9 
Overig luxe-personeel: 5,2 5,7 3,4 4,0 6,9 9,3 7,7 8,3 

De wet van 9 april 1869 (Stbl. 59) legt vast dat gezinnen met vier of meer inwonende kinde
ren vrijstelling genieten voor een vrouwelijke dienstbode. Zij ontbreken daarna in de sta
tistieken. Bron: BbG Ie, 3e, lie en 21e stuk 

AIleen over het aantal aangeslagenen voor de duurste fiscale categorie 
van dienstpersoneel is statistisch materiaal verzameld. Tot 1869 betreft 
dit werkgevers van dienstboden van 18 jaar en ouder, daarna die van 21 
jaar en ouder. Hierbij gaat het om de bovenlaag van de bevolking. De 
groep personen belast voor de huurwaarde, deuren, vensters en 
haardsteden is heel wat minder select en omvat Iiefst tienmaal zoveel 
aangeslagenen. 
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TABEL XVII: Dienstboden Ie klasse per aangeslagen persoonlgezin in de verschillende 
provincies, 184617-189415 

Jaar N-H Z-H U Z Fr Or Dr Ov Old N-Br L NI 

184617: 1,46 1,40 1,52 1,29 1,24 1,23 1,21 1,30 1,41 1,20 1,30 1,37 
1867/ 8: 1,36 1,39 1,47 1,24 1,20 1,19 1,20 1,31 1,41 1,23 1,28 1,33 
187213: 1,36 1,39 1,45 1,22 1,19 1,15 1,19 1,30 1,44 1,20 1,25 1,33 
1894/ 5: 1,31 1,32 1,47 1,18 1,14 1,13 1,13 1,25 1,37 1,22 1,23 1,29 

Bron: BbO Ie, 2e, 3e en 21e stuk 

Holland en Utrecht zijn wat het aantal aangeslagen dienstboden per ge-
zin betreft de me est welgestelde provincies. Gelderland moet hierbij 
worden geteld. Deze regio herbergt een rijke bovenlaag.68 De overige 
provincies volgen op enige afstand en zijn onderling goed vergelijkbaar. 

Op de eigenaars van paarden richt zich de zesde grondslag. De fiscus 
werkt met zes tariefklassen, gebaseerd op de mate waarin paarden als 
artikelen van weelde zijn te beschouwen: 1. rij/rijtuigpaarden van weel
de; 2. rijtuigpaarden van rijksambtenaren, officieren, plattelandsartsen 
en -geestelijken; 3. paarden voor persoonlijk gebruik van landbouwers; 
4. werkpaarden van postmeesters, rijtuigverhuurders en andere paarden 
die dienen voor huur/gebruikgeving aan derden; 5. werkpaarden in fa
brieken en trekpaarden in de scheepvaart, en 6. paarden van paarden
kopers.69 

TABEL XVIII: Aantal belaste paarden, verdeeld in categorieen, per JO()() inwoners van 
de verschillende provincies, 184617-188919() 

Provin- 184617 1872/ 3 1889/ 90 
cies totaal 1+2 3 4-6 totaal 1+2 3 4-6 totaal 1+2 3 4-6 

N-H 19,1 3,6 4,3 11,1 22,0 2,9 10,7 8,4 17,9 1,7 7,6 8,6 
Z-H 17,6 2,8 4,8 10,0 19,5 2,6 7,8 9,1 19,2 2,0 6,7 10,6 
U 17,0 3,5 3,7 9,8 22,3 3,8 9,0 9,6 23,6 3,4 10,1 10,1 
Z 22,5 2,1 8,0 12,5 33,0 1,8 15,2 16,1 30,5 1,4 14,3 14,8 
Fr 28,7 1,8 16,5 10,4 29,0 1,3 18,4 9,3 24,4 0,9 15,9 7,6 
Gr 31,9 1,6 17,5 12,8 37,4 1,9 23,0 12,5 31,1 1,4 18,0 11,7 
Dr 14,5 0,7 3,8 10,0 17,8 0,7 6,9 10,1 18,7 0,8 6,9 11,0 
Ov 15,4 1,4 1,8 12,2 12,8 1,2 2,5 9,1 14,4 1,1 2,9 10,4 
Old 16,3 1,6 2,4 12,3 19,1 2,3 3,4 13,4 20,0 2,1 3,7 14,2 
N-Br 12,5 0,9 2,2 9,5 13,8 1,1 2,9 9,8 14,7 1,3 3,0 10,5 
L 8,7 1,1 1,0 6,7 11,0 1,0 1,1 8,9 13,4 1,3 0,9 11,2 
NI 18,2 2,1 5,4 10,7 20,8 2,0 8,6 10,2 19,7 1,7 7,4 10,7 

Bron: BbG Ie, 3e en 16e stuk 
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Het paardenbezit kent grote region ale verschillen. De afzonderlijke ca
tegorieen verdienen nadere aandacht. De hoge aantallen belaste paarden 
in Zeeland, Friesland en Groningen komen voor rekening van de dieren 
uit de derde klasse. Hieronder rangschikt de fiscus rij(tuig)paarden die 
landbouwers voor persoonlijk gebruik houden. Maar nooit meer dan 
twee per boer. 70 Dank zij de voorspoedige agrarische ontwikkeling 
neemt het aantal paarden uit de derde klasse toe, zo laat het landbouw
verslag over 1870 nog weten. Dat zich niet lang daarna een afname vol
trekt, ligt voor de hand. De boerenstand gaat dan immers gebukt onder 
een agrarische depressie. 

De meeste weelde spreiden bezitters van paarden uit de eerste en twee
de klasse ten toon. Zij zijn het best vertegenwoordigd in Holland, 
Utrecht en gaandeweg ook in Gelderland. Van een deel van de eigenaars 
van paarden van weelde en gemak is bekend of ze op het platteland of 
in de stad wonen. Voor de bezitters van een of twee paarden in gemeen
ten waarvan de kom minder dan 3000 zielen telt, geldt namelijk een met 
20070 verlaagd tarief. 

TABEL XIX: Procentuele verdeling van paarden van weelde over stad en platteland in 
Noord-Holland, Zuid-Holland plus Utrecht; Limburg, en de overige provincies tussen 
184617 en 1894/ 5 

Provincies 184617 1858/ 9 187213 1877/ 8 1884/ 5 1889/ 90 1894/ 5 
st pI st pI st pI st pI st pI st pI st pI 

N-H/ Z-H / U 75 25 71 29 65 35 56 44 54 46 56 44 58 42 
Limburg 87 13 85 15 76 24 77 23 70 30 63 37 73 27 
Overige 69 31 63 37 56 44 53 47 56 44 61 39 63 37 

Bron: BbG Ie, 3e, 4e, lIe, 16e en 21e stuk 

De weeldepaarden, ongeveer 10% van het aangeslagen paardenbezit, 
zijn in het midden van de eeuw geconcentreerd in de steden, maar in 
Limburg in grotere mate dan elders. Tijdens de agrarische hoogconjunc
tuur stijgt het aandeel van het platteland. Bovendien keert in de tweede 
helft van de eeuw een dee I van de welgestelde burgers de stad de rug toe 
om zich metterwoon op het platteland te vestigen. 71 Economische pro
blemen zijn wellicht de oorzaak van de vermindering van het aantal 
luxe-paarden met een vijfde in de laatste decennia van de negentiende 
eeuw.72 Overigens kan ook de uitbreiding van het tram- en spoorwegen
net hierin een rol spelen. 
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4. Het patentrecht 

Volgens de wet van 21 mei 1819 (Stb1.34) mag niemand in Nederland 
enige handel, bedrijf of nering uitoefenen zonder een patent. Op zo'n 
patent wordt een recht geheven, patentrecht genoemd. Ondernemers, 
zowel grote als kleine, in ambacht, industrie en handel worden aangesla
gen in de patentbelasting. Oefent iemand verschilIende beroepen uit, 
dan is hij voor iedere werkzaamheid een afzonderlijk patent verschul
digd. Een uitzondering wordt gemaakt voor beroepen die vaak gecombi
neerd worden uitgeoefend. De fiscus beschouwt deze als verwante be
roepen en slaat de beroepsbeoefenaar slechts eenmaal aan, trouwens weI 
naar de hoogst belastbare werkzaamheid. Heel wat activiteiten worden 
niet aangeslagen. Behalve de meeste personen in loondienst zijn ook vele 
zelfstandige beroepsbeoefenaren vrijgesteld: vissers, landbouwers en 
zelfs verschillende vrije beroepen. 

Het verschuldigde patent staat in verhouding tot de winstgevendheid 
van het beroep en bedrijf. Ook het nut komt erin tot uitdrukking. Zo 
worden wegens het werkgelegenheidsaspect grote fabrikanten bevoor
deeld en een beroep als beheerder gediscrimineerd. De patentplichtige 
beroepen en bedrijven zijn over zestien categorieen/tabellen verdeeld . 
Per categorie wordt de winst op uiteenlopende wijze, maar vrijwel nooit 
rechtstreeks becijferd. Ais maatstaf komen in aanmerking het aantal 
werklieden, de produktieomvang, de huurwaarde van de bedrijfsruimte 
of de omzet. Voor sommige categorieen van beroepen of bedrijven gel
den vaste bedragen. De winstgevendheid wordt dus hoofdzakelijk vast
gesteld aan de hand van afgeleide, uiterlijke tekenen. AIleen bij ven
nootschappen acht de fiscus zich in staat de winst direkt te belasten. De 
belasting wordt geheven naar twee tarieven, A of B. Oordeelt de wetge
ver dat de winstcapaciteit afhankelijk is van het inwonertal van de vesti
gingsplaats, dan geldt het B-tarief dat zes rangen van gemeenten onder
scheidt. 73 Zodoende wordt een hoefsmid die werkt met tien arbeiders in 
de eerste-rangs gemeente Amsterdam met 30 gulden belast, zijn collega 
in het derde-rangs Maastricht met 24 gulden en in een zesde-rangs ge
meente met negen gulden. Op het verschuldigde patentrecht voor beroe
pen die onder het A-tarief vaIlen, is de grootte van de gemeente niet van 
invloed. 

Met ingang van I mei 1894 schaft de overheid de patentbelasting af. 
Tussen 1819 en 1894 zijn veranderingen beperkt gebleven tot wijzigin
gen van tarieven en vrijstellingen. P .Klep c.s, Joh. de Vries en ook Blok 
en De Meere oordelen dat het patentrecht een beeld geeft van de wel
stand van de beroepsbeoefenaren. Hoewel de maatstaven om de winst
gevendheid vast te stellen onder ling zeer verscheiden zijn, de indeling 
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van gemeenten voor het B-tarief veel te wensen laat en beroepen om 
soms onverklaarbare redenen vrijstelling genieten of tot de verwante be
roepen worden gerekend, is het verb and met de welvaart niet afwezig. 74 

Verleende patenten en patentplichtige deel van de bevolking 

TABEL xx: Patenten per 1000 inwoners van een provincie, 1850-1890 

Jaar N-H Z-H U Z Fr Gr Dr Ov Gld N-Br L NI 

1850: 147 126 105 127 166 147 122 100 104 109 92 124 
1860: 147 126 110 147 169 157 144 114 111 124 103 131 
1878: 133 118 111 154 158 151 139 116 III 132 112 128 
1890: 113 108 103 145 139 134 122 104 101 117 101 114 
Verschil 
1850-1890: -23"70 -14"70 -2"70 14"70 -16"70 -9"70 0"70 4"70 -3"70 7"70 10"70 -8"70 

Bron: zie Bijlage V 

Veranderingen in de hoeveelheden verleende patenten hangen samen 
met economische ontwikkelingen. Maar ook wetswijzigingen en demo
grafische processen zijn van belang. De uitbreiding van de vrijstellingen 
in 1887 tot alleenwerkende ambachtslieden (patenttabellen I en XII) ver
oorzaakt een vermindering van minstens 6%.75 Het aantal patenten per 
hoofd van de bevolking in een regio daalt ook als de bevolking er sneller 
groeit dan de werkgelegenheid voor de zelfstandige beroepsbevolking, 
of als veei jonge gezinnen immigreren. 

TABEL XXI: Percentage waarmee het aantal patenten de hoeveelheid patentplichtigen in 
de verschillende provincies overtreft, 1850-1890 

Jaar N-H Z-H U Z Fr Gr Dr Ov Gld N-Br L NI 

1850: 16 19 19 19 22 17 15 15 13 17 10 17 
1890: 12 18 21 26 20 20 17 26 22 26 19 19 

Bron: BbG Ie, 2e, 5e, 16e en tweede gedeeltes van 5e en 17e stuk; 
Je 1885 en 1890 

Iemand kan verscheidene patentpiichtige beroepen uitoefenen. Daar
door worden er meer patenten verleend, dan er patentplichtigen zijn. 76 

Dit verschilt per provincie. (zie tabel XXI) Aanvankelijk zijn in Lim
burg relatief weinig personen met meer dan een patentplichtig beroep 
werkzaam. Wijst dit op een grotere mate van specialisatie onder de 
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ondernemers, of weten belastingbetalers de fiscus er beter om de tuin te 
leiden? 

TABEL XXII: Patentplichtigen per duizend inwoners, a/smede de minima/e en maxima/e 
gemidde/de aans/ag in guldens tussen 1846/7-1892/ 3, berekend voor e/ke provincie af-
zonder/ijk 

Provin- Patentplichtigen per 1000 inwoners Aanslag (excl.opcenten) 
cies 184617 1858/ 9 1877/ 8 1884/ 5 1892/ 3 minimaallmaximaal 

N-H 126 121 119 112 98 10,5 - 13,5 
Z-H 104 103 103 106 89 8,3 - 11,2 
U 91 88 92 94 85 5,9 - 10,2 
Z 103 117 123 126 121 4,1 - 5,5 
Fr 141 133 131 124 113 3,9 - 4,8 
Or 130 126 128 123 108 4,4 - 5,3 
Dr 106 115 119 114 99 3,0 - 4,6 
Ov 88 92 97 94 82 4,2 - 6,5 
Old 87 91 95 94 81 3,8 - 6,4 
N-Br 90 100 108 111 92 3,5 - 5,2 
L 83 92 97 100 89 3,7 - 5,5 
NI 105 107 109 107 94 6,0 - 8,3 

Bron: BbO Ie, 3e, 4e, lie en 1ge stuk 

Tot 1893 betaalt jaarlijks 10 tot 11 % van de Nederlandse bevolking 
voor een of meer patenten belasting. (zie tabel XXII) In 1846 ligt Lim
burg met 8,3% onder en Friesland met 14,1% ver boven het nationale 
gemiddelde. Hoe ontstaan de regionale verschillen? In de eerste plaats 
is de omvang van de winkelstand belangrijk. In Overijssel, Drenthe, 
Gelderland, N-Brabant en Limburg zijn winkels schaars. Omstreeks 
1850 verleent de fiscus er op iedere duizend inwoners 14 tot 16 patenten 
aan winkeliers, terwijl de dienst in Friesland, Groningen en Noord
Holland 25 stuks uitreikt. (zie Bijlage V) J. de Jonge becijfert dat in 
Oost- en Zuid-Nederland winkels niet aIleen schaars zijn, maar hun om
zetten ook laag. Als mogelijke oorzaken ziet hij een grote mate van zelf
voorziening, een geringe welvaart en een lage urbanisatiegraad. 77 Veel 
rondtrekkende kramers, door De longe ook als mogelijkheid genoemd, 
zijn er in Limburg echter niet, integendeel. 

TABEL XXIII: Patenten voor winke/iers en kramers per 1000 inwoners van een provin-
cie, in 1850 en 1890 

Jaar N-H Z-H U Z Fr Or Dr Ov Old N-Br L NI 

1850: 40 36 28 42 52 44 41 27 28 32 22 36 
1890: 34 34 29 46 48 47 46 33 30 38 27 36 

Bron: zie Bijlage V 
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Hoogte van de aans/agen en opbrengst van de patentbe/asting 
Niet aIleen de verleende hoeveelheid patenten, maar ook de hoogte van 
de aanslagen hangt samen met het beschikbare marktaandeel. Zo zijn 
er in het zuiden veel brouwerijen en branderijen in bedrijf. De produk
tieomvang, die in de aanslag tot uitdrukking komt, is er doorgaans lager 
dan in de meeste plattelandsprovincies. (zie Bijlagen IV en V) De econo
mische omstandigheden waaronder de Limburgse aardewerkfabrikan
ten78 pannen- en tegelbakkers (tabel 1-2) benevens stroopmakers, li
keurstokers en zeepzieders (tabel V) werken, vertonen eenzelfde verhou
ding: enerzijds een relatief groot aantal ondernemers, maar anderzijds 
een lage omzet dan weI een geringe omvang van de onderneming. Onder 
de ambachtslieden geldt hetzelfde voor de hoefsmeden, wagenmakers en 
schrijnwerkers (tabel XII-I). 

Tabel XIV van het patentrecht bevat de meeste patenten en een amal
gaam van beroepen. Zowel bankiers als linnennaaisters maken er deel 
van uit. Enkele beroepsgroepen uit deze tabel verdi en en nadere aan
dacht. Zo zijn in Limburg relatief weinig mensen werkzaam in de handel 
en financieIe sector. Hun aandeel neemt na 1850 snel toe. Toch zijn er 
in 1890 op iedere duizend inwoners nog maar tien bankiers en hande
laars werkzaam tegenover minimaal 15 in de andere gewesten . De werk
gelegenheid van bakkers en slagers is er eerst ook gering, vlak voor de 
afschaffing van het patentrecht niet meer. Van meet af goed vertegen
woordigd zijn de verkopers van wijn, bier en sterke dranken. Limburg 
telt zelfs tweemaal zoveel tappers en kroeghouders als bankiers en koop
lieden. Een verhouding die in de andere gewesten, afgezien van Noord
Brabant, juist andersom ligt. Een ogenschijnlijk ongunstige situatie 
voor de schatkist in het zuiden, want de inkomsten van beroepsbeoefe
naren in handel en geldwezen zijn doorgaans hoger dan die van tappers 
en kroeghouders. Maar de fiscus heeft andere maatstaven. Zo kunnen 
in Nederland de gemiddelde patentrechten verschuldigd door hande
laars en bankiers in 18907,40 gulden bedragen, terwijl de verkopers van 
wijn, bier en sterke drank 10,40 gulden moeten betalen. 

Grosso modo is het patentrecht in Limburg gelijk aan dat in de andere 
plattelandsprovincies. In het midden van de eeuw bedraagt de gemiddel
de patentaanslag er 3,14 en elders in ruraal Nederland 3,12, een kwart 
eeuw later 3,63 respectievelijk 3,77 gulden. Niet de gemiddelde patent
aanslag maar het deel van de bevolking aangeslagen in het patentrecht, 
is in de zuidelijke provincie relatief gering. (zie tabel XXII) Daardoor 
draagt Limburg omstreeks 1850 maar 3070 bij aan de nationale belasting
opbrengst. Hoewel de Limburgse bevolking langzaam groeit, neemt 
haar aandeel in de belastingopbrengst in de loop van de tweede helft van 
de negentiende eeuw toch nog ietwat toe, namelijk tot 3,5% in 1890. Dit 
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kan doordat de regio wat het belaste bevolkingsdeel betreft gaandeweg 
minder afwijkt van de overige provincies. 

Patentplichtigen in meer verstedelijkte regio's als Holland en Utrecht 
worden relatief hoog aangeslagen. Logisch! Meer dan twee derde van de 
patentplichtige beroepen valt onder het B-tarief dat stedelingen zwaar
der belast. In 1847 wordt liefst drie kwart van de belasting opgebracht 
in de 21 grootste steden. 79 Bij de overige beroepscategorieen maakt de 
belastingdienst geen onder scheid tussen stad en platteland. Derhalve 
mag worden aangenomen dat de Hollandse en Utrechtse fabrikanten, 
brouwers, winkeliers en beheerders verbonden zijn aan ondernemingen 
die relatief veel personeel in dienst hebben, een grote produktie kennen, 
een hoge omzet draaien of grote kapitalen beheren dan weI hoge lonen 
betalen. 

In West-Nederland zijn ook de meeste naamloze vennootschappen ge
vestigd. 80 Tussen 1860 en 1880 betaalt 86 tot 751170 van de Nederlandse 
naamloze vennootschappen in Holland en Utrecht patentbelasting. Bo
vendien gaat het hierbij om de grootste ondernemingen. Bijna 90% van 
het gestorte kapitaal is belegd in ondernemingen in West-Nederland. 

5. De belastingdruk 

Tussen 1846 en 1893, als de bevolking met ongeveer 60% toeneemt, 

TABEL XXIV: Hoojdsom directe rijksbelostingen in guldens per hoojd von de bevol-
king, en het procentuele oondeel von de grond- don wei personele belosting in het to tool 
der drie rijksdirecte belostingen, 1846/ 7-1892/ 3 

Provin- Belasting:>pbrengst per Aandeel van grond- resp. personele 
cies hoofd van de bevolking belasting in het totaal der 3 belastingen 

184617 1872/ 3 189213 GB 184617 PB GB 189213 PB 

N-H 7,63 6,97 7,10 43 39 38 44 
Z-H 6,61 6,72 6,80 48 38 41 45 
U 6,27 6,63 6,50 52 39 43 46 
Z 5,93 5,93 5,68 60 31 51 37 
Fr 6,00 5,46 5,50 61 28 58 33 
Gr 5,45 5,38 5,52 58 30 49 40 
Dr 2,65 2,64 2,72 52 30 46 42 
Ov 3,33 3,47 3,86 54 33 46 40 
Gld 3,82 4,27 5,13 56 35 47 43 
N-Br 3,61 3,86 4,08 59 31 49 39 
L 2,33 3,24 3,46 52 34 46 40 
NI 5,24 5,33 5,64 52 35 44 42 

Bron: BbG Ie, 3e en 1ge stuk 
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stijgt de opbrengst van de grondbelasting met 41070. AIleen in Limburg 
en Gelderland vermeerdert de opbrengst per hoofd van de bevolking 
nog, mede als gevolg van de eenmalige belastingverhoging in de jaren 
zestig. De opbrengst van de personele belasting verdubbelt bijna en die 
van het patentrecht neemt met 72% toe. De grondbelasting verliest dus 
terrein op de overige heffingen. Verschillende oorzaken zijn hierbij van 
belang. In de personele belasting en het patentrecht manifesteert de be
volkingsgroei zich sneller dan in de grondbelasting. De hoeveelheid be
last bare grond kan niet onbeperkt worden uitgebreid. Bovendien ver
mijdt de overheid de opbrengst van de grondbelasting te vergroten. Inte
gendeel, na herschatting van de belastbare opbrengsten verlaagt ze de 
tarieven. 

Opcenten, geheven over de hoofdsommen voor rijk, provincies en ge
meenten, hebben niets uit te staan met de welstand van aangeslagenen, 
maar zijn wei van grote betekenis voor de belastingdruk. 

TABEL xxv: Hoogle van diverse rijksopcenlen lussen 1841 en 1893 

Soorten belastingen 1841-50 51-64 65-84 85/ 6 8617 88-91 92-93 
Grondbelasting, 

ongebouwde 20,0 21,5 21,5 21,5 21,5 21 ,5 
gebouwde 20,0 21,5 

Personele belasting 20,0 20,0 20,0 30,0 25,0 20,0 20,0 
Patentrecht 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 

Bron: BbG Ie tim 1ge stuk 

Over het patentrecht worden aIleen rijksopcenten geheven. Doordat de
ze voor aile provincies gelijk zijn, is het verschil tussen de hoofdsom en 
de opbrengst van de patentbelasting overal 28%. Om die reden wordt 
het patentrecht niet afzonderlijk vermeld in tabel XXVI. De opcenten 
van de lagere overheden lopen sterk uiteen. De provinciale zijn hoog in 
Zeeland, Friesland en Groningen maar laag in Holland, Utrecht en Gel
derland. 81 Gemeenten profiteren nog het meest van opcenten. De plaat
selijke opcenten op de grondbelasting verhogen de opbrengst van deze 
heffing overal in dezelfde mate. 82 De gemeentelijke opcenten op de per
sonele belasting verschillen daarentegen van regio tot regio: in 1892/3 
van gemiddeld 70 in Noord-Holland tot 10 in Groningen.83 

De omvang van de percentsgewijze verhoging van het oorspronkelijke 
belastingbedrag varieert per provincie. Op de belastingplichtigen in Zee
land en Noord-Holland drukken in de tweede helft van de negentiende 
eeuw de hoogste opcenten, terwijl die in Gelderland en Overijssel er be
trekkelijk goed afkomen. (zie tabel XXVI) Doordat in veel regio's lage 
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TABEL XXVI: Verschillen tussen de hoofdsom en de belastingopbrengst na heffing van 
gemeentelijke, provinciale en rijksopcenten in procenten; belastingsom in guldens per 
hoofd van de bevolking, 1846/7-189213 

Verschil tussen de hoofdsom en de Belastingen inclusief 
belastingopbrengst inclusief opcenten opcenten per hoofd 

Provin- 184617 1872/ 3 189213 1846/ 7 1872/ 3 1892/ 3 
cies OB PB Totaal OB PB Totaal OB PB Totaal 

N-H 36 34 34 44 74 53 37 85 57 10,20 10,66 11,13 
Z-H 33 32 32 45 62 50 38 77 54 8,72 10,05 10,46 
U 31 32 31 40 43 40 31 60 44 8,21 9,25 9,35 
Z 45 39 41 56 56 53 50 65 53 8,39 9,10 8,67 
Fr 32 31 31 54 51 50 54 57 53 8,86 8,20 8,40 
Or 42 33 37 54 44 47 52 53 50 7,48 7,93 8,27 
Dr 39 27 33 53 50 49 53 58 52 3,53 3,92 4,14 
Ov 31 26 29 42 41 40 30 46 36 4,29 4,85 5,26 
Gld 31 28 30 38 31 34 30 40 34 4,96 5,71 6,88 
N-Br 33 29 31 54 49 49 44 59 48 4,74 5,76 6,03 
L 36 30 33 48 37 42 37 44 39 3,09 4,60 4,80 
Nl 35 32 33 47 55 48 40 67 50 6,96 7,87 8,45 

Bron: BbO Ie, 3e en 1ge stuk 

provinciale opcenten worden gecompenseerd met hoge gemeentelijke en 
andersom, blijven de regionale afwijkingen uiteindelijk nog beperkt. 

De inwoners van veel dorpen en steden worden, na de afschaffing van 
de gemeentelijke accijnzen in 1865, ook nog rechtstreeks aangeslagen in 
provinciale en locale belastingen.84 Hiervan zijn de plaatselijk geheven 
hoofdelijke omslagen het belangrijkst. Met name in Noord-Holland en 
Friesland verhogen deze heffingen de belastingdruk. De gemeentebestu
ren in Limburg verkeren blijkbaar niet in geldnood, of moeten de finan
ciele draagkracht van de ingezetenen ten zeerste ontzien. De Limburgers 
worden in de plaatselijke directe belastingen veellager belast dan de in
woners van welk gewest ook. (zie tabel XXVII85) 

TABEL XXVII : De opbrengst van plaatselijke directe belastingen in guldens per hoofd 
van de bevolking in de verschillende provincies, 1873-1893 

Jaar N-H Z-H U Z Fr Or Dr Ov Old N-Br L Nl 

1873/ 4: 2,76 2,39 1,42 1,63 3,77 1,83 1,60 0,93 1,07 0,69 0,45 1,84 
1885: 4,24 3,16 1,96 2,12 4,59 2,74 2,41 1,69 1,92 1,42 0,45 2,70 
1893: 4,87 2,90 2,16 2,11 4,24 3,29 2,27 2,03 2,06 1,51 0,74 2,88 

Bronnen: Jc 1885 en 1893, Verslag van de landbouw in Nederland 1875 en Bijdragen tot 
de Algemene Statistiek van Nederland (I876) I en IV (Den Haag 1877) 
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Zoals tussen provincies bestaan er uiteraard ook verschillen in gemiddel
de belastingopbrengst tussen de streken van een provincie. Bij voorbeeld 
in Limburg. 

TABEL XXVIII: Aandeel van 5 Limburgse streken in provinciale oppervlakte, bevolking 
en belastingopbrengst (inc/usiej rijks-, provincia/e- en gemeente/ijke opcentenj, en de be-
lastingopbrengst in guldens per hoojd van de bevolking, 187617 

A B C 0 E N= 

Aandeel in oppervlakte Limburg 38,2 30,5 18,5 10,6 2,2 220441 ha 
Aandeel in inwonertal Limburg 19,8 26,5 26,3 12,4 15,0 232562 inw. 
Aandeel in belastingen, gebouwd: 11,0 24,1 19,3 12,2 33,4 192648 gld 

ongebouwd: 15,7 26,7 30,7 20,1 6,8 442681 gld 
personeel: 9,7 23,1 16,1 10,7 40,4 347163 gld 

patent: 12,7 27,3 15,8 8,0 36,2 126026 gld 
plaatselijke directe: 7,2 16,2 26,6 9,1 41,0 113055 gld 

totaal: 12,2 24,4 22,9 13,9 26,7 1221573 gld 
Opbrengst per hoofd 3,22 4,83 4,56 5,87 9,39 

A = Peel en Roerstreek; B = overig Noord- en Midden-Limburg ten no orden van Suste
ren en Roosteren, inclusief de steden Roermond en Venlo; C = Zuid-Limburg voor zover 
ten noorden van de Geu1 ge1egen en de rest van Midden-Limburg; 0 = de rest van Zuid
Limburg ten zuiden van de Geul en E = Maastricht en nabij gelegen dorpen a1s Amby, 
Heer, Oud-Vroenhoven en St.Pieter. Bron: Bijdragen tot de Aigemene Statistiek van Ne
derland (1876) I en IV (Den Haag 1877) 

Bewoners van de dunbevolkte Peel dragen door de bank genomen heel 
wat minder geld af aan de fiscus dan stedelingen. (zie tabel XXVIII86) 
Een inwoner van het peeldorp Meijel wordt in 1876 gemiddeld voor 
slechts f.l,96 aangeslagen in de rijks-, provinciale- en plaatselijke be
lastingen, terwijl de doorsnee Maastrichtenaar bijna vijf maal zo veel 
moet betalen. Net zoals in de rest van Nederland brengen de bewoners 
van verstedelijkte gebieden per hoofd van de bevolking de meeste be
lasting op. Klachten over drukkende fiscale lasten worden echter vaak 
geuit in streken waar de fiscus relatief weinig ontvangt! 
Op het Limburgse platteland en in het algemeen in overwegend agrari
sche provincies lev en veel bezwaren tegen de belastingheffing. De klach
ten vloeien voort uit onvrede met het vigerende fiscale stelsel. 
Onroerend- goedbezit is het best vertegenwoordigd in agrarische provin
cies. De vermogens van plattelandsbewoners zijn samengesteld uit voor
al vastgoed. Vanaf het ontstaan ... an het koninkrijk belast de fiscus de 
opbrengsten van grond- en huizenbezit. In verstedelijkte gebieden als 
Holland en Utrecht vormen effecten een belangrijker, zoniet het belang
rijkste bestanddeel van vermogens. De inkomsten uit effectenbezit laat 
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de belastingdienst echter ongemoeid. Aldus betalen plattelandsbewo
ners in vergelijking tot stedelingen over een veel groter deel van hun in
komsten en bezittingen belasting. 87 Nochtans brengen de inwoners van 
agrarische gebieden niet de meeste belasting op per hoofd van de bevol
king. 

6. Conclusie 

Komen regionale verschillen in aanslagen en opbrengsten van de rijksdi
recte belastingen overeen met economische en sociale verschillen? In 
theorie lijkt dat aannemelijk. De negentiende-eeuwse fiscus belast de in
komsten uit onroerend goed in de grondbelasting en die uit beroep of 
bedrijf in het patentrecht. De woonomstandigheden en luxe-uitgaven 
van de bevolking bepalen de hoogte van de aanslagen in de personele 
belasting. De belastingwetgever voorziet dus in heffingen die niet aIleen 
belangrijke bronnen van inkomsten treffen maar ook de weelde belasten 
waarin het rijkere deel van de bevolking leeft. 

Op de heffing van de grondbelasting is echter veel aan te merken. Be
halve met onnauwkeurig geschatte belastbare opbrengsten moet er reke
ning worden gehouden met soms sterk afwijkende belastingtarieven. En 
in de fiscale huur- en pachtwaarde weerspiegelen zich, behoudens bij 
een algemene herziening daarvan, niet de veranderingen in de waarde 
van de grond en/of gebouwen. Veeleer is het de bevolkingsgroei die de 
hoogte van de belastbare opbrengst belnvloedt. Een toename van het in
wonertal leidt immers tot nieuwbouw en ontginningen die, weliswaar 
doorgaans pas decennia later, tot uitdrukking komen in de belastbare 
huur- en pachtwaarde. De personele belastingopbrengst is eveneens de 
resultante van diverse factoren. De aanslag en de omvang van remissies 
en vrijstellingen zijn afhankelijk van de regionale bouwtrant, huurprijs
ontwikkeling, welstandsspreiding en urbanisatiegraad. Zelfs de moge
lijkheden om dienstboden voor werkboden door te laten gaan, belnvloe
den de opbrengst. Veel patentplichtigen worden zwaarder belast als ze 
in een stad hun beroep uitoefenen. Daarom zijn de patentbelasting
aanslagen van agrarische gebieden niet te vergelijken met die van verste
delijkte regio's. In plattelandsprovincies wordt bovendien de boerenbe
volking niet belast. De welstand van de grootste groep van zelfstandige 
beroepsbeoefenaren is daardoor niet van belang voor de belastingop
brengst. Hoogstens indirect, namelijk doordat een welvarende boe
renstand de economische positie van verzorgende beroepen versterkt. 
Diverse opcenten verhogen bovendien de aanslagen voor de verschillen
de rijksdirecte belastingen. De omvang van de percentsgewijze verho
ging verschilt echter van provincie tot provincie en van plaats tot plaats. 
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Belastingopbrengsten kunnen de regionale verhoudingen dus lang niet 
altijd getrouw weergeven. Fiscale bronnen bieden mogelijkheden voor 
regionaal gedifferentieerd sociaal en economisch onderzoek, zolang als 
de verscheidenheid in belastingtarieven en opcenten met en benevens de 
regionale verschillen in urbanisatiegraad, bevolkingsgroei en wei stands
spreiding maar in aanmerking worden genomen. 

Onderzoekers die gebruik maken van fiscale statistieken dienen be
dacht te zijn op het onderscheid tussen onbelastbare, voorlopig vrij
gestelde en belastbare grondslagen. Ook bestaan er belangrijke verschil
len tussen aanslagen en aangeslagenen, en tussen de belastingaanslag in 
hoofdsom en de belastingopbrengst inclusief diverse geheven opcenten. 
Bovendien is niet uitgesloten dat statistici in de loop van de vorige eeuw 
zijn gaan beschikken over al maar betrouwbaarder opgaven van de be
lastingheffer. Wijzigingen in de uitkomsten van statistische tellingen be
hoeven daardoor niet altijd door veranderde sociaal-economische om
standigheden te zijn ontstaan, maar kunnen ook louter berusten op ad
ministratieve verbeteringen bij de belastingdiensten. 

Uit de belastingstatistieken 1846-1895 blijkt dat de economische ver
schillen tussen Oost- en West-Nederland groot blijven. Wat de op
brengst van de rijksdirecte heffingen per hoofd van de bevolking betreft 
steken Holland en Utrecht ook aan het eind van de eeuw nog met kop 
en schouder uit boven de andere gewesten. Inwoners van het westen van 
Nederland drag en gemiddeld zelfs tweemaal zo veel belasting af als 
Drentenaren of Limburgers. Gebouwen en woningen zijn er meer waard 
dan waar ook in Nederland. Nergens anders kan zo'n brede laag van de 
bevolking inwonend dienstpersoneel beta len en luxe-paarden aanschaf
fen. En aan de economische activiteiten in West-Nederland van bij 
voorbeeld fabrikanten, brouwers, winkeliers en beheerders, beroeps
groepen die onafhankelijk van de grootte van de vestigingsplaats wor
den belast, kunnen maar weinig concurrenten in Oost-Nederland tip
pen. Trouwens, onder het regiem van een fiscaal stelsel dat aIle bronnen 
van inkomsten belast, dus ook het in het westen van Nederland gecon
centreerde effectenbezit, zou de belastingopbrengst van Holland en 
Utrecht ongetwijfeld nog sterker hebben afgestoken bij die van de agra
rische provincies. 

In ruraal Nederland zet zich het nivelleringsproces voort. Zeeland, 
Friesland en Groningen onderscheiden zich hoe langer hoe minder van 
de overige plattelandsgebieden. Bij belastinggrondslagen als gebouwde 
eigendommen, woningen, meubilair, dienstboden en paarden vervagen 
de verschillen. De oostelijke en zuidelijke provincies kennen een forse 
economische groei, waarin de industrialisering en commercialisering 
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van de landbouw hoofdrollen spelen. Hiermee is de snelle Gelderse ont
wikkeling echter niet afdoende verklaard. Deze hangt ook samen met 
een vertekening die kenmerkend is voor het belastingstelsel. Doordat di
recte belastingen, in afwijking van accijnzen, slechts een klein deel van 
de bevolking treffen, is de komst van een geringe maar wei rijke groep 
van belastingplichtigen meteen van grote invloed op de inkomsten van 
de fiscus. De belastingheffer profiteert in Gelderland, dat zich wat de 
algemene sociale en economische omstandigheden en de omvang van de 
groep bezitslozen betreft weinig onder scheidt van de overige platte
landsregio's, van de aantrekkingskracht van de provincie als vestigings
gebied voor leden van de welgesteIde Nederlandse bovenlaag. 

Gerelateerd aan de bevolkingsomvang en de grootte van het gewest 
brengt Limburg weinig belasting op. AIleen de Drentse bevolking be
taalt gemiddeld nog minder belasting. Is de zuidelijke provincie "een el
lendig strookje land"?88 Ogenschijnlijk kent het veeleer een mild be
lastingklimaat. In Limburg gelden de laagste grondbelastingtarieven en 
de opcenten alsmede plaatselijke directe belastingen behoren tot de 
laagste van het land. Dat de provinciale en locale overheden zoveel mo
gelijk de draagkracht van hun onderdanen ontzien, kan echter ook wij
zen op een verarmde provincie. 
Bovendien, tegenover de lage grondbelastingtarieven staat een te hoge 
schatting van de pachtwaarde van de grond. Bij algemene herzieningen 
van de belastbare opbrengst komen regionale welstandsverschillen nog 
het meest getrouw naar voren. Zo'n herschatting in de jaren zeventig 
laat zien dat Limburgse aangeslagenen weinig inkomsten uit vastgoed 
trekken. Ten dele is dit een gevolg van de geringe omvang van de bezit
tingen, maar met name bij de gebouwen wordt dit tevens veroorzaakt 
door een reIatief lage waarde. In Limburg, een van de minst geiirbani
seer de gewesten, bezitten vee I inwoners enig onroerend goed. De waarde 
en de opbrengst van de bezittingen, veeIal een huisje of een lapje grond, 
stell en vaak echter weinig voor. De midden-welstandsgroepen zijn in het 
hertogdom ondervertegenwoordigd, zo blijkt ook uit het gering aantal 
censuskiezers.89 Dat een klein deel van de bevolking voor het personeel 
wordt aangeslagen, strookt hiermee. Maar weinigen kunnen zich een 
woning permitteren die volgens de criteria van de personele belasting be
lastbaar is. In de loop van de eeuw neemt de opbrengst van de personele 
belasting toe. Veel meer dan een toename van de weist and weerspiegelen 
zich hierin de urbanisatie en huurprijsstijging, waardoor minder huizen 
onbelast blijven. Niet aIleen zijn veel inwoners vrijgesteld van personele 
belasting, maar ook betaalt de boerenstand en daarmee een groot deel 
van de rurale bevolking geen patentrecht. Het gros van de plattelandsbe
woners gaat het niet voor de wind in de negentiende eeuw. Anders zou-
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den de bestaansmogelijkheden van verzorgende beroepen ais smeden, 
wagenmakers, kooplieden, winkeliers etc. beter zijn geweest. Niet zo
zeer een mild belastingklimaat ais weI de armoedige omstandigheden 
waarin een groot deel van de bevolking Ieeft en het ontbreken van een 
weivarende burgerij drukken de belastingopbrengsten in Limburg. 

BIJLAGEN 

BIJLAOE I: Be/astbare opbrengst en koopwaarde per gebouwd eigendom, a/smede de 
koopwaarde van gebouwde eigendommen per aanges/agene in de verschillende provincies, 
in guldens, 1846-1880 

Provin- Belastbare opbrengst Koopwaarde Koopwaarde 
cies per gebouw per gebouw per aangeslagene 

1846 1873 1878 in 1878 in 1880 

N-H 112 92 202 4280 8785 
Z-H 83 80 165 2820 8300 
U 58 55 135 2700 6580 
Z 40 36 81 1440 2510 
Fr 34 31 75 1620 3215 
Or 36 35 94 2460 3830 
Dr 21 18 52 1170 1975 
Ov 28 26 69 1370 2475 
Old 31 31 85 1800 3405 
N-Br 26 25 63 1480 2530 
L 23 25 52 1240 1835 
NI 53 49 112 2260 4475 

N.B. Om de koopwaarde van het onroerend goed te berekenen, moeten volgens een schat
ting van ontvangers uit 1879 de belastbare opbrengsten minimaal met 17 (Z-H) en maxi
maal met 26 (Or) worden vermenigvuldigd. Bron: BbO Ie, 3e en 4e stuk, Jc 1885 en Opga
Yen betreffende de verdeling van het grondbezit (Den Haag 1881), 2 din. 

Kunnen de gebouwde eigendommen van de grondbelasting worden ver
geleken met woningen, bij voorbeeld aangeslagen in de personele be
lasting? De Jonge meent dat ze overeenkomen.90 Aan het bezwaar dat 
niet elk gebouw een woning is, hecht hij weinig waarde. Bovendien staat 
tegenover deze overschatting van het aantal woningen een onderschat-
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ting: een gebouw kan verscheidene woningen bevatten. Dat de Neder
landse woningvoorraad het aantal percelen met nog geen 2070 overtreft, 
strookt met De longe's mening. Tussen de afzonderlijke provincies be
staan echter grote verschillen. 

In verstedelijkte regio's zijn er meer woningen dan percelen (inc!. de 
tijdelijk vrijgestelde). In 1856/7 beloopt het verschil 15% en in 1868/ 9 
13%. Waarschijnlijk overtreft de hoeveelheid woningen het aantal voor 
woonruimte beschikbare percelen in nog sterk ere mate. Lang niet aIle 
percelen zullen gebruikt zijn voor huisvesting. In een stad als Amster
dam is volgens De longe 5% van de pan den voor andere doeleinden in
gericht. De uiteenlopende uitgangspunten van de personele- en grondbe
lasting nemen de onderzoeker hier beet. De grondbelasting richt zich op 
eigenaars van percelen, terwijl voor de personele belasting de gebrui
kers, onder wie natuurlijk ook huurders, van belang zijn. Een gebouw 
(perceel) dat verscheidene huurwoningen bevat, wordt in de grondbe
lasting eenmaal en weI voor de gehele belastbare opbrengst aangeslagen, 
maar in de personele belasting naar gelang van het aantal woningen en 
voor de afzonderlijke huurwaarden. Aldus kan vooral in stedelijke om
gevingen, waar het veel voorkomt dat verscheidene huishoudens onder 
dezelfde kap wonen, het aantal woningen de hoeveelheid percelen over
treffen. Het platteland telt daarentegen meer percelen dan woningen. In 
Limburg zijn er bij voorbeeld zowel in 1856/7 als in 1868/9 ongeveer 
15% meer percelen dan woningen. Het aandeel van bedrijfspanden en 
vooral van die met een agrarische bestemming is hier veel groter. Derge
lijke panden tellen echter niet mee bij de berekening van de huurwaarde 
voor de personele belasting. 
Hoe de regionale verschillen elkaar compenseren blijkt uit navolgende 
tabel: 

Provincies 

Holland + Utrecht 
Limburg 
Overige provincies 
Nederland 

inwoners per perceel, 1868/ 9 inwoners per woning, 1868/ 9 

5,27 4,68 
4,45 5,16 
4,86 5,06 
4,99 4,90 
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BIJLAOE II-A: Eigenaars gebouwen in de verschillende provincies procentueel gerang-
schikt naar de belastbare opbrengst en als percentage van de bevolking, 1880 

percentage aangeslagenen (cum.) soorten van aan- Aantal Aangeslagenen 
voor een belastbare opbrengst van: geslagenen aange- als percentage 

Pro- 5 25 100 400 1000 >- A B C slage- van de 
vincies -24 -99 -399 -999 -4999 5000 070 % % nen bevolking 

N-H 3,1 33,3 72,4 90,9 99,6 100,0 81,8 14,9 3,3 47.199 6,9 
Z-H 2,1 28,2 71,3 89,2 99,2 100,0 79,2 17,6 3,3 47.168 5,9 
U 6,9 40,2 79,0 93,4 99,6 100,0 77,4 19,0 3,6 13.931 7,3 
Z 12,7 63,0 94,5 99,0 100,0 100,0 76,7 21,3 2,0 20.711 11,0 
Fr 13,2 58,3 93,5 98,8 100,0 100,0 70,5 25,1 4,4 30.603 9,3 
Or 10,5 61,9 92,2 98,4 100,0 100,0 77,3 20,9 1,9 26.452 10,5 
Dr 17,9 77,3 97,1 99,6 100,0 100,0 64,9 33,7 1,5 11.097 9,3 
Ov 16,0 69,9 94,4 98,8 99,9 100,0 64,6 33,2 2,2 27.209 9,9 
Gld 15,1 66,2 91,5 97,6 99,9 100,0 69,8 27,9 2,4 46.386 9,9 
N-Br 17,6 74,4 95,1 99,0 100,0100,0 72,1 26,1 1,8 53 .645 11,5 
L 39,5 86,1 %,8 99,2 100,0 100,0 72,8 26,2 1,0 33.048 13,8 
NI 13,6 58,3 87,6 96,2 99,8 100,0 74,0 23,5 2,5 357.449 8,9 

BIJLAOE II-B: Grondbezitters in de verschillende provincies procentueel gerangschikt 
naar de be/astbare opbrengst en a/s percentage van de bevo/king, 1880 

percentage aangeslagenen (cum.) soorten van aan- Aantal Aangeslagenen 
voor een belastbare opbrengst van: geslagenen aange- als percentage 
<- 25 100 400 1000 >- A B C slage- van de 
24 -99 -399 -999 -4999 5000 % % % nen bevolking 

N-H 75 ,0 85,6 94,4 98,8 100,1 100,2 78,2 17,3 4,5 61.939 9,1 
Z-H 71,6 82,3 92,9 97,6 99,9 100,1 74,6 20,8 4,7 61.723 7,7 
U 68,8 80,7 92,1 97,6 99,7 100,0 73,6 21,4 4,9 18.476 9,6 
Z 73,1 85,5 94,2 97,9 99,9 100,0 72,4 23,4 4,2 26.506 14,1 
Fr 67,6 83,8 94,3 98,2 99,9 100,0 63,9 31,0 5,1 48.301 14,6 
Or 71,9 83,2 92,1 96,2 100,0 100,0 73,2 23,3 3,6 35.393 14,0 
Dr 75,3 92,2 99,0 99,7 99,9 99,9 51,1 47,0 1,9 27 .278 23,0 
Ov 73,5 90,9 98,3 99,6 99,9 99,9 56,6 41,2 2,3 51.705 18,9 
Gld 69,4 88,0 97,0 99,1 100,0100,1 64,0 32,5 3,5 75 .256 16,1 
N-Br 67,2 88,1 98,0 99,5 100,0100,0 67,0 30,5 2,5 99.979 21,4 
L 75,5 93,8 99,1 99,8 100,1 100,1 69,8 29,0 1,2 74.928 31,3 
NI 71,4 87,3 96,1 98,7 99,9 100,0 67,9 28,8 1,3 581.484 14,5 

A = bijzondere personen, B = collectieven en mede-eigenaren, C = gemeenten, water-
schappen en andere zedeHjke lichamen, stich tingen, verenigingen, vennootschappen enz. 
BRON: Opgaven betreffende de verdeling van het grondbezit (Den Haag 1881) 2 dIn. 
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Belastingplichtigen kunnen verschillende keren in de belastingkohieren 
voorkomen. In de tabel worden zij gerangschikt op grond van de tot ale 
belastbare opbrengst van hun eigendommen. En zijzelf worden maar 
eenmaal tot de aangeslagenen geteld. Er is een belangrijke uitzondering. 
De aanslagen noch de belastbare opbrengsten ten name van 'mede
eigenaren' worden bijeengevoegd, ook al is de tenaamstelling gelijklui
dend. In regio's, zoals Drenthe en Overijssel, waar dit vaak voorkomt, 
vertoont het aantal belastingplichtigen zodoende veel dubbeltellingen en 
is het aandeel van aangeslagenen met een grote belastbare opbrengst ge
drukt. Is dit ook een verklaring voor het hoge percentage aangeslagenen 
in Limburg? Neen. Ook uit een vergelijking met overeenkomstige pro
vincies als N-Brabant, Gelderland en Friesland blijkt dat een opmerke
lijk groot deel van de Limburgers is aangeslagen in de grondbelasting. 

BIILAGE III: Procentuele verdeling van het bedrag van de kohieren der personele be-
lasting over de verschillende provincies (= I); de aangeslagenen als percentage van de be-
volking (= II); de personele belastingaanslag per hoo/d na a/trek der remissies en inciusie/ 
20 rijksopcenten (= III), en de gemiddelde aanslag na a/trek der remissies en inciusie/20 
rijksopcenten (=IV), 1846/7-1894/ 5. 

Pro- 1846/47 1872/3 1894/ 95 
vin- II III IV II III IV II III IV 
des 0J0 070 abs abs 070 0J0 abs abs 0J0 0J0 abs abs 

N-H 25,1 19,1 3,41 17,88 22,4 14,4 3,30 22,93 24,9 15,2 3,52 23,18 
Z·H 25,5 18,2 2,93 16,11 26,4 13,4 3,29 24,51 27,6 14,6 3,39 23,23 
U 6,6 14,5 2,85 19,69 6,4 12,7 3,21 25,30 6,2 13,1 3,38 25 ,78 
Z 5,3 21,0 2,16 10,26 4,8 17,5 2,31 13,17 3,8 18,7 2,36 12,61 
Gr 5,4 16,4 1,86 11,36 6,0 15,8 2,29 14,49 5,5 14,7 2,49 16,92 
Fr 7,4 18,6 1,95 10,49 7,1 16,9 2,07 12,29 5,3 15,5 2,02 13,06 
Gld 8,8 12,4 1,54 12,39 10,5 13,6 2,10 15,44 10,5 14,9 2,52 16,94 
Dr 1,1 10,0 0,87 8,69 1,4 13,4 1,15 8,63 1,4 12,5 1,25 10,00 
Ov 4,2 11,3 1,25 11,01 4,5 12,7 1,54 12,14 4,1 13,7 1,68 12,30 
N-Br 7,7 12,3 1,26 10,24 7,6 14,0 1,53 10,95 7,4 14,8 1,80 12,21 
L 2,8 7,7 0,87 11,40 3,0 8,1 1,16 14,24 3,2 11 ,2 1,54 13,73 
NI 99,9 15,3 2,12 13,81 100,1 13,9 2,41 17,32 100,0 14,6 2,67 18,28 

Bron: BbG Ie, 3e en 21e stuk 
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BIJLAGE IV: Gemiddelde aanslag in guldens per patenttabel in Noord-Holland, Zuid-
Holland en Utrecht; Limburg, en de overige provincies, 1850 en 1878 (exC/usieJ opcenten) 

Tabel Noord- en Zuid- Limburg Overige 
patenten Holland plus Utrecht provincies 

1850 1878 1850 1878 1850 1878 

I-I 13,81 14,52 10,75 15,65 10,04 15,06 
1-2 6,36 6,09 3,48 3,94 4,50 5,90 
II 67,27 71,85 9,56 18,48 11,10 22,69 
III 17,21 15,17 6,05 6,08 7,90 6,70 
IV 26,32 20,44 6,49 9,95 10,17 13,84 
V 21,93 25,05 7,29 5,09 12,39 12,70 
VI 3,06 3,35 1,61 1,71 1,74 1,96 
VII 1,71 2,60 1,99 2,76 1,25 1,91 
X 106,00 147,00 
XI 6,79 9,35 1,95 3,35 1,91 3,47 
XII-I 6,54 7,27 2,12 2,08 2,69 3,21 
XII-2 2,21 2,47 0,93 0,91 0,98 1,04 
XIII 8,71 9,24 4,31 3,94 4,69 5,08 
XIV 11,04 11,31 4,17 4,27 4,24 4,63 
XV 2,86 8,30 1,55 2,02 1,64 2,70 
XVI 4,12 5,55 5,23 11,85 3,99 6,78 
TOTAAL 8,90 9,65 3,14 3,63 3,12 3,77 

Bron; BbG 2e en 5e stuk tweede gedeelte 



BIJLAOE V: Belangrijke patentplichtige beroepen en vermelding per patenttabel van hejjingsmaatstaven, belastingtarieven en het aantal til 

verleende patenten per 1000 inwoners in de verschillende provincies, 1850-1890 0 
CIl 

til 
TabelJen patentplichtigen Maatstaf Jaar Patenten per 1000 inwoners [Yl 

r 
aanslag + Tarief N-H Z-H U Z Fr Or Ov Dr Old N-Br L NI ;l> 

CIl ..., 
I Fabrikanten en werkbazen: textiel-, Aantal A 1850 3,5 3,2 3,1 1,8 3,8 6,0 4,3 2,4 2,9 4,4 2,7 3,5 Z 
werktuig- ,porselein-,aardewerkfabr ., werk- 1878 3,5 2,8 2,4 2,8 3,3 4,1 3,7 1,8 3,6 6,3 3,6 3,6 0 

;l> 
looiers, drukkers, kachelsrneden lieden 1890 2,3 1,6 1,4 1,6 1,9 1,8 1,8 0,8 2,1 3,2 1,6 2,0 r 

CIl 

til 
II Branders, brouwers en Prod.ornvang A 1850 0,1 0,4 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,6 1,4 0,3 )I:j 

0 
azijnrnakers Prod.capaciteit 1878 0,1 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,9 0,3 z 

1890 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,9 0,2 

III Molenaars; koren-, grut-, 3 - 6"70 1850 0,7 0,7 0,8 0,9 0,8 1,7 1,9 1,6 1,0 2,5 1,7 1,2 
gort-, pel- en boekweitrnolens Huurwaarde 1878 0,4 0,4 0,5 1,0 0,6 1,3 1,2 1,2 0,9 1,1 1,7 0,8 

1890 0,3 0,3 0,4 1,0 0,5 1,1 1,2 1,1 0,9 0,9 1,5 0,7 

IV Overige rnolens Beweegkracht en A 1850 1,2 0,5 0,3 0,2 0,9 1,5 0,8 0,5 0,5 1,1 1,1 0,8 
aard van het beroep 1878 1,1 1,0 0,3 0,3 0,8 1,3 1,3 0,4 0,5 1,3 0,9 0,9 

1890 1,0 1,2 0,5 0,4 0,7 1,3 1,1 0,3 0,6 1,4 1,0 1,0 

V Fabr. niet vol gens getal werklieden Aard A 1850 1,0 0,8 0,6 0,6 0,7 0,7 0,5 0,3 0,3 0,3 1,1 0,7 
belast; ijzergieterijen, stroop- en ornvang 1878 0,6 0,6 0,4 0,5 0,4 0,6 0,4 0,2 0,3 0,3 1,0 0,5 
rnakerijen, stokers fijne likeuren van het 1890 0,5 0,7 0,4 0,8 0,4 0,5 0,5 0,2 0,3 0,4 0,8 0,5 
en jenever, zout- en zeepzieders beroep 

VI Winkeliers Ornzet A 1850 25,4 23,6 19,8 22,9 24,8 25,4 14,8 14,6 13,6 15,7 13,5 20,1 
1878 23,8 23,2 19,9 29,0 26,9 27,8 17,5 17,5 15,9 20,3 16,3 21,8 
1890 24,7 24,6 21,6 30,3 28,1 29,1 19,3 18,9 17,7 22,3 17,4 23,3 

VII Krarners en Ornzet B 1850 14,5 12,6 8,0 19,2 27,4 19,1 12,5 26,8 14,9 16,1 8,3 15,4 
rei zen de kooplieden A 1878 11,1 9,7 7,3 19,9 21,5 15,6 15,3 25,0 11,1 12,9 8,8 13,0 

1890 9,5 9,7 7,3 16,0 19,8 18,0 13,8 26,9 11,8 15,5 9,2 12,7 
\0 
w 



\0 
Tabellen patentplichtigen Maatstaf Jaar Patenten per 1000 inwoners ~ 

aanslag + Tarief N-H Z-H U Z Fr Gr Ov Dr Gld N-Br L NI 

IX Naamloze Vennootschappen 2070 der 1850 0,2 0,1 
[uitdeling = dividend + afiossing] uitdeling 1878 0,2 0,1 0,1 0,1 

1890 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

XI Beheerders, opzichters, boek- Tractement A 1850 4,2 2,9 2,3 2,7 1,5 1,7 1,3 2,3 1,7 1,0 0,8 2,2 
houders, zaakwaarnemers, klerken 1878 5,4 4,6 6,1 4,9 2,5 3,1 3,7 3,7 3,7 3,4 2,7 4,1 

1890 6,3 5,6 8,2 6,8 3,6 4,9 4,8 4,3 5,2 4,5 4,1 5,4 

XII Ambachtslieden en werkbazen : Aantal B 1850 22,5 18,1 19,4 21,1 18,4 24,8 18,7 21 , 1 23,8 25,3 23,1 21,5 
groflhoefsmeden, schilders, timmer- werklieden 1878 17,9 15,8 18,2 19,8 15,9 23,7 17,8 19,0 21,7 27,2 24,5 19,7 
lieden, bontwerkers, sigarenmakers 1890 7,3 8,0 8,6 6,9 6,9 8,1 6,3 4,3 7,8 7,4 5,7 7,4 
metselaars, kleer - en schoenmakers 

XIII Logement- en biljarthouders Aantal B 1850 2,8 2,5 2,4 2,8 2,3 2,2 1,6 2,1 2,0 2,4 1,8 2,3 
kamers/ tafels 1878 3,1 2,3 2,7 3,4 3,5 2,6 1,5 1,8 2,3 3,6 2,5 2,7 

1890 3,5 3,0 3,5 3,9 3,7 3,3 2,3 2,9 3,5 5,1 3,7 3,5 

XIV Kooplieden, bankiers, artsen, Aard en B 1850 58,6 49,4 42,1 46,3 68,7 55,2 36,4 38,4 39,1 36,6 33,0 47,0 
bakkers, slagers, tappers, karre- omvang van 1878 56,8 48,0 47,4 63,4 70,1 62,7 45,6 56,9 46,3 51 ,6 44,8 53,1 
lieden, goud- en zilversmeden het beroep 1890 50,0 45,2 45,3 67,5 62,2 57,8 45,5 51,7 47,1 52,6 52,2 50,7 

XV Ondernemers van spelen en Aantal 1850 5,0 3,0 1,1 2,4 2,7 2,4 1,5 0,9 1,2 0,5 0,8 2,3 
vermakelijkheden voorstellingen/bezoekers 1878 2,2 1,8 1,2 2,4 2,8 2,6 2,4 2,3 1,9 1,1 2,0 2,0 

en aard van de zaal 1890 1,8 1,2 0,8 3,4 2,1 2,9 1,7 2,1 1,5 1,5 1,8 1,7 

XVI Schippers en dergelijken Tonnage 1852 7,0 7,9 4,6 6,3 14,2 5,8 5,7 11,1 2,8 2,6 2,9 6,2 
of bestemming 1878 6,3 7,1 4,3 6,4 9,4 5,1 6,0 9,3 2,8 2,4 2,1 5,5 

1890 5,3 6,7 4,5 6,7 9,0 4,9 5,7 8,5 2,3 2,0 1,5 5,1 tTl 

'" 
Totaal 1850 147 126 105 127 166 147 100 122 104 109 92 124 

:t ..... 
cr" 

1878 133 118 111 154 158 151 116 139 111 132 112 128 v. 

1890 113 108 103 145 139 134 104 122 101 117 101 114 
.. 

Statistiek van de tabel XVI betreft het fiscale dienstjaar 1852/ 3. Bronnen: BbG 2e stuk en tweede gedeeltes van het 5e en 17e stuk. 
~ 
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NOTEN 

• Dr. B. de Vries ben ik veel dank verschuldigd v~~r haar stimulerende kritiek op een eer
dere versie van dit artikel. 
1. Zie bij voorbeeld Blok, L. en J.M.M. de Meere, 'Welstand, ongelijkheid in welstand 
en censuskiesrecht in Nederland omstreeks het midden van de 1ge eeuw', in: ESHJb 
41(1978) 176-294; De Meere, J.M.M., Economische ontwikkeling en levensstandaard in 
Nederland gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw (Den Haag 1982), en Van 
Dijk, H., 'Wealth and property in the Netherlands in modern times', in: Mededelingen 
no 8 Centrum voor Maatschappijgeschiedenis (Rotterdam 1980) 1-28. 
2. De Vries, Jan, 'Regional economic inequality in the Netherlands since 1600', in: Bai
roch, P. en M.Levy-Leboyer (red.), Disparities in Economic Development since the in
dustrial Revolution (London/Basingstoke 1981) 189-199, m.n.I90-195. 
3. Fritschy, J .M.F., De patriotten en de financien van de Bataafse Republiek. Hollands 
krediet en de smalle marges voor een nieuw beleid (1795-1801) (Den Haag 1988) 122-128. 
4. De Meere, Economische ontwikkeling, 58,72-73 en Van Zanden, J.L., De economi
sche ontwikkeling van de Nederlandse landbouw in de negentiende eeuw 1800-1914 
(Utrecht 1985) o.a. 117, 122, 133. 
5. Limburg kent in de 1ge eeuw de laagste nominale inkomens per hoofd. Jansen, 
J.C.G.M., 'De armoedigste provincie des rijks (1820-1940), in: Maaslands Melange. Op
stellen over Limburgs verleden (Maastricht 1990) 149-161. 
6. Het verzet tegen de aansluiting bij Nederland in 1839 en de staatkundige woelingen 
in de jaren daaropvolgend gelden o.m. de Nederlandse belastingen. Boogman, J.C., Ne
derland en de Duitse Bond (Groningen 1955) 350 e.v. 
7. Boogman, J .C., Rondom 1848. De politieke ontwikkeling van Nederland 1840-1858 
(Bussum 1978) 68-69; Boissevain, J.H.G., De Limburgsche kwestie (Tiel 1848) 39, en 
Kossmann, E.H., De Lage Landen 1780-1940 (Amsterdam 1976) 160. 
8. Zie voor een overzicht van negentiende-eeuwse statistieken: Geschiedenis van de sta
tistiek in het Koninkrijk der Nederlanden ('s-Gravenhage: Centraal bureau voor de sta
tistiek 1902 (herdr. Wageningenl Amsterdam 1974). 
9. N-H = Noord-Holland; Z-H = Zuid-Holiand; U = Utrecht; Z = Zeeland; Fr = 
Friesland; Gr = Groningen; Dr = Drenthe; Ov = Overijssel; Gld = Gelderland; N-Br 
= Noord-Brabant; L = Limburg en NI = Nederland. 
10. Fritschy, o.c., 124. 
11. Overigens verhoogt de overheid bij geldnood niet de hoofdsom maar de opcenten die 
erbovenop komen. Zo ook na de Belgische Opstand als de opcenten stijgen van 5 in 1831 
naar 22 in 1832. 
12. Ter verduidelijking een rekenvoorbeeld: bij toepassing van het 12,797OJo belastin'C!ta
rief op de nieuwe schatting van de belastbare opbrengst zou de oude hoofdsom van Gld 
stijgen van f.653.000 naar f.913.000. Bij wet wordt een hoofdsom voor 1835 vastgesteld 
die niet f.260.000 doch slechts f.130.000 hoger is dan de oude, waardoor er een hef
fingspercentage ontstaat van 10,97. Het aldus berekende belastingtarief bedraagt voor Dr 
11,05%, N-Br 11,07%, Gr 11,15070, Ov 11,30% en Z 12,24%. De gemiddelde grondbe
lastingdruk laat zich becijferen op 12,13%, waaruit voigt dat de overheid een verminderde 
belastingopbrengst heeft moeten incasseren. 
13. De wet heeft terugwerkende kracht. Meegeteld worden alie mutaties sinds 1835. De 
belastingquote wordt verlaagd met het bedrag waarvoor het teniet gegane percee1 was aan
geslagen en verhoogd met 12,13% (gerniddeld tariet) v~~r iedere gulden waarmee de be
lastbare opbrengst stijgt. A.h.v. de gemiddelden 1816-1826 wordt de belastbare opbrengst 
van nieuw vastgoed getaxeerd. 
14. Merkwaardigerwijze houden Blok/de Meere die belastingopbrengsten als 
welstandscriteria hanteren weinig rekening met tariefverschillen. Limburgse aangeslage
nen betalen bij voorbeeld in 1842 3% van de grondbelastingen, terwijl ze bij een uniform 
belastingtarief bijna het dubbele (5,5%) zouden betalen. 
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15. Zie Memorie van Toelichting van minister Betz bij het wetsontwerp regelende de 
grondbelasting in het hertogdom Limburg, Bijlagen Tweede Kamer 1865-1866, 316-323. 
Ook Handelingen Tweede Kamer 1865-1866, 376{6}-376{7} en 390{11. 
16. Van f.248.907 naar f.369.072 door toepassing van de kadastrale schattingen, plus 
een extra bedrag van circa f.30.000 na verwerking van mutaties. 
17. Ais gevolg van tijdelijke belastingvrijstellingen zijn dan reeds enige jaren verstreken 
sinds het pand gebouwd of de grond in cultuur is gebracht. Nieuwe gebouwde eigendom
men genieten 6 tot 8 jaar vrijstelling. De belastbare opbrengst van ontgonnen grond wordt 
pas na verloop van 28 jaren vastgesteld en doorberekend in de belastingaanslag. Met in
gang van 1885, wet 20 juli 1884 (StbI.149), vervalt de tijdelijke vrijstelling voor gebouwde 
eigendommen, m.u.v. gebouwen die nodig zijn voor ontginningen en droogmakingen. 
18. De wet van 18 mei 1929 (Stbl.234) trekt art. 59 al.2 van de wet van 1870, die herschat
ting van de belastbare opbrengst om de twintig jaar voorschrijft, in. De gedachte aan re
gelmatige herziening wordt opgegeven. In 60 jaar hebben er slechts drie herschattingen 
plaatsgevonden: het gebouwd is tweemaal, namelijk in 1876 en 1908, en het ongebouwd 
niet meer dan eenmaal herzien. 
19. Is er geen huurwaarde bekend, dan wordt als huurwaarde 6070 van de verkoopwaarde 
van het perceel genomen. Art.2, wet 22 juli 1873 (Stbl. 116). 
20. De periodisering van tabel III vraagt een nadere uitieg. De BbO geven per provincie 
de belaste en de onbelaste percelen alsmede de belastbare opbrengst voor 1846, 1859, 
1868, 1873, 1878 en volgende jaren. Nieuw gebouwde dan wei na brand herbouwde perce
len niet ouder dan acht jaar genieten vrijstelling van belasting en zijn niet onder de vermel
de percelen begrepen, ook niet onder de onbelastbare. Een in 1837 gebouwd pand wordt 
pas in 1846 aangeslagen in de grondbelasting. Dan nemen ook de hoeveelheid percelen en 
de belastbare opbrengst toe. Met deze vertraging moet rekening worden gehouden wil de 
-aard van de- bouwactiviteit in kaart worden gebracht. Aangenomen dat de belastbare op
brengst van oude percelen v66r de herziening van 1876 gelijk blijft, kan die van nieuwe 
percelen worden berekend. Het verschil in belastbare opbrengst behoeft slechts te worden 
gedeeld door de vermeerdering van het aantal percelen. Toegegeven, helemaal juist is deze 
methode niet. Bij de berekening van de toename van de hoeveelheid percelen is geen reke
ning gehouden met afgebroken of afgebrande gebouwen. Zie ook De longe, l.A., De in
dustrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914 (Nijmegen 1976) 497-500. 
21. Ook het aantal inwoners per gebouw is van belang. Komt dit overeen met het aantal 
inwoners per woning? Zie Bijlage I. 
22. Blok/de Meere, o.c., 203-204. 
23 . De samenstellers van Opgaven betreffende de verdeling van het grondbezit. Uitgege
yen door het Departement van Financien, 2 din (Den Haag 1881) schrijven: "Dewijl een 
grondbezitter wiens eigendommen bijv. in drie kadastrale gemeenten gelegen zijn, op drie 
verschillende kohieren is aangeslagen." 
24. Van Zanden, o.c., i.h.b. 118-123. In L, Z, N-Br en Or is de omvang van het wei
en hooiland aanmerkelijk kleiner dan die van het bouwland. 
25. Van Zanden, o.c., vergl. tabel 6.6 met tabel 6.8. 
26. Bos, N., 'Agitatie in Limburg. De verhoging van de grondbelasting in het hertogdom 
in 1865', in: De Maasgouw 108(1989) 79-95, vooral 83-90. 
27 . Tot 1893 verschilde het belastingtarief per provincie. Toch becijfert Joh. de Vries de 
grondbelasting (in gld) per ha in 1880 a.h.v. een uniform tarief: 

Berekening N-Br Old Z-H N-H 

De Vries 
I 
II 

1,73 
1,63 
2,57 

1,56 
1,47 
2,09 

3,35 
3,71 
4,49 

2,42 
2,61 
3,53 

Z 

3,06 
3,20 
3,91 

U 

2,50 
2,70 
3,32 

Fr 

2,29 
2,61 
3,30 

Ov 

1,09 
1,05 
1,84 

Or 

2,72 
2,57 
3,14 

I = grondbelasting per ha incl. 21,5 rijksopcenten en tariefverschillen. 
II = I per ha cultuurgrond. 

Dr 

0,46 
0,43 
1,05 

L 

2,02 
1,67 
2,40 
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Onbelaste of laag belaste ha (woeste grond, water, wegen) moeten buiten beschouwing 
blijven als men, zoals De Vries, wil aangeven hoeveel grond een belastingplichtige moet 
bezitten om uit hoofde van de aanslag voor het ongebouwd kiesgerechtigd te zijn. De 
Vries, Joh ., 'Het censuskiesrecht en de welvaart in Nederland 1850-1917' in: ESHJb 
34(1971) 178-232, m.n. 195-196. Vergelijk met Jc (1881),67,71 en Verslag van de land
bouw in 1880, 5. 
28. Van Zanden, o.c., m.n . tabel 6.6, 121. 
29. Niet voor niets wijst de landbouwcommissie er omstreeks 1890 op dat, gezien de aan
zienlijke daling van de grondwaarde, de herziene waardering van de belastbare opbrengst 
niet meer bruikbaar is voor een becijfering van de werkelijke belastingdruk. Van Assen
delft de Coningh, A.D., 'De grondbelasting en de belangen van de landbouw', in: De Eco
nomist 40(1891) 613-643, aldaar 630 
30. Truyen, J ., De belastingen in Nederland in verband met de maatschappelijke 
toestanden der bevolking en met de verdeling der openbare lasten en lusten (Maastricht 
1890) 67. 
31. In Limburg is het gemiddelde grondeigendom zo gering doordat ook veellandarbei
ders en particulieren een stukje grond bezitten, in grootte van 0,5 tot 3 ha, dat ze zelf be
werken ter aanvulling van hun inkomen. Philips, J.F.R., 'De landbouw in een statische 
maatschappij 1815-1875' in: Geschiedenis van de landbouw in Limburg 1750-1914 (Assen 
1965) 110-208, vooral 162-163. 
32. Voor dit onderscheid Treub, M. W.F., Ontwikkeling en verband van de Rijks-, 
Provinciale- en Gemeentebelastingen in Nederland (Leiden 1885) 309-310. 
33 . Van 'onzuivere' huurprijs is sprake omdat geen kostenaftrek plaatsvindt. 
34. De Vries, B., Electoraat en elite. Sociale structuur en sociale mobiliteit in Amster
dam 1850-1895 (Amsterdam 1986), 155-158. 
35. De wetten van 24 april 1843 (StbI.J5) en 9 april 1869 (StbI.59) zijn aanvullingen van 
de wet van 29 maart 1833. 
36. Voor de wettelijke remissies: Joh. de Vries, 'Censuskiesrecht', 229-230. 
37. Voor deze ongerijmdheden in de belastingwetgeving: Adriani, P .J .A. en J . van 
Hoorn jr, Het Belastingrecht. Zijn gronds1agen en ontwikkeling (Amsterdam 1954 2e her
ziene druk) I 376; Coolen, W.A., 'De personele belasting', in: De Economist 40 (1891) 
689-700, m.n. 690-691, en Truyen, o.c., 38-40. 
38 . Bok, W.P.J., De belastingen in het Nederlandsche parlement van 1848-1888 (Haar
lem 1888) 120, 133. 
39. Brugmans, 1.J., De arbeidende klasse in Nederland in de 1ge eeuw 1813-1870 
(Utrecht! Antwerpen 1975) 157-161. 
40. Truyen, o.c., 9. 
41. In gemeenten beneden 3000 zielen wordt tot een huurwaarde van f.23 remissie ver
leend. Voor een huis met vier deuren en vensters en cen haardstede, dat geschat wordt op 
een belastbare huurwaarde van f.24 betaalt de bewoner: f.1,20 huurwaarde (5070 van f.24), 
f.1,76 deuren en vensters (4 maal f.O,44), f.O,35 haardsteden, f.O,24 meubilair (1 % van 
Ix de huurwaarde). In totaal f.3,55 en na verhoging met 20 rijksopcenten (0,71), f.4,26. 
Deze aans1ag in de personele belasting staat gelijk aan, afhankelijk van de wijze waarop 
de huurwaarde is berekend, bijna 6 weekhuren of 2 maandhuren. 
42. De regio's Venlo en Maastricht kennen weliswaar ietwat gunstiger verhoudingen, 
5,9% respectievelijk 6,6%, maar behoren toch tot de 15 laagst geplaatste kiesdistricten . 
In totaa1 84 hoofdkiesdistricten, op grond van het percentage ten volle aangeslagenen als 
voigt te verdelen: < 5% 4 stuks; 5-6% 7 stuks; 6-8% 16 stuks; 8-10% 40 en i:: 10% 17 
stuks. Bijlagen Verslag Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1886-
1887, 245-251. 
43. Het betreft hier aile aangeslagenen, ook die met remissie. De statistiek geeft overi
gens het aantal artikelen/ aanslagen volgens de kohieren, maar deze kunnen praktisch wor
den gelijkgesteld met de hoeveelheid aangeslagenen. Bij de aanslagen die betrekking heb
ben op onbewoonde bedrijfspanden als pakhuizen en magazijnen gaat het om nog geen 
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30/0 van de belaste gebouwen. Bovendien worden deze na 1868 niet meer belast. En aileen 
onder de allerrijksten zal het vaker zijn voorgekomen dat iemand meer dan een huis voor 
bewoning (let wei : het gaat hierbij niet om huiseigenaren) tot zijn beschikking heeft. Op 
het totaal van 468 .732 tot 705.599 aanslagen in resp . 1846/ 47 en 1894/ 95 behoeven onder
zoekers met deze dubbeltellingen weinig rekening te houden. 
44. Bijdragen tot de Algemene Statistiek van Nederland (Den Haag 1877) IV, 26-28 . 
45. Hierbij is uitgegaan van het aandeel per gewest van de gemeenten waarvan de kom 
3000 of meer inwoners telt , gemeenten waarvoor ook de belasting op deuren en vensters 
aparte tarieven kent. In 1849 en 1899 verblijft in de provincies N-en Z-H alsmede U 215 
tot 213 deel van de bevolking in zulke gemeenten . 
46. Het aantal belaste woningen in 1895 is berekend a.h.v. statistieken die de aangesla
gen woningen met I, 2, 3, 4, 5, 6-7, 8-9 en 10 of meer haardsteden vermelden. De betrouw
baarheid van deze methode is aantoonbaar. Voor 1858/9 is met behulp van de statistieke 
gegevens over de woningen met haardsteden een totaal van 388.128 gebouwen becijferd, 
in werkelijkheid waren het er 374.319. In het belastingjaar 1868/ 9 waren er 443 .546 aan
geslagen gebouwen. Voor 1867/ 8 is een totaal van 442.862 belaste gebouwen berekend. 
Het totale aantal woningen in 1895, zowel belaste als onbelaste, is geschat. De woningsta
tistiek, gepubliceerd in de Jaarcijfers, vermeldt voor 1899 de woningvoorraad. Het aantal 
woningen voor 1895 is geschat door de hoeveeIheid woning uit 1899 met 60/0 -de bouwacti
viteit van 4 jaar- te verminderen. Zie ook De Jonge, o.c., 4%-500. 
47. Met 184617 als basisjaar zien de indices v~~r de aantallen belaste woningen er als 
voigt uit: 1872/ 3, 136; 1877/ 8, 153; 1884/5, 178 en 1894/ 5, 198. De stijging van de hoe
veelheid belaste woningen in Nederland tussen 1872/ 3 en 1894/ 5 komt dus niet enkel op 
het conto van een betere inspectie of administratie tot stand gekomen bij de herziening 
van het gebouwd in 1876. 
48 . Verblijven met een vertrek maken in L nog geen 80/0 van aile woningen uit. Het is 
opmerkelijk dat in de provincies Fr, Or en Dr en ook in Z woningen met een vertrek tot 
de belaste woningen behoren. In L daarentegen overtreft het aantal onbelaste woningen 
de hoeveelheid woningen met een en twee vertrekken. 
49. 

Provincies N-H Z-H U Z Fr Or Dr o Old N-Br L 

Bewoners per vertrek 1,47 1,55 1,48 1,92 2,44 2,23 2,92 1,86 1,62 1,62 1,28 

Vertrekken zijn: kamers, slaapkamers, keukens, serres, alkoven en bewoonde zolders en 
stallen. Winkelruimten en bedsteden zijn uitgezonderd . 
50. BbO Ie stuk, aldaar 67. 
51. De aantallen belaste woningen zijn berekend aan de hand van de statistiek betreffen
de haardsteden. Zie hiervoor tabel X. 
52. Russel, Jos ., Het bezoek van den heer Thorbecke aan het Hertogdom Limburg in 
1865. Aan mijne Limburgsche medeburgers (Maastricht 1865) 5-6. 
53. Is voor Limburg en Utrecht, de gewesten met de hoogste percent en onbelaste wonin
gen, een uitzonderlijke fiscale regeling getroffen? 
54. B. de Vries, Electoraat, 157-158. 
55 . Omstreeks 1875 wordt in L per hoofd 23 cent (excl. opcenten) aan belasting naar de 
grondslag huurwaarde betaald. In Dr betaalt een inwoner gemiddeld 24 cent en in de ove
rige plattelandsprovincies 35 tot 50 cent. Koploper is N-H waar de opbrengst van de perso
neIe belasting naar de grondslag huurwaarde 94 cent per inwoner bedraagt. Bijdragen AI
gemene Statistiek, IV, 86. 
56. De Meere, J .M .M. , 'Daglonen in Belgie en Nederland in 1819 -een aanvulling' , in: 
Tv SO 6(1980) 357-385, noot 22. 
57 . Behalve in Limburg daalt na 1884/ 5 overal de waarde van het meubilair per capita. 
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Bestaat hier een verb and met de hoeveelheid belastbare woningen die in Limburg sneller 
dan elders toeneemt? Hierdoor worden er steeds meer inboedels taxabel en neemt de be
lastingopbrengst van het meubilair toe. Hoewel de waarde van het meubilair per aangesla
gene daalt, de nieuwe aangeslagenen zijn allesbehalve welgesteld, stijgt die per inwoner 
dank zij de langzame bevolkingsaanwas nog. 
58 . 189415 wordt in West-Nederland 77 tot 84010 geschat, in Drenthe slechts 39010 . 
59. 

Vermenigvuldigingsfactor 
waarde meubilair 

I 
7 

12 

Huurwaarde woning in 
plaats ~48.000 inwoners 

100 
1.000 

2:4.500 

60. B. de Vries, Electoraat, 159. 

Huurwaarde woning in 
plaats 2: 1.500 inwoners 

24 
80 

2: 550 

61 . In Z-H -15010, in N-H -141170, in Z -6010, in U en Fr -2010 en in Gr -1010 . Is het toeval 
dat het hierbij om het 'oude' maritieme Nederland gaat? 
62. De fiscale tarieven: tuinman/ jager f.l5, huisbewaarder f.6 , dienstbode min. f.5 en 
max. f.40 en voor elke mannelijke dienstbode nog eens f.1O extra, stalknecht/ dienstmeisje 
tussen 15 en 18 jaar f.3, werkbode ten hoogste f.2. 
63 . In Amsterdam en Rotterdam daalt het aantal inwonende dienstboden per huishou
den al in het tijdvak 1854-1884, aldus B. de Vries, Electoraat, 159-161. Verklaring: be
hoefte aan 'privacy' en werkgevers die zich met de verzakelijking van de sociale verhou
dingen niet langer bekommeren om de woonomstandigheden van hun personeel. Geweste
lijke gemiddelden van het aantal dienstboden per capita laten pas na 1884 een daling zien. 
Loopt de ontwikkeling in de grote steden voor, of gaat De Vries aileen uit van dienstboden 
Ie klas (zie tabel XVI)? 
64. Van Zanden, o.c., 426-429. 
65. Zie behalve de BbG en de Jc: Reiger, W.A., 'De statistiek der dienstbodenhoudende 
gezinnen', in: De Economist 39 (1890) 801-818. 
66. "Het houden van mannelijke dienstboden is een kenmerk van groter welstand dan 
dat van een gelijk aantal vrouwelijke" : Treub, o.c., 323-324. 
67. Coolen, o.c., 695. 
68 . Bos, N. en R. de Peuter, 'De lijsten van verkiesbaren voor de Eerste Kamer als bron 
voor elite-onderzoek (1850-1892)'in: TvSG 14(1988) 412-440, 426, 438. 
69. De tarieven: Ie kl., I paard f.25 , 2 paarden f.55, 3 paarden f.80 en ieder verder paard 
f.40; 2e kl., elk paard f.15; 3e kl., I paard f.5-IO, 2 paarden f.l6-25; 4e kl., elk paard 
f.8; 5e kl., elk paard f.3, m.u.v. f.1,50 voor paarden in de scheepvaart; 6e kl., elk tiental 
paarden f.25. 
70. Naast werkpaarden, die onbelast zijn, kan een landbouwer tegen een verlaagd tarief, 
afhankelijk van de bedrijfsomvang, I of 2 paarden voor persoonlijk gebruik houden. Bij 
4-10 bunders bouwland (8-20 bunders wei- of hooiland) kan hij I paard opvoeren; de ove
rige niet-werkpaarden belast de fiscus als luxe-paarden. Bij grotere bedrijven vallen ten 
hoogste 2 paarden in tariefklasse 3. 
71. Zie in dit verband: Bos/ de Peuter, o.c., i.h .b. 426-430. 
72. Tussen 1884/ 5 en 1894/ 5 vermindert de hoeveelheid paarden der Ie klasse van 7075 
naar 5670 stuks . 
73. De indeling in gemeenten dateert uit het begin van de 1ge eeuw, maar blijft nagenoeg 
ongewijzigd gehandhaafd. Doordat onvoldoende rekening wordt gehouden met de gevol
gen van bijna honderd jaar economische ontwikkeling, kan het gebeuren dat eind 1ge 
eeuw: "kleine, onbeduidende en kwijnende plaatsen in hogen rang -grote, welvarende en 
bloeiende in den allerlaagsten vallen." Geciteerd bij Christiaane, J.H., 'Het patentrecht 
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als een voorloper van de vennootschaps-belasting ' , in : Fiscaliteit in Nederland: SO jaar be
lastingmuseum "Prof. Dr. Van der Poel" (Zutphen 1987) 129-137, i.h.b. 130-131 , m.n. 13S . 
74. Joh. de Vries, 'Censuskiesrecht' , 208-209; Blok/ de Meere, o .c., 199-200 en Klep, 
P .M.M., Lansink, A. en W.F.M. Terwisscha van Scheltinga, 'De registers van patent
plichtigen 1805-1893', in: Broncommentaren I-IV (Den Haag 1987) 16-41, i.h.b . 18-20. 
75 . Klep, o .c. , 33 . De ruimere vrijstelling van onderwijskrachten eind jaren zestig leidt 
tot een daling van de hoevee1heid patenten met 2070 . 
76. Joh . de Vries, 'censuskiesrecht', 208-209, geeft geen overzicht van het aantal aan
geslagenen, maar van de hoeveelheid aanslagen. Zie voor het verschil tussen aanslagen en 
aangeslagenen de Jc , bij voorbeeld die over 1887 en vergelijk de opgaven van tabel 'Be
drag der kohieren van het patentrecht over 188617 en vorige dienstjaren ' , p. 21S met die 
van tabel 'Aantal en bed rag der aanslagen in het patentrecht naar beroepen (1850/ 51, 
1860/ 61 en 1878179)" p. 110-112. Zie v~~r het aantal aangeslagen personen ook de BbG 
die het aantal artikelen uit de belastingkohieren vermelden . De artikelen komen overeen 
met de aangeslagenen in de patentbelasting. Immers, weinig personen oefenen in verschil
lende plaatsen een beroep uit en personen die in een zelfde gemeente meer dan een patent
plichtig beroep uitoefenen komen weliswaar verschillende keren in de patentregisters maar 
slechts eenmaal in de belastingkohieren v~~r. 
77 . De Jonge, o .c. , 463-464. 
78 . De ondernemingen van de aardewerkfabrikant Regout vallen onder Tabel IX. 
79 . Griffiths, R.T., Industrial retardation in the Netherlands 1830-1850 (Den Haag 
1979) 54. 
80. Voor patentrecht van n. v.'s zie: Christiaane, o .c. en Verrijn-Stuart, C.A., Inleiding 
tot de beoefening der statistiek III (Haarlem 1915) 88-92 . 
81. De provinciale opcenten zijn in 1846 nog overal gelijk, namelijk 6% . Vervolgens ne
men de regionale verschillen snel toe. In 1873 wordt in Z over de grondbelasting 23 opcen
ten geheven tegenover 4 ,S in Gld . Vooral in het laatste kwart van de 1ge eeuw verzwaren 
de provinciale opcenten de fi scale last. De provincie Fr heft in 1878 over de grondbelasting 
liefst 50 en over de personele belasting 37 opcenten, L ten hoogste 16 opcenten. Provincia
Ie overheden kunnen ook buitengewone opcenten opleggen, waarvan de opbrengst be
stemd is voor aflossing van geldleningen, wegenaanleg en subsidies. 
82. In 184617 verhoogt de heffing van gemeentelijke opcenten de provinciale hoofdsom
men van gebouwd en ongebouwd eigendom met 5 procent. In 1873 met 38 respectievelijk 
10 en in 1893 39 respectievelijk 10 opcenten . 
83 . In 184617 leiden de gemeentelijke opcenten op de hoofdsom van de personele be
lasting overal tot een verhoging van 7% . Na de afschaffing van de gemeentelijke accijnzen 
mogen de plaatselijke overheden meer opcenten vorderen . 
De gemeenten in de volgende provincies kennen gemiddeld de volgende opcenten: 

Jaar 

1872/ 3: 
1892/ 3: 

N-H Z-H 

53 
70 

41 
62 

u 

21 
40 

Z 

24 
35 

Fr 

23 
24 

Gr 

10 
10 

Dr 

34 
3S 

Ov 

19 
27 

Gld N-Br L 

12 
20 

19 15 
28 22 

84. Daarnaast belast de overheid de bevolking nog op indirecte wijze met accijnzen en 
zegel-, registratie-, hypotheek- en successierechten. Omstreeks 1875 is de opbrengst per in
gezetene hiervan, afgerond op hele guldens : 

Provincies N-H Z-H U Z Fr Gr Dr Ov Gld N-Br L 

Opbrengst Ind . Bel. 23 20 15 9 11 14 8 10 10 9 7 
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85 . In Brabant be last de provinciale overheid de eigenaren van paarden en trekdieren. 
In de belastingopbrengst per hoofd van 1873 is deze heffing niet verwerkt, in die van de 
overige jaren weI. De belastingopbrengsten van 1876 zijn exclusief de gemeente-accijnzen 
die op dat moment nog in enkele plaatsen in N- en Z-H, Z, Gld en Ov worden geheven. 
86. De onderverdeling in streken is ontleend aan Philips, o.C. , 129-137. 
87 . Bos, N.J.P.M., 'Vermogensbezitters en bevoorrechte belastingbetalers in de negen
tiende eeuw' in: BMGN 105(1990) 553-578. 
88 . Uitspraak in 1848 van D. Donker Curtius in de ministerraad. Geciteerd bij Boog
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De regulering van de N ederlandse 
export van landbouwprodukten 
naar Duitsland tijdens de Eerste 
Wereldoorlog1 

H.A.R. SMIDT 

1. Inleiding 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog beyond Nederland zich vier jaren lang 
in de bijzondere positie van neutraal land tussen oorlogvoerende lan
den. Hoewel Nederland niet direct bij de oorlog betrokken werd onder
yond ons land wei in sterke mate de uitwerking van de gevolgen. Tot nu 
toe is in de vaderlandse geschiedschrijving zeer weinig aandacht besteed 
aan deze periode. De weinige literatuur behandelt vooral volkenrechte
lijke en internationale politieke aspecten van de Nederlandse neutrali
teit. Op het gebied van de economische en sociale geschiedenis zijn ech
ter nog zeer veel hiaten op te vullen. 

De overzeese invoer en de daarmee verbonden crisisorganisatie de Ne
derlandsche Overzee Trustmaatschappij (NOT) vormt hierop een uit
zondering. Door de bijzondere positie van de NOT in de Nederlandse 
economie, als voorbeeld voor soortgelijke organisaties in andere neutra
Ie staten en vanwege de relatief goede documentatie, is deze organisatie 
onevenredig veel op de voorgrond getreden. Bovendien was de met deze 
organisatie verbonden overzeese invoer het meest essentieel voor het 
economisch bestaan van Nederland2

• De eenzijdige nadruk op de NOT 
wordt ook verklaard door het feit dat de meeste andere crisisorganisa
ties zeer weinig gegevens hebben achtergelaten en een nog korter bestaan 
hebben geleid dan de NOT. 

Het belang van de Nederlandse uitvoer naar Duitsland en de andere 
crisisorganisaties is, voor zover het bestaan ervan al bekend is, tot nu 
toe sterk onderschat. Ik heb een poging gewaagd om toch nog zoveel 
mogelijk informatie uit de nog aanwezige bronnen te distilleren om een 
beter beeld te krijgen van de belangrijkste crisisorganisatie aan de hand 
van de regulering van de Nederlandse uitvoer naar Duitsland. Ik heb mij 
daarbij geconcentreerd op de uitvoer van landbouwprodukten omdat de 
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uitvoer van andere produkten van geringe omvang was. Bovendien was 
de uitvoer van landbouwprodukten politiek veel gevoeliger dan die van 
nijverheidsprodukten, nationaal en internationaal gezien. 

Het artikel is in vijf stukken ingedeeld. Na een uiteenzetting van de 
Nederlandse economische problemen tijdens de Eerste Wereldoorlog 
voIgt een overzicht van de ontwikkeling van de crisisorganisatiestruc
tuur. In het derde deel worden de organisaties behandeld die zich actief 
met de Nederlandse uitvoerpolitiek hebben bemoeid. Het artikel wordt 
gecomplementeerd met een kort statistisch overzicht en de conclusie. 

2. De economische problemen van Nederland 

Hoewel Nederland niet door het oorlogsgeweld getroffen werd, lieten de 
economische gevolgen ervan het land niet ongemoeid. In de eerste plaats 
bedreigde de oorlog de voedselvoorziening. Ondanks het feit dat Neder
land landbouwprodukten exporteerde, was Nederland voor zijn le
vensmiddelen grotendeels afhankelijk van het buitenland. De grote Ne
derlandse agrarische overschotten betroffen vooral 'luxe' levensmidde
len, in het bijzonder zuivel- en vleesprodukten en groenten. In het bij
zonder voor granen, als grondstof voor brood en veevoeder, was Neder
land afhankelijk van buitenlandse aanvoer. Verder was ook de binnen
landse agrarische produktie afhankelijk van buitenlandse kunst
meststoffen. De aanvoer van de genoemde produkten werd tegelijker
tijd beheerst door de geallieerden en Duitsland. Door deze tweezijdige 
afhankelijkheid en de ligging tussen de oorlogvoerende landen was Ne
derland bijzonder kwetsbaar. 

Economische betrekkingen met Groot-Brittannie 
De aanvoer van de meeste essentiele produkten werd beheerst door 
Groot-Brittannie, die met behulp van haar vloot aile scheepvaartverkeer 
met Nederland aIs bestemming kon controleren. Voor de oorlog voerde 
Nederland van overzee veevoeder, zoals mai"s, gerst, erwten, rogge en 
krachtvoederkoeken, in. Daarnaast was de overzeese invoer van kunst
meststoffen, zoals Chilisalpeter en zwavelammoniak van groot belang. 
Tarwe voor menselijke consumptie kwam voor de oorlog met name uit 
Rusland. Na aanvang van de oorlog was handelsverkeer met Rusland 
onmogelijk en moesten ook tarwe en andere consumptiegranen van 
overzee aangevoerd worden. Groot-Brittannie kon van deze afhanke
lijkheid gebruik maken om Nederland onder druk te zetten om de Ne
derlandse uitvoer naar Duitsland te reduceren. 

De economische oorlogvoering begon op 20 augustus 1914, toen de 
Britse regering een blokkade tegen de Centrale rijken instelde. Met deze 
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blokkade werd in de eerste plaats de doorvoer van overzeese goederen 
via Nederland naar Duitsland getroffen. Maar de geallieerden probeer
den de doorvoer van steeds meer categorieen goederen via Nederland 
naar Duitsland te verhinderen. En uiteindelijk werd op 11 maart 1915 
bepaald dat in principe geen enkel goed Duitsland meer zou mogen be
reiken. Tegelijkertijd verscherpten de Britten regelmatig hun blokkade
maatregelen, waarvan Nederland in sterke mate de gevolgen ondervond. 

Economische betrekkingen met Duitsland 
Duitsland's belangrijkste exportprodukt naar Nederland voor de oorlog 
was kolen. Weliswaar hebben voor de oorlog ook de Britten kolen naar 
Nederland geexporteerd, maar na augustus 1914 werd de aanvoer hier
van uit Groot-Brittannie steeds minder belangrijk. Bovendien beheerste 
Duitsland vanaf oktober 1914 de Belgische kolenmijnen. Het was dus 
essentieel voor Nederland om een overeenkomst met Duitsland te sluiten 
om de noodzakelijke hoeveelheden kolen te kunnen verkrijgen. Van 
grote waarde was ook de invoer van industriele grondstoffen zoals ijzer, 
staal, chemicalien, verfstoffen, hout, steen en cement uit Duitsland en 
door Duitsland gecontroleerde gebieden. Voor de Nederlandse en Indi
sche industrie waren tevens Duitse machines van belang. Verder bleef 
Duitsland kunstmeststoffen zoals potas, Thomasslakkenmeel en zwa
velzure ammoniak, leveren, ook al werd in deze sector tijdens de oorlog 
het belang van de overzeese aanvoer relatief groter. Ten slotte vulde het 
Nederlandse leger zijn wapenarsenaal aan met Duitse en Oostenrijkse 
wapens en munitie. 

Aan de andere kant was Nederland voor Duitsland vooral van belang 
als doorvoerland. Nederlandse landbouwprodukten van eigen bodem 
kwamen voor de oorlog slechts in zeer beperkte mate in Duitsland te
recht vanwege het Duitse protectionisme. Na de aanvang van de oorlog 
werden echter aIle beperkende maatregelen ingetrokken, zodat hier een 
structurele verandering plaats yond. 

De ontwikkeling van de Nederlandse uitvoer na augustus 1914 
Verschillende factoren zorgden er voor dat de Nederlandse uitvoer zich 
na het begin van de Eerste Wereldoorlog drastisch in de richting van 
Duitsland orienteerde. De geallieerde economische blokkade van Duits
land leidde tot een sterk vergrote vraag van Duitsland naar levensmidde
len op neutrale markten. Vanwege de geisoleerde positie van de Centrale 
Rijken waren Duitse opkopers bereid om exorbitante prijzen te betalen. 

Aan de andere kant verviel Groot-Brittannie als afzetmarkt voor de 
meeste Nederlandse landbouwprodukten. Dit land kon relatief goed
koop via de dominions en de rest van de wereldmarkt aan haar le-



SMIDT EXPORT NAAR DUITSLAND IN W.O. I 105 

vensmiddelenbehoefte voldoen en was daarom nauwelijks bereid om 
met Duitsland op de Nederlandse markt te concurreren. Bovendien 
werd het scheepvaartverkeer tussen Nederland en Engeland bemoeilijkt 
door mijnenvelden en Duitse onderzeeboten. Afgezien van het verlies 
aan scheepslieden en schepen had dit ook gevolgen voor de transport
en verzekeringskosten. 

Door deze situatie werd Nederland een gat in het net van de geallieer
de blokkade. De Nederlandse regering schond formeel de neutraliteit 
niet, aangezien volgens de Londense Zeerechtdeclaratie de neutrale han
del in principe vrij was. De geallieerden eisten echter naast de territoriale 
neutraliteit ook een economische neutraliteit van Nederland. De Neder
landse regering stond op het standpunt dat de uitvoer niet ter wille van 
een zijde belnvloed kon worden, aangezien dit een onneutrale daad zou 
zijn. 

3. De Nederlandse uitvoercontrole: 
het ontstaan van verschillende crisisorganisaties 

Om de gecompliceerde problematiek van de Nederlandse handel met het 
buitenland te kunnen beheersen werd een groot aantal crisisorganisaties 
opgericht. Dit gebeurde zowel door de overheid als door particuliere in
stellingen. De Nederlandse reacties op de economische problemen wer
den gekenmerkt door hun ad hoc karakter. Allereerst werd dit veroor
zaakt door de verwachting dat de oorlog niet lang zou duren. Daarnaast 
werden de ad hoc reacties gelnspireerd door de onwil van de overheid 
om in te grijpen in de vrije-markteconomie. Vaak was het zo dat voor 
elk probleem een nieuwe organisatie opgericht werd. In deze stu die 
wordt aIleen ingegaan op de belangrijkste overkoepelende organisaties. 

De basis: Het uitvoerverbodensysteem 
Al aan het begin van de oorlog was het duidelijk dat de binnenlandse 
voedselvoorziening gevaar liep. De overzeese invoer van landbouwpro
dukten en -grondstoffen verminderde en de Duitse vraag naar Neder
landse produkten steeg plotseling sterk. Met dit gevaar voor ogen nam 
de regering onder leiding van Cort van der Linden al in de eerste dagen 
van de oorlog maatregelen om de uitvoer te beperken. Op 3 augustus 
1914 werd in recordtijd een wet aangenomen, waarbij de regering de be
voegdheid kreeg om de uitvoer van nader te bepalen artikelen bij Ko
ninklijk Besluit te verbieden. Dit was de basis voor het functioneren van 
de crisisorganisaties. 

In de eerste week van augustus werd de uitvoer van de belangrijkste 
goederen, die de krijgsmacht nodig had, verboden. Ook bij het verb ie-
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den van de uitvoer van belangrijke grondstoffen voor levensmiddelen 
had men in eerste instantie de voedselvoorziening van stellingen en ste
den met garnizoenen in gedachten. Deze beperkte keuze werd gelnspi
reerd door de algemene verwachting dat de oorlog niet lang zou duren. 

Maar geleidelijk begon het besef door te dringen dat de oorlog langer 
zou duren dan enkele maanden. De nadruk kwam steeds meer te liggen 
op de voedselvoorziening van het gehele yolk. De uitvoerverbodenwet 
werd na enige weken voornamelijk nog gebruikt voor de beheersing van 
de voedselvoorraden. De regering Cort van der Linden stelde zich op het 
stand punt dat aIleen ingegrepen zou worden wanneer de levensstan
daard van de bevolking ernstig zou worden geschaad in verb and met de 
oorlogsomstandigheden. Dit hield in dat voor de volksvoeding essentiele 
levensmiddelen in voldoende mate in het land moesten blijven. 

Maar aangezien van de meeste van deze produkten nog vrij grote 
voorraden aanwezig waren, werd de uitvoer hiervan niet onmiddellijk 
verboden. Zo kon het gebeuren dat in de laatste maanden van 1914 gro
te hoeveelheden levensmiddelen en vooral vee door Duitsers in Neder
land werden opgekocht en uitgevoerd. Deze levensmiddelen dreigden 
voor minder draagkrachtigen onbetaalbaar te worden. Na enkele maan
den werd de regering dan ook gedwongen om de uitvoer van deze artike
len selectief te verbieden. Vanaf 15 augustus 1914 was het namelijk mo
geIijk geworden om ontheffingen te verlenen op bestaande en nog uit te 
vaardigen uitvoerverboden. 

Rijksbureaus fer regu/ering van de uitvoer 
Het eerste artikel, waarvoor gebruik gemaakt werd van de mogelijkheid 
om ontheffingen te verlenen van uitvoerverboden, was suiker. Dit arti
keI vormde trouwens een uitzondering op de regel dat de hoogste prijzen 
door Duitsers werden betaald. Suiker werd voornamelijk naar Engeland 
uitgevoerd. Om te voorkomen dat er teveel suiker zou worden uitge
voerd werd op 7 augustus 1914 een uitvoerverbod voor suiker uitgevaar
digd en werd de uitvoer van suiker gereguleerd. De producenten, raffi
nadeurs en exporteurs werden door minister van Landbouw M.W.F. 
Treub gedwongen tot een vergelijk te komen voor wat betreft het uit
voerpercentage. In ruil voor de uitvoervergunningen moesten de expor
teurs een (wekelijks) bepaald percentage van de uit te voeren hoeveel
heid van het artikel ter beschikking stellen aan de regering tegen vast
gestelde maximumprijzen. Deze regeling werd gelnstitutionaliseerd in 
een commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende 
belangengroepen. Deze commissie moest adviseren bij de uitvoering van 
de regeling en moest er toezicht op uitoefenen3

• 

Deze suikerregeling heeft voor wat betreft de organisatiestructuur 
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model gestaan voor de regulering van de uitvoer van andere produkten. 
Nog in 1914 werd overgegaan tot de uitvoerregulering van kaas en bo
ter. De uitvoer van deze produkten werd verboden op respectievelijk 26 
en 29 oktober 1914. Voor beide produkten werden op dezelfde dagen 
zogenaamde Rijks Centraal Bureaus opgericht met als voorbeeld de sui
kercommissie. Deze Rijks Centraal Bureaus voor de uitvoer van respec
tievelijk kaas en boter werden belast met de controle op de naleving van 
de desbetreffende bepalingen en de afgifte van uitvoervergunnningen. 
De centrale bureaus werden ook belast met de distributie van het des be
treffende artikel. Door middel van deze bureaus werd een samenhang 
gebracht tussen de uitvoer en de binnenlandse levensmiddelendistribu
tie, c.q. de prijsbeheersing van levensmiddelen. De rijksbureaus ter re
gulering van de uitvoer stonden dan ook rechtstreeks onder leiding van 
het ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel. In het begin van 
1915 werden rijksbureaus opgericht ten behoeve van de uitvoer van var
kens en varkensvlees, aardappelen en pluimvee. 

Helaas sloop een structurele fout in de regulering van de uitvoer. 
Voor suiker had de suikercommissie in overleg met het ministerie van 
Landbouw eerst de binnenlandse behoeft aan ruwe en geraffineerde sui
ker vastgesteld, waarna het produktieoverschot uitgevoerd kon worden. 
Voor de andere produkten werd echter een andere regeling opgesteld. Al 
onder het bewind van Treub als minister van Landbouw (tot 19 novem
ber 1914) werden de te distribueren hoeveelheden van deze produkten 
afhankelijk gemaakt van de uitvoer en niet van de behoefte van de 
bevolking4

• De minister bepaalde namelijk (meestal wekelijks) het per
centage van de totale hoeveelheid uitvoer van een bepaald artikel die de 
exporteurs aan de regering ter beschikking moest stellen tegen vast
gestelde maximumprijzen. Op deze manier oefende de regering slechts 
indirect invloed uit op de hoeveelheid goederen die voor de distributie 
gebruikt konden worden. 

Het kwam dan ook voor dat de hoeveelheden te distribueren goede
ren, die met behuip van dit systeem ter beschikking kwamen van de re
gering, de behoefte niet dekten. In dergelijke gevallen was de minister 
van Landbouw gedwongen de uitvoer geheel stil te Ieggen. Maar op dat 
moment waren de exporteurs, die niets exporteerden, ook niet verplicht 
iets aan de regering te Ieveren. De goederen waren dan aan het vrije 
marktmechanisme overgeleverd, hetgeen ais Iogisch gevolg had dat de 
prijzen enorm stegen zolang de produktie de behoefte niet dekte. Dit ge
beurde onder andere met kaas toen de uitvoer hiervan tussen 24 oktober 
en 7 december 1915 werd stilgelegd5

• Toch werd op deze weg doorge
gaan. 
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Centralisatie van de uitvoerregu/ering: De Commissie inzake de Voe
ding van Mensch en Dier 
De samenwerking tussen overheid en particulieren bleef bij de rijksbu
reaus vooralsnog beperkt tot enkele artikelen, maar ook op het coordi
nerend niveau wenste de regering gebruik te maken van de deskundig
heid van particuliere organisaties . Met de oprichting van het Koninklijk 
Nationaal Steuncomite (KNS) op 10 augustus 1914 was hiertoe al een 
aanzet gegeven. De samenwerking op het gebied van de uitvoer met deze 
organisatie was echter niet effectief genoeg, vooral vanwege de brede 
opzet van het Steuncomite. 

Een verdere particuliere betrokkenheid bij de regulering van de uit
voer was ook gewenst vanwege de grote hoeveelheid werk die op het mi
nisterie van Landbouw, Nijverheid en Handel afkwam. Het probleem 
was dat er een groot gebrek was aan coordinatie op het gebied van de 
uitvoerpolitiek en de handelspolitiek in het algemeen. De Nederlandse 
regering reguleerde de uitvoer ad hoc door mid del van uitvoerverboden. 
Maar dit was een tamelijk bot middel. In 1914 werden af en toe uitvoer
verboden weer ingetrokken en sommige werden binnen enkele weken 
daarna weer uitgevaardigd, al naar gelang de voorraad van het des be
treffende artikel. Verder moest de uitvoer weer in verb and gebracht 
worden met de voedselvoorziening en -distributie, op welk gebied parti
culiere organisaties de meeste kennis hadden. 

Om de problemen op dit gebied op te lossen werden op 5 januari 1915 
binnen het Koninklijk Nationaal Steuncomite twee subcommissies opge
richt. Er werd een onderscheid gemaakt tussen landbouw- en nijver
heidsprodukten. Voor de eerste categorie werd de Fourageeringscom
missie van het KNS omgezet in de (Sub-) Commissie voor de Voeding 
van Mensch en Dier (CVMD). Voor de nijverheid werd de Nijverheids
commissie opgericht. Beide commissies hadden in eerste instantie voor
namelijk een adviserende taak. Zo gaf de commissie advies over welke 
artikelen (gedeeltelijk) uitgevoerd zouden kunnen worden. 

Beide commissies zouden echter al snel gebruikt worden ten behoeve 
van de uitvoercentralisatie. Op 6 mei 1915 werd de Commissie voor de 
Voeding aangewezen om de uitvoervergunningen voor landbouwpro
dukten af te geven. Voor nijverheidsprodukten werd de Nijverheids
commissie aangewezen. De uiteindelijke beslissingsbevoegdheid bleef 
echter bij het ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel. Binnen 
dit ministerie werd het Uitvoercertificatenbureau ingesteld, waarvan het 
hoofd aIle door de beide subcommissies van het KNS af te geven uit
voervergunningen moest ondertekenen. 
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De reorganisatie van oktober 1915: Het exportverenigingensysteem 
De radicaal-liberale regering was absoluut niet gelukkig met dit ingrij
pen in het vrije marktmechanisme. Daarnaast groeide het besef dat de 
oorlog steeds langer zou kunnen gaan duren. Daarom wenste de rege
ring het zwaartepunt van de uitvoerregulering bij particuliere instellin
gen te leggen. De verenigingen van belanghebbenden konden beter dan 
ambtenaren onderhandelen met individuele exporteurs over de beschik
baar te stellen hoeveelheden en over de prijs voor die goederen. 

In oktober 1915 kwam dan ook een wezenlijke verandering tot stand 
in de organisatiestructuur van de uitvoerregulering. In een circulaire van 
29 september 1915 zette de minister van Landbouw, F.E. Posthuma, een 
plan uiteen voor een betere organisatie van de levensmiddelendistribu
tie. Volgens het plan van Posthuma zouden de bestaande Rijksbureaus 
worden omgezet in verenigingen van belanghebbenden (in het algemeen 
spraakgebruik export- of levensmiddelenverenigingen genoemd). Deze 
zouden elk onder toezicht komen te staan van een Rijkscommissie van 
Toezicht (zie figuur 1). 

Aan dit nieuwe systeem kleefden echter enige nadelen. De consumen
ten waren niet vertegenwoordigd, zodat de belangen van producenten en 
exporteurs de overhand hadden. Dit leidde regelmatig tot een te grote 
uitvoer. Minstens zo belangrijk was dat de uitvoerconsentenregeling 
voor de produkten van de opgerichte verenigingen niet langer onder de 
coordinatie van de Commissie voor het Handelsverkeer met het Buiten
land vie!. Deze commissie was in het voorjaar van 1915 opgericht ten 
behoeve van het Nederlandse uitvoerbeleid. Doordat het uitvoerbeleid 
voor de belangrijkste Nederlandse uitvoerprodukten voor een belang
rijk deel aan de nieuw opgerichte exportverenigingen werd overgelaten 
kon de Commissie voor het Handelsverkeer slechts indirect gebruik ma
ken van de uitvoer van de desbetreffende produkten om de invoer uit 
Duitsland te stimuleren. De Commissie voor het Handelsverkeer wordt 
in het derde deel uitgebreider behandeld. 

Samenhang tussen uitvoer en distributie: De Commissie van Bijstand in
zake de uitvoering van de Distributiewet 1916 
In 1916 bestond de behoefte om ook de coordinatie van de distributie 
nader te regelen, in samenhang met de uitvoerregulering. Hieruit kwam 
de Distributiewet 1916 en de Commissie van Bijstand inzake de uitvoe
ring van de Distributiewet 1916 voort. De vooraanstaande reder A.G. 
Kroller werd op de dag van de installatie, 9 augustus 1916, tot voorzitter 
ervan benoemd. Het was helaas niet mogelijk een goed inzicht te verkrij
gen in het functioneren van de commissie, aangezien het archief van de 
commissie tijdens mijn onderzoek gei'nventariseerd werd. Volgens de 
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vage taakstelling van de commissie moest deze zich in het bijzonder be
zig gehouden hebben met distributieproblemen. Daarnaast werd de 
commissie echter direct betrokken bij de onderhandelingen met Duits
land over de uitvoer van landbouwprodukten. De Commissie van 
Bijstand had vooral via Kroller een grote invloed op minister 
Posthuma6

• 

Verscheidene organisaties berichtten negatief over de bemoeienissen 
van de Commissie van Bijstand met de regulering van de uitvoer. Van 
Aalst, president van de NOT, yond dat de Commissie van Bijstand zich 
moest blijven beperken tot het bestuderen van de binnenlandse behoef
te, terwijl het advies over de uitvoer aan de Commissie inzake de Voe
ding van Mensch en Dier voorbehouden zou moeten blijven7

• De kritiek 
werd verder veroorzaakt doordat de commissie rechtstreeks met de ex
portverenigingen onderhandelde zonder contact op te nemen met de 
Rijkscommissies van Toezicht. De Commissie van Bijstand sprak daar
bij niet aIleen over de bijdrage van de desbetreffende vereniging aan de 
voedselvoorziening, maar ook over de uitvoer van deze produkten8

• Dit 
bracht af en toe consternatie teweeg bij die organisaties die zich met de 
uitvoering van de handelspolitiek bezig hielden. 

De reorganisatie van het exportverenigingensysteem in 1918 
Het exportverenigingensysteem bleef gedurende het grootste deel van de 
oorlog bestaan. Pas toen de oorlog zijn einde naderde deed zich weer 
een structurele wijziging voor. Doordat de Nederlandse uitvoer halver
wege 1918 bijna geheel stillag zag de regering niet ianger het nut in van 
een grote particuiiere betrokkenheid en de grote administratieve 
rompslomp die dit met zich mee bracht. Op 1 mei 1918 werden de le
vensmiddelenverenigingen in Rijkskantoren omgezet. De Rijkscommis
sies van Toezicht werden omgezet in Commissies van Advies. Doordat 
de uitvoer van vele produkten sterk verminderd of gestopt was werden 
de produkten van meerdere verenigingen onder een Rijkskantoor ge
voegd. Deze reorganisatie had toch een vergroting van het aantai be
trokken ambtenaren en een sterke verhoging van de kosten tot gevolg. 
Bovendien bleven de leiders en personeelsleden van sommige kantoren 
zich te onafhankelijk gedragen. Ook deze reorganisatie was dus geen 
ondubbelzinnige verbetering. De verbeterde hierarchieke verhouding tot 
de minister van Landbouw werd echter verwelkomd9

• 
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4. Onderhandelingen met de oorlogvoerende partijen. 
Crisisorganisaties en de Nederlandse handelspolitiek 

III 

De hierboven beschreven organisaties waren primair bedoeld om het 
probleem van de voedselvoorziening te helpen oplossen. Daarnaast wa
ren deze organisaties behulpzaam bij de regulering van de uitvoer naar 
aanleiding van internationale afspraken. De coordinatie van de intern a
tionaal gereguleerde handel werd echter door steeds wisselende organi
saties op zich genomen. 

De NOT: Bemiddelaar voor de economische betrekkingen met Oroot
Brittannie en de andere geallieerden 
De Nederlandse uitvoer naar Duitsland werd voor een groot deel be
paald door de invoer van overzee. Daarom is het van belang om te weten 
hoe de Nederlandse invoer gereguleerd werd en hoe de invoerregulering 
in verb and gebracht werd met de uitvoerregulering. 

Doordat de regering zich in 1914 afzijdig hield van hulp aan de Britse 
blokkade grepen Nederlandse handelskringen in. Om de aanvoer van 
overzee te kunnen continueren waren zij bereid Groot-Brittannie de ga
rantie te geven dat de ingevoerde artikelen niet in Duitsland terecht zou
den komen. Om deze garantie waar te kunnen maken hadden de too
naangevende reders en kooplieden zich verenigd in de Nederlandsche 
Overzee Trustmaatschappij (NOT). Dit gebeurde op 23 november 1914, 
na intensief overleg met de Britse handelsattache Sir Francis Oppenhei
mer, maar ook met de Nederlandse regering . 

De NOT legde de garantie om de ingevoerde goederen niet weer uit 
te voeren via contracten op aan reders en importeurs. Bij het breken van 
een contract werden zeer hoge boetes opgelegd en werd de betrokken fir
ma op een zwarte lijst geplaatst. Om contractbreuken te achterhalen 
stelde de NOT een steeds groeiend aantal controleurs en inspecteurs 
aan. Dit systeem zorgde ervoor dat van elk artikel, waarvoor de NOT 
overeenkomsten met de Geallieerden sloot, de uitvoer naar Duitsland 
sterk verminderde en vaak volledig afgesneden werd. Hiermee was tege
lijkertijd de invoer vrij effectief gecentraliseerd. Vooroorlogse voorra
den en puur binnenlandse produkten vielen niet onder de NOT-controle 
en waren dus zogenaamd 'NOT-vrij' . 

Formeel stond de NOT volledig los van de overheid. C. Smit toont 
echter aan dat dit een fictie was. De Britse regering stelde zich niet tevre
den met een overeenkomst met de NOT aIleen. Ook de Nederlandse re
gering had zich hieraan moeten binden. Na een hardnekkige oppositie 
van minister van Buitenlandse Zaken J . Loudon werd een nota tussen 
hem en Sir Francis Oppenheimer uitgewisseld. Hierin werd verklaard 
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dat de overeenkomsten tussen de Britse regering en de NOT 'will form 
the natural complement of this note'IO. De Nederlandse regering was 
hiermee gebonden aan de NOT -overeenkomsten. Bij de regulering van 
de uitvoer met Duitsland moest daarom terdege rekening gehouden wor
den met de garanties die de NOT aan de geallieerden gegeven had. De 
NOT zou daarom ook betrokken worden bij de centralisering van de 
uitvoer in het voorjaar van 1915. 

De Nederlands-Duitse handelspolitiek tot de zomer van 1915 en de 
Commissie voor het Handelsverkeer met het Buitenland 
Naast de centralisatie van het uitvoervergunningensysteem in de Com
missie inzake de Voeding van Mensch en Dier voor binnenlandse doel
einden werd tegelijkertijd gepoogd ook een uitvoercentralisatie ten op
zichte van Duitsland te verwezenlijken. Dit was wenselijk geworden 
vanwege Duitse pogingen om de Nederlands-Duitse handel te beheersen. 
In 1914 en de eerste maanden van 1915 had Duitsland geprobeerd om 
de hele handel door middel van ruilakkoorden te drijven. De Nederland
se regering had dit geweigerd. Volgens M.W.F. Treub was dit volkomen 
gerechtvaardigd, want 'Duitschland had niet minder behoefte aan ver
schillende producten van den Nederlandschen land- en tuinbouw dan 
wij aan Duitsche kolen'lI. C. Smit merkt echter terecht op dat het struis
vogelpolitiek zou zijn geweest, indien wij geen rekening zouden hebben 
gehouden met onze behoefte aan Duitse goederenl2. Daarom werd in de 
praktijk weI geruild, ook al probeerde men dat aan Nederlandse zijde 
zoveel mogelijk te vermijden. 

Ook zonder ruilakkoorden hielden de Duitsers rekening met onze uit
voer voor wat betreft hun eigen uitvoer naar Nederland. Dit bleek bij
voorbeeld uit de correspondentie tussen een Nederlands bedrijf dat zink 
uit Duitsland in wou voeren. Het Verband Deutscher Zinkwalzwerke 
GmbH antwoordde in maart 1915 dat: 
'Da die deutsche Regierung unter allen Umstanden auf eine in entspre
chenden Wertverhaltnis stehende Gegenleistung als Equivalent fUr jede 
zu bewilligende Ausfuhr besteht' 
niet geleverd kon worden zonder compensatiel3

• Duitsland had bijvoor
beeld op de intrekking van vele uitvoerverboden half augustus 1914 ge
reageerd door weer meer kolen uit te voeren. 

Aan Duitse zijde streefde men in eerste instantie naar een even wicht i
ge handelsbalans om de koers van de mark niet nog verder onder druk 
te zetten. Daarom was het in het eigen belang van Duitsland om kolen 
naar Nederland uit te voeren, aangezien anders de Nederlandse produk
ten met goud betaald zouden moeten worden. 

Duitsland wenste echter in toenemende mate bepaalde produkten van 
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Nederland te ontvangen. Ten eerste gingen het om de artikelen, waar
voor Nederland uitvoerverboden had uitgevaardigd omdat de desbetref
fende voorraden gevaar liepen. Zo bezat Nederland in 1914 relatief gro
te voorraden tin en rijst, waarvoor echter nauwelijks op aanvulling ge
hoopt mocht worden. Daarnaast eiste Duitsland regelmatig de levering 
van artikelen die vanwege de NOT -garanties niet uitgevoerd mochten 
worden. Vooral die eisen waren zeer irritant, aangezien ze onder geen 
enkel beding ingewilligd zouden kunnen worden. Om goederen die niet 
vrij uitgevoerd mochten worden toch zoveel mogelijk te verkrijgen zette 
Duitsland Nederland onder druk. Dit gebeurde door mid del van het op
houden van de uitvoer. 

Onder andere met dit doel voor ogen werd de uitvoer van strategische 
goederen aan Duitse zijde gecentraliseerd. De centralisatie had allereerst 
een binnenlands aspect. Al vanaf het begin van de oorlog regelde Duits
land door middel van zogenaamde Kriegs-Rohstoff-Gesellschaften de 
produktie, aanvoer, verdeling en gebruik van de belangrijkste 
grondstoffen. Deze organisaties konden echter ook een middel zijn bij 
het onder druk zetten van neutrale landen zoals Nederland. 

Duitsland had hier aIle belang bij want de Nederlands-Duitse handels
balans sloeg duidelijk in het voordeel van Nederland door. Een voor de 
oorlog ondenkbaar groot deel van de uitvoer ging naar Duitsland. De 
verschillende Duitse instanties en particuliere handelaren deden elkaar 
concurrentie aan, waardoor de prijzen van vele goederen omhoog scho
ten. In een afgeluisterd telefoongesprek tussen de Duitse consul in Rot
terdam, Gneist, en de gezant te Den Haag, Baron von Hartogensis 
klaagdc de eerste over de uitvoerverboden, die de Duitse industrie bena
deelden. 'Die Schweine verdienen hier Millione[n], Deutschland ist 
wirklich schwach und kurzsichtig gewesen' 14. 

Naar aanleiding van deze situatie werd onder andere in maart 1915 de 
Zentralstelle fUr Ausfuhrbewilligungen voor kolen, cokes en briketten 
opgericht. Kolen was het belangrijkste exportgoed van Duitsland naar 
Nederland. Volgens het Duitse gezantschap was het niet de bedoeling 
om met de instelling dit uitvoerbureau te snijden in 
'( ... ) l'approvisionnement des pays neutres; tout au contraire elles desi
rent autant que possible augmenter l'exportation dans ces pays, pourvu, 
naturellement, que ceux-ci s'efforcent eux aussi, de tenir compte d'une 
maniere prt!venante des interets Allemands' 15. 
Het ministerie van Buitenlandse Zaken antwoordde hierop dat deze no
ta geheel beantwoordde: 
'( ... ) it sa ligne de conduite inspire du desir de ne soumettre Ie commerce 
entre les deux pays it aucune mesure restrictieve que ne soit dictee par 
la necessite de pourvoir aux besoins de la pro pre populations'16. 
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Afgesproken werd Op experimentele basis dat produkten waarvan Ne
derland of Duitsland een overschot bezat zonder enige administratieve 
belemmering uitgevoerd zouden worden. Deze onderlinge handelspoli
tiek werd de 'politiek van welwillendheid' genoemd. De surplus
produktie betrof voor wat betreft Nederland voorallandbouwproduk
ten. Duitsland leverde voornamelijk kolen, ijzer, staal, potas, zout, che
micalien, verfstoffen, hout, steen, cement en machines. Zo had de ad 
hoc politiek zich in het voorjaar van 1915 in een algemene Nederlands
Duitse handelsafspraak uitgekristaIliseerd. Nederland bleef echter lijden 
onder de evenwel verminderde Duitse economische druk. 

In Nederland deed zich daarom in navolging van de Duitse uitvoer
centralisering in toenemende mate een behoefte gevoelen om eveneens 
een verb and aan te brengen tussen in- en uitvoer. In mei 1915 werd hier
toe de aanzet gegeven. De uitvoercentralisatie, speciaal ten opzichte van 
Duitsland, werd verwezenlijkt door middel van de oprichting van de 
Commissie voor het Handelsverkeer met het Buitenland (CHB). In feite 
gaat het hier om de eerste poging tijdens de Eerste Wereldoorlog om de 
uitvoer te centraliseren. Opmerkelijk is dat dit initiatief werd geken
merkt door een grote betrokkenheid van particulieren en een goede sa
menwerking met de regering. Vooral deze poging, de eerste van drie, is 
door vorige auteurs bijna volledig over het hoofd gezien. De gegevens 
over deze organisatie zijn dan ook zeer summier en het is moeilijk om 
een beeld van het beleid van deze commissie te reconstrueren. 

In de Commissie voor het Handelsverkeer werkten de afdelingshoof
den van de ministeries van Landbouw, Nijverheid en Handel, Buiten
landse Zaken, Financien en Oorlog samen met de NOT, de Commissie 
inzake de Voeding van Mensch en Dier en de Nijverheidscommissie. 
Formeel werd de CHB door de Nederlandsche Overzee Trustmaatschap
pij opgericht. De commissie was echter aileen administratief bij de NOT 
ondergebracht en was verder onafhankelijk. 

Om een verband aan te kunnen brengen tussen in- en uitvoer zouden 
aIle aanvragen voor uitvoerconsenten via de CHB gaan. 
'In het algemeen werd geen vergunning tot uitvoer verleend en geen on
derhandeling van algemeenen aard omtrent invoer gevoerd, zonder dat 
zij daarvan kennis droeg of daartoe rechtstreeks meewerkte' 17. 

Vanaf begin mei 1915 werden de uitvoervergunningen aan het uitvoe
rend lid van de CHB, J.T. Linthorst Homan, gestuurd. Hij en de voor
zitter van de CHB, A.G. Kremer, zouden de onderhandelingen voeren. 
De laatste reisde regelmatig naar Berlijn, waar hij goede contacten op
bouwde met de Duitse Generale Staf. De CHB richtte zich uitsluitend 
op de Centrale rijken. Deze commissie bepaalde welke aanvragen voor 
invoer uit Duitsland en Oostenrijk-Hongarije goedgekeurd zouden wor-
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den. Deze aanvragen kwamen pas bij deze commissie binnen wanneer 
de invoer uit Duitsland niet via de vrije handel bewerkstelligd kon wor
den. Verder zorgde de commissie voor de verrekening van het verschil 
tussen in- en uitvoer. 

De Commissie voor het Handelsverkeer was in feite het Nederlandse 
instrument om ruilhandel met Duitsland te bedrijven. Dit werd conform 
de Nederlandse handelspolitiek zoveel mogelijk voorkomen, maar was 
in vele gevaIlen toch onontkoombaar. Ook de algemene uitvoerpolitiek 
werd regelmatig besproken. Vanwege de brede en deskundige samenstel
ling had de CHB een grote invloed op de totstandkoming van de han
delspolitiek. 

In een overzicht van de handelspolitiek van april tot oktober 1915 
stelde A.G. KroIler dat de politiek van welwillendheid niet nalef was. AI 
na de Nederlands-Duitse afspraak om uit te voeren wat de landen kon
den missen kwam een groot aantal Duitse uitvoerconsenten af. Aileen 
voor kleurstoffen, kali en steenkolen bleef een loyale uitvoer achterwe
ge. Voor de kleurstoffen en kali gold dat de Duitse fabrikanten weiger
den om deze aan de NOT te consigneren. In Duitsland was namelijk een 
overtrokken beeld van de NOT ontstaan als zijnde een verlengstuk van 
het Britse blokkadeministerie. AIleen voor steenkolen gold dat Duits
land 40.000 ton per maand had gekort om deze voor ruilonderhandelin
gen, 'zur politischen Verwertung', te gebruiken. KroIler schreef deze 
schending van de overeengekomen politiek toe aan de ontstemming, die 
de nogal duidelijke medewerking van de Nederlandse douane aan de 
NOT had gewekt. Hij concludeerde dat een Nederlandse poging om 
Duitsland te dwingen zich geheel conform aan de overeengekomen han
delspolitiek te houden een averechts effect zou hebben18. 

J. T. Linthorst Homan beoordeelde achteraf de politiek van welwil
lendheid evenals KroIler positief. Een stringente ruilpolitiek was volgens 
hem niet goed uitvoerbaar'9 • Doorslaggevend was dat het voornaamste 
wat Nederland te bieden had landbouwprodukten waren. Deze waren 
ten eerste seizoensprodukten en waren bovendien vaak aan bederf on
derhevig. Ze moesten dus binnen een bepaalde termijn uitgevoerd wor
den, in tegenstelling tot de Duitse exportprodukten. 

Overeenkomsten met beide partijen: Het Landbouw Export Bureau 
Mede onder invloed van de politiek van welwillendheid vertoonde de 
omvang van de Nederlands-Duitse handel in 1915 over het algemeen een 
stijgende lijn, ondanks het groeiend aantal uitvoerverboden. De geal
lieerden zagen dit met lede ogen aan. Tot augustus 1915 had Groot
Brittannie zich beperkt tot het tegengaan van doorvoer van overzeese 
goederen met behulp van de Overzeetrust. Vanaf die tijd zetten de ge-
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allieerden Nederland onder druk om ook de uitvoer van haar eigen land
bouwprodukten naar Duitsland te beperken. Dit gebeurde door Neder
land voor bepaalde artikelen op rantsoen te stellen. 

De kwestie werd acuut toen in het najaar van 1915 de aanvoer van 
mai's het pas vastgestelde rantsoen bleek te overschrijden. De in aan
tocht zijnde schepen met mals werden in Engeland aangehouden. De 
NOT wist deze midden december vrij te krijgen onder andere op de 
voorwaarde dat er voor eind maart 1916 een overeenkomst zou worden 
gesloten ter beperking van de uitvoer van landbouwprodukten naar 
Duitsland. Mocht dat niet lukken, dan zou het rantsoen voor mai's en 
rogge nog sterker worden teruggebracht. 

Volgens het Britse standpunt mochten landbouwprodukten van dier
lijke oorsprong, als rundvee, varkens, spek, melk en kaas niet geexpor
teerd worden. Deze produkten waren namelijk geproduceerd met be
hulp van veevoeder, dat onder NOT-voorwaarden gei'mporteerd was. 
Varkens kregen in dit kader de bijnaam 'mai's op poten'. Daarnaast 
wensten de Britten ook een regeling voor andere produkten van puur 
Nederiandse oorsprong, zoals aardappelen, suiker, groenten, fruit en 
plantaardige vetten. De uitvoer hiervan naar Groot-Brittannie of Belgie 
zou vergroot moeten worden zonder dat Engeland op de markt met 
Duitse kopers zou moeten concurreren en extreem hoge prijzen zou 
moeten betalen. 

Het werd duidelijk dat de nog relatief vrije markt verder gereguleerd 
diende te worden om het politieke evenwicht tussen Groot-Brittannie en 
Duitsland te kunnen bewaren. Het ging nu om het bepalen van de be
stemming van de Nederlandse uitvoer. De regering wenste zich hier van
wege neutraliteitsoverwegingen niet in te mengen. In eerste instantie on
derhandelde daarom de NOT met Britse vertegenwoordigers. Maar to en 
een Britse commissie Nederland bezocht werd deze doorverwezen naar 
de Commissie voor het Handelsverkeer met het Buitenland. 

Op initiatief van het KoninkIijk Nederlandsch Landbouw Co mite 
(KNLC) en de Algemeenen Nederlandschen Zuivelbond werd een voor
lopige commissie van onderhandelaars opgericht, waarvan J. T. Lint
horst Homan tot voorzitter werd benoemd. Zijn benoeming lag voor de 
hand vanwege het feit dat hij voorzitter van het KNLC en uitvoerend 
lid van de CHB was20

• Doordat Linthorst Homan ook de vergaderingen 
van de uitvoerende commissie van de NOT bijwoonde had hij een bui
tengewoon goed overzicht van de situatie. Hij was dan ook de persoon 
bij uitstek om leiding te geven aan de uitvoercentralisatie op het gebied 
van landbouwprodukten. 

Linthorst Homan onderhandelde met de Britten nog voordat er een 
centrale organisatie was opgericht. Daarvoor nam hij niet aIleen contact 
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op met aile Nederlandse belanghebbenden, maar ook met de Duitse 
handelsattache Carl Gneist. Dit was no dig omdat Duitse medewerking 
vereist was om de uitvoeren naar Engeland veilig over de Noordzee te 
kunnen transporteren. En Gneist besefte dat een overeenkomst met 
Groot-Brittannie Duitsland minder erg zou benadelen dan een volledige 
blokkade van Nederland21

• 

Op 16 juni 1916 werd een overeenkomst, het zogenaamde basis of 
agreement, tussen Linthorst Homan en de British Purchasing Agency 
getekend. De overeenkomst bepaalde dat minimaal de helft van aile var
kensprodukten, 25070 van de boter en een derde van de kaas naar Groot
Brittannie uitgevoerd diende te worden. Verder zouden hooi, stro, vee
voeder, kunstmest, room en verse melk niet langer uitgevoerd mogen 
worden. Bovendien werd bepaald dat tot 1 februari 1917 de helft van 
de aardappelen en een kwart van de groenten en fruit dat naar Duitsland 
en zijn bondgenoten uitgevoerd zou worden eerst aan Groot-Brittannie 
aangeboden zouden moeten worden. In ruil hiervoor zou de Nederland
se invoer van veevoeder en kunstmest op het bestaande niveau gehand
haafd blijven22

• 

Voor de uitvoering van de overeenkomst aan Nederlandse zijde was 
een uitvoercentralisatie nodig. Aanvankelijk was het de bedoeling dat 
het Landbouwcomite de overeenkomst uit zou gaan voeren, maar dit 
stuitte op juridische en organisatorische bezwaren. Daarom werd op 
zeer korte termijn een andere oplossing gevonden. De produkten die in 
het agreement genoemd werden, vielen bijna aile onder exportverenigin
gen. Daarom werden de exportverenigingen verzocht samen te gaan 
werken om de overeenkomst uit te voeren. Hiertoe werd op 29 juni 1916 
de vereniging Landbouw Export Bureau (LEB) opgericht. Voorzitter 
werd Linthorst Homan, terwijl O. Reitsma en C. Broekema directeuren 
werden. In het LEB waren bijna aile exportverenigingen vertegenwoor
digd, die ontstaan waren in het kader van de reorganisatie van septem
ber 1915 (zie figuur 1). 

Hiermee was in feite een hernieuwde uitvoercentralisatie tot stand ge
komen. De nieuwe structuur was echter niet echt logisch. Het Land
bouw Export Bureau vertegenwoordigde bijna aile produkten, waarvan 
vanwege het verenigingensysteem het verband met de Commissie voor 
het Handelsverkeer met het Buitenland verloren was gegaan. Doordat 
Linthorst Homan de leidende persoon was van de CHB en het LEB was 
de uitvoer in feite in zijn persoon gecentraliseerd. De schakel tussen (ve
Ie) betrokken organisaties bestond dus uit een persoon. 

Het belangrijkste doel van het Landbouw Export Bureau was om de 
uitvoer van landbouwprodukten zodanig te regelen, dat na de oorlog de 
vooroorlogse handelsbetrekkingen weer hersteld zouden kunnen wor-
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den zonder rancuneuze belemmerende maatregelen van de oorlogvoe
rende landen. Secundair was de voorziening van het binnenland met de
ze landbouwprodukten. De functie van het LEB in deze was om de in
voer van kunstmeststoffen en veevoeder te bevorderen. Maar het LEB 
kon tegelijk ook gebruikt worden als tegenwicht tegenover de Duitse 
inkoopcentralisatie23 . 

Het Landbouw Export Bureau is enigszins te vergelijken met de NOT. 
Beide organisaties waren te danken aan particulier initiatief en waren 
ontstaan onder druk van de geallieerden, hoofdzakelijk Oroot
Brittannie. Vanuit Brits oogpunt werkten beide organisaties mee aan de 
blokkade van Duitsland. Daarom moet bij de beschrijving van die blok
kade niet aIleen de NOT betrokken worden, maar ook het LEB en aan
verwante organisaties. Het LEB verzocht minister van Landbouw Post
huma ook om 
'gelijke beginselen te huldigen ten opzichte van het L.E.B. als de 
N.O.T., n1. bij het treffen van maatregelen ten aanzien van landbouw
producten rekening houden met aanvoer van overzee van essentiele pro
ducten'24. 
De minister volgde de ontwikkelingen met belangstelling, maar kon 
'noch direct, noch indirect' medewerking verlenen25 . De regering werd 
overigens pas achteraf over de eerste LEB-overeenkomst geinformeerd. 

Het Landbouw Export Bureau slaagde er niet in de Britse overeen
komst in de maanden erna na te komen. Dit kwam voornamelijk door 
Duitse tegenwerking. Bovenal betrof het hier het torpederen van sche
pen, die onderweg waren van Nederland naar Engeland. Tussen 24 juni 
en 10 september 1916 werden 8 schepen met landbouwprodukten de 
grond in geboord en twee schepen werden naar bezet Belgie opgebracht. 
Pogingen van het Landbouw Export Bureau om een garantie van de 
Duitse regering te krijgen dat dit niet zou gebeuren waren mislukt. Bo
vendien waren de Duitsers niet bereid om mee te werken aan levering 
van Nederlandse landbouwprodukten aan de Belgische Reliefcommis
sie26 . Volgens het agreement gold levering aan deze Reliefcommissie als 
levering aan de geaIlieerden. 

Ook betekende het feit, dat de Nederlandse overheid geen actieve me
de werking verleende, dat grote hoeveelheden landbouwprodukten in 
strijd met de afspraken van het LEB over de oostelijke grens verdwenen. 
Verder waren de producenten, de boeren, niet van harte bereid om aan 
de regeling mee te werken. Dezen waren al gedwongen om tegen maxi
mumprijzen te leveren aan de binnenlandse marke'. 

Bovendien bracht de organisatiestructuur, zoals die na september 
1915 was ontstaan, problemen met zich mee. 
'Hoewel de statu ten der levensmiddelenvereenigingen uitdrukkelijk ver-
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melden, dat deze onder meer de regeling van den uitvoer ... ten doel 
hebben, terwijl de Commissies van Toezicht in de ruimste beteekenis 
van het woord op de handelingen der vereenigingen hebben toe te zien, 
hebben in de practijk de C. v. T . in meerdere of mindere mate de regeling 
van den uitvoer tot zich getrokken en strekken hare bemoeiingen zich 
zelfs uit tot de uitvoering der regelingen.' 
Sommige Commissies van Toezicht waren niet onmiddellijk bereid mee 
te werken aan de uitvoering van de overeenkomst28

• 

Ook van Britse en Duitse zijde was men niet tevreden. De Britten om
dat de overeenkomst niet goed uitgevoerd werd, de Duitsers omdat hun 
invoer vanuit Nederland sterk daalde. De Britten heropenden de onder
handelingen met het Landbouw Export Bureau om de bestaande over
eenkomst aan te passen. De Duitsers wensten ook een overeenkomst, 
maar hen werd te verstaan gegeven dat dit aIleen op basis van een Britse 
overeenkomst zou kunnen geschieden. Een compromis, aanvaardbaar 
voor beide zijden, werd mogelijk toen Linthorst Homan de Britten er
van wist te overtuigen dat er ook een overeenkomst gesloten diende te 
worden met Duitsland. Zonder Duitse medewerking was de uitvoering 
van een Brits-Nederlandse overeenkomst onmogelijk. Bovendien bracht 
de Nederlandse economische neutraliteit en de Nederlandse afhankelijk
heid van beide zijden met zich mee dat ook uitvoer naar Duitsland mo
gelijk moest blijven. Op 1 november 1916 werd het tweede agreement 
met de Britten gesloten. 

Vit de overeenkomst bleek dat de Britten voornamelijk de uitvoer 
naar Duitsland af wilden snijden. Er werd niet langer bepaald wat Ne
derland naar Oroot-Brittannie zou moeten uitvoeren. In plaats daarvan 
werden maxima gesteld aan wat Nederland zou mogen uitvoeren. De 
toegestane hoeveelheden werden gerelateerd aan de uitvoer naar Oroot
Brittannie. De volgende hoeveelheden mochten naar de Centralen en 
neutrale land en worden uitgevoerd: varkensprodukten 200070, boter 
400%, kaas 300%, melk en melkprodukten 33%, rundvlees 50%, 
groenten en fruit 25%. Verder zou Oroot-Brittannie het volledige Ne
derlandse overschot krijgen van schapen en schapenvlees, wol, kalveren 
en kalfsvlees. Aardappelen zouden niet mogen worden uitgevoerd zo
lang het tekort dat ontstaan was na het agreement van 16 juni niet was 
opgeheven29

• 

Nu er een overeenkomst met Oroot-Brittannie was gesloten was de 
weg vrij om hetzelfde te doen met Duitsland. Linthorst Homan en LEB
directeur Broekema vertegenwoordigden het Landbouw Export Bureau. 
Van Duitse zijde werd onderhandeld door de Deutsche Handeisstelle im 
Haag (DHH). Dit was de Nederlandse dochter van de Duitse Zentral
Einkaufsgesellschaft. Dr. Ruge van de DHH begreep dat Nederland 
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door de politi eke omstandigheden genoodzaakt was een overeenkomst 
met Groot-Brittannie te sluiten. In feite stond Duitsland in principe zelfs 
positief ten opzichte van de overeenkomst: 
'Hat England eingesehen, dass es fUr die NeutraliHit Hollands not wen
dig ist ein hollandisch-deutsches Abkommen zu schliessen und sich da
bei gebunden, dann sind Verwicklungen ausgeschlossen und wird die 
Lage fUr Deutschland leichter'Jo. 
Op 16 december 1916 werd het zogenaamde Provisorium met Duitsland 
gesloten. Over veel zaken kon nog geen overeenstemming worden be
reikt, zodat Linthorst Homan voorgesteld had een tijdelijke, provisori
sche, overeenkomst te sluiten. De overeenkomst kwam er hoofdzakelijk 
op neer dat van de meeste goederen, waarvoor het LEB zich had ver
plicht om bepaalde percentages van de uitvoer aan Groot-Brittannie te 
leveren, de rest naar Duitsland uitgevoerd moest worden. De Britten wa
ren niet te spreken over het Provisorium. 
'We assumed ... that before coming to an arrangement with the other 
side you would reserve the normal percentage for your trade with the 
neutral market. ( ... ) And yet, in spite of the fact you knew our attitude, 
an arrangement was made with DHH giving them the whole of the re
maining percentages'JI. 

Door het uitbreken van de onbeperkte duikbootoorlog op 1 februari 
1917 en de daaropvolgende Amerikaanse deelname aan de oorlog op 6 
april veranderde de situatie drastisch. De geallieerden hielden neutrale 
schepen vast om te voorkomen dat de neutrale scheepvaart op Engeland 
zou stoppen. De Deutsche Handelsstelle im Haag wees het LEB op de 
Britse schendingen van het LEB-agreement. Groot-Brittannie verbood 
bepaalde leveringen aan Belgie en Noord-Frankrijk en hield Nederland
se schepen met graan en meststoffen aan. Het DHH deelde mee dat 
daarom Nederlandse leveranties aan Engeland in het kader van de Britse 
LEB-overeenkomst niet langer geduld zouden worden19

• Het handels
verkeer met Engeland werd door deze wederzijdse maatregelen onder
broken. Ais klap op de vuurpijl verboden de Verenigde Staten aIle leve
ranties aan neutrale landen die aan Duitsland grensden. 

Er ontstond in eerste instantie een schaarste aan consumptiegranen en 
aan kolen en later ook aan veevoeder en kunstmeststoffen. Het kolen
vraagstuk werd echter tijdelijk opgelost door extra importen uit Duits
land. Maar al na enkele maanden stelden de Duitsers als eis dat Neder
land aardappelen zou moeten uitvoeren in ruil voor de steenkolen. Aan
gezien de onveiligheid op zee geen steenkolentoevoer vanuit Engeland 
mogelijk maakte ging Posthuma hierop in. Maar dit was in strijd met 
de overeenkomsten, die het LEB met Groot-Brittannie had gesloten. Er 
was nog een achterstand in de levering van aardappelen van de oogst 
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van 1916, terwijl ook de eerste aardappelen van de nieuwe oogst aan dat 
land geleverd zouden moeten worden. Een nog ernstiger probleem was 
dat het rantsoen van de bevolking met een Y2 kg. per 15 dagen vermin
derd moest worden. Er ontstonden ongeregeldheden in Rotterdam toen 
aardappelen voor Engeland overgeladen werden. Op 2 juli 1917 maakte 
een mensenmenigte zich meester van met aardappelen geladen schepen. 
Bij de daarop volgende plunderingen kwamen verscheidene mens en om 
het leven bij salvo's die afgegeven werden door legertroepen33. 

Onder deze omstandigheden werd tussen Nederland en Duitsland ver
der vanaf halverwege 1917 onderhandeld over een nieuwe overeen
komst. Van Nederlandse zijde werd onderhandeld door de Commissie 
van Bijstand en het Landbouw Export Bureau. Van Duitse zijde werd 
onderhandeld door handelsattache Gneist en Dr. Carl Melchior, als fi
nancieel expert en gevolmachtigd gedelegeerde van de Duitse regering en 
de Deutsche Handelsstelle im Haag. De deelname van de Commissie van 
Bijstand was een teken voor de groter worden de betrokkenheid van de 
overheid. 

Afgezien van een grotere overheidsbetrokkenheid werd de periode na 
het uitbreken van de duikbootoorlog gekenmerkt door de omslag van 
de machtspolitieke handelsbalans in het voordeel van de Duitsers. De 
uitvoer van de belangrijkste Nederlandse exportprodukten was vastge
legd in de LEB-overeenkomsten en kon dus nauwelijks meer als onder
handelingsobject dienen. Verder had Nederland steeds minder land
bouwprodukten te bieden na de onderbreking van de overzeese aanvoer. 
Bovendien kwam er aan Duitse zijde een wijziging in de politiek van 
welwillendheid. Duitsland gaf te kennen dat het zelf gebrek kreeg aan 
kolen en ijzer, zodat voor leveringen daarvan offers aan Nederlandse 
zijde gebracht zouden moeten worden. Daartegenover stond de sterke 
devaluatie van de Duitse mark. De stabiliteit van de mark had halverwe
ge 1917 zelfs een hogere prioriteit dan de aankoop van levensmiddelen. 

Aangezien de onderhandelingen over een volledige levensmiddeleno
vereenkomst nog weI enige tijd in beslag zou nemen stelde Gneist voor 
'Zuniichst Abschlusz eines Abkommens ... , wodurch Holland uns einen 
Kredit anbietet und wir uns zu Kohlenlieferung verpflichten.' Nederland 
wenste snel een overeenkomst 'da sie sonst gezwungen werden konnten, 
sich wirtschaftlich allgemein nach anderen Seite zu orientieren'34. Voor 
wat betreft de neutraliteitsaspecten stond de onderhandelingscommissie 
op het stand punt dat de gunsten op deze manier eerlijk verdeeld werden 
over de oorlogvoerende partijen. De geallieerden eisten scheepsruimte 
als datgene wat ze het meeste nodig hadden . Als tegenprestatie kon 
Duitsland krediet worden verleend als datgene wat dat land het hardste 
nodig had35 . 
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Toch verliepen de onderhandelingen niet soepel. Duitsland probeerde 
op aile mogelijke manieren om Nederland te dwingen tot meer toege
vendheid. Nederland werd gesterkt door een Engels aanbod om 100.000 
ton kolen te leveren. Handelsattache Gneist verzocht het Marineamt om 
Nederlandse kolenschepen op te brengen, zodat er zo min mogelijk 
scheepsruimte voor dit transport beschikbaar zou zijn36. In een door een 
Nederlandse officier gedecodeerd onderschept telegram schreef Gneist 
verder: 
'HolHindische anwesende Haltung in Creditfrage wird sHirker geaussert 
durch Lieferung Englische Kohle, auch durch Vermehren eigener Pro
duction. ( ... ) Wir haben versucht Bewertung der Staatsminen sowie 
neue Einrichtung der Braunkohlen-Forderung durch Versagen Deutsche 
Ausfuhr-Bewilligungen thunlichst zu beschranken. Auch wiirde Ein
schranken der fUr Hollandische Industrie nothwendige Eisen- und 
Maschine-Lieferung Hollandern Ernst der Lage klar machen lJ7

• 

Onder deze druk werd overeenstemming bereikt. In de overeenkomst 
van 6 oktober 1917 verplichtte Duitsland zich uitvoervergunningen te 
verlenen voor 300.000 ton kolen per maand, waarbij de omstandigheden 
de hoeveelheid vooralsnog beperkten tot 250.000 ton kolen per maand. 
De prijs werd van f 32,50 naar f 45,- aan de mijn verhoogd. Vanaf 1 
oktober 1917 zou 20.000 ton ijzer en staal uit Duitsland naar Nederland 
uitgevoerd mogen worden tegen nu geldende prijzen. Verder bleef, be
houdens bijzondere wijziging van de omstandigheden, de aanvoer van 
andere Duitse produkten gewaarborgd. 

In ruil hiervoor verklaarde de Nederlandse regering er geen bezwaar 
tegen te hebben dat voor de duur van de overeenkomst Duitsland 
f 11.250.000 per maand aan krediet zou worden verleend. Duitsland 
verplichtte zich om buiten de kredietovereenkomst geen 'nieuwe krediet
operaties te bevorderen.' Volgens Gneist betekende dit echter geen 
daadwerkelijke verplichting38. Verder werd op 10 oktober 1917 als on
derdeel van de kolenovereenkomst een akkoord gesloten over de uitvoer 
van melk, boter en kaas. Deze overeenkomst was in feite een aanvulling 
op het LEB-Provisorium en eindigde op 31 maart 1918. Los hiervan 
stond een ruilakkoord, waarbij 5000 paarden geruild werden tegen toe
stemming om 20.000 ton cement uit Zwitserland te mogen doorvoeren. 

Een poging tot reorganisatie van de uitvoercentralisatie: De Nederland
sche Uitvoer Maatschappij 
Na het sluiten van deze overeenkomsten sloeg de handelsbalans steeds 
verder door in het voordeel van Duitsland. Verder ontving Nederland 
vanaf februari 1917 wegens de onbeperkte duikbootoorlog bijna geen 
kunstmeststoffen en veevoeder meer van overzee. Nederland werd hier-
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door gedwongen om een groot deel van de vee stapel te slachten en naar 
Duitsland uit te voeren. Tegelijkertijd verhoogde Duitsland de prijzen 
voor zijn exportprodukten. In het bijzonder administratiekosten voor 
kolen werden enorm opgedreven, omdat hierover niets was vastgelegd. 
In 1918 zou zelfs goud terugvloeien naar Duitsland. 

Deze ontwikkelingen werden met zorg gade geslagen in Nederland. In 
particuliere en regeringskringen kwam men tot de conclusie dat het effi
cienter rna ken van de uitvoerorganisatie het beste middel was om be
langrijke importprodukten te blijven verkrijgen. Tegelijkertijd zouden 
enkele andere problemen opgelost kunnen worden. In het vigerende uit
voerreguleringssysteem werden de producenten en exporteurs van be
paalde produkten sterker belast dan anderen. Bij gunstige exportvoor
waarden was de prikkel om hoge prijzen te bedingen in het buitenland 
geringer. En waar nog aan de vrije markt kon worden verkocht maakten 
producenten en exporteurs extra winsten, zonder dat de gemeenschap 
daarvan profiteerde. En dit terwijl de schatkist zich grote offers moest 
getroosten om de bevolking van voedsel te voorzien. Door middel van 
een centralisatie van de uitvoer zou bovendien een beter verb and aange
bracht kunnen worden tussen in- en uitvoer en zou het toezicht van de 
regering vereenvoudigen39

• 

Daarom nam Treub, samen met Posthuma en minister van Buiten
landse Zaken J. Loudon, het initiatief tot een vergadering, waarbij de 
vertegenwoordigers van de belangrijkste economische organisaties uit
genodigd werden om hier hun gedachten over uit te wisselen40

• Op de 
eerste vergadering op 2 april 1917 waren naast de genoemde ministers 
o.a. de volgende personen aanwezig: A.G. KroIler, (Commissie van 
Bijstand), G. Vissering, (president Nederlandsche Bank), C.J.K. Van 
Aalst, (NOT), J. T. Linthorst Homan (LEB) en E. Heldring, (Kamer 
van Koophandel van Rotterdam). Uit deze lijst blijkt weI dat de invloed 
van particuliere organisaties op de regulering van de economie nog zeer 
groot was. Maar vanaf dit moment had de overheid definitief de lei den
de rol op het gebied van de handelspolitiek overgenomen van particulie
re organisaties. 

Volgens minister Posthuma had het verkrijgen van artikelen uit het 
buitenland de hoogste prioriteit; de winst was minder belangrijk en zou 
in de schatkist verdwijnen41

• In de uitnodiging voor de vergadering was 
echter aIleen het motief van de financiele voordelen voor de staat 
genoemd42

• Minister Treub van Financien was niet voor niets de eerste 
initiatiefnemer en hij wenste de enorm oplopende kosten van de distri
butie zoveel mogelijk te verhalen op exporteurs en andere (oorlogs-) 
winstmakers. Deze ambivalentie zou regelmatig terugkeren en zou zijn 
weerslag hebben op het uiteindelijk functioneren van de Nederlandsche 
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Uitvoer Maatschappij (NUM). 
Treub merkte het volgende op over de op te rich ten exportmaatschap

pij op 13 april 1917 in de Eerste Kamer: 
'Er wordt gevormd een naamlooze vennootschap, die uitsluitend aIle 
consenten voor uitvoer zal krijgen en die practisch zal worden de eenige 
exporteur, waardoor men dit dubbele bereikt, dat die eenige naamlooze 
vennootschap, doordat zij den export beheerscht, tevens, in verband 
met de instellingen die op dit oogenblik reeds bij het Departement van 
Landbouw bestaan, kan nagaan welk gedeelte van hetgeen hier beschik
baar is uitgevoerd kan worden, zonder de beschikbaarstelling van voe
dingsmiddelen voor Nederland zelf in gevaar te brengen. ( ... ) Het over
schot [van het kapitaal, HARS] komt ten bate van den Staat'43. 
Hierop werd door sommige Eerste Kamerleden wantrouwend gerea
geerd. De Eerste Kamer was bang dat de gehele zaak buiten de volksver
tegenwoordiging om geregeld zou worden. Op 26 april 1917 werd een 
motie aangenomen, waarin gevraagd werd om de oprichting van een 
centraal lichaam te laten geschieden door een speciale wet44 . Hierdoor 
kon over het ontstaan van de Nederlandsche Uitvoer Maatschappij uit
gebreid worden gediscussieerd in de pers. 

Een belangrijk discussiepunt dat naar voren kwam was de verhouding 
van de regering en al bestaande crisisorganisaties ten opzichte van de 
NUM. Het regeringsvoorstel was op dit punt zeer vaag gebleven. Het 
feit dat de NUM als NV de uitvoerconsentenregeling zou uitvoeren deed 
niets af aan de overheersende invloed van de staat daarop. Volgens de 
ministers zou 
'zonder twijfel ... de Regeering verantwoordelijk [blijven] voor de afgif
te der consenten en zal deze ook tegenover het buitenland, als het er op 
aankomt, daarvoor aansprakelijk zijn'45. 
Toch waren ze van mening dat de regering de beslissingen van de NUM 
zou kunnen desavoueren tegenover het buitenland. Het verschil met het 
bestaande systeem was echter dat de NUM zou kunnen beslissen over 
de richting van de uitvoer, terwijl dit tot dan toe aan de particuliere ex
portverenigingen onder lei ding van het LEB was overgelaten. V olgens 
het LEB zou de regering voortaan direct verantwoordelijk gesteld wor
den door de oorlogvoerende land en voor misstappen van de export
centrale. 

Het LEB stelde verder dat de Commissie voor het Handelsverkeer met 
het Buitenland al in het voorjaar van 1915 was opgericht ten behoeve 
van een centralisatie van de uitvoer. Helaas was door de oprichting van 
exportverenigingen het verband van de belangrijkste exportartikelen 
met deze commissie verloren gegaan. Het LEB zag het liefst dat onder 
een gewijzigde Commissie voor het Handelsverkeer deze band weer her-
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steld zou worden. De bezwaren hielden de oprichting van de NUM niet 
tegen. Eind september 1917 werd de Naamloze Vennootschap Neder
landsche Uitvoermaatschappij opgericht. Op 2 januari 1918 begon de 
firma officieel met haar werkzaamheden. 

De NUM heeft nooit gefunctioneerd volgens de bedoelingen van de 
oprichters en de volksvertegenwoordiging. Het grootste probleem van 
de NUM was de tweeslachtigheid van haar taak. De maatschappij was 
aan de ene kant een exportcentrale, waarvoor ze onder de minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel ressorteerde. Aan de andere kant was 
het de bedoeling dat, met behulp van de NUM, de export zoveel moge
lijk de levensmiddelendistributie zou financieren. Voor deze financiele 
functie ressorteerde de NUM onder minister Treub van Financien. Deze 
tweedeling zou een bron van conflicten vormen tussen beide bewindslie
den. 

De lei ding van de NUM meende dat de goederenruil het hoofddoel 
zou zijn en dat daarnaast eventueel kredieten verleend zouden worden 
aan buitenlandse inkooporganisaties ten behoeve van de financiering 
van de Nederlandse uitvoer. Het bleek echter dat kredieten voorname
lijk werden verstrekt als voorwaarde voor de invoer uit Duitsland46

• En 
de financiering van deze kredieten werd de hoofdtaak van de NUM. 

De oprichting van de NUM had gevolgen voor de bestaande overkoe
pelende organisaties. De twee particuliere organisaties die zich tot dan 
toe hadden bezig gehouden met de uitvoercentralisatie, het LEB en de 
CHB, hielden op te functioneren. Het LEB yond zich overbodig na de 
oprichting van de NUM en deed de uitvoering van de LEB
overeenkomsten over aan de exportmaatschappij . Ook de Nijverheids
commissie deed dit. EindeJijk was er maar een organisatie die de uitvoer 
controleerde, zo leek het. 

De taak van de NUM als uitvoerder van een ruilpolitiek kwam echter 
niet van de grond. Minister Posthuma onttrok bijvoorbeeld al snel de 
uitvoer van 12.000 veulens aan de NUM vanwege een fundamenteel con
flict met collega Treub. Ook van Duitse zijde werd geklaagd over de si
tuatie die ontstaan was na de oprichting van de NUM. De Duitse han
delsattache Gneist had in januari 1918 bijna aileen maar negatieve ant
woorden ontvangen op zijn aanvragen om uitvoerconsenten47

• In een 
brief van 30 maart 1918 aan Loudon vatte Gneist het Duitse oordeel sa
men: 
'dass diese Misstaende letzten Endes in dem Fehlen einer geordneten 
Zustaendigkeit der hollaendischen Stellen liegen, von denen keine einzi
ge in der Lage ist, die Verantwortung fuer endgiltige Entscheidungen zu 
uebernehmen und solche zu treffen. Bis zum Oktober 1917 wurden hol
laendischerseits die Wirtschaftsfragen von der Bystands-Commissie und 
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dem L.E.B. behandelt. ( ... ) Beide Stell en waren tatsaechlich verhand
lungsfaehig ... Seit dem Eingreifen der N. U.M. hat sich dieses Verhaelt
nis leider geaendert, da diese neu eingerichtete Stelle ... selbstaendige 
Entscheidungen nicht treffen kann oder Will'48. 

Onverbloemd overheidsingrijpen: Het ministerie van Buitenlandse Za
ken neemt de onderhandelingen met het buitenland over 
Nog voor de ontvangst van deze brief had de regering al het initiatief 
genomen om de situatie te veranderen. Op 27 februari 1918 werd de 
Commissie van Advies inzake Economische Regelingen met het Buiten
land genstalleerd. Een paar weken later werd de commissie hernoemd 
tot Commissie van Advies inzake Economische Regelingen met Duitsch
land. Onder verwijzing naar het Abkommen van oktober 1917 stelde de 
minister van Buitenlandse Zaken, J. Loudon, dat de regering zich re
kenschap had gegeven, 
'dat een van de redenen voor die groote moeilijkheden lag in het niet ge
noegzaam georganiseerd zijn voor de onderhandelingen, en daarom zijn 
wij tot de conclusie gekomen, in de eerste plaats, dat de onderhandelin
gen moesten uitgaan van het Departement van Buitenlandsche Zaken en 
dat de onderhandelaars moesten voorbereid en geholpen zijn door een 
Commissie van Advies'49. 
Hiermee had de regering definitief afstand gedaan van haar stand punt 
dat ze zich, vanwege de Nederlandse neutraliteit, geen (zichtbare) in
vi oed zou mogen uitoefenen op de richting van de uitvoer. 

Op 28 maart 1918 was de eerste bespreking tussen de Nederlandse en 
Duitse onderhandelaars. Dit was dus drie dagen voordat de in oktober 
1917 gesloten overeenkomsten af zouden lopeno Een duidelijke aanwij
zing voor de slechte organisatie aan Nederlandse zijde. De Nederlanders 
zouden dan ook met een schok geconfronteerd worden. Duitsland stelde 
zich op het stand punt dat na het ongeldig worden van de overeen
komsten van 1917 het Provisorium van december 1916 de economische 
betrekken tussen Nederland en Duitsland weer uitsluitend zou bepalen. 
Dit betekende dat Nederland na 1 april 1918 geen kolen meer zou ont
vangen, terwijl Duitsland geen recht meer zou hebben op kredieten. 

De totstandkoming van een nieuwe kolenovereenkomst werd ver
traagd door een reeks van problemen. Duitsland had een serie klachten 
over de uitvoering van het LEB-Provisorium. Nog ernstiger was de vol
kenrechtelijke crisis die ontstond over de doorvoer van zand en grint. 
Dat zand en grint werd volgens de Britten gebruikt voor Duitse verdedi
gingswerken in Vlaanderen. Nederland stond toen volgens C. Smit op 
de rand van oorlog. Vanwege deze problemen werden in april 1918 de 
onderhandelingen tijdelijk onderbroken50

• 
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De Duitsers treuzelden ook om een andere reden. Snouck Hurgronje, 
hoofd van de onderhandelingscommissie, had prive te horen gekregen, 
'dat wij pas met zekerheid kunnen zeggen, dat er geen overschot is, zoo
dra in Nederland alles beter georganiseerd zal zijn. Men meent van Duit
sche zijde, dat de onderhandelingen aileen dan vruchtbaar kunnen wor
den, wanneer hier te lande een behoorlijk rantsoeneerings-systeem be
staat en men op de hoogte is van de productie en van een mogelijk sur
plus. Men is overtuigd, dat bij een zoo hoog mogelijk opgevoerde pro
ductie en een goede rantsoeneering, ook een surplus voor uitvoer be
schikbaar zal zijn51

• 

Snouck Hurgronje was het op dit punt eens met de Duitsers, hoewel hij 
later offici eel zou protesteren tegen deze inmenging in binnenlandse 
aangelegenheden. Hij had de indruk gekregen, dat 'men van Duitse zij
de van plan is zoo lang met de onderhandelingen te treuzelen, totdat hier 
te lande deze zaken geregeld zullen zijn'49. Binnen de Commissie van 
Advies uitte men kritiek op de Raad van Ministers en de leiders van het 
ministerie van Landbouw. 

Een veelomvattende overeenkomst werd onder andere vertraagd 
doordat op 3 juli 1918 de regering demissionair was geworden. Daar
naast werd met de geaIlieerden onderhandeld over een nieuwe overeen
komst, waarop Duitsland zou moeten wachten. In juni 1918 kwam men 
nog de ruil van 2000 wagons vroege aardappelen tegen 50.000 ton kolen 
overeen. Op 31 juli 1918 werd een tweede kolen- en kredietovereen
komst gesloten. Hierin werd bepaald dat vanaf 1 augustus 1918 nog 
120.000 ton brandstoffen per maand aan Nederland geleverd zouden 
worden. De prijzen hiervoor zouden ongeveer verdubbelen vergeleken 
met het najaar van 1917. Boven de contante betalingen zou Nederland 
nog een krediet van f 30,- per ton brandstof moeten leveren. 

Op 11 november kwam aan de Eerste Wereldoorlog een einde. De 
Duitse gezant liet weten dat aIle tijdens de oorlog gesloten Nederlands
Duitse overeenkomsten als beeindigd beschouwd moesten worden. Net 
als in de andere landen streefde men in Nederland naar een zo spoedig 
mogelijke terugkeer naar de vooroorlogse situatie. Op het gebied van de 
uitvoer en de crisisorganisatie kwam dit tot uiting in de zo snel mogelij
ke intrekking door de overheid van de crisismaatregelen en de liquidatie 
van de crisisorganisaties. In 1921 werden de laatste crisisorganisaties op
geheven. 
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5. Een globaal statistisch overzicht van de Nederlands uitvoer naar 
Duitsland 

Tabel 1 geeft een algemene indruk van de ontwikkeling van de uitvoer 
naar Duitsland voor de belangrijkste exportprodukten. De Duitse vraag 
in de eerste oorlogsmaanden van 1914 belnvloedde de uitvoer van som
mige produkten al sterk. In het bijzonder valt de export van varkens op, 
waarbij opgemerkt moet worden dat de uitvoer in de jaren daarvoor mi
niem was geweest vanwege de Duitse protectionistische handelspolitiek. 
In mindere mate geldt hetzelfde voor rundvee, paarden en andere pro
dukten. Paarden waren in de laatste maanden van 1914 overigens het 
meest lucratieve smokkelwaar. Deze illegale uitvoer is natuurlijk niet in 
de statistieken verwerkt. Ook levensmiddelen werden in verhoogde mate 
naar Duitsland uitgevoerd zolang deze niet te lijden hadden van uitvoer
verboden, waarna de uitvoer ook illegaal voortgezet werd. 

De ontwikkeling van de uitvoer in 1915 was vrij wisselvallig. Van le
vensmiddelen, die in Duitsland een hoge prioriteit hadden, werd over 
het algemeen (no g) meer uitgevoerd dan in 1914. De export van andere 
produkten was al getroffen door NOT -maatregelen en Nederlandse uit
voerverboden. Dit gold bijvoorbeeld voor huiden, cacao en suiker. In 
het algemeen kan echter geconstateerd worden dat het volume van de 
uitvoer sterk steeg. 

In 1916 kon de uitvoer van enkele belangrijke levensmiddelen nog
maals stijgen. Maar het toenemend aantal uitvoerverboden en de NOT
en de LEB-overeenkomsten zorgden toch al voor een daling van de uit
voer van een groot aantal produkten. Over het geheel genomen daalde 
de uitvoer licht. 

De dramatische daling van de uitvoer yond plaats in 1917. In de eerste 
plaats was dit een gevolg van de onbeperkte duikbootoorlog en de Ame
rikaanse deelname aan de oorlog. Scheepvaartverkeer op Nederland 
werd zeldzaam. De Nederlandse landbouwproduktie daalde aanzienlijk 
door het gebrek aan kunstmeststoffen. De veeteelt werd zwaar getroffen 
door tekort aan veevoeder. AIleen hierdoor werd er nog vlees uitgevoerd 
naar Duitsland. De uitvoer van vooral groenten en ook boter, kaas en 
eieren kon zich op een redelijk niveau handhaven vanwege de binnen
landse produktie. 

In 1918 bereikte de uitvoer een ongekend dieptepunt. Van slechts een 
paar groepen artikelen, zoals groenten en paarden, yond nog uitvoer 
van enige betekenis plaats. Indien de oorlog niet in november 1918 was 
afgelopen dan was Nederland een zeer moeilijke winter tegemoet ge
gaan, aangezien de voorraad levensmiddelen zo goed als uitgeput was. 
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6. Conclusie 

De Nederlandse uitvoer naar Duitsland tijdens de Eerste Wereldoorlog 
werd in toenemende mate gereguleerd door de overheid. Al op 3 augus
tus 1914 kreeg de regering in feite een blanco volmacht om de uitvoer 
te reguleren. Het was niet zo dat de regering graag hiervan gebruikt 
maakte, integendeel. De ministers waren aIle in meer of mindere mate 
aanhangers van het laissez-faire principe. Het belangrijkste uitgangs
punt voor het uitvaardigen van uitvoerverboden was om in deze abnor
male tijden de volksvoeding te garanderen. Voor de rest werd de uitvoer 
aan de vrije markt overgelaten. Door de omstandigheden op die markt 
ging in eerste instantie het overgrote deel van de uitvoer naar Duitsland. 
Hiermee werd echter de geaIlieerde blokkade ondermijnd. De Neder
landse regering wilde zich vanwege haar legalistische neutraliteitsstand
punt niet met de richting van de uitvoer bemoeien. Particuliere onderne
mers hoefden hier geen rekening mee te houden. Onder Britse druk na
men zij dan ook het initiatief om de uitvoer naar Duitsland te beperken. 
In eerste instantie werd door middel van de Nederiandsche Overzee 
Trustmaatschappij de doorvoer teruggedrongen. 

Er ontstond spontaan een goede verstandhouding tussen de regering 
en leidinggevende ondernemers en vertegenwoordigers van groepen van 
belanghebbenden. De regering betrok particuliere belangenorganisaties 
bij de regulering van de uitvoer. Dit gebeurde onder andere door middel 
van de instelling van het exportverenigingensysteem in oktober 1915. 

Vooral doordat de regering aan de fictie van afzijdigheid wilde vast
houden was de bepaling van de richting van de uitvoer afhankelijk van 
particuliere initiatieven. Hierdoor werd de structuur van de uitvoerorga
nisaties nogal rommelig. De leiding was te gedecentraliseerd, zodat po
gingen om de uitvoer te gebruiken ten behoeve van de invoer slechts in 
beperkte mate resultaat opleverden. 

In de Commissie voor het Handelsverkeer met het Buitenland werk
ten belangrijke particulieren direct samen met hoge ambtenaren van di
verse ministeries. Helaas betekende de instelling van het verenigingen
systeem in oktober 1915 door de regering een beperking van de centrali
satiemogelijkheden. Met de oprichting van het Landbouw Export Bu
reau, weer een particulier initiatief, werd gepoogd de uitvoercentralisa
tie te herstellen. Het bureau kon overeenkomsten met beide oorIogvoe
rende partijen sluiten, zodat het economische evenwicht fundamenteel 
gewaarborgd bleef. 

In 1917 probeerde de regering zelf een effectieve uitvoercentralisatie 
op te zetten door middel van de NUM. In de praktijk werd aIleen de ad
ministratie van de uitvoer gecentraliseerd. Enige invloed op het buiten-
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land heeft de NUM echter niet uit weten te oefenen. De Duitse klacht 
dat na de oprichting van de NUM eigenlijk geen enkele Nederlandse in
stantie de verantwoordelijkheid voor gevraagde uitvoeren op zich durf
de te nemen zorgde er voor dat in maart 1918 het ministerie van Buiten
landse Zaken ingreep. Met de overname van de onderhandelingen had 
de overheid de absolute controle over de economische betrekkingen met 
het buitenland op zich genomen. Maar ook toen bleef de invloed en 
deelname van particulieren groot, onder andere via de Commissie van 
Advies. 

De maatregelen op het gebied van de uitvoer met Duitsland werden 
gekenmerkt door hun ad hoc-karakter. Daarbij namen particulieren en 
de regering beide goed bedoelde initiatieven die vaak slecht op elkaar 
aansloten. Slechts in enkele gevallen werkten ze samen in een bepaalde 
organisatie. Deze organisaties, zoals de Commissie voor het Handels
verkeer met het Buitenland en de Commissie van Advies behoorden tot 
de beter werkende instellingen. luist deze organisaties en het Landbouw 
Export-Bureau slaagden er in beide zijden niet al teveel tegen zich in het 
harnas te jagen op economisch gebied. 
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FIGUUR 1 De uitvoerregulering na september 1915 

Ministerie van Landbouw, distributie: 
Nijverheid en Handel, 

Uitvoercertificatenbureau 

I 
uitvoer- Rijkscommissie van Toezicht 
beleid: op ... (13-10-1915) 

I 
Commissie voor de Voeding (Rij ks-) Centraal Administratie-

van Mensch en Dier kantoor voor de distributie van 
levensmiddelen (13-10-1915) 1) 

I 
I 

I Rijkscommissies van Toezicht I (RCT) op de .. . (verenigingen) 

I 
Vereniging: 
Botervereeniging* 
Kaasvereeniging* 
(V ark ens-) Vleeschvereeniging* 
Peulvruchtenvereeniging* 
Vereeniging Groenten -Centrale* 
Aardappelenvereeniging* 

I 

Vereeniging van Aardappelmeelfabrikanten* 
Vereeniging van Fabrieken van Melkproducten* 
Eiervereeniging* 
Zeevischvereeniging 
Vereeniging Zaadcentrale* 
Pluimveevereeniging* 
Rundveevereeniging* 
Vereeniging Fruit-Centrale* 
Paardenvereeniging* 
Suikervereeniging* 
Ribbehooivereeniging* 
Vlasvereeniging* 
Vereeniging van Stremselfabrikanten 

Opmerkingen: 

Opgericht: 
11-09-15 
11-09-15 
13-09-15 
17-09-15 
18-09-15 
20-09-15 
27-09-15 
28-09-15 
05-10-15 
27-10-15 
17-07-16 
05-08-16 
07-09-16 
09-09-16 
29-09-16 
03-10-16 
11-10-16 
20-11-16 
14-12-16 

ReT opgericht: 
16-10-15 
16-10-15 
16-10-15 
? 
16-10-15 
16-10-15 
16-10-15 
16-10-15 

08-12-15 
? 
20-12-16 
? 
21-09-16 
? 
14-11-16 
? 
? 
09-01-17 

I) Op 17 januari 1916 werd het in december 1915 door de CVMD opgerichte admini
stratiekantoor omgezet in het Rijks-Centraal Administratiekantoor voor de distributie van 
levensmiddelen (een overheidslichaam). 
2) De met een ster (*) gemerkte verenigingen werden lid van het Landbouw Export Bu
reau. 
3) Deze figuur is gebaseerd op langdurig onderzoek in vele archiefbronnen . 
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TABEL I De Nederlandse uitvoer naar Duitsland van enkele geselecteerde goederen, 
1914-1918, 1910-1913 = 100 (gefndexeerde hoeveelheden) 

Artikel : BRON:') 1910-13 1914 1915 1916 1917 1918 

Suiker AU 100 69 4 32 11 
Aardappelen UVV 100 237 156 120 19 7 
Aardappelmeel en fabrikaten AU 100 97 157 141 19 0 
Groenten UVV 100 125 215 225 213 140 
Fruit AU 100 88 118 49 42 12 
Hooi UVV 100 88 74 11 0 0 
Stro UVV 100 75 203 9 0 0 
Vias UVV 100 80 38 652 491 107 
Turfstrooisel UVV 100 83 423 406 290 292 

Boter AU 100 114 213 184 103 10 
Eieren UVV 100 89 183 219 120 0 
Kaas AU 100 151 440 535 260 66 
Vis AU 100 97 186 188 56 21 
Paarden AU 100 240 169 57 121 131 
Rundvee AU 100 2129 571 759 4 56 
Varkens AU 100 17391') 482 109 0 0 
Vlees (eetbaar) UVV 100 108 539 358 68 I 
Pluimvee, wild en gevogelte UVV 100 113 99 250 107 24 

Margarine AU 100 1350 2797 202 95 0 
Cacao UVV 100 186 143 52 0 0 
Huiden, yellen, leder AU 100 58 17 10 2 0 
Thee AU 100 248 115 37 0 0 
Koffie AU 100 117 201 91 2 0 
Tabak AU 100 113 151 200 42 4 
Kina(-bast) UVV 100 85 41 87 79 7 

BRON: Statistiek van den In-, Uit- en Doorvoer(,s-Gravenhage 1914-1916) en de Jaarsta-
tistiek van den In-, Uit- en Doorvoer (,s-Gravenhage 1917-1918). 

') AU = a1gemene uitvoer; UVV = uitvoer uit het vrije verkeer . In beginsel zijn de gege-
yens ontnomen aan de algemene uitvoer. Indien de desbetreffende goederen niet voorkwa-
men in dat gedeelte of de uitvoer onwaarschijnlijk laag was, dan zijn de gegevens ontno-
men aan de uitvoer uit het vrije verkeer. 
2) Uitvoer tot aan augustus 1914 slechts enkele stuks. 



Voordeel van veelzijdigheid; 
de economische ontwikkeling van 
Palembang en Djambi tussen 1900 
en 1940 

L.J. TOUWEN 

1. Inleiding 

Op 27 december 1989 was het precies veertig jaar geleden dat de Repu
bliek Indonesia door de Nederlandse staat werd erkend en het Neder
lands koloniaal bezit aldaar tot een einde kwam. Dit gegeven heeft de 
aanleiding gevormd voor veel belangstelling in de media voor de ge
schiedenis van ons koloniale verleden. Deze aandacht ging echter voor 
het grootste deel uit naar Java, waar de Nederlandse aanwezigheid zich 
door de eeuwen heen heeft geconcentreerd en van waaruit in de loop van 
de negentiende en het begin van de twintigste eeuw geleidelijk de rest 
van de archipel onder invloed van Nederland werd gebracht. Dit artikel 
richt zich op twee Buitengewesten van het toenmalige Nederlands-Indie. 
Het behandelt de economische ontwikkeling van de gewesten Palem
bang en Djambi tussen 1900 en 1940. Het gaat daarbij om de verande
ringen die plaatsvonden in de economische structuur onder invloed van 
de exportproduktie, zoals het ontstaan van een infrastructuur, de ver
schuiving in het belang van de verschillende exportgoederen, en de ver
schillende soorten ondernemerschap die optraden. 

Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw kwam in de Buitenge
westen een zeer grote grondstoffenexport op gang. Hiermee veroverden 
de Buitengewesten een zeer belangrijke plaats in de economie van het 
koloniale Indonesie. Palembang en Djambi liggen in zuidoost-Sumatra 
en leverden elk een belangrijke bijdrage aan deze ontwikkeling. De ge
bieden vertonen overeenkomsten, met name door hun belangrijke 
aardolie- en rubberexport, maar ook is er reden om substantiele ver
schillen te vermoeden. Palembang stond bijvoorbeeld in de koloniale 
tijd bekend als een economisch welvarend gewest, terwijl Djambi, dat 
pas laat werd gepacificeerd, de naam had ontoegankelijk en primitief te 
zijn. Voor elk gebied zal het pakket aan verhandelde goederen bekeken 



TOUWEN PALEMBANG EN DJAMBI 135 

worden, waarbij de nadruk ligt op de uitvoer, aangezien deze, zoals zal 
blijken, grote invloed had op de economische ontwikkeling van de ge
westen. Onze aandacht gaat uit naar structurele verschillen tussen de 
beide gewesten. Aan de hand van een aantal criteria uit de centrum/pe
riferie theorie zal geprobeerd worden het inzicht te verdiepen. 
Palembang en Djambi worden in de hoofdstukken 2 en 3 afzonderlijk 
beschreven. Aan de orde komen de samenstelling van de in- en uitvoer, 
de ontwikkeling in volume en waarde van de handelstromen, het ont
staan van infrastructuur, en de rol van de steden als economische cen
tra. In hoofdstuk 4 zal vervolgens worden ingegaan op de verschillen 
tussen de gewesten en de positie ten opzichte van de Buitengewesten in 
het algemeen. 
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Nederlands-Indie (bron: Het belang van de Buitengewesten) 

Theorie en bronnen 
Om een goed inzicht te krijgen in de economische ontwikkeling van Pa
lembang en Djambi wordt deze bekeken vanuit verschillende niveaus 
van afhankelijkheid tussen centrum en periferie. Deze niveaus verschil
len van region ale tot internationale centrum/periferie verhoudingen. Zo 
kan de stad Palembang worden gezien als centrum in de omliggende pe
riferie, maar kunnen ook de beide gewesten worden gezien als een peri
ferie ten opzichte van Batavia of Nederland. De (voornamelijk econo
mische) criteria voor deze centrum/periferie verhoudingen werden uit 
de dependencia-theorie gelicht. Zij werden getoetst aan het bronnenma
teriaal uit de Memories van Overgave en de handelsstatistieken van 
Nederlands-Indie. 

De centrum/periferie theorie leent zich goed voor het bestuderen van 
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de ontwikkeling van de Buitengewesten. Vol gens A.G. Frank doorloopt 
een perifeer land drie fasen. Ten eerste worden de perifere landen in de 
wereldeconomie gelncorporeerd. Dit was voor de Buitengewesten van 
Nederlands-Indie in de periode 1900-1940 het geval. Ten tweede trans
formeert deze incorporatie de land en in kwestie tot kapitalistische eco
nomieen. Ook dit niveau is door de Buitengewesten bereikt. Ten derde 
neemt de integratie van deze kapitalistische economieen de vorm aan 
van een keten van centra en periferieen. In deze keten van metro polen 
en satellieten zijn de schakels ten opzichte van de ene regio een metro
pool, maar ten opzichte van de andere een satelliet. Het surplus op de 
handelsbalans beweegt zich in de richting van de metropool (het cen
trum). Naarmate tenslotte de metropool/satelliet of centrum/periferie 
verhouding zwakker is, zal er meer kans zijn op een gunstige economi
sche ontwikkeling. Op dit laatste niveau zijn voor de Buitengewesten re
gionale verschillen aan te wijzen, zoals wij bij Palembang en Djambi 
zullen zien. 

In dit onderzoek werd aan de hand de volgende criteria gekeken in hoe
verre Palembang en Djambi perifere regio's vormden ten opzichte van 
elkaar, van de in de gewesten gelegen steden of van het buitenland.' 
(1) De periferie voert grondstoffen en landbouwprodukten uit naar het 

centrum. Er wordt een hoge mate van monocultuur aangetroffen. 
(2) Er vinden weinig uitstralingseffecten plaats van de exportindustrie 

op de infrastructuur. Importsubstitutie komt slechts in beperkte ma
te voor. De verwerkingsindustrie ontbreekt vrijwel volledig. 
Grondstoffen worden niet verwerkt, maar direct uitgevoerd. Dit 
heeft twee nadelen voor het gebied in kwestie: Het mist enerzijds de 
uitstralingseffecten van de verwerkingsindustrie en loopt anderzijds 
de opbrengsten van de hogere exportwaarde van de produkten mis. 

(3) Het gebied heeft een sterk positief handelssaldo, maar het surplus 
stroomt naar de rijkere landen of regios. Er is derhalve niet genoeg 
kapitaal in de periferie om nieuwe economische activiteit te stimule
ren. Het gedeelte van het surplus dat niet naar de rijke landen 
stroomt komt bij de reeds bestaande elite in het betreffende gebied 
(het lokale centrum) terecht. 

(4) Er is weinig inheems en veel westers ondernemerschap. De hogere 
of lagere overheden leveren weinig inspanningen om kleinschalig in
heems ondernemerschap te stimuleren. 

(5) De centrum/periferie verschillen kunnen optreden in specifieke sec
toren van de economie in een regio. Zo kan de mate van inheemse 
respectievelijk westerse bedrijfsvoering in de verschillende takken 
van produktie aanzienlijk verschillen. 
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Frank gaat uit van een negatieve rol van de stad in het perifere land. 
Anderen, zoals Hirschman en Friedman, geloven dat de stad een positie
ve, welvaart-genererende rol speelt. In de praktijk blijken steden vaak 
zowel een 'parasiterende' rol als een 'genererende' invloed te hebben op 
de ontwikkeling van een streek.2 Bij de steden Palembang en Djambi zal 
aan beide aspecten aandacht worden besteed. 

Van het kwalitatieve bronnenmateriaal dat voor dit onderzoek werd 
gebruikt, waren de Memories van Overgave het belangrijkst. De Memo
ries van Overgave zijn verslagen die de residenten aan hun opvolgers na
lieten en waarin zij verantwoording aflegden aan het gouvernement over 
het door hen gevoerde beleid. De Memories van Palembang vormen een 
rijke bron, aangezien Palembang een aantal zeer bekwame residenten 
heeft gehad die uitvoerig verslag deden van hun werkzaamheden. De 
Memories van Tideman (1925-1928) en Steinbuch (1933-1936) bijvoor
beeld bestaan beide uit twee in leer gebonden delen van respectievelijk 
400 en 600 pagina's. Zij zijn verluchtigd met talloze foto's. Het vele cij
fermateriaal in de Memories echter werd door de residenten zelf reeds 
onbetrouwbaar genoemd, aangezien 'de oogst niet wordt nagewogen en 
de opgaven van de hoofden niet kunnen worden gecontroleerd'. 3 

Behalve het gebruik van kwalitatieve primaire bronnen, zoals de Me
mories van Overgave en secundaire literatuur is voor dit onderzoek ge
bruik gemaakt van bestaande computerbestanden met gegevens uit de 
handelsstatistieken van Nederlands-Indie, die werden aangelegd tijdens 
een reeks doctoraal werkcolleges aan de Rijksuniversiteit Leiden. 4 Dit 
materiaal is dus niet zelf ingevoerd in de computer, maar in bestaande 
machine-leesbare vorm geraadpleegd, zij het na bewerking. Het secun
daire gebruik van bestaande computerbestanden komt nog betrekkelijk 
weinig voor in de geschiedwetenschap, mede door het (vooralsnog) ont
breken van een centraal raadpleegbaar catalogus- en opvraagsysteem 
voor beschikbare bestanden. Het gebruik van gearchiveerde data sets 
die reeds voor eerder onderzoek zijn opgebouwd kan een grote tijds
besparing opleveren.s Recente pogingen om tot de vestiging van een Ne
derlands Historisch Data Archief te komen zijn dan ook van belang. 

De bronnen waarop deze bestanden zijn gebaseerd moesten verschei
dene malen worden bestudeerd, deels om onduidelijkheden te vereffe
nen, deels om aanvullend inzicht in het materiaal te verkrijgen, bijvoor
beeld wat betreft de onderverdeling van produkten per regio of subcate
gorie en het belang van Palembang als havenstad. 

Het computerbestand bevat handelsgegevens omtrent de invoer en de 
uitvoer van de Buitengewesten voor een groot aantal produkten alsmede 
de totalen van elk gewest. De selectie van de produkten bij de aanleg van 
het bestand is gebaseerd op de uitvoer van de Oostkust van Sumatra in 
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1920. Nadat voor aIle gewesten voor deze produkten de gegevens inge
voerd waren bleek dit gemiddeld ongeveer 85 % van de totale export van 
de Buitengewesten weer te geven. Dit percentage is voor Palembang en 
Djambi ongeveer 90 % en 81 %. Voor de invoer liggen deze cijfers iets 
lager: zowel voor de Buitengewesten als voor Djambi en Palembang af
zonderlijk schommelt het percentage rond de 70 %. 

2. Palembang: brede basis, gezonde groei 

Sumatra strekt zich aan weerszijden van de evenaar uit van Atjeh in het 
Noordwesten tot de Lampongsche Districten in het Zuidoosten, waar de 
Straat Soenda het van Java scheidt (zie kaart). Palembang ligt op het 
zuidelijk deel van Sumatra en reikt vanaf het Barisan gebergte tot aan 
de Oostkust. De laagvlakte be staat uit oerwoud en moeras en wordt in 
oostelijke richting doorsneden door een aantal rivieren, die in wisselen
de mate geschikt zijn voor de scheepvaart. De goede bevaarbaarheid van 
de Moesi heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling 
van de stad Palembang, die ongeveer 90 kilometer stroomopwaarts aan 
deze rivier ligt. 

Sumatra heeft een tropisch klimaat. In Palembang en Djambi neemt 
de jaarlijkse regenval globaal gesproken van de kust naar het binnen
land toe van 2500 tot 3500 mm. Juli is de droogste maand voor beide 
gewesten, gemiddeld blijft er in die maand echter nog meer dan 100 mm 
regen vallen. 6 (In Nederland valt jaarlijks ongeveer 500-800 millimeter.) 

Aan het begin van deze eeuw waren Djambi en Palembang residenties 
met als hoofdplaats de gelijknamige steden. Palembang had een opper
vlakte van ongeveer 85.000 vierkante kilometer en was daarmee twee 
keer zo groot als Djambi dat ruwweg 44.000 vierkante kilometer telde 
(Djambi heeft ongeveer 1,4 maal de oppervlakte van Nederland, Palem
bang ongeveer 2,5 maal).7 

In 1930 woonden in Palembang ongeveer 1 miljoen inheemsen, 4000 
Europeanen, 26.000 Chinezen en 4700 andere Oosterlingen. In Djambi 
woonden in dat jaar ongeveer 235.000 inheemsen, 500 Europeanen, 
9000 Chinezen en 1200 andere Oosterlingen. 8 

Reeds lang bekend 
De Europeanen kwamen al vroeg met Sumatra in aanraking door de 
strategische ligging van het eiland bij de straat van Malakka, aan de 
west kant van de Indonesische Archipel. Zij raakten ook al snel in Pa
lembang gelnteresseerd. Toch duurde het nog lange tijd voordat deze 
streek onder Nederlandse controle kwam. Hiervoor zijn drie oorzaken 
aan te wijzen. Ten eerste waren de oerwouden in de binnenlanden van 
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Sumatra moeilijk doordringbaar voor ontdekkingsreizigers. Ten tweede 
leverde Palembang weinig peper op, waar de Compagnie de meeste 
waarde aan hechtte, ook al verkeerde het over het algemeen niet in een 
slechte economische toestand. Ten derde kende Palembang een lange 
traditie van zelfbewuste en strijdbare vorsten, die, als zij niet elkaar over 
erfrechtkwesties in de haren vlogen, klaar stonden om de Europeanen 
uit hun grondgebied te weren.9 Vanwege de peper opende de Verenigde 
Oost-Indische Compagnie in 1615 een kantoor in Djambi. Pas later in 
de zeventiende eeuw werd er een kantoor in Palembang geopend. 10 Deze 
kantoren verkeerden dikwijls in moeilijkheden, door de binnenlandse 
oorlogen en de concurrentie van de Engelsen, die ook op Sumatra waren 
neergestreken. Hoewel er wel verdragen werden gesloten met de Neder
landers was de vriendschap tussen de vorsten en de Compagnie aller
minst van constante aard. 

Hoewel Palembang zich dus relatief ongestoord had ontwikkeld, was 
het rond de eeuwwisseling geen achtergebleven gebied. Vanaf 1880, to en 
het Nederlands gezag zich definitief had gevestigd, heeft Palembang 
zich 'rustig kunnen ontwikkelen tot een van de economisch meest sterke 
residenties van de Buitengewesten'.l1 Er heerste een opvallende politieke 
rust ten opzichte van sommige andere gewesten. In het begin van deze 
eeuw werd de economise he activiteit in Palembang toegeschreven aan de 
'flinke, energieke' volksaard van de Palembangers, die 'betrouwbare 
handelaren en ordelievende ingezetenen zijn'.12 Deze generalisatie is 
enigszins in tegenspraak met de opstandigheid van de bevolking ten tijde 
van de Compagnie, maar duidt in elk geval op weinig problemen in het 
gewest. Palembang lag aan het eind van de vorige eeuw in relatieve rust 
klaar voor de stormachtige economische groei die zou gaan plaatsvin
den. 

De ontwikkeling van de handel in Palembang 
In de eerste helft de twintigste eeuw zien wij in Palembang een grate ex
pansie van het handelsvolume optreden. Deze expansie kwam voort uit 
de export, zoals wordt bevestigd door grafiek 1. Het handelssaldo van 
Palembang liep op van een redelijk tot zeer hoog positief bedrag: het 
niveau van de invoer bleef achter bij de grate stijging van de uitvoer. 
In grafiek 1 is dit te zien aan de afstand tussen de onderste en de bo
venste lijn, welke tussen 1919 en 1928 het grootst is. In feite was voor 
Palembang een positief handelssaldo niet nieuw. Aan het begin van de 
eeuw, voordat de grote groei zijn aanvang nam, werd er door het gewest 
al winst gemaakt op de export. 

Er zijn zowel voor de invoer als voor de uitvoer vier perioden in de 
ontwikkeling te onderscheiden: de gestage groei tussen 1900 en 1918, de 
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De invoer en uitvoer van Palembang 1900-1938 (in miljoenen guldens). 
Bovenste lijn: uitvoer, onderste Jijn: invoer. 
bron: Handelsstatistieken. Zie bijlage II. 
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stormachtige groei tussen 1918 en 1929, de terugval ten tijde van de cri
sis in de jaren 1930-1935, en het herstel daarna. Globaal gezien 
weerspiegelt deze ontwikkeling de fasering zoals die kan worden aange
geven voor de Buitengewesten in hun totaa1. 13 In hoofdstuk III zal hier 
dieper op in worden gegaan. 

Zowel de Europese ondernemingen als de inheemse cultures maakten 
in de diverse produktielijnen in de periode 1900-1940 een zeer grote 
groei door. In grafiek 1 is dit onderscheid tussen inheemse en Europese 
produktie niet terug te vinden. In het onderstaande wordt de samenstel
ling van het exportpakket behandeld. Hierin zal het onderscheid tussen 
inheemse en buitenlandse ondernemingen naar voren komen. Na een be
schrijving van de veranderingen in het exportpakket wordt nader inge
gaan op de rol die de verschillende produkten speelden in de economi
sche ontwikkeling. 

Palembang voerde aan het eind van de jaren '30 voornamelijk aardo
lie, koffie, en rubber uit. In mindere mate hebben ook de produkten pe
per, rotan, steenkool, katoen, tabak, benzoe en damar (boomharsen) 
deel uitgemaakt van het exportpakket, alsmede pinangnoten, palmolie, 
kina en rijst. 14 Daarnaast kende het gewest enige inheemse goudwinning 
in de bergstreken, maar deze speelde in de handel nauwelijks een ro1. 
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De belangrijkste produkten zijn opgenomen in tabel III (zie bijlage), 
waarin de percentages staan weergegeven van het aandeel van deze pro
dukten in het exportpakket (naar waarde) voor perioden van 5 jaar. 15 

Direct valt op dat de uitvoer van aardolie het grootste deel van de op
brengsten voor zijn rekening neemt. De uitvoer van olie zorgde zowel 
in 1920 als in 1930 voor ongeveer 83 070 van de uitvoerwaarde. Het grote 
aandeel dat Palembang in de loop van de periode gaat uitmaken van de 
totale uitvoer van Nederlands-Indie komt dus de eerste plaats door de 
uitvoer van aardolie. 16 De rubber- en koffie-export neemt na 1915 een 
gedeelde tweede plaats in (zie ook tabel I). 

De aardolieproduktie lag in handen van Europese ondernemingen. De 
andere uitvoerprodukten werden echter voor het grootste deel door de 
inheemse bevolking geproduceerd. Gezien de vruchtbaarheid van de 
streek is het niet verrassend dat van oudsher de belangrijkste 
bestaansmiddelen van de bevolking lagen in de land- en bosbouw. Van
ouds verbouwde de inheemse bevolking haar eigen rijst en vulde deze 
produktie aan met een gevarieerd pakket van goed verhandelbare pro
dukten. Ook in bijvoorbeeld vogelnestjes bestond een levendige handel. 
Tussen 1900 en 1940 deden zich echter ingrijpende veranderingen voor 
in de inheemse landbouwactiviteiten. Na 1918 gaat de inheemse bevol
king in toenemende mate over op het produceren van koffie en rubber. 
In de jaren twintig werden daarbij zeer grote wins ten gemaakt. Zoals re
sident de Goede het uitdrukte: 'Robusta-koffie en Hevea-rubber zijn de 
pijlers waarop de winsten van de bevolking rusten.'17 Laten we de aard
olie buiten beschouwing, dan blijkt dat koffie en rubber samen 61 % 
van de uitvoerwaarde van Palembang in 1920 uitmaakten en 76 % in 
1938. Vooral de jaren 1925-1929 waren hoogtijjaren voor deze produk
ten (zie bijlage, tabel III). 

De uitvoer van rotan nam relatief af. De absolute uitvoer van rotan 
was vrijwel constant en schommelde rond de 3000 en 7000 ton per jaar. 
Hetzelfde was met de peperproduktie het geval: deze schommelde rond 
een gemiddelde van 660 ton per jaar en nam pas in de jaren dertig verder 
af. Het ging hier voornamelijk om zwarte peper, een van de belangrijk
ste 'oude' uitvoerprodukten van Palembang. 18 De katoenverbouw was 
voornamelijk op de regionale markt gericht en vond veel plaats op de 
gemeenschappelijke gronden, vooral op de vruchtbare renahgronden 
langs de rivieren. De katoen was van slechtere kwaliteit dan de katoen 
die op Java werd verbouwd en de verbouw ontwikkelde zich niet zoals 
men verwachtte: de katoenproduktie bleef ondanks overheidsstimulan
sen van relatief weinig belang. 19 De voornaamste 'overige produkten', 
waarvan de produktie in de jaren dertig ging toenemen, waren thee, pal
molie en steenkolen. 20 
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Tabel 1 Palembangs belangrijkste uitvoerprodukten (in duizenden guldens). 

Olie Rubber Kaffie Rotan 

1900 2.520 0 216 472 
1910 11.013 0 9 332 
1920 49.713 636 5.724 1.326 
1930 63.951 5.599 4.032 650 
1938 67.983 10.932 2.250 684 

Bron: Handelsstatistieken 

Een groot gedeelte van de export naar het buitenland ging naar Singapo
re en werd daar verder verhandeld. In 1928 was dit ongeveer 27 070. In 
Djambi was dit percentage veel hoger, namelijk 85 % in 1928. De grote 
haven in Palembang, die ook voor zeeschepen bereikbaar was, is hier
van de oorzaak. De olie uit Djambi en Palembang werd ook vanuit de 
haven van Palembang uitgevoerd, na in de raffinaderij bij Pladjoe 
(vlakbij Palembang) te zijn verwerkt. Rieronder zuIlen eerst de belang
rijkste landbouwprodukten aandacht krijgen. Vervolgens zal de 
aardolie- en steenkolenindustrie besproken worden. 

Koffie werd vooral landinwaarts in de bergstreken verbouwd. De 
meeste koffietuinen waren in Palembang (in tegenstelling tot Java) in 
handen van de bevolking, maar er waren ook enkele Europese koffieon
dernemingen zoals Pasoemah, Soeban Ajam en Pager Alam. De bevol
kingskoffiecultuur had derhalve het grootste aandeel in de koffiepro
duktie. In 1928 leverde Palembang 22,9 % van de koffie-export uit 
Nederlands-Indie, waarvan 22 % bevolkingskoffie was en slechts 0,9 % 
ondernemingskoffie. De belangrijkste koffiestreken in Palembang wa
ren Ranau, Semando, Makakan en Pasemah, en verder Ogan en Kome
ringhoeloe en Rawas en Moesihoeloe. 21 

De eerste koffie die in Palembang werd verbouwd was Arabica koffie 
(of Java-koffie), rond 1867 in Banding-Agoeng, in het zuiden van Pa
lembang. Arabica koffie vereist veel verzorging en vruchtbare grond in 
hooggelegen bergstreken (hoger dan 2500 meter).22 Ret is dus niet ver
wonderlijk dat pas na de invoer van de nieuwe koffiesoort Robusta de 
koffiecultuur zich ging uitbreiden. Er werd aanvankelijk in lager gele
gen gebieden ook Liberia-koffie aangeplant, maar deze koffiesoort ver
dween in de loop van de jaren 1910-1920 vrijwel geheel. 23 Dit is duidelijk 
te zien in tabel V van de bijlage. Belangrijk is de snelheid waarmee rond 
1915 de Arabica-koffie door Robusta vervangen werd. Blijkbaar was 
het snel tot de bevolking doorgedrongen dat het winstgevend was om 
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over te schakelen op de nieuwe soort. 
Aanvankelijk werd de meeste koffie verbouwd op ladangs, droge 

stukken grond. Dit impliceert weinig efficient bodemgebruik omdat de 
grond na enkele jaren bebouwd te zijn meerdere jaren braak moet liggen 
om te herstellen. Toen de hoge koffieopbrengsten een grote toestroom 
van inheemse ondernemers veroorzaakte, nam de beschikbaarheid van 
voldoende geschikte gronden af en ging men over op het aanleggen van 
sawah's.24 De aanleg van sawah's werd ook door de overheid gestimu
leerd. Er werden meerdere irrigatieprojecten gestart, waarin de 'land
bouwconsulent', die werd aangesteld om de landbouw te bevorderen, 
een belangrijke rol speelde. De eerste 'landbouwleraar' kwam in 1915 
en werd in elke beslissing van de overheid aangaande de landbouw ge
kend, dus niet aIleen over de koffiecultures. Hij begeleidde de irrigatie
projecten, distribueerde nieuwe plantjes en verspreidde kennis over 
plantenziekten en bemesting. De landbouwdienst was een van de activi
teiten van de overheid om de economie van de streek de verbeteren. La
ter zou de landbouwdienst aanzienlijk worden uitgebreid met de op
brengsten uit het bijzonder uitvoerrecht op bevolkingsrubber. 25 Uitein
delijk ging in Palembang de rijstverbouw inderdaad meer en meer op sa
wah's plaatsvinden, maar voor de koffie bleef de bevolking hardnekkig 
ladangs gebruiken.26 Dit hangt samen met het feit dat de koffiebouw in 
de bergstreken plaats vond, waar het aanleggen van irrigatiesystemen 
veel meer moeite kost dan op de gronden langs de rivieren. 

In de jaren twintig bracht de koffiecultuur zoveel op dat veel koffie
producenten de rijstbouw voor eigen gebruik, die traditioneel de priori
teit kreeg (een Palembanger zorgde er altijd voor een volle rijstschuur 
te hebben) lieten schieten en rijst importeerden die van de opbrengsten 
van de koffie werd betaald.27 In 1918 kwam 27 % van de koffie van aIle 
Buitengewesten uit Palembang, 40 % uit West-Sumatra en 20% uit Bali. 
Na 1919 was Palembang de belangrijkste koffieproducent, met in 1924 
en 1925 zelfs 64 % van de totale uitvoer (naar hoeveelheid). Na 1928 
gingen ten gevolge van de wereldcrisis de koffieprijzen echter dalen, zo
dat de winsten afnamen. Veel inheemse boeren keerden toen terug naar 
de oude ladangcultuur waarbij naast koffie ook rijst verbouwd werd. 
Ook de tabak als tweede gewas keerde terug in de streken die helemaal 
op koffie waren overgegaan. In die jaren daalt het aandeel van Palem
bang in de totale koffie-export, maar blijft Palembang samen met West
Sumatra de belangrijkste koffie-exporteur. 

De inheemse koffieproducenten besteedden weinig aandacht aan de 
kwaliteit van hun koffie. De koffie werd vermengd met zand en kie
zelstenen om het gewicht te vergroten en was vaak niet goed gedroogd. 
Ook in de tussenhandel werd flink met het produkt gemanipuleerd, zo-
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dat de Palembangse koffie een dermate slechte naam kreeg dat uiteinde
lijk in 1928 buitenlandse kopers dreigden de koffie niet meer te accepte
ren. 28 Op de beurs in Batavia had de Palembangse koffie dan ook een 
aparte notering onder een lagere prijs . Deze was over de periode 1928-
1934 gemiddeld 29 0,70 lager dan de overige Robusta-notering. 29 Over het 
algemeen was plantagekoffie van een veel bet ere kwaliteit. De meeste 
koffie werd in de stad Palembang verwerkt en verhandeld. Op het 
hoogtepunt van de koffiewinsten in 1928 waren er in de stad Palembang 
12 koffiefabrieken, een koffie- en rubberfabriek en twee koffiebran
derijen. 30 Dit is een eerste indicatie van de stad als economisch cen
trum. 

Bevolkingsrubber 
Van de rubberproduktie was een groter deel in hand en van Europese on
dernemers dan bij de koffie het geval was. Toch speelde ook hier de in
heemse producent als zelfstandige ondernemer een cruciale ro1. 31 De 
rubber werd vooral verbouwd op de centrale laagvlakte rond de rivieren 
Komering, Ogan en Lematong en aan de Moesi en de Rawas. 

De Hevearubber werd in 1907 voor het eerst in Palembang geplant zo
dat ongeveer zes jaar later, in 1913, de eerste bomen begonnen te produ
ceren. In de jaren daarna breidde de rubbercultuur zich zeer snel uit. 
Door de hoge rubberprijzen werd veel verdiend. Op grote schaal namen 
de Palembangers J avanen in dienst voor het tappen en snoeien van de 
rubberbomen, hetgeen tot een stroom immigranten leidde. 32 De snelle 
uitbreiding van de rubbercultuur was niet het gevolg van overheidsbe
moeienis maar van de rationele (op winst gerichte) landbouwbeoefening 
van de inheemse boeren. 'Opmerkelijk is, dat de Heveacultuur nooit 
van ambtenaarszijde aangemoedigd is. Hieruit blijkt weer eens, dat de 
Palembanger, als hij voordeel ziet in het een of andere cultuurgewas, 
ook zonder bepaalde aansporingen weI de handen aan de ploeg weet te 
slaan', aldus resident Tideman in 1928. 33 

Voor het grootste deel voerde men natte rubber uit, in zogenaamde 
slabs die veel modder en vuil bevatten. Vermoedelijk werd de rubber op
zettelijk met vuil aangedikt om het gewicht te vergroten. De rubber werd 
verkocht aan Chinese handelaren, die grot end eels de gewestelijke en in
tergewestelijke handel beheersten. De rubber kwam via een netwerk van 
tussenhandelaren voor het grootste deel in Singapore terecht, waar ze 
verder werd verwerkt. Tijdens de bestudeerde peri ode werd de rol van 
Singapore steeds belangrijker. Voor Djambi was Singapore het dichtst
bijzijnde internationale handelscentrum, maar ook voor Palembang 
wordt Singapore belangrijker: voor 1923 ging de meeste koffie nog naar 
Batavia, in de jaren daarna concentreerde de koffiehandel zich op Sin-
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gapore. 34 In de jaren twintig kregen de Chinezen in toenemende mate 
concurrentie van inheemse handelaren. 

De overheid deed echter haar best om de verwerking van de bevol
kingsrubber ter plaatse te stimuleren. Op initiatief van de landbouwle
raar werden kort na 1915 cooperatieve rubberverenigingen opgericht. 
De boeren werden aangezet om de rubber verder te verwerken tot droge 
sheets om zo meer aan de opbrengst van hun rubbertuinen te verdienen. 
De landbouwleraar speelde hierin een belangrijke rol, aldus Brautigam 
in 1920; 'Met de behartiging van de rubbercultuur zijn ( ... ) twee afzon
derlijke ambtenaren van de Rijksvoorlichtingsdienst belast, die ook tot 
taak hebben de cooperatieve rubberverenigingen te bevorderen.' 35 Toch 
hadden deze inspanningen weinig succes. De reputatie van de 'vervalste' 
natte rubber was slecht. Intussen was in 1921122 een conjunctuurdaling 
opgetreden waardoor de rubberprijzen gedaald waren. In de Britse 
rubber-producerende gebieden werd daarom de Stevenson restrictie in
gesteld (1922-1928) om door produktiebeperking verdere prijsval te pro
beren te voorkomen. Doordat Nederlands-Indie niet meedeed aan de 
Stevenson restrictie konden de boeren gewoon door produceren. Er 
volgden daarna tot 1929 hoogtijjaren in de rubbercultuur waarin het 
aandeel van Nederlands-Indie in de we reId handel steeg tot ongeveer 
37070 in 1928 en waarin de bevolking grote wins ten maakte. 36 

Na 1926 begonnen de rubberprijzen op de wereldmarkt geleidelijk te 
dalen tot ze in 1929 opeens kelderden. De boeren vingen dit op door 
meer te gaan verbouwen. WeI stuurden zij de koelies die zij in dienst 
hadden op grote schaal naar huis en gingen ze zelf, bijgestaan door hun 
gezin, de rubber tappen. Op deze wijze konden de produktiekosten aan
zienlijk worden verlaagd. De bevolking schakelde to en ook weer over op 
het verbouwen van rijst en vult deze produktie in toenemende mate aan 
met damar, benzoe, rotan, pinangnoten en witte peper. 37 Hierin waren 
de inheemse rubberproducenten dus net als in de koffiecultuur flexibel. 

In 1934 werd er na uitgebreide onderhandelingen een internationale 
rubberrestrictie overeengekomen. In Nederlands-Indie probeerde het 
gouvernement door een bijzonder uitvoerrecht op de bevolkingsrubber 
te heffen de inheemse produktie binnen het vastgestelde quotum te hou
den. Hoewel de overheid problemen had om de hoogte van dit uitvoer
recht zo vast te stellen, dat het het gewenste effect had, leverde het weI 
een mooi bedrag op. Dit was vooral het geval toen de rubberprijzen op 
de wereldmarkt als gevolg van de restrictie weer begonnen te stijgen, 
waardoor de winsten stegen, de boeren hun produktie opvoerden en het 
uitvoerrecht verhoogd moest worden om nog effect te hebben. De op
brengsten van het bijzonder uitvoerrecht werd grotendeels in openbare 
projecten gestoken. Voorbeelden zijn het onderwijs, de aanleg van we-
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gen, spoorwegen en bruggen, huizenbouw en irrigatiewerken. Ook werd 
er enige belastingverIaging doorgevoerd. Tussen 1934 en 1936 leverde 
het uitvoerrecht meer dan 9 miljoen gulden Op.38 

Aardolie en steenkolen 
De export van aardolie leverde de grootste opbrengsten, maar de 
aardolie-exploitatie werd geheel door westerse bedrijven ondernomen. 
Hier zijn twee oorzaken voor aan te wijzen. Ten eerste is olieboren kapi
taalintensief en valt daardoor al snel buiten de reikwijdte van de in
heemse ondernemer. Ten tweede bezaten de grote oliemaatschappijen 
de 'Koninklijke' en Shell een aanzienlijke uitbreidingsdrift. De Konink
lijke Nederlandse Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumterreinen 
in NederIands-Indie, zoals de eerstgenoemde voluit heette, nam in de pe
riode tussen het proefboren op de eerste concessies in Palembang in 
1899 en de Eerste WereldoorIog zeer vee I kleine onafhankelijke oliebe
drijfjes over, waaronder ook enkele Chinese en inlandse ondernemin
gen. 'Aile zelfwerkende maatschappijen gingen in de loop der jaren op 
in de Koninklijke', merkt resident Tideman in 1928 droogjes Op.39 

Naderhand boorden in Palembang aIleen nog de Bataafse Petroleum 
Maatschappij (de BPM, in 1907 opgericht als gezamenlijke dochteron
derneming van de Koninklijke en Shell), en de NederIandse Koloniale 
Petroleum Maatschappij die een dochter was van de Standard Oil Com
pany. Tussen deze twee maatschappijen nam de rivaliteit sterk toe to en 
in 1904 in Djambi olievelden aangeboord werden. Uiteindelijk koos de 
Nederlandse overheid voor exploitatie door gemengd bedrijf. Na moei
zaam onderhandelen met de BPM werd in 1921 de Nederlands-Indische 
Aardolie-Maatschappij (NIAM) opgericht, een gezamenlijke dochter
onderneming van de BPM en de Nederlandse staat.40 In hoofdstuk II zal 
nadere aandacht worden besteed aan de NIAM. 

Na 1913 had de 'Koloniale' in Palembang boorterreinen bij Talang 
Akar en nam deze maatschappij een kleine maar standvastige positie in 
terwijl verreweg het grootste deel van de Palembangse olie door de BPM 
werd geexploiteerd.41 In de periode 1917-1923 nam de produktie van de 
Koloniale toe van ongeveer 500 ton tot ongeveer 6.000 ton olieproduk
ten en van de BPM van 304.000 tot 364.000 ton per jaar. De Koloniale 
bouwde in 1923 een kleine raffinaderij in Soengei Gerong, waar vanuit 
de olievelden een pijpleiding van 140 kilometer naar toe liep.42 De BPM 
had een grote raffinaderij bij Pladjoe, vlakbij de stad Palembang. De 
olie uit Djambi, die door NIAM geexploiteerd werd, werd door een 
pijpleiding van ongeveer 270 kilometer naar de raffinaderijen in Palem
bang gevoerd.43 Bij de opgave van olieuitvoer van Palembang in de han
delsstatistieken werd derhalve ook de olie uit Djambi geteld. Dit was 
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aanvankelijk veel minder olie dan de BPM in Palembang verkreeg, 
maar nam in de jaren dertig flink toe (zie tabel VI in de bijlage). 

De olieindustrie heeft een belangrijke rol gespeeld in het toenmalige 
Nederlands-Indie. De enorme toename was vrijwel geheel op export ge
richt. Het aandeel in het exportpakket van de 'traditionele' handelsgoe
deren zoals suiker, koffie en tabak bleef ver achter bij het grote aandeel 
van de olieuitvoer. 44 Binnen de regionale economische structuur heeft 
deze ontwikkeling echter relatief weinig groeieffecten gehad. Het uit
stralingseffect op de locale economische bedrijvigheid was gering. Hier
voor zijn twee redenen te noemen. Ten eerste werden de meeste kapi
taalgoederen van elders aangevoerd. Ook was de inheemse bevolking 
weinig bij het produktieproces en de handel betrokken zodat de effecten 
op de consumptieve vraag bij de inheemse bevolking gering waren. Al
leen de lonen van de westerse en inheemse werknemers bij de oliemaat
schappijen en bij de onvermijdelijke randindustrie (die materiaal en ge
bruiksgoederen leverde aan het uitgebreide fabriekscomplex bij Plad
joe), droegen bij aan de inkomsten in de streek en resulteerden op die 
wijze in een consumptietoename. De totale loonlijst voor alle Aziatische 
werknemers in de olie-industrie in Palembang in 1929 bedroeg ongeveer 
8,8 miljoen gulden, dit waren ca. 23.000 werknemers. 45 

De bedrijvigheid in de stad Pal em bang werd in enige mate verhoogd 
door de aanwezigheid van de grote raffinaderij in Pladjoe, aan de Moesi 
vlak buiten Palembang, maar ook hier was het bedrijf voornamelijk op 
de eigen werknemers gericht. De Europese werknemers werden in aparte 
wijken bij de raffinaderij ondergebracht. In 1928 woonden hier al meer 
dan 500 Europeanen. 46 Evenals bij de raffinaderij van de BPM bij Tje
poe op Java werden infrastructurele verbeteringen zoals electrisch licht, 
telefoon en ziekenhuizen voor de eigen woonwijken aangelegd. Bij 
Pladjoe werd in 1927 een vliegveld aangelegd. 

De oliemaatschappijen leverden een kleine bijdrage aan het aanleggen 
en onderhouden van wegen, hetgeen in het oerwoud een kostbare aange
legenheid is. In de jaren dertig onderhield de BPM ongeveer 350 kilome
ter weg en de Koloniale 100 kilometer!7 288. Men dient hierbij te besef
fen dat in totaal in het gewest in 19363570 kilometer wegen door heren
diensten werd onderhouden en daarnaast 2160 kilometer wegen door de 
Waterstaatsdienst. 48 Samenvattend kunnen we stellen dat evenals buiten 
Palembang de olieindustrie buiten de olie sector zelf weinig infrastructu
rele groei genereerde, maar weI aanzienlijke werkgelegenheid op enkele 
plaatsen in het gewest met zich meebracht. 49 

De andere fossiele brandstof die in grote mate in Palembang werd 
aangetroffen, de steenkolen, bleek grotendeels van slechte kwaliteit. In 
de Lematang-kolenvelden, bij Boekit Asim (bij Lahat en Moeara 
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Enim), was de steenkool echter het exploiteren waard. 50 In 1919 werd 
het door het gouvernement 'De Boekit Asim Steenkolenmijnen' opge
richt, om aIle soorten steenkool en bruinkool te ontginnen, die daar wa
ren aangetroffen. De produktie van de Boekit Asim steenkolenmijnen 
nam snel toe, zij behoorde in de jaren twintig al tot de drie grootste mij
nen van Nederlands-Indie. Toch bracht het bedrijf vanwege de hoge 
produktiekosten van de steenkolen geen hoge wins ten Op.51 

De produktie bestond uit bunkerkool en gruis. Een groot deel van het 
steenkolengruis werd tot briketten geperst door de brikettenfabriek 
Tandjoengprioek, die in 1925 in werking trad. In 1920 ging 52 070 van 
de produktie naar de overheid, maar in 1931 was het aandeel van de par
ticuliere kopers opgelopen tot ruwweg 70 070 van de produktie. In 1923 
werkten er in Boekit Asim 36 Europeanen en 1072 Chine zen en inheem
sen, in de jaren dertig werkten er ongeveer 50 Europeanen en ongeveer 
2400 Chinezen en inheemsen. 52 Tussen 1923 en 1926 werd door de in
heemse bevolking in de onderafdelingen Lematang Hoeloe, Lematang 
Hilir en Palembang op kleine schaal steenkolen gewonnen. Deze pro
duktie bedroeg niet meer dan gemiddeld 3500 ton per jaar en was voor 
eigen gebruik of werd plaatselijk verhandeld. 53 

De uitvoer van steenkool naar het buitenland was niet bijzonder 
groot. In totaal werd er tussen 1920 en 1929 voor 6,7 miljoen gulden 
geexporteerd, en in 1930-1939 voor 5 miljoen gulden. Dit komt overeen 
met ongeveer 1,5 070 en 1,2 070 van de aardolieuitvoer uit die jaren, en 
25 070 van de totale produktie van de Boekit Asim mijnen. 54 Het grootste 
gedeelte van de produktie was dus voor het binnenland bestemd. 

Het besteden van de inkomsten 
Het verloop van de invoer in Palembang voIgt in grote lijnen de ontwik
keling van de uitvoer. Na 1918 zette een geleidelijke stijging in, welke 
in hoogte weI achterbleef bij de exporttoename, maar relatief een 
minstens zo grote toename impliceerde: Bleef de waarde van ingevoerde 
goederen v66r 1918 onder de 10 miljoen gulden, in de navolgende jaren 
steeg deze tot de waarde in 1929 meer dan 61 miljoen gulden bedroeg. 
(De uitvoer schommelde v66r 1918 rond de 20 miljoen gulden en steeg 
naar een piek van 100 miljoen in 1925). Ook de terugval in de geexpor
teerde waarde in de crisisjaren 1930-1935 werd in de invoer weers pie
geld. Hierna trad weer enig herstel op (zie grafiek 1). 

De baten van de rubber- en koffieexport kwamen in Palembang voor 
een groot deel bij de inheemse producenten en handelaren terecht en ge
nereerden daar een vraag naar consumptiegoederen. Resident Tideman 
(1928) schrijft hierover: 'De importhandel had zich na 1925 ingesteld op 
de grote koopkracht, die de bevolking in staat stelde tot het invoeren 
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van allerlei artikelen, automobielen, kleine machinerieen voor rijstpel
molens, bouwmaterialen en gewone gebruiks- en verbruiksartikelen'55 
Zowel rubber als koffie zijn weinig kapitaalintensieve gewassen: de 
voornaamste vereiste is grond, welke in Palembang in voldoende mate 
aanwezig was. Een belangrijke kapitaalgoedereninvoer is in deze sector 
niet te verwachten, afgezien van het toenemend gebruik van kunstmest, 
hetgeen door de overheid werd gestimuleerd. De invoer van kunstmest 
valt in tabel III onder de overige produkten en neemt inderdaad toe (zie 
bijlage). 

De invoer van de consumptiegoederen textiel en kleren namen een be
langrijke plaats in binnen het importpakket van Palembang, hetgeen 
duidelijk blijkt uit tabel III in de bijlage. 56 Zoals elders in Nederlands
Indie nam deze tak van de invoerhandel ten gevolge van de exportstij
ging toe. 57 De andere belangrijke produktiesector, de olie- en steenkole
nindustrie, is kapitaalintensief en arbeidsextensief. Deze maakte een 
grote invoer van ijzer en machines noodzakelijk. Deze categorie gaat na 
1920 een steeds groter dee! van het invoerpakket uitmaken. In de perio
de 1934-1938 zet deze ontwikkeling zich voort. De werkgelegenheid en 
de uitbetaling van salarissen die de oliebedrijven en de kolenmijnen met 
zich meebrachten hebben uiteraard ook effect gehad op de invoer van 
consumptiegoederen.58 

Hoewel het relatieve aandeel van rijst in de jaren twintig daalde, nam 
de rijstinvoer in die jaren flink toe. De rijstproduktie was van oudsher 
geen probleem voor de Palembangse boer. Hij produceerde genoeg om 
van te kunnen leven en verbouwde daarnaast andere gewassen. De in
voer van rijst bleek dan ook vooral nodig voor de arbeiders op de onder
nemingen, de koelies die in de inheemse rubbertuinen werkten en de be
woners van de steden.59 In de jaren twintig werd echter ook door de in
heemse koffie- en rubberproducenten rijst ingevoerd, aangezien de kof
fie en de rubber zoveel opbrachten dat het voordeliger was op de pro
duktie daarvan te concentreren en van de opbrengst rijst te kopen. Tus
sen 1925 en 1928 behoorde Palembang bij de vier grootste rijstimporte
rende Buitengewesten. Men ging echter zodra de winsten begonnen te 
dalen weer over op eigen rijstverbouw. 

Toch is de grote rijstinvoer opvallend. Rond 1932 was Sumatra de 
grootste rijstimporteur van de Buitengewesten, en hoe wei een zeer groot 
dee I hiervan naar Oost-Sumatra ging, voerden ook de zuidelijke ge
westen op Sumatra meer rijst in dan de meeste andere Buitengewesten.60 

De toename van het volume van de rijstinvoer, na 1930, wordt duidelijk 
als rekening wordt gehouden met de sterk dalende rijstprijzen in de ja
ren 1930-1934. De prijzen die in Palembang werden betaald voor de uit 
het buitenland ingevoerde rijst namen af van 28 cent per kilo in 1927-
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1930 tot 5 cent per kilo in 1934-1936. Ook moet de intergewestelijke 
handel niet uit het oog verloren worden, die in bovenstaande beschou
wing niet is opgenomen. 61 

De stad Palembang 
De stad Palembang speelde reeds eeuwenlang een grote rol als handels
centrum voor Zuid-Sumatra. In de zeventiende eeuw waren Palembang, 
Djambi en Atjeh de eerste plaatsen op Sumatra die door de VOC regel
matig werden aangedaan. De gunstige ligging van Palembang aan de 
Moesi, goed bereikbaar vanaf de kust, kwam in later eeuwen de han
delsbetrekkingen met Singapore en Batavia ten goede. De rubber- en 
koffieuitvoer gingen ook voor het grootste deel via de Palembangse ha
ven, terwijl reeds werd vermeld dat in Palembang ook veel koffiebran
derijen waren. De meeste inwoners van de hoofdstad verdienden dan 
ook de kost in de handel. 62 Naar bevolkingsaantal was Palembang in 
1938 de grootste stad van de Buitengewesten. De haven van Palembang 
nam in 1931 de tweede plaats in op de ranglijst van de grootste havens 
in de Buitengewesten, gerekend naar de waarde van uitvoer. Eerste 
plaats werd ingenomen door Pankalan Brandan (in Noord-Sumatra), 
waaruit voornamelijk aardolie werd uitgevoerd. 63 Met de haven van Pa
lembang was zorgvuldig beleid gemoeid. Zo werd in 1915 een uitgebreid 
structuurplan voor het gehele havengebied opgesteld door W. Cool, de 
adviseur voor het havenwezen in Nederlands- Indie. 64 Resident Tideman 
betreurde bij zijn aanstelling in 1928 het gebrek aan infrastructurele 
voorzieningen in de stad. Er was geen waterleiding, geen electriciteit, 
zelfs een stadsplan om het toegenomen verkeer in banen te leiden ont
brak. Hij pro beer de de verbetering van het wegenstelsel en huizenbouw 
door het gouvernement te laten financieren, op grond van het feit dat 
Palembang 'als gewest elk jaar enige miljoenen in de staatskas doet 
vloeien' .65 Van 'parasiterende' effecten van de stad op het platteland, 
zoals het wegtrekken van arbeidskracht, wordt in de bronnen geen mel
ding gemaakt. Eerder krijgt men de indruk dat de stad haar bestaan aan 
het achterland te danken heeft en in die zin profiteert van de economi
sche activiteit in het gewest. Als handelsknooppunt speelt Palembang 
een stimulerende rol. 

3. Djambi: gered door de rubber? 

Het gewest Djambi ligt direct ten noorden van Palembang. Het laagland 
is gedeeltelijk moerassig en wordt in oostelijke richting doorsneden door 
de Batanghari, de Toenkal en nog enkele kleinere rivieren. De hoofd
plaats Djambi ligt aan de Batanghari, ongeveer 80 km van de kust. De 
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rivieren, die voornamelijk oostwaarts stromen, vormden lange tijd de 
belangrijkste transportwegen in het slecht ontsloten Djambi. In 1924 
was er een weg van ongeveer 300 km die haaks op de rivieren Hep en 
waarvan het wegdek voornamelijk bestond uit gras. 66 Ook in 1930 was 
het weg- en spoorwegnet in Djambi veel minder ver ontwikkeld dan in 
Palembang, Benkoelen of de Lampongsche districten. 67 

Het gewest Djambi kwam later onder het Nederlands koloniaal gezag 
dan Palembang. Aan het eind van de negentiende eeuw werd het gewest 
vanuit het oerwoud geregeerd door sultan Taha Safioedin, die ondanks 
de Nederlandse pogingen een bestuur te vestigen, door de bevolking als 
vorst werd beschouwd. Pas na meerdere militaire expedities werd Djam
bi in 1904 onderworpen. 

Het verzet in Djambi tegen de westerse overheerser was dus sterker, 
terwijl er minder economische activiteit was. De bevolking verbouwde 
slechts enkele exportgewassen en ondernemingscultuur yond men niet in 
Djambi. Het bestuur ging zich destijds meteen met de economische ont
wikkeling bemoeien en stelde belastingen, herendiensten en andere poli
tieke voorschriften in. 68 Gevolg hiervan was dat in 1916 nog een opstand 
plaatsvond, waarin de bevolking protesteerde tegen de hoge belasting
druk. Toen echter de opbrengsten uit de rubberuitvoer in toenemende 
mate begonnen binnen te stromen, nam de bestuurlijke rust in Djambi 
toe. 69 

Van het oerwoud naar de rubbertuin 
'De Djambier is in de eerste plaats landbouwer. De rijst, die hij 
voor zijn levensbehoefte nodig heeft, plant hij zelf, maar in de re
gel ook niet meer. Moet hij geld hebben om belasting of schuld en 
te betalen, dan gaat hij naar de algemene voorraadschuur - het 
bos - en haalt er de waardevolle handelsprodukten, rijst, rotan, 
getah en harssoorten. Slechts een enkele houdt zich uitsluitend 
met de handel bezig, en nog geringer is het aantal dat een of ander 
handwerk uitoefent. '70 

Aldus beschreef resident Th.A.L. Heyting de economie van Djambi in 
1913. Terwijl hij dit schreef was de situatie echter al aan het veranderen. 
Overal in het gewest was de bevolking bezig Heveapitten te zaaien en 
rubberbomen te planten. De rubbercultuur verspreidde zich zeer snel en 
veranderde in de volgende decennia het aanzicht van het gewest ingrij
pend. 71 Voordat dit het geval was, was Djambi een gebied dat weinig 
contact had met de buitenwereld en nauwelijks voor de export naar het 
buitenland produceerde. Het lange verweer tegen Nederlandse overheer
sing had tot gevolg dat het binnenland lange tijd onontsloten bleef. 
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Over de gehele periode gezien bestond de uitvoer van Djambi voorna
melijk uit rubber en aardolie. In 1918 werd er bij Kerintji Robusta
koffie ingevoerd, maar de koffiecultuur veroverde geen grote plaats in 
Djambi en bleef het minste van heel Zuid-Sumatra (waar Palembang 
uiteraard voorop liep in de koffieproduktie). Er waren geen koffieon
dernemingen in Djambi, er werd aileen door de inheemse bevolking wat 
koffie verbouwd. In de jaren dertig kwam er enige exportproduktie op 
gang, maar voor die tijd werd aIle koffie binnen Nederlands-Indie ver
handeld.72 Verder yond in Djambi enige huisnijverheid plaats, voorna
melijk batikkunst, en in het gebergte werd evenals in Palembang door 
de inheemse bevolking goud gewassen in de rivieren. Beide activiteiten 
vonden slechts op kleine schaal plaats. 73 

Djambi was veel dunner bevolkt dan Palembang. In 1930 woonden 
er respectievelijk 5,6 en 12,9 inwoners per km2 in Djambi en Palem
bang!4 Wordt de stad Palembang niet meegerekend aangezien daar 
ruwweg 10 % van de bevolking van Palembang woonde, dan had Pa
lembang nog altijd een bevolkingsdichtheid van 11,6 inwoners per km2 

in 1930. Hieruit blijkt dat het platteland in Palembang tweemaal zo 
dicht bevolkt was als dat van Djambi (het inwonertal van de stad Djam
bi was zo klein dat het in deze vergelijking verwaarloosd kan worden). 

Hevearubber 
Voordat de Hevearubbercultuur op gang kwam, werd de uitvoer van 
Djambi grotendeels beheerst door rotan en ficusrubber, aangevuld met 
copra. Voor de interregionale handel leverde Djambi wat bosproduk
ten, zaden en vruchten maar deze handel had weinig betekenis. De waar
de van de rotan export bestond in 1900 en 1910 uit 124.000 en 514.000 
gulden. Deze betrekkelijk kleine bedragen zijn als kenmerk van de eco
nomische activiteit in de streek van belang: In 1900 bestond 28 % van 
de uitvoer uit Djambi uit rotan, in 1910 zelfs 45010. Getah pertjah maak
te in 1900 72 % van het exportpakket uit, met een exportwaarde van 
318.000 gulden. Reeds vanaf 1908 werden er Heveaplantjes ingevoerd, 
maar de produktie van de Hevearubber kwam pas in 1918 echt op gang. 
Dit is 5 jaar v66rdat de Palembang rubber begon te produceren en uit 
te voeren. Al in 1904 werd er aardolie ontdekt in Djambi, maar dit resul
teerde pas in 1923 in produktie. Rekenen we de aardolie niet mee, dan 
kan voor de verhouding van de uitvoerprodukten uit Djambi tabel IV 
worden opgesteld (zie bijlage).75 

De uitvoer uit Djambi geeft dus een veel eenvoudiger beeld te zien dan 
de uitvoer uit Palembang. De waarde van de uitvoer lag in 1900 rond 
ongeveer 442.000 gulden en bleef tot 1914 onder of nabij de 2 miljoen 
gulden (zie bijlage), terwijl we in Palembang in die periode de uitvoer 
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zien stijgen van ongeveer 10 miljoen naar meer dan 20 miljoen gulden 
per jaar. Ook als rekening wordt gehouden met het feit dat Djambi klei
ner en dunner bevolkt was dan Palembang, is dit nog een erg laag ni
veau. AIleen Benkoelen en de Lampongse districten hadden een verge
lijkbaar klein aandeel in de Nederiands-Indische uitvoer in deze jaren, 
aIle andere Buitengewesten had den een hogere export. 

Dankzij de rubberproduktie echter bezette Djambi toch een belangrij
ke plaats in de Nederlands-Indische export. Van een volslagen onbeken
de streek werd Djambi gedurende een groot aantal jaren de belangrijk
ste inheemse rubberexporteur. 76 De rubberproduktie, die geheel op de 
export gericht was, leverde de bevolking grote winsten op in de periode 
1913-1928. Na 1928 namen de winsten af omdat de rubberprijzen op de 
wereldmarkt daalden, maar men bleef in Djambi veer rubber produ
ceren. 

De opbrengsten uit de uitvoer hebben een top in 1925, toen de rubber
prijzen hun hoogste punt bereikten. In dat jaar werd voor bijna vijftig 
miljoen gulden aan rubber werd uitgevoerd. Terwijl de rubberprijzen 
daarna daalden reageerden de inheemse rubberproducenten door hun 
produktiekosten te verlagen en steeds grotere hoeveelheden rubber te 
produceren, zodat het uitvoervolume nauwelijks afnam, maar de in
komsten desondanks achteruit liepen. Omdat het gebied zo weinig ande
re economische activiteit kende, bleek het erg kwetsbaar voor de wereld
conjunctuur. Het feit dat de producent in Djambi ondanks de lage prij
zen de de produktie opvoerde en op produktiekosten trachtte te bespa
ren, betekent dat hij niet in staat was om over te schakelen op andere 
landbouwgewassen. 77 

Langer dan in Palembang het geval was lieten de rubberproducenten 
in Djambi de handel over aan de Chinezen: deze kochten de rubber op 
bij de rubbertuinen in het binnenland, verscheepten de rubber naar 
Djambi of naar Singapore waar zij verder verhandeld werd. 78 Na 1921 
veranderde dit en vervoerden veel inheemse rubberproducenten hun 
rubber zelf naar de stad, meestal op vlotten over de rivier. De natte rub
berkoeken - slabs - werden in het water gehangen opdat ze bij het ver
handel en zo zwaar mogelijk waren. In de stad Djambi werd de rubber 
voornamelijk door Chinezen maar ook door Maleiers en Arabieren op
gekocht. Slechts een klein deel van de rubber werd naar Batavia ver
scheept. 79 

Ook in Djambi werd de rubber door producenten en tussenhandela
ren veelvuldig vervalst. Er werd met de opgegeven gewichten gesmok
keld en de rubber werd opzettelijk vervuild zodat afwijkingen tot 10 070 
van de opgegeven waarde optraden.80 De overheid deed haar best tegen 
de rubbervervalsing op te treden, maar met weinig resultaat. Geregeld 
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kwamen dan ook klachten van opkopers en fabrikanten van de verwer
kingsindustrie (remillers) uit Singapore over de slechte rubberkwali
teit. 81 Eerder echter dan in Palembang het geval was begonnen de rub
berproducenten in Djambi de rubber te verwerken tot droge sheets. De
ze sheets werden meestal in Singapore nagerookt voordat ze voor verde
re verhandeling geschikt waren. Door de overheid werd de binnenlandse 
verwerking gestimuleerd, met name omdat droge rubber minder ver
zwaard kon worden met zand en stenen en dus van betere kwaliteit was, 
ondanks het feit dat ze moest worden nagerookt. Na 1934 nam de uit
voer van droge rubber toe. Ook het bijzonder rubberuitvoerrecht was 
hierop van invloed, omdat dit na 1936 per gewichtseenheid van het rub
bergehalte werd gerekend, zodat het voordeliger werd om droge rubber 
te produceren. 

Hoewel de produktie doorging verminderde door de crisis in de jaren 
dertig de handelsactiviteit in de stad, omdat de producenten op hun rub
bertuin bleven en de Chinezen de rubber in het binnenland kwamen op
kopen. 82 Ook kwam door de lage opbrengst van de rubber de invoerhan
del vrijwel stil te liggen, 'daarvan getuigen de pasarwijken te Djambi 
met haar talrijke leegstaande toko's', aldus resident Verschoor van Nis
se. 83 Op 1 november 1931 legde de KPM zijn hele hekwielerdienst in 
Djambi stH. Werd eerder de rubber de kurk genoemd waar Djambi op 
dreef, deze kurk was '6f volgezogen, 6f vergaan, van drijven is ten
minste geen sprake meer', zo maakt dezelfde resident een toespeling op 
het vervoer van de slabs door de rivieren. 

Wat betreft de rubberrestrictie geldt in Djambi hetzelfde als in Palem
bang. In 1934 werd geprobeerd door middel van het bijzonder uitvoer
recht de produktie te verminderen. Hierdoor verdwenen de inkomsten 
van de bevolking voor een groot deel in de overheidskas. Het bijzonder 
uitvoerrecht bracht in 1934-1937 in totaal ongeveer 15,4 miljoen gulden 
op, waarvan een deel werd uitgegeven aan infrastructurele verbeterin
gen, belastingverlichting en vrijstelling van onderwijsuitgaven. 84 

Aardolie 
De uitvoer van aardolie uit Djambi kwam in 1923 aarzelend op gang (zie 
tabel VI). De produktie steeg daarna geleidelijk, maar bleef tot 1930 on
der de 200.000 ton. In dat jaar produceerde in Palembang de B.P.M. 
meer dan 900.000 ton en de Koloniale, die sinds 1927 haar produktie 
flink opvoerde, 600.000 ton. Aan het einde van de jaren dertig was de 
NIAM in produktie de BPM ruim gepasseerd en bedroeg de totale pro
duktie van de NIAM meer dan een derde van de totale aardolieproduk
tie van Palembang. De pijpleiding n(lar de BPM raffinaderij bij Pladjoe 
was toen verbeterd en samen met de exploitatie van nieuwe olievelden 
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in noord-oost Sumatra wist de NIAM een totale praduktie te leveren 
van 1.006.212 ton in 1937, waarvan 885.832 ton uit Djambi afkomstig 
was. 85 

De NIAM was de belangrijkste vertegenwoordiger van bedrijfskapi- ' 
taal in Djambi in de bestudeerde periode. Zij had in 1929 bij de boorter
reinen 2400 mens en in dienst. Er werd aanvankelijk in het oosten van 
Djambi geboord, bij Badjoebang, Betoeng, Kenali Assam en Tempino. 
Later werden ook andere, meer westelijk gelegen olievelden aange
boord. Het ontstaan van de NIAM, waarvan in hoofdstuk 2 al melding 
werd gemaakt, had veel voeten in de aarde. Tussen 1910 en 1921 werden 
verschillende plannen opgevat, waarbij de regering eerst een contract 
wilde aanbieden aan de hoogste bieder (de BPM), daarna staatsexploita
tie overwoog van de in Djambi aangeboorde olievelden, en uiteindelijk 
koos voor exploitatie door gemengd bedrijf. In 1921 werd hiertoe de 
Nederlands-Indische Aardolie Maatschappij opgericht, waarvan de Ne
derlandse staat en de BPM elk voor 50 % eigenaar waren. Aanvankelijk 
had de NIAM in Djambi moeite om genoeg inheemse arbeidskrachten 
aan te trekken: De Djambier kon teveel verdienen in de rubber om zich 
aan een oliebedrijf te verhuren, waardoor de NIAM hoge lonen moest 
gaan uitbetalen. 86 

Doordat de NIAM geen grate raffinaderij bouwde in Djambi, maar 
de olie via een pijpleiding naar Palembang voerde, was het totaal aan 
werkgelegenheid dat zij schiep in Djambi veel kleiner dan de BPM en 
de Koloniale in Palembang met zich meebrachten. Tussen 1922 en 1930 
bracht de olielndustrie jaarlijks in Palembang ongeveer 7,5 miljoen gul
den aan lonen onder de inheemse bevolking en in Djambi ongeveer een 
half miljoen gulden. 87 Evenals in Palembang zien we in Djambi dus de 
westerse bedrijfsvoering voornamelijk in de aardoliewinning en grate 
inheemse activiteit in de rubbercultuur. Door de opbrengsten van aard
olie en rubber kwam een stroom inkomsten het gewest binnen. Voor een 
deel vonden deze inkomsten hun weg terug yond naar de internationale 
handel door de import van het gewest. 

De noodzaak van rijst 
Wanneer we de samenstelling van de invoer van Djambi beschouwen, 
zien we dat het graotste deel van de invoer bestond uit rijst (zie tabel 
IV).88 Er werd veel te weinig rijst verbouwd om in de consumptie van 
het gewest te voorzien. Niet alleen de bevolking in de stad Djambi en 
de Javaanse koelies die zich als rubbertapper verhuurden waren afhan
kelijk van rijstinvoer, maar ook de plattelandsbevolking zelf. 

De overheid deed evenals in Palembang en elders in Nederlands- Indie 
haar best om de 'natte' rijstbouw op sawah's te bevorderen, hetgeen een 
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twee maal zo hoge rijstproduktie oplevert als ladangrijstbouw, maar 
slaagde er niet in dit op grote schaal tot stand te brengen. De bevolking 
in het laagland bij de kust verbouwde rijst op de renah- en moerasgron
den. Dit had als nadeel dat de oogst verloren kon gaan als de regentijd 
te vroeg intrad. 89 De hoeveelheid ingevoerde rijst bedroeg 8.535 ton in 
1920, 19.510 ton in 1930 en 20.008 ton in 1938. 

Duidelijk toont tabel IV het lage percentage dat de invoer van de cate
gorie machines en ijzer uitmaakt van het geheel (zie bijlage). Dit was 
veel lager dan in Palembang, wat zijn oorzaak vindt in de afwezigheid 
van kapitaalintensieve industrie in Djambi. Kleding en manufacturen 
maakten ongeveer een gelijk deel van de invoer uit als in Palembang, 
afgezien van een lichte teruggang in 1920-1924. 

Er deden al snel wilde verhalen de ronde over de stroom inkomsten 
in de rubberstreken. De sensationele kranteberichten over de 'roekeloze 
geldverspilling' blijken echter niet gegrond, aldus een tijdgenoot. 90 De 
grot ere welstand van de bevolking werd vooral gebruikt om nuttige za
ken aan te schaffen. Zowel betere kwaliteit kleding (maar weinig luxe 
soorten wol en zijde) als veel huishoudelijke artikelen, bijvoorbeeld ko
perwerk, naaimachines, en glas- en aardewerk. Voorts kan nog opge
merkt worden dat de invoer van auto's weinig zin had in een gewest zon
der verharde wegen. 

Het aarzelend ontstaan van infrastructuur 
Terwijl in 1934 de stad Palembang met aIle belangrijke plaatsen landin
waarts verbonden was door verharde wegen, liep er in Djambi welgeteld 
92 Km verharde weg. 91 Dit was de enige weg in Djambi die het hele jaar 
door berijdbaar was en liep van de hoofdplaats Djambi landinwaarts 
naar Moeara Tembesi. De weg was voor ongeveer driekwart gefinan
cierd door de NIAM en werd in 1930 geopend.92 In het vijfjarige asfalte
ringsplan dat door het gouvernement werd opgesteld voor de wegen op 
Zuid-Sumatra, werd Djambi in het geheel niet genoemd. 93 

Het gewest profiteerde in de jaren na 1934 echter van het bijzonder 
uitvoerrecht op bevolkingsrubber. Met de opbrengsten van het uitvoer
recht werden openbare werken gefinancierd. Resident Korn (1936) 
merkte op dat zijn voorganger drie jaar lang bezig is geweest met het 
besteden van het bijzonder uitvoerrecht, voornamelijk ten bate van de 
openlegging van het gewest voor het wereldverkeer. 94 Het grootste deel 
van deze gelden werd inderdaad in de aanleg van wegen en bruggen 
gestoken. Tevens ontvingen de marga's (gemeenten) subsidies voor 
openbare gebouwen en scholen, werden er enkele ziekenhuizen geopend 
en werd er voorlichting gegeven over de verwerking van de bevolkings
rubber. 95 



TOUWEN PALEMBANG EN DJAMBI 157 

Uiteraard doen de Memories van Overgave veelvuldig verslag van 
overheidsinspanningen om de irrigatie te verbeteren, wegen aan te leg
gen, huizen te bouwen en scholen op te rich ten. Djambi was v66r de 
rubberjaren een arme streek waar het Nederiandse gezag zich nog maar 
kort deed gelden. De slechte, onverharde wegen die het binnenland zo 
moeilijk toegankelijk maakten voor gemotoriseerd verkeer werden reeds 
genoemd. Ook heeft het lang geduurd voordat de Zuid-Sumatra Spoor
lijn werd doorgetrokken door Djambi naar Sumatra's Westkust. Dit ge
beurde pas in de jaren dertig.96 

Uit de versiagen van de residenten krijgt men de indruk dat door het 
gouvernement in Batavia aan de ontwikkeling van Djambi een lage prio
rite it werd toegekend. De financiering van extra wegenaanleg in 1933 
werd tegengehouden, evenaIs de oprichting van een fonds voor de volks
scholen. Tijdens de crisisjaren werd door de overheid om te bezuinigen 
zelfs een aantal scholen gesloten; zowel in 1933 ais in 1936 werd in de 
Memories van Overgave opgewekt gerapporteerd dat 'op het onderwijs 
wederom flink was bezuinigd'. 97 

De hooJdplaats Djambi 
Over de hoofdplaats Djambi moet allereerst worden opgemerkt dat hoe
weI deze de enige stad in het gewest was, zij toch vrij gering van omvang 
was. Qua inwonertallag zij in tussen de kleinere steden in Palembang 
en de stad Palembang. Had de laatste in 1905 al 61.000 inwoners, in 
Djambi woonden toen 8800 inwoners waarvan slechts 38 Europeanen. 
In 1917 waren dat 88 Europeanen op een totaal inwonertal dat inmid
dels gegroeid was tot 37.000. 

Door de rubberhausse werd de stad enigszins overvallen. De meeste 
rubber, maar ook veel rotan en damar werd in de hoofdplaats verhan
deld. Daarnaast resulteerde de toegenomen koopkracht van de Djam
bier in een grote stroom invoerartikelen die in de bouwvallige haven van 
Djambi uitgeladen en opgeslagen moest worden. In 1929 werden einde
lijk noodzakelijke verbeteringen aangebracht door de bouw van een 
grote opslagloods en een betonnen aanlegsteiger. In 1930 wordt er een 
havenmeester aangesteld voor verdere organisatie en verbetering van de 
haven. 98 Bij hoge waterstand konden zeeschepen met een diepgang van 
3 tot 4 meter over de Batanghari de haven bereiken, maar meestal werd 
de lading overgebracht in hekwielers of prauwen. 99 

In 1916 werd een 'Stadsfonds' opgericht, waaruit de uitgaven voor de 
verbetering van de stad werden betaald.'oo Met dit fonds werden stads
verlichting, een waterleiding voor spoel- en bad water en later ook een 
drinkwaterleiding aangelegd . Pas in 1928 werd de aanleg van de laatste 
gerealiseerd. Nadat deze voorzieningen tussen 1933 en 1936 waren ver-



158 ESHJb 54 (1991) 

beterd, bleek in 1936 het stadsfonds niet tot nieuwe projecten in staat: 
het werd verlamd door de zwaar drukkende last van schulden aan de le
veranciers van het waterleidingnet en de electrische lichtinstallatie. 'o, 
Ook het waterleidingbedrijf kwam in de financiele problemen omdat 
vee! abonnees hun contributie niet betaalden. In totaal waren er in 1936 
in de hele stad ongeveer 500 huizen aangesloten op het waterleiding
net. 102 

De rubberhandel bracht ook economische activiteit met zich mee in 
de plaatselijke rubberverwerkingsindustrie. Een deel van de in Djambi 
verhandelde rubber werd in rubberfabrieken eerst verwerkt. 103 Zoals we 
reeds zagen nam de activiteit in de stad na de crisis enigszins af. Hoewel 
in later jaren Djambi toch in toenemende mate het economisch centrum 
van het gewest werd, was zij geenszins een handelsstad van het kaliber 
van Palembang. 

Een perijeer gebied? 
'Het is on stell end hoe dit gewest niet aIleen voor de grote massa, doch 
ook op de centrale bureaus een absoluut terra incognito is', schreef een 
resident van Djambi in 1931.'04 Toch veranderde Djambi van een onbe
kend, achtergebleven gewest in een op de internationale handel gericht, 
rubberexporterend gewest. 

Djambi werd later dan de omliggende gewesten opgenomen in de we
reId handel. Er ontwikkelde zich pas laat enige infrastructuur van be
lang. De grote uitvoer die Djambi voortbracht was vrijwe! geheel 
gestoeld op de produktie van twee grondstoffen: Hevearubber en aardo
lie. De rubbercultuur werd in Djambi meer nog dan in Palembang door 
de inheemse bevolking ondernomen. Dit inheems ondernemerschap was 
gunstig voor de streek maar het eenzijdige karakter van deze export pro
duktie resulteerde in een grotere kwetsbaarheid voor de wereldconjunc
tuur. De crisis en met name de dalende rubberprijzen kwamen dan ook 
harder aan in dit gewest dan in Paiembang het geval was. Het andere 
belangrijke exportprodukt, de aardoiie, werd volledig geexpioiteerd 
door de NIAM. In deze sector kwam nauwelijks inheemse bedrijvigheid 
voor. De NIAM bracht weI enige werkgelegenheid en economische acti
viteit in de streek, maar doordat de olie in Palembang verwerkt werd 
was dit effect klein, ook toen in de jaren dertig de NIAM aanzienlijke 
hoevee!heden olie ging produceren. 

Gezien de eenzijdige economische ontwikkeling van Djambi kunnen 
wij ons afvragen of de overheid genoeg pogingen in het werk stelde om 
de landbouw te diversifieren en de ontwikkeling van Djambi te stimule
reno In 1917 werd er een landbouwvoorlichter aangesteld, maar in latere 
Memories van Overgave wordt weinig melding gemaakt van de activitei-
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ten van deze ambtenaar. 105 Eerder nog, in 1908-1913, werd er gepro
beerd van overheidswege de aanleg van tabak- en theeplantages te be
vorderen. Maar deze pogingen verzandden in 'de rage waarmee de be
volking pararubber (Hevea Brasiliensis) plantte' .106 Net als in Palem
bang werd de aanleg van sawah's gestimuleerd om de rijstbouw op te 
voeren, maar tijdens de rubberjaren gold ook hier dat de bevolking juist 
de neiging had aIle andere gewassen v~~r de rubbercultuur te laten 
wijken. 

Van de besteding van de belastinggelden, die tijdens de rijke jaren 
naar de staatskas vloeiden, in open bare werken is weinig terug te vin
den. Het aantaI bruggen dat werd gebouwd stond in geen verhouding 
tot dat in de andere gewesten in Zuid-Sumatra.107 Het bijzonder uitvoer
recht op bevolkingsrubber heeft wei enig effect gehad, maar deze be
lasting had als doel de inheemse rubberproduktie te matigen en was een 
extra toegevoegde belasting, bovenop de normale belastingen en heren
diensten. Het was in feite dus meer tengevolge van een soort belasting
meevaller dan door daadwerkelijke beleidsmatige prestaties, dat de in
frastructuur in Djambi zich begon uit te breiden. Hoewel de gewestelij
ke bestuurders voor het bijzonder uitvoerrecht op bevolkingsrubber weI 
plannen ter verbetering van de economie van het gewest maakten, is 
moeilijk te zeggen in welke mate dit beleid werd gerealiseerd. Pas in de 
jaren dertig werden de uitgaven aan wegen en bruggen in het gewest 
substantieel verhoogd, terwijl de rubber handel reeds vanaf 1918 grote 
opbrengsten opleverde. 

Inheemse verwerkingsindustrie v~~r de rubber kwam maar gedeelte
lijk van de grond. Het grootste deel van de bevolkingsrubber werd in 
ruwe vorm uitgevoerd en in Singapore verder verwerkt. Het gewest pro
fiteerde dus niet of nauwelijks van de verwerking van de rubber. WeI 
kan gesteld worden dat een groot deel van het surplus, afkomstig uit de 
uitvoer van onverwerkte rubber, bij de bevolking terecht kwam. De in
heemse rubberproducenten kan een winstgerichte instelling niet worden 
ontzegd. De invoering van hevearubber geschiedde in hoog tempo en 
onder invloed van de goede rubberprijzen werd de produktie steeds uit
gebreid. Paradoxaal genoeg was het resultaat een ongunstige eenzijdig
heid van de bedrijfsvoering. Tijdens de crisis in de jaren dertig hadden 
de inheemse producenten in Palembang hun aandacht verlegd naar an
dere , meer winstgevende produktielijnen. De rubberproducent in Djam
bi daarentegen richtte al zijn aandacht op het verlagen van de produktie
kosten. In beide gewesten werden de koelies naar huis gestuurd en nam 
het gehele gezin de rubbertap ter hand, maar in Djambi werd daarbij 
de produktie nog opgevoerd . Gezien de lage rubberprijzen en de inter
nationale rubberrestricties na 1934 bleek deze handelswijze niet geluk-
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kig. Inmiddels waren de rubberproducenten niet meer kapitaalkrachtig 
genoeg om op grote schaal nieuwe economische activiteiten te ontwikke
len. Dit gebrek aan bewegingsvrijheid bevestigt het beeld van Djambi als 
een perifere regio. 

4. Palembang en Djambi: kleine afstand, grote verschillen 

In dit hoofdstuk worden de verschillen tussen Palembang en Djambi na
der bekeken. Ook wordt globaal de ontwikkeling van Palembang en 
Djambi ten opzichte van de overige Buitengewesten beschreven. Ook zal 
geprobeerd worden de olieuitvoer van Djambi te reconstrueren met be
hulp van de produktiecijfers. Het beeld van de uitvoer wordt immers 
verstoord doordat in de handelsstatistieken bij de exportcijfers van Pa
lembang de in Djambi gewonnen olie is opgeteld. Aan de hand van de 
opgestelde centrum/periferie kenmerken worden de verschillen en over
eenkomsten in de economische ontwikkeling van de beide gewesten sa
mengevat. 

Verschillen in verandering 
Het verloop van de uitvoer van Palembang en Djambi vertoonde sterke 
overeenkomsten (zie grafiek 2). Voor beide gewesten was er een gestage 
groei tussen 1900 en 1918 en een stormachtige groei van 1919 tot 1929. 
In 1921 was de terugval in Djambi groter dan in Palembang, omdat de 
rubberprijzen in 1920/1921 sterk daalden en Djambi to en al sterk op de 
rubberproduktie gericht was. Globaal volgde Djambi op een lager ni
veau dezelfde ontwikkeling als Palembang, met een opvallende piek in 
de uitvoer in 1925. Door de late pacificatie van het gewest kwam in 
Djambi pas veellater het contact met de wereldhandel op gang. Pas na 
1914 ging de uitvoer van Djambi stijgen. Dit is veellater dan in Palem
bang, waar in 1905-1915 reeds een export was ontwikkeld van ca. 20 
miljoen gulden per jaar. 

In de terugval tijdens de crisisjaren 1929-1935 toonden zich verschil
len in de ontwikkeling. De daling van de uitvoer van Palembang kwam 
in 1932-1935 tot stilstand bij een gemiddelde van ca. 50 miljoen gulden, 
de uitvoer van Djambi daalde veel verder, namelijk tot het niveau van 
tijdens de Eerste Wereldoorlog, ongeveer 5 miljoen gulden. 

Het verse hi I in de ontwikkeling van Palembang en Djambi kwam aan 
het licht toen aan het eind van de jaren twintig de wereldmarkt instortte 
en vrijwel aIle grondstoffenprijzen op de wereldmarkt daalden. De in
heemse producenten in Palembang waren in hoge mate zelfvoorzienend 
en verbouwden behalve rijst en gewassen voor eigen gebruik meestal 
meerdere uitvoerprodukten. De inheemse ondernemers in Djambi daar-
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Grafiek 2 De uitvoer van Palembang en van Djambi (in miljoenen guldens) . 
Bovenste lijn : Palembang. onderste lijn : Djambi 

161 

entegen bezaten slechts hun rubbertuin en soms daarnaast wat grond 
waarop zij rijst verbouwden. De laatsten ondervonden veel meer schade 
van de crisis. In beide gewesten was de terugval in de uitvoer enorm (zie 
grafiek 2). De economische toestand ging langdurig achteruit. Resident 
Swaab van Palembang noemt deze 'scherpe terugval van een niveau van 
grote welvaart' waarbij hij vervolgens opmerkt dat in Palembang de in
komsten uit de rubber vee I sterker terugliepen dan die uit de koffie . Als 
gevolg van de prijsdaling verloor de rubbercultuur haar grote betekenis 
voor de inlandse bevolking. De bevolkingskoffiecultuur bleef op een la
ger niveau nog steeds een bron van welvaart, aldus Swaab. 108 In Palem
bang kwam de crisis dus minder hard aan. De uitvoer herstelde zich na 
1935 sneller dan in Djambi het geval was. 

Terwijl de inheemse bevolking van Palembang overschakelde op an
dere, minder zwaar getroffen gewassen reageerde de rubberproducent in 
Djambi door zijn rubberuitvoer te vergroten. Hoewel in Djambi de fy
sieke omvang van de rubberproduktie in de jaren dertig groter werd na
men de inkomsten van de producenten af. 109 Aan het einde van de jaren 
dertig gaat Palembang meer rubber uitvoeren dan Djambi (zie grafiek 
3). Djambi was echter kleiner en dunner bevolkt. De rubberproduktie 
per producent bleef in Djambi dan ook hoger. 
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Grafiek 3 De rubberuitvoer van Pal em bang en Djambi (in duizenden tonnen) 
Zwart : Djambi : grijs: Palembang. 

Tijdens de crisis, tussen 1929 en 1935, daalden de prijzen op de wereld
markt niet voor aile grondstoffen even sterk. De prijs van de aardolie 
produkten vertoonde relatief de minste daling. De rubberprijzen led en 
het zwaarst onder de crisis en de daling van de prijs van koffie lag daar 
tussenin. Dit kan worden aangetoond met gereconstrueerde prijzen, ver
kregen door de handelswaarde te delen door de uitgevoerde hoeveel
heid. De uitkomsten wijken af van de marktprijzen, omdat de uitvoer
produkten niet homogeen waren samengesteld. IIO De verandering in de 
samenstelling van de uitvoer van natte en droge rubber, Robusta- en 
Arabica-koffie en de verschillende olieprodukten tussen 1929 en 1933 is 
echter verwaarloosbaar. 11I Op grond van aldus uitgevoerde berekenin
gen blijkt de rubberprijs van f 10,38 per kilo in 1929 tot 2,56 in 1933 
te zijn gedaald. De prijs van koffie daalde van f 2,04 in 1929 tot f 1,32 
per kilo in 1933. De gemiddelde olieprijs daalde in deze jaren van f 0,14 
per kilo tot f 0,10 per kilo in 1933. Deze relatief geringe prijsdaling 
wordt ook bij de andere olie- exporterende gewesten waargenomen. 112 

Correctie voor de olieuitvoer 
De indruk van de kwetsbaarheid van de economie in Djambi, verkregen 
uit de handelsstatistieken, is niet geheel juist. De olie die door de NIAM 
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in Djambi werd gewonnen werd in de handelsstatistieken bij de uitvoer 
van Palembang opgegeven, waardoor de uitvoercijfers van Djambi la
ger zijn dan in werkelijkheid het geval was. De olie uit Djambi flatteert 
de uitvoer van Palembang niet aIleen door haar hoeveelheid maar ook 
door het feit dat de olie een relatief stabiel uitvoerprodukt bleek. Om 
beide redenen zal het verloop van de uitvoer van Djambi gunstiger zijn 
geweest wanneer met de olie rekening wordt gehouden. 
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Grafiek 4 Uitvoer van aardolieprodukten (gereconstrueerd) (in miljoenen guldens) 
Zwart: Djambi, Grijs: Palembang. 

Aan de hand van de produktiecijfers van de BPM, de Koloniale en de 
NIAM die zijn te vinden in het laarboek voor het Mijnwezen, is daarom 
voor elk jaar een verhoudingsgetal berekend dat aangeeft welk deel van 
de olieproduktie uit Djambi afkomstig was.1I3 Met behulp van deze cij
fers is een schatting van de olieuitvoer van Djambi gemaakt (zie grafiek 
4). Deze schatting gaat uit van drie veronderstellingen. Ten eerste gaan 
wij ervan uit dat een evenredig deel van de in Djambi geproduceerde olie 
werd uitgevoerd, zodat er relatief evenveel olie uit Djambi bij de raffi
naderij in Pladjoe in depot werd opgeslagen of in het binnenland werd 
verhandeld. Ten tweede wordt verondersteld dat de olie uit Djambi ruw
weg dezelfde olieprodukten opleverde als de olie uit Palembang. De olie 
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die in Djambi werd verkregen verschilde in kwaliteit niet erg van de olie 
uit Palembang, zodat dit een logische aanname is.'I' Dit hangt samen 
met de derde veronderstelling, dat de uitvoerprijzen van de verschillende 
produkten uit de beide soorten olie ongeveer gelijk waren. Immers, aI
leen in dat geval kunnen de exportopbrengsten van de verschillende 
soorten olie (benzine, kerozine, stookolie, smeerolie, etc) dezelfde ver
houding hebben als de ruwe olie die door de NIAM in Djambi en de 
BPM en de Koloniale in Palembang gewonnen werd. 

Met deze correctie blijkt het verloop van de totale export in Djambi 
aanmerkelijk minder ongunstig te zijn geweest (zie grafiek 5). De uit
voer van Djambi bewoog zich in de jaren 1924-1927 rond 30 miljoen 
gulden en daalde daarna tot ongeveer 10 miljoen gulden in de jaren 
1932-1935, waarna herstel van de crisis optrad. De uitvoer van Palem
bang daalde van gemiddeld 82 miljoen gulden in 1924-1927 tot gemid
deld 40 miljoen gulden in 1932-1935. De beide bewegingen voltrokken 
zich opvallend synchroon. 

Grafiek 5 De uitvoer van Palembang en Djambi 1922-1938 (na correctie) 
(in miljoenen guldens) 

Met inachtneming van de correctie blijkt echter dat Palembang nog 
steeds de crisis beter doorstond dan Djambi. Ondanks de compenseren-
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de werking van de toenemende aardolieproduktie in Djambi bedroeg de 
afname in de uitvoer over de genoemde periodes ongeveer 66 070, terwijl 
deze afname in Palembang ongeveer 50 % bedroeg. Daarbij moet niet 
worden vergeten dat de aardolie-opbrengsten voornamelijk uit het ge
west wegvloeiden en slechts in zeer geringe mate bij de inheemse bevol
king in het gewest terecht kwamen. De grootste bevolkingsgroep was af
hankelijk van de rubberuitvoer. 

Palembang, Djambi en Nederlands-Indie 
Vergeleken met Java waren Palembang en Djambi beide zeer dun be
volkt. In de jaren twintig werden zoveel rubberbomen geplant dat het 
aantal aanwezige arbeidskrachten tekort schoot om al deze bomen te 
tappen. Ook voor de koffiepluk in Palembang was er tekort aan ar
beidskrachten, niet aIleen op de ondernemingen maar tevens bij de in
heemse producenten. In de jaren twintig werden grote aantallen Javaan
se koelies aangetrokken om dit werk te verrichten. Resident Tideman 
(1928) illustreert de grote immigrantenstroom met de volgende meta
foor: 'Palembang is als de knaap, wiens ouders de voorziening in zijn 
kleding, waar hij telkens uitgroeit, niet kunnen bijhouden.'115 In de ja
ren dertig trokken de meeste Javanen weer weg, omdat de inheemse pro
ducenten door de crisis geen tappers meer in dienst konden houden en 
zelf de rubber gingen tappen. 116 

De ongecorrigeerde uitvoer van Palembang en Djambi maakte tussen 
1900 en 1938 gemiddeld 11,4 % respectievelijk 1,6 % uit van de totale 
uitvoer van de Buitengewesten. Palembang was van meet af aan veel 
sterker vertegenwoordigd. Het aandeel van Djambi nam in de periode 
1915-1929 flink toe, maar daalde in de jaren dertig weer. Vergeleken 
met de totale Buitengewestelijke uitvoer had de uitvoer van Djambi dus 
meer dan gemiddeld onder de crisis te lijden. Bij Palembang zien we de
ze terugloop niet: het aandeel van de uitvoer uit Palembang nam zelfs 
sterk toe in de jaren 1930-1939. Dit bevestigt het beeld dat we reeds had
den van een sterk gewest dat de economische teruggang relatief goed 
kon opvangen. 

Vit de handelscijfers blijkt dat Palembang en Djambi beide tussen 
1900 en 1938 ten opzichte van de andere Buitengewesten steeds meer 
gingen invoeren. De toename van de invoer in deze gewesten was dus 
groter dan de gemiddelde invoertoename in de Buitengewesten. Weder
om valt in Djambi de teruggang waar te nemen in de jaren dertig, terwijl 
Palembang vanaf 1925 een constante positie blijft innemen. Toch blijft 
de afstand tussen de waarde aan invoergoederen en de uitvoeropbrengst 
betrekkelijk groo~. 

Ret aandeel van de Buitengewestelijke uitvoer ten opzichte van de ge-



166 ESHJb 54 (1991) 

hele Nederlands-Indische uitvoer nam toe van ongeveer 30 % aan het 
begin van de eeuw tot ongeveer 50 % in 1930. De gewesten Palembang, 
Oost-Sumatra, Zuidoost-Borneo en West-Borneo waren samen verant
woordelijk voor meer dan twee-derde van de export groei uit 
Nederlands-Indie na 1925. 111 De uitvoer van Palembang kwam in de pe
riode 1900-1918 ten opzichte van de Buitengewesten in hun geheel be
trekkelijk langzaam op gang. Onder invloed van de inhaalvraag na de 
eerste wereldoorlog begon het niveau pas te stijgen. Deze eerste stijging 
was vrijwel geheel te dank en aan de toename van olie en koffie. In deze 
tijd nam de aardolieuitvoer al de voornaamste plaats in in het export
pakket. In de jaren die volgden yond een versnelde graei plaats tot 1925, 
to en er voor ongeveer 100 miljoen gulden werd uitgevoerd. 

Belangrijk is dat de terugval van Palembang tijdens de crisisjaren 
ruwweg gelijke tred hield met de inzinking in de totale uitvoer van de 
Buitengewesten, maar veel minder ernstig was. De totale uitvoer van de 
Buitengewesten viel van meer dan 900 miljoen in 1925 tot een miserabele 
250 miljoen in 1932, een val van ongeveer 72 %.118 De uitvoer van Pa
lembang bleef echter op het relatief hoge niveau van 50 miljoen gulden, 
dit is 50 % van de waarde van 1925. Het aandeel van Palembang in de 
totale export nam in deze jaren dan ook toe tot 18,2 % in 1933. Dit wijst 
opnieuw op een betrekkelijk gezonde situatie in Palembang, die gunstig 
afsteekt bij Djambi. De uitvoer van Djambi daalt even sterk als de totale 
Buitengewestelijke uitvoer, namelijk tot ongeveer 30 % van de waarde 
in 1924-1927. 

Samenhang tussen invoer en uitvoer 
Het is logisch een samenhang te verwachten tussen invoer en uitvoer, 
aangezien de opbrengsten uit de uitvoer de toenemende invoer uit het 
buitenland genereerden. Om dit verb and in de kwantitatieve gegevens 
uit de handelsstatistieken terug te vinden, zijn enige statistische correla
ties berekend. Deze correlatie coefficienten dragen een verkennend ka
rakter. 119 

De statistische correia tie tussen de gehele invoer en uitvoer in 
Nederlands-Indie is niet zo hoog: slechts 72 % van de variaties in de in
voer kan uit de uitvoer worden verklaard. In de Buitengewesten aIleen 
is de samenhang daarentegen hoger. Op grand van een globale selectie 
van ongeveer 90 % van de uitvoergoederen en 70 % van de invoergoede
ren uit de Buitengewesten, zoals deze gemaakt is in het computerbestand 
met de handelsstatistieken, is een correlatie-coefficient berekend tussen 
invoer en uitvoer. Deze bedraagt 0,91, hetgeen overeenkomt met een 
percentage verklaarde variatie in de afhankelijke variabele van 83 % (zie 
tabel 11).120 
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De samenhang wordt interessanter wanneer we naar gewestelijke ver
schill en kijken. Het blijkt dat in Palembang invoer en uitvoer in minde
re mate correleren dan in Djambi. In Djambi is de correlatie-coefficient 
hoger dan voor aIle Buitengewesten samen, namelijk 0,93. Dit komt 
overeen met het beeld van Djambi als een gewest dat haar economische 
ontwikkeling en dus haar invoer vrijwel geheel aan de exportproduktie 
te danken heeft; voordat de inheemse rubberuitvoer op gang was geko
men werd er in Djambi nauwelijks ingevoerd vanuit het buitenland. 
Ook in andere gewesten waar het inheemse ondernemerschap belangrijk 
was, zoals in Menado en Zuid-Celebes, is de correlatie-coefficient tussen 
in- en uitvoer hoog, respektievelijk 0,94 en 0,84. Dit duidt erop dat de 
uitvoeropbrengsten in brede lagen van de bevolking doordrongen. 

Tabel II Correlaties tussen invoer en uitvoer, 1900-1938 . 
R = Pearson correlatie-coefficient, R2 = Determinatie- coefficient. (n = 39) 

R R R R2 R2 R2 
Invoerl Invoerl Invoerl Invoerl Invoerl Invoerl 
Uitvoer Rubber Olie Uitvoer Rubber Olie 

Palembang 0,82 0,64 0,69 0,66 0,41 0,48 
Djambi 0,93 0,91 0 0,86 0,83 0 
Zuid-Borneo 0,83 0,64 0,75 0,69 0,41 0,59 
West-Borneo 0,92 0,91 0 0,85 0,83 0 
Oost-Sumatra 0,85 0,31 0,29 0,72 0,09 0,08 

Buitengewesten 0,91 0,70 0,70 0,83 0,49 0,49 
Nederlands-Indie 0,85 0,72 

Bron: Hande1sstatistieken 

In zowel Palembang als Djambi was de aardoliewinning de meest kapi
taalintensieve exportsector. Een relatief klein deel van de opbrengsten 
in deze sector werd echter aan lonen uitgegeven, zodat het peil van de 
consumptie niet sterk bevorderd werd. Bij de rubberproduktie was het 
net andersom; deze sector had weinig kapitaalgoederen uit het buiten
land nodig maar bracht veel opbrengsten onder de bevolking. Bekijken 
we de mate waarin de invoer van Palembang samenhangt met de uitvoer 
van enerzijds olie en anderzijds rubber, dan blijken zich hierin geen op
vaIlende verschillen voor te doen. Noch rubber, noch aardolie geven eni
ge statistisch significante correlatie met de invoer (tabel II). Hierbij 
moet opgemerkt worden dat de oliewinning uit Djambi bij de uitvoer 
van Palembang gerekend wordt, maar dat waarschijnlijk ook de meeste 
invoer van kapitaalgoederen van de NIAM in de statistieken bij Palem-
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bang terug te vinden is: een groot deeI hiervan was voor de raffinaderij 
in Pladjoe, een dee! was voor pijpleidingen en boorterreinen en yond 
zijn weg naar Djambi via de Palembangse haven. 

Wat betreft de invoer van aIleen consumptiegoederen verwachten we 
dat dit deeI van de invoer werd veroorzaakt door de winsten die de in
heemse bevolking met de rubberproduktie verdiende. In Palembang is 
dit niet direct terug te vinden in de mate van correlatie, waarschijnIijk 
omdat rubber hier sIechts een deeI uitmaakte van de exportproduktie. 
Rubber en koffie bij elkaar geteld verklaren in Palembang slechts 45 070 
van de variatie in de invoer van textiel en kleding in het gewest. Be
schouwen we aIleen de periode van groei, tussen 1905 en 1930, dan Ie
vert dit een iets hogere correlatie tussen de totale invoer en de totale uit
voer op, namelijk 0,83 (R 2 = 0,69, n = 26). 

In Djambi, waar praktisch aIleen rubber werd uitgevoerd, nemen we 
de samenhang tussen invoer en rubberuitvoer weI waar: Hier bestaat een 
groot deel van de invoer uit consumptiegoederen en is er een hogere sa
menhang tussen de in- en uitvoer dan in Palembang: R = 0,91. De 
correlatie-coefficient tussen de rubberuitvoer en de invoer van textieI en 
kleding is eveneens 0,91. Berekenen we deze correlaties ook voor Djam
bi aIleen in de periode van expansie (1905-1930), dan is R = 0,94 
(n=26) voor de totale uit- en invoer, en zelfs 0,97 (n = 26) tussen de uit
voer en de invoer van textiel en kleding. 

De correlatie tussen in- en uitvoer van Palembang ligt opvaIlend dieht 
bij die van Zuidoost-Borneo, terwijI de coefficient voor Djambi over
eenkomst vertoont met die van West-Borneo. Dit is interessant omdat 
beide gewesten ook wat betreft de samenstelling van het exportpakket 
overeenkomsten vertonen. West-Borneo exporteerde evenals Djambi 
voornamelijk rubber, terwijl Zuidoost- Borneo evenaIs Palembang meer 
veelzijdigheid toonde in de uitvoer: dit gewest voerde bijvoorbeeld ook 
veeI olie, tabak, koffie, copra en peper uit. 121 

De corre!aties met de gereconstrueerde cijfers voor de olieuitvoer zijn 
niet vergeIijkbaar, omdat deze een veeI kortere periode beslaan (1923-
1938), waarin bovendien de conjunctuur sterk wisselt. Uiteraard wordt 
het beeld ook vertekend door het ontbreken van de intergewesteIijke 
handel. Een grote hoeveelheid invoergoederen werd in Batavia inge
voerd en van daaruit naar de Buitengewesten verscheept. Het is echter 
niet waarschijnIijk dat dit voor de onderiinge vergeIijking grote verschiI
len oplevert. 

Meer of minder perifeer? 
De verschillende centrum/periferie ken mer ken die in de inleiding zijn 
samengevat kwamen reeds verscheidene malen aan bod. Een meer syste-
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matische behandeling van de criteria toont dat perifere afhankelijkheid 
in wisselende mate optrad ten opzichte van verschillende centra. De ver
schillen tussen Djambi en Palembang komen hierbij duidelijk naar 
voren. 

De mate waarin de gewesten op de export van een of enkele produk
ten gericht waren verschilt aanzienlijk. Djambi had een sterk eenzijdige 
produktie van aardolie en rubber. Hoewel de inheemse bevolking in de 
jaren 1920-1930 flink profiteerde van de rubberuitvoer, was het uitein
delijke resultaat niet een zelfstandig, ontsloten gewest waarin aan een 
groot aantal voorwaarden voor verdere economische groei is voldaan, 
maar een economisch kwetsbare, afhankelijke streek. De aanwezigheid 
van de NIAM bracht hierin weinig verandering. Palembang vertoonde 
in dit opzicht minder kenmerken van een perifere regio dan Djambi, 
aangezien de rubberproduktie in mind ere mate een inheemse monocul
tuur vormde. In Palembang verbouwden de boeren meerdere exportge
wassen, zodat zij tijdens de crisis konden overschakelen op de verbouw 
van de minst kwetsbare. Ook voorzag de inheemse bevolking in Palem
bang in haar eigen rijstproduktie. In Djambi was behalve de stad en de 
arbeidskrachten van de NIAM ook de bevolking in het binnenland af
hankelijk van buitenlandse rijstinvoer. Toen na 1928 de rubberprijzen 
daalden gingen de rubberproducenten in Djambi niet over op de ver
bouw van andere gewassen, maar verlaagden zij de produktiekosten en 
voerden zij het volume van de rubberproduktie op om zo de negatieve 
inkomenseffecten van de crisis op te vangen. Deze handelswijze bleek 
naarmate de crisis voortschreed ongunstiger, waardoor Djambi haar in 
de jaren twintig veroverde positie als belangrijk exportgewest ten dele 
weer verloor. Dit uit zich behalve in de handelscijfers ook in de schaarse 
en late aanleg van openbare voorzieningen in Djambi. 

Anders dan in bijvoorbeeld Oost-Sumatra werden rubber en koffie 
nauwelijks op ondernemingsplantages verbouwd. Hier is sprake van een 
ontwikkeling die de economische zelfstandigheid van beide gewesten be
vorderde. Zowel Djambi als Palembang hadden echter nauwelijks eigen 
verwerkingsindustrie voor hun grondstoffen en waren sterk afhankelijk 
van de prijzen van enkele produkten op de wereldmarkt. Aan de hand 
van dit criterium waren beide dus perifere gewesten ten opzichte van het 
buitenland. Importsubstitutie kwam weinig voor en de invoer van kapi
taalgoederen was relatief klein. De olieindustrie in Palembang nam het 
grootste deel van deze invoer voor haar rekening. De inheemse produk
tie van rubber, koffie en rotan had behalve plantmateriaal voornamelijk 
de produktiefactor grond nodig en was dus wat betreft de import 
ka pi taal-extensief. 

Op regionaal niveau valt op te merken dat Djambi niet als een perifere 
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regio ten opzichte van Palembang kan worden gezien. Er stroomde geen 
surplus uit Djambi naar Palembang, aIleen de olie uit de boorterreinen 
in Djambi ging naar Palembang, maar de opbrengsten uit de oliein
dustrie vloeiden naar de Nederlandse staat en de BPM. Er was weinig 
bemoeienis met Djambi van eventuele machts-elites in Palembang en de 
economie van Djambi was niet op Palembang gericht. Ook gingen de 
handel sst rom en van Djambi niet naar de haven van Palembang, maar 
(al dan niet via de hoofdplaats Djambi) naar Singapore. In dat opzicht 
kan Singapore eerder als het nabij liggende centrum worden beschouwd. 
Vanuit Singapore bereikte de rubber uit Djambi de rest van de wereld. 
Als dichtbijgelegen wereld-handelscentrum was Singapore (vooral voor 
Djambi) belangrijker dan Batavia, dat twee keer zo ver weg lag. Een 
klein deel van de bevolkingsrubber werd vanuit de stad Djambi ver
scheept naar andere bestemmingen. 

Er valt derhalve in verschillende mate centrum/periferie afuankelijk
heid te constateren tussen de steden Djambi en Palembang en hun ach
terlanden. In Palembang profiteerde de stad in sterke mate van de goede 
gang van zaken. Zij was een onmisbare schakel in de tussenhandel waar
langs de grondstoffen uit Palembang hun weg naar de afnemers op de 
we reid handel vonden. De stad Djambi vormde de enige stad in het dun
bevolkte Djambi maar was in mindere mate de spil van het gewest: Veel 
goederen werden door Chinezen in het binnenland opgekocht en vonden 
direct hun weg naar Singapore. 

Het economisch beleid dat door een aantal residenten van Palembang 
werd gevoerd heeft enkele gunstige gevolgen gehad. Het onderwijsbe
leid, de activiteiten van de aangestelde landbouwconsulenten, de irriga
tieprojecten, de aanleg van bruggen en wegen kwamen het gewest zeker 
ten goede. Wij kunnen stellen dat door de regionale overheid in Palem
bang betrekkelijk veel aandacht werd besteed aan een gunstige economi
sche ontwikkeling. Toch hebben niet aIle inspanningen effect gehad: de 
locale rubberverwerking kwam pas laat van de grond en zowel de koffie
cultuur als de verbouw van rijst bleef op extensieve wijze (ladangs) 
plaatsvinden. In 1917 had het gewestelijk bestuur vergevorderde plan
nen voor een groot landbouwcongres voor heel Zuid-Sumatra in Palem
bang. Hoewel dit tot een aantal publicaties over de land- en mijnbouw 
heeft geleid vond de conferentie zelf geen doorgang. 122 Na 1934 kon het 
gewestelijk bestuur veel projecten realiseren door het bijzonder rubber
uitvoerrecht, waarvan de opbrengsten voor infrastructurele verbeterin
gen werden gebruikt. Was dit niet het geval geweest, dan hadden de 
overheidsuitgaven in die jaren waarschijnlijk op een veel lager niveau 
gelegen. 

De oorzaak van de welvaart in Palembang lag voor een groot deel in 
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het betrekkelijk rationele ondernemersgedrag van de Palembangse boe
ren en daarnaast in de gelukkige omstandigheid van hoge grondstoffen
prijzen op de wereldmarkt. De snelheid waarmee de inheemse onderne
mer overging van Arabica op Robustakoffie, de snelheid waarmee de 
produktie van Hevearubber - die pas zes jaar na de aanplant van de bo
men aanvangt - zich verspreidde, het gemak waarmee men tijdens de 
crisisjaren overschakelde op het verbouwen van andere gewassen en het 
aanhoudend 'vervalsen' van rubber en koffie door gruis en stenen toe 
te voegen duiden erop dat de Palembanger een op winst gerichte, 'kapi
talistische' instelling had. Hiermee wordt niet aIleen het niveau van een 
kapitalistisch perifeer land bereikt, maar wordt ook de grondslag gelegd 
voor een relatief zelfstandige, onafhankelijke streek met zwakke cen
trum/periferie verhoudingen. 

In de olie- en steenkolenindustrie werden slechts westerse onderne
mingen aangetroffenen. Deze had den relatief weinig uitstralingseffec
ten. De grondstoffen werden weI verwerkt, maar de opbrengsten van de 
raffinaderijen kwamen voor het grootste deel bij de onderneming te
recht. De koffie- en rubberondernemingen daarentegen leverden de in
heemse bevolking veel winst op. Deze winst was groter geweest als er 
meer verwerking had plaatsgevonden, maar door de hoge grondstoffen
prijzen ontbrak daartoe de stimulans. De andere handelsgewassen die de 
inheemse bevolking naast rubber en koffie verbouwden duiden op een 
veelzijdigheid die het gewest, vooral in de crisisjaren, tot voordeel was. 
De aanwezigheid van het inheemse ondernemerschap werd in hoge mate 
door de overheid gestimuleerd. Ook wat dat betreft is dus geen sprake 
van een typische periferie. Hoewel Palembang er aan het begin van de 
eeuw al betrekkelijk goed voor stond, is deze positie in de loop van de 
periode aileen maar versterkt. Palembang vertoonde een gediversifieer
de en daardoor vitalere economische structuur dan Djambi. 

5. Conclusie 

Op de vooravond van de Tweede Wereldoorlog werd er in Palembang 
een gevarieerd pakket aan landbouwprodukten door inheemse produ
centen op de markt gebracht. Behalve de inheemse en westerse land
bouwactiviteiten waren er enkele belangrijke oliebedrijven en een steen
kolenmijn in het gewest gevestigd. Palembang had in veertig jaar een 
opzienbarende verandering ondergaan: de binnenlanden waren toegan
kelijk geworden via een net van wegen en bruggen, er liep een spoorlijn, 
in de meeste dorpen waren dorpsscholen en de hoofdstad Palembang 
was uitgegroeid tot een havenstad van betekenis. De welvaart onder de 
inheemse bevolking was zodanig gestegen dat het onderhoud van aIle 
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nieuwe wegen en bruggen in gevaar kwam omdat de herendiensten wer
den afgekocht. 123 Zowel stad als binnenland hadden dus in ruime mate 
geprofiteerd van de grote vraag naar grondstoffen op de wereldmarkt. 

Behalve aardolie voerde Palembang vee! koffie en rubber uit, en in 
mindere mate peper, rotan en pinangnoten. Dit leverde Palembang een 
aandeel oplopend van ca. 8 tot 160,10 van de totale uitvoer van de Buiten
gewesten. De produktie van koffie en rubber lag deels bij de inheemse 
bevolking en dee!s bij westerse bedrijven. Vooral bij de koffieverbouw 
is de grote mate van inheems ondernemerschap in Palembang bijzonder, 
dit kwam in geen ander gewest in dergelijke mate voor. De koffiecultuur 
yond plaats in de bergstreken, de rubbertuinen waren voornamelijk in 
het laagland gelegen. Palembang ontwikkelde zich tot een van de be
langrijkste koffie-exporteurs van de Buitengewesten en nam ook in de 
rubberuitvoer een steeds belangrijker plaats in. Bij de aardoliewinning 
treffen we geen inheemse activiteit: deze werd in toenemende mate be
heerst door enkele westerse oliebedrijven: de BPM als dochter van de 
'Koninklijke' en de 'Koloniale' als dochter van Standard Oil. 

In Djambi werd weinig westerse bedrijvigheid aangetroffen. De 
grootschalige rubberproduktie in dit dunbevolkte gewest werd volledig 
beheerst door de inheemse bevolking. Djambi bleef in economische ont
wikkeling ver achter bij Palembang, maar had tijdens de hoogtijjaren 
van de rubber een aanzienlijke stroom inkomsten. De infrastructuur en 
onderwijsvoorzieningen in het gewest waren in veel mindere mate ont
wikkeld dan in Palembang en de economie was door haar eenzijdige ge
richtheid op de rubber veel kwetsbaarder voor schommelingen in de we
reldconjunctuur. Na de sterke prijsdaling van rubber in 1928 bleek dit 
duidelijk: de ink oms ten daalden snel, ondanks de pogingen van de in
heemse producenten om de produktiekosten te verlagen en de produktie 
op te voeren. 

Door de verschillende criteria voor centrum/periferie afhankelijkheid 
na te gaan komen de oorzaken van het verschil in ontwikkeling tussen 
Palembang en Djambi duidelijk naar voren. Ten opzichte van het bui
tenland waren de gewesten Palembang en Djambi beide perifere regio's, 
die gelntegreerd waren in de wereldhandel en voornamelijk grondstof
fen en landbouwprodukten exporteerden. 

In Palembang waren de uitstralingseffecten van de exportindustrie 
talrijk. Er was actief inheems ondernemerschap en er kwam een verwer
kingsindustrie op gang, die zich concentreerde in de hoofdplaats Palem
bang. Het handelssaldo van Palembang was over de gehele bestudeerde 
periode positief en nam vanaf de jaren twintig sterk toe. Een relatief 
groot deel van dit saldo kwam in het gewest terecht. In Djambi treffen 
wij meer perifere kenmerken aan. Het inheemse ondernemerschap in 



TOUWEN PALEMBANG EN DJAMBI 173 

Djambi plukte in de jaren twintig weliswaar de rijke vruchten van de 
rubberuitvoer, maar deze welvaart bestond geheel bij de gratie van de 
wereldconjunctuur. Het gewest kreeg gevoelige klappen tijdens de crisis 
in de jaren dertig. Er was weinig verwerkingsindustrie in Djambi en de 
aanleg van wegen kwam pas in een laat stadium op gang. Ook de overige 
openbare voorzieningen kwamen laat van de grond. De gewestelijke 
overheid zag zich niet genoodzaakt door middel van versnelde bouw van 
wegen, bruggen en scholen het gewest voort te stuwen in haar ontwikke
ling. De malaise in de jaren dertig deed de overheidsuitgaven op dit ge
bied zelfs vrijwel geheel tot stilstand komen. 

Het belangrijkste nadeel dat Djambi ondervond was dat er geen in
heems ondernemerschap in andere produktielijnen ontstond. De snelle 
overgang rond 1915 op Hevea-rubber was veelbelovend en bracht meer 
dan tien jaar voorspoed. Toen de inheemse producenten in Djambi ech
ter beseften dat een veelzijdiger bedrijfsvoering verstandiger was dan 
rubber-monocultuur, was het al te laat: de crisis had toegeslagen en het 
gebrek aan kapitaal stond nieuwe investeringen niet meer toe. De enige 
uitweg was verlaging van produktiekosten en vergroting van het uitvoer
volume. De enige westerse onderneming in Djambi, de NIAM, trok zich 
van de crisis weinig aan. De produktie van aardolie werd in de jaren der
tig gestaag uitgebreid en bracht Djambi op een belangrijke plaats binnen 
de Nederlands-Indische aardolie-exporteurs. 

Palembang en Djambi worden vaak in een adem genoemd. Gezien 
hun ligging en hun belangrijke aardolie- en rubberuitvoer is dit niet ver
wonderlijk. Toch traden er grote verschillen op in de economische ont
wikkeling van deze gewesten in de eerste decennia van onze eeuw. Djam
bi ontbeerde de voordelen van veelzijdigheid, doordat zij zich met een 
concentratie op enkele uitvoerprodukten eenzijdig ontwikkelde, hetgeen 
tijdens de crisis bleek. Wat betreft Palembang kan worden gesteld, dat 
de oorspronkelijke betekenis van de naam Palembang, 'plaats waar 
goud gewassen wordt', alleszins tot zijn recht kwam. 124 
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TABELLEN 
In deze bijlage worden de tabellen met handelsgegevens weergegeven zoals deze zijn opge-
nomen in het computerbestand met handelsstatistieken van de Buitengewesten van 
Nederlands- Indie.1l5 

Tabel I Aigemene bandelsgegevens Palembang en Djambi (in duizenden guldens). 

Palembang Djambi 
uitvoer invoer saldo uitvoer invoer saldo 

1900 8.038 4.374 3.664 653 516 138 
1901 7.977 5.804 2.174 372 347 25 
1902 7.062 5.628 1.434 282 350 -68 
1903 10.302 4.401 5.901 255 739 -485 
1904 10.946 4.719 6.228 356 580 -223 

1905 12.121 4.637 7.484 657 624 32 
1906 18.144 3.948 14.196 926 661 264 
1907 24.087 4.431 19.655 1.190 808 382 
1908 18.404 4.184 14.220 1.076 699 378 
1909 17.130 5.011 12.119 1.518 701 816 

1910 19.714 7.294 12.421 2.098 1.074 1.025 
1911 16.105 8.058 8.048 1.547 892 655 
1912 17.142 8.434 8.709 2.057 1.030 1.028 
1913 21 .364 9.454 11 .910 1.641 1.078 563 
1914 23 .790 9.582 14.207 1.387 872 515 

1915 25.017 9.646 15 .371 2.912 1.395 1.518 
1916 10.267 8.057 2.210 4.439 1.722 2.717 
1917 24.324 11.325 12.999 5.258 2.757 2.500 
1918 21.797 11.197 10.600 5.162 2.165 2.996 
1919 53 .958 16.692 37.267 15.565 2.981 12.585 

1920 62.173 20.523 41.650 11.726 4.182 7.544 
1921 53.371 25.179 28.192 4.335 1.856 2.479 
1922 79.044 14.384 64.660 8.841 2.315 6.526 
1923 59.346 15.277 44.067 19.560 4.979 14.581 
1924 62.308 20.172 42.136 16.777 5.740 11.037 

1925 99.075 34.818 64.257 46.392 11.223 35 .169 
1926 89.287 41.776 47 .511 26.294 11.325 14.969 
1927 86.729 37.984 48 .745 30.631 11.087 19.544 
1928 71.143 39.014 32.129 17.832 7.578 10.253 
1929 75 .614 61.508 14.106 18.994 7.567 11.427 

1930 78.148 46.517 31.631 10.925 5.228 5.697 
1931 59 .866 19. 152 40.714 5.243 2.993 2.250 
1932 46.882 11.235 35.647 2.797 2.189 608 
1933 50.269 9.514 40.755 3.475 1.716 1.759 
1934 51.392 12.899 38.493 4.762 1.655 3.107 

1935 47 .158 13.980 33 .179 3.278 1.590 1.688 
1936 58 .133 13 .751 44.382 4.180 1.916 2.265 
1937 110.183 32.462 77 .722 24.428 4.405 20.023 
1938 93 .385 28 .041 65 .344 10.522 3.523 7.001 
1939 107 .351 30.417 76.934 15.093 3.790 11.303 
1940 137.461 31.457 106.004 22.326 3.051 19.275 

Bron: Handelsstatistieken 
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Tabel II De belangrijkste exportprodukten van Palembang en Djambi 
(in duizenden guldens). 

Palembang Djambi 
Rubber Rotan Koffie Olie Rubber Rotan 

1900 472.3 215.7 2.520.0 123.8 
1901 429.0 114.5 4.012.9 47.9 
1902 212.4 69.8 3.987.4 76.0 
1903 308.5 0 6.309.7 97 .5 
1904 290.5 66.1 6.093 .9 112.7 

1905 347.4 0 7.111.2 210.7 
1906 366.6 10.4 8.179.4 306.9 
1907 393.4 7.0 10.046.2 374.1 
1908 321.4 53 .1 8.718 .7 612.0 
1909 357.2 48 .0 5.905 .3 397.4 

1910 332.3 8.6 11 .012.8 513 .9 
1911 463.8 598.4 8.445.4 458.5 
1912 520.0 511.8 9.372.7 51.8 362.1 
1913 582.2 251.2 13.450.2 143.3 559.4 
1914 427.4 119.9 19.548.0 330.5 574.9 

1915 31.9 588.6 96.7 19.896.4 1.491.0 879.2 
1916 183 .8 537.1 105 .9 4.815 .4 3.534.6 535.4 
1917 863.3 608.9 277.4 19.459.8 4.944.6 130.9 
1918 448 .8 630.8 181.7 18.360.0 4.275.8 416.3 
1919 1.625.0 995.1 6.377.5 39.834.6 14.646.7 458.3 

1920 635.5 1.325.8 5.723 .9 51.078.5 10.576.2 744.9 
1921 77.6 770.3 1.718.8 47.607.4 2.711.1 1.252.6 
1922 768.8 1.446.0 1.960.7 72.051.6 8.213 .9 346.3 
1923 5.067.4 1.392.2 5.321.6 43.114.0 19.123.1 145 .9 
1924 6.657.4 1.229.8 1.400.6 36.121.6 16.151.7 232.3 

1925 36.686.3 610.1 1.700.1 40.007.1 46.014.5 88.4 
1926 17.303.2 931.8 2.045.5 46.469.7 25.615.0 156.6 
1927 23.027 .6 993.9 14.697.4 44.211.5 29.767 .9 401.1 
1928 12.092.0 1.014.2 13.151.1 39.484.5 16.600.2 537.6 
1929 12.524.7 874.5 10.252.0 46.676.5 17.475.1 567.3 

1930 5.599.3 649.8 4.032.2 63.950.8 9.017 .5 675.9 
1931 2.421.6 509.1 2.959.7 47.499.8 3.779.8 470.9 
1932 585 .8 281.0 6.614.1 38 .727.1 1.332.6 512.5 
1933 1.565.9 325.6 4.950.1 39.910.2 2.196.2 226.2 
1934 5.674.0 293 .2 4.278 .8 39.200.9 3.912.1 123.4 

1935 1.021.1 378.4 3.293.2 37.340.2 1.372.1 182.6 
1936 1.796.8 551.4 2.674.0 48.180.9 2.338.5 211.8 
1937 16.895 .5 676.5 4.848.4 69.995.1 21.254.7 98.4 
1938 10.931.8 684.0 2.249.6 75.993.4 8.872.5 108.0 
1939 18.022.4 482.2 2.017.0 82.176.2 13 .957.7 47.9 
1940 37.113.7 265 .5 1.215.5 92.730.9 21.495.8 

Bron: Handelsstatistieken 
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Tabel III SamenstelJing van de uitvoer en invoer van Palembang (vijfjaarlijkse percenta-
ges gebaseerd op de uitgevoerde waarde) 

1900- 1905- 1910- 1915- 1920- 1925- 1930- 1935-
1904 1909 1914 1919 1924 1929 1934 1939 

Uitvoer: 
Olie 73 66 75 82 83 55 80 81 
Rubber 0 0 0 3 4 27 6 13 
Koffie I <1 2 6 5 11 8 4 
Peper 6 8 6 3 I 1 <1 <I 
Rotan 5 3 3 3 2 1 1 I 
Getah Pertjah 7 20 10 2 <I <1 <I <I 
Pinangnoten 6 4 4 1 1 1 1 <I 
Overige 1 <1 1 <1 3 4 6 1 

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 
lnvoer: 
Rijst 21 33 33 36 12 18 21 <1 
Vis,meei,kokosoiie 12 9 7 4 7 5 9 6 
TextiellKleding 36 43 27 22 32 20 19 13 
Sigaren <I <I 1 14 9 5 3 <I 
Automobielen <1 0 <1 <I 1 1 <I 1 
IJ zer I Machines 29 12 28 17 33 48 41 75 
Overige 1 3 3 6 4 3 7 4 

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 

Bron: Handelsstatistieken 

Tabel IV SamenstelJiog van de uitvoer en invoer van Djambi (vijfjaarlijkse percentages 
gebaseerd op de uitgevoerde waarde) 

1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 
-1904 -1909 -1914 -1919 -1924 -1929 -1934 -1939 

Uitvoer: 
Rubber 0 0 9 88 93 97 79 86 
Getah pertjah 62 36 47 4 I <I <, <I 
Rotan 38 64 43 7 4 I 8 I 
Koffie 0 0 0 0 0 0 <I <I 
Overige I 0 2 I 2 I 14 12 

Totaai 100 100 100 100 100 100 100 100 

lnvoer: 
Rijst 33 49 59 64 60 60 72 61 
Vis,meel,kokosoiie 13 10 6 3 6 7 9 16 
TextiellKleding 40 33 28 19 23 18 13 12 
Sigaren <I I I II 6 7 2 2 
Automobieien 0 0 0 0 <I I 0 <I 
IJ zer I Machines 10 5 5 3 4 6 2 8 
Overige 4 2 <I <I <I <I <I <I 

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 

Bron: Handelsstatistieken 
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Tabel V Koffie-export uit Palembang en Djambi 

Arabica Liberia Robusta Totaal 
0/0 % % (miljoen gulden) 

1900-1904 100 0 0 2.8 
1905-1909 100 0 0 0.1 
1910-1914 97,5 2,3 0,2 1.5 
1915-1919 1,7 3,7 94,6 7.0 

1920-1924 0,4 0,6 99,0 16.1 
1925-1929 0,4 <0,1 99,6 41.8 
1930-1934 0,8 <0,1 99,1 22.8 
1935-1938 3,3 <0,1 96,7 13.0 

Bron: Handelsstatistieken 

Tabel VI Produktiecijfers van aardolie voor enkele peiljaren tussen 1923 en 1939 
(in duizend kgton) 

B.P .M. Koloniale Palembang Djambi Totaal 
Totaal (NIAM) Ned-Indie 

1923 364 6 370 0.2 2.833 
1927 565 152 717 40 3.694 
1931 578 770 1.348 221 4.698 
1935 687 1.806 2.494 376 6.082 
1939 996 2.130 3.125 1.211 7.949 

Bron: Jaarboek voor het Mijnwezen in Nederlands-Indie 1923-1939 

Noten 

1. De verschillende theorieen over dependencia verhoudingen (Frank) en centrum/ peri
ferie kenmerken (Galtung, Wallerstein) vertonen een aantal overeenkomstige kenmerken. 
De hier vermelde criteria zijn gebaseerd op de volgende literatuur: 
A.G. Frank, 'The Development of Underdevelopment', in: C.K. Wilber, red. The Politi
cal Economy of Development and Underdevelopment (New York 1973),94-104; M.P. To
daro, Economic development in the Third World (New York 1989), 74, 78, 289; H.A. 
Reitsma en 1.M.G. Kleinpenning, The third world in perspective (Assen 1989) 200-202, 
221, 263. 
2. Reitsma en Kleinpenning, The third world, 206. 
3. Algemeen Rijksarchief [A.R .A.]: Ministerie van Kolonien [Ko1.] 1901-1963, Memorie 
van Overgave [MvO] 207 (1914) C. van der Velde. Bijgesloten brieven d.d. 7 oktober 1914 
en 6 november 1914, mailno. 2496/14. 
4. Ik ben dr. 1.Th. Lindblad, onder wiens supervisie de bestanden werden opgebouwd, 



178 ESHJb 54 (1991) 

erkentelijk voor het beschikbaar stellen. Het voor dit onderzoek gebruikte computer
bestand met de handelsstatistieken van de Buitengewesten loopt van 1900 tot en met 1940. 
Het bestand is on-line raadpleegbaar in het Chronos Historical Data Archive System van 
het Nederlands Historisch Data Archief onder de naam: 'Netherlands-Indies Trade Sta
tistics 1900-1940'. Informatie hie rover in : P.K. Doorn red. , Nederlands Historisch Data 
Archief II: Chronos Historical Data Archive System: Handbook of a prototype (Amster
dam 1990). 
5. L.l . Touwen, 'Experiences in data archiving. Developing the History of European 
Expansion Data Bank ' , in : P .K. Doorn, red. Nederlands Historisch Data Archiej. Eind
rapport van een pilot-project (Leiden 1990) 15-22, aldaar 22. 
6. 1.W.l. Wellan, Zuid-Sumatra, Economisch overzicht (Wageningen, 1932) 45-57 . 
7. Nederland heeft een oppervlakte van ongeveer 34.000 km'. 
8. G.F. de Bruyn-Kops, Overzicht van Zuid-Sumatra (Amsterdam 1919), 2-12; Wellan, 
Zuid-Sumatra, 1-7, 45 . 
9. M.C. Ricklefs , A history of modern Indonesia (Basingstoke 1981),112 ev. 
10. Wellan, Zuid-Sumatra, 160-163 
II. Ibidem 168. 
12. Bruyn-Kops, Overzicht van Zuid-Sumatra, 42, 43. 
13. 1.Th. Lindblad, 'De opkomst van de Buitengewesten', in: A.H.P. Clemens en 1.Th. 
Lindblad, red ., Het belang van de Buitengewesten. Economische expansie en koloniale 
staatsvorming in de Buitengewesten van Nederlands-Indie 1870-1940 (Amsterdam 1989) 
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14. Wellan, Zuid-Sumatra, 380. 
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seerd op het computerbestand met de handelsstatistieken van de Buitengewesten van 
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wikkeling van Palembang', Algemeen Landbouwweekblad 12 (1927) XV, 549-556, aldaar 
555 . 
18. A.R.A.: Kol. 1901-1963, MvO 207 (1914) Van der Velde 100; A.R.A.: Kol. 1901-
1963, MvO 215 (1936) W. Steinbuch 213; W. Mansvelt en P . Creutzberg, red . Changing 
Economy in Indonesia; a selection of statistical source materialfrom the early 19th centu
ry up to 1940 : Vol. I Indonesia's export crops 1816-1914 (Amsterdam 1975), 133. 
19. D.l.G. van Setten, 'Het katoenvraagstuk in Nederlands-Indie en i.h .b. in betrekking 
tot de residentie Palembang', Koloniaaltijdschrift I (1912), 1103-1115; Knaap, A.J., 'Het 
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Ret bedrijfsleven in Nederlands-Indie 
in het Interbellum* 

J. TH. LINDBLAD 

1. Inleiding 

Twee kleine theeplantages, "Santosa" en "Kertasarie" genaamd, bin
nen gemakkelijk bereik van Bandoeng in West-Java, behoorden aan het 
einde van de jaren twintig tot de meest rendabele ondernemingen in het 
toenmalige Nederlands-Indie. Beide keerden toen dividenden van 200 070 
uit aan hun aandeelhouders, in het ene geval aan Nederlanders en in het 
andere aan Engelsen. De N.V. Maatschappij Santosa, opgericht in 
1899, had haar zetel te Amsterdam terwijl de Kertasarie Tea Company, 
Ltd. uit 1908 hoofdkantoor hield te Londen. De ambities van beide be
drijven waren bescheiden, getuige hun maatschappelijk kapitaal, 1 mil
joen gulden en f 900.000 respectievelijk, waarvan nog rond 1940 slechts 
ongeveer een kwart was volgestort. Soortgelijke ongecompliceerde en 
stabiele ondernemingen - zij het niet altijd evenzeer begenadigd met ho
ge dividendpercentages - vormden de ruggegraat van het op Westerse 
leest geschoeide bedrijfsleven in de kolonie. 

Met dit artikel wil ik een bijdrage geven op het gebied van de bedrijfs
geschiedenis van Nederlands-Indie, een terrein dat tot heden in de histo
riografie onderbelicht is geblevenl. Dikwijls heeft men volstaan met uit
erst glob ale aanduidingen van het kapitaal dat in de kolonie geln
vesteerd was. Aileen al door zijn omvang deed het kreten zoals "Indie 
verloren, rampspoed geboren" overtuigender klinken2

• Er is een drin
gende behoefte aan detailstudies, zowel van bedrijfstakken als van af
zonderlijke ondernemingen. Op breder vlak is het no dig inzicht te krij
gen in hoe het bedrijfsleven opgebouwd was naar bedrijfstakken, re
gio's en nationaliteit van eigenaren. Een soortgelijk overzicht kan aIleen 
gebaseerd zijn op gedetailleerde gegevens betreffende afzonderlijke on
dernemingen. Dit artikel beoogt dit overzicht te geven voor het Interbel
lum. 

Het laat-koloniale tijdperk omvat de eerste helft van de twintigste 
eeuw en laat zich onderverdelen in drie fasen: de pioniers- of opbouw 
fase, tot en met de Eerste Wereldoorlog, het Interbellum met zijn wi sse-
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lende conjunctuur en tenslotte het verwarde decennium van oorlog, be
zetting, vrijheidsstrijd en dekolonisatie. In de jaren twintig en dertig be
reikte de verstrengeling van financiele belangen in moederland en kolo
nie haar hoogtepunt. Dit ging gepaard met een geleidelijke afname van 
de betekenis der onderlinge goederenhandel en een aanhalen van de po
litieke en sociale banden3

• De situatie in het Interbellum toont ons der
halve het eindresultaat van wat in Nederlands-Indie mede - of vooral 
-dank zij de koloniale relatie werd opgebouwd. Daarom is voor deze pe
riode gekozen. Bovendien biedt de studie van verschuivingen binnen het 
Interbellum zelf inzicht in hoe het bedrijfsleven in Nederlands-Indie van 
gedaante veranderde ten gevolge van conjuncturele omslagen. 

Ons overzicht is ontleend aan een belangrijke bron, het jaarlijks door 
de Amsterdamse uitgeverij De Bussy uitgebrachte Handboek voor 
cultuur- en handelsondernemingen in Nederlandsch-Indie. Een bron
nenkritische beschouwing hiervan (paragraaf 2) is onontbeerlijk ten ein
de de daarop volgende waarnemingen op hun waarde te kunnen schat
ten. Bij de analyse wordt een tweeledig perspectief beoogd met zowel 
een statische als een dynamische benadering. In het eerstgenoemde geval 
geven we een momentopname dat betrekking heeft op het Interbellum 
als geheel (paragraaf 3). Door middel van een dynamische analyse vra
gen we aandacht voor veranderingen die zich in de loop van het Interbel
lum hebben voorgedaan (paragraaf 4). 

2. De bron 

Bijzondere bronnen zijn vaak bewerkelijk en tegenover de mogelijkhe
den voor nieuw onderzoek staan steeds onvoorziene beperkingen voort
komend uit de bron zelf. Het Handboek van De Bussy, zoals het bekend 
stond onder oud-"Indiegangers", mag stellig een bijzondere bron wor
den genoemd. Elke aflevering bevat een opgave van de landbouwonder
nemingen en de N.V.'s die op dat moment werkzaam waren in 
Nederlands-Indie. Voor elke N.V. worden bijzonderheden verstrekt 
omtrent beschikbaar kapitaal, vestiging, doelstelling en bestuur. Er is 
geen andere bron bekend die een dergelijke rijkdom aan details op het 
niveau van de afzonderlijke onderneming te bieden heeft4. We zullen 
nader ingaan op zowel de bron zelf als de wijze waarop ze zich voor be
werking leent. 

Bij de beoordeling van de kwaliteit van een bron is het van belang te 
weten door wie, voor wie en op welke wijze de gegevens werden verza
meld. De uitgave van het Handboek - een onafgebroken reeks van 1888 
tot 1940 - was een particulier initiatief van de uitgever. De bruikbaar
heid van het boek als naslagwerk en gids voor bedrijven en adressen ver-
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ondersteide een hoge mate van volledigheid. De indruk bestaat dat deze 
ook bereikt werd, aithans voor wat betreft Westerse ondernemingen; ve
Ie Chinese en inheemse ondernemingen namen niet de bedrijfsvorm van 
een N. V. aan en komen per definitie niet in het Handboek voor5

• Opga
ve werd gedaan op vrijwillige basis hetgeen de betrouwbaarheid van de 
gegevens ten goede is gekomen; een steekproefsgewijze vergelijking met 
enkele jaarverslagen leverde geen discrepanties op. Aanvullende gege
yens werden gehaaid uit publikaties van de Amsterdamse beurs en de 
Handelsvereeniging te Batavia aismede uit verscheidene effectenbladen 
(met name die van Broekman's Commissiebank en die van D.W. 
Brand). Het Handboek was gemaakt door bedrijven voor bedrijven. 

De N.V.'s zijn verdeeld over vijf rubrieken: landbouw, handel (inc1u
sief banken en transportbedrijven), verzekeringen, mijnbouw en "diver
se vennootschappen" (vooral nijverheid en diensten). Binnen eike ru
briek zijn de N.V.'s gerangschikt naar eigennaam, d.w.z. dat gedeeite 
van de volledige naam dat ter identificatie kan dienen, bijvoorbeeld 
"Santosa" in "N. V. Maatschappij Santosa". De documentatie betref
fende de N. V.'s wordt voorafgegaan door de afzonderlijke opgave van 
aIle plantages en gevolgd door zowel de handelsadressen per plaats als 
registers van firma's en personen. De uitgebreide aanhangsels onderstre
pen het instrumentele karakter van de geboden informatie. 

Bij de nadere interpretatie van de gegevens per afzonderlijke N.V. 
no opt elk type informatie ons tot kanttekeningen. Het begint al bij de 
naam van het bedrijf. We zagen reeds dat het Handboek een onder
scheid tussen eigennaam en meer globale aanduidingen hanteert. Helaas 
geschiedt dit niet geheel consequent door de jaren heen. Bovendien is de 
eigennaam niet altijd toereikend voor een ondubbelzinnige identificatie; 
zo was er in Weltevreden een Wilhelmina Bouw- en Handelmaatschap
pij en in Soerabaja tenminste een Wilhelmina Bouwmaatschappij. Ad
ditionele problemen kunnen zich bij de identificatie voordoen wanneer 
een bedrijf van naam verandert - bleef het dan hetzelfde bedrijf?6 - of 
bij variaties in de spelling. Zelfs een ogenschijnlijk ondubbelzinnig gege
yen zoals het jaar van oprichting van de onderneming kan problemen 
opleveren. Soms verwijst nameIijk het Handboek naar het tijdstip van 
de laatste statutenwijziging met weglating van het oprichtingsjaar. 

De plaatsnamen in de bedrijfsgewijze opgave hebben betrekking zo
weI op de zetel van de onderneming als op eventuele kantoren in 
Nederlands-Indie (of daarbuiten bij een bedrijf met zetel in Nederlands
Indie) of de lokatie van de activiteiten in Nederlands-Indie. Zo had de 
J apanse palmolieonderneming N. V. Tozan Cultuur-Maatschappij haar 
zetel te Medan aan Sumatra's Oostkust, een kantoor in het zuidelijker 
gelegen havenplaatsje Laboehanbilik en een plantage genoemd "Adja-
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moe" landinwaarts in Asahan. Soms vielen zetel en kantoor samen, met 
name bij landbouwbedrijven met hoofdkantoor in Nederlands-Indie. 
Dikwijis wordt in de bron bij kleinere bedrijven in de dienstensector 
geen aparte vermelding gedaan van de lokatie der activiteiten; blijkbaar 
was de opgave van het kantoor toereikend. 

De doelstelling van elk bedrijf wordt omschreven in de bewoordingen 
van de statuten en is daardoor soms rijkelijk vaag, bijvoorbeeld "de ex
ploitatie van cultures op gronden in Nederlandsch-Indie" bij de Prean
ger Landbouw-Maatschappij (met zetel te Amsterdam) of "het drijven 
van handel in het algemeen en alles wat daarmede verband houdt of 
daaraan dienstig kan zijn" bij L. Platon's Handel-Maatschappij te Ba
tavia (met bijkantoren in Semarang en Soerabaja). De natuurlijke nei
ging de doelstelling bij oprichting zo ruim mogelijk te formuleren bete
kent voorts dat een keur aan activiteiten wordt gegeven. Soms kan de 
specifieke aard van de activiteiten van het bedrijf aIleen uit de naam 
worden afgeleid, bijvoorbeeld bij de N. V. Sumatra Oliepalmen
Maatschappij (Rotterdam) wier doelstelling tal van taken noemt naast 
de exploitatie van landbouwcultures, tot het verwerven van "bosch-, 
cultuur-, tramweg- en mijnbouwconcessies" toe'. 

Het maatschappelijk kapitaal wordt gegeven in guldens voor aIle on
dernemingen met zetel in Nederland of Nederlands-Indie; voor het ove
rige wordt het kapitaal in de betreffende buitenlandse valuta uitgedrukt. 
Bij wijze van hoge uitzondering wordt bij buitenlandse bedrijven iiber
haupt geen maatschappelijk kapitaal vermeld, bijvoorbeeld bij de N. V. 
Australasian Films, gevestigd te Soerabaja, in de late jaren twintig met 
hoofdkantoor in Sydney. Een bijzonder probleem betreft de mate waar
in het aandelenkapitaal volgestort is; hierover wordt soms, maar niet al
tijd. in de bron opheldering verschaft. Dividendpercentages van de laat
ste vijf jaren worden gegeven maar het staat geenszins vast dat het ont
breken van deze informatie inhoudt dat er geen dividend uitgekeerd 
werd8

• 

Een enkel woord dient tenslotte te worden gewijd aan de datering van 
de afleveringen van het Handboek. Blijkens het voorbericht prijkt op de 
rug van het boekwerk het jaar (bijvoorbeeld 1940) waarin de onderhavi
ge aflevering verspreid en gebruikt zal worden terwijl de publikatie ge
durende het voorafgaande jaar (1939) voorbereid werd. De meest recen
te gegevens zijn daarin verwerkt en betreffen derhalve het jaar van voor
bereiding (1939) of zelfs het daaraan voorafgaande jaar (1938); dit laat
ste geldt zonder meer voor de dividendpercentages die betrekking heb
ben op het meest recente afgesloten boekjaar. 

De kracht van het Handboek als historische bron ligt in de grote reik
wijdte van de informatie. AIle Westers georganiseerde ondernemingen 
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van de meest uiteenlopende aard, in aIle bedrijfstakken en in aIle regio's 
van de archipel, komen hierin voor. De bron is aIleen interessant wan
neer volledig bewerkt. Dit dwingt ons tot een keuze voor een beperkt 
aantal peiljaren die in comb ina tie een overzicht bieden van de gehele pe
riode; bewust spreken we hier niet over een steekproef of representativi
teit. Uit oogpunt van efficiency moeten de peiljaren zich op een dusda
nige afstand van elkaar bevinden dat het telkens opnieuw doornemen 
van het gehele bestand aan bedrijven markante verschillen aan het licht 
brengt. Tegelijkertijd moet de afstand tussen de peiljaren niet te groot 
worden omdat de lacunes ons dan zouden beletten algemene uitspraken 
over de gehele periode te doen. 

Met de algemene conjuncturele ontwikkeling in het achterhoofd kie
zen we voor de volgende vijf peiljaren: 1919, 1924, 1929, 1936 en 1939, 
die beschreven worden door de afleveringen gedateerd 1920, 1925, 1930, 
1937 en 1940 respectievelijk9

• Ons beginpunt geeft de onmiddellijke na
oorlogse situatie weer terwijl in 1929 nog niets te merken zal zijn van 
de aankomende depressie. De effecten van de depressie zijn echter dui
delijk aanwezig in 1936. Ais eindpunt kiezen we het laatste jaar v66r de 
oorlog in Europa waarin tevens het herstel na de depressie weerspiegeld 
zal zijn. 

Bij de (gecomputeriseerde) bewerking van informatie ontleend aan het 
Handboek moeten op een drietal punten beslissingen worden genomen 
die verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor de nadere interpretatie 
van de gegevens. De beslissingen betreffen de identificatie van het af
zonderlijke bedrijf, de vaststelling van de nationaliteit van de onderne
ming en de bepaling van de lokatie van de activiteiten van het bedrijf. 
Hieraan is voorafgegaan de uitermate arbeidsintensieve opbouw van een 
databestand waarin elke vermelding van een onderneming, uit welke af
levering ook van het Handboek, een waarnemingseenheid ("record") 
vormt; bij de datainvoer kan overigens dankbaar gebruik worden ge
maakt van de gedeeltelijke overlapping van gegevens uit meerdere afle
veringen van de bron 10. 

De identificatie van het afzonderlijke bedrijf is van cruciaal belang 
zodra de bewerking meerdere jaren beslaat; eenzelfde ondernemingen 
kan uiteraard in meerdere afleveringen figureren. De identificatie wordt 
bestuurd door de twee varia belen die het minst aan veranderingen in de 
tijd onderhevig zullen zijn geweest: de eigennaam van het bedrijf en het 
jaar van oprichting. AIle waarnemingen betreffende hetzelfde bedrijf 
worden gekoppeld door toevoeging van twee nieuwe variabelen: een 
uniek identificatienummer per afzonderlijk bedrijf en een aanduiding of 
de waarneming bij andere waarnemingen behoort of nietll. Een geauto-
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matiseerde koppeling van waarnemingen van hetzelfde bedrijf veron
derstelt echter zowel een standaardisatie in de spelling van eigennamen 
als bijstellingen wanneer de eigennaam niet voldoende uniek of het jaar 
van oprichting niet steeds hetzelfde is. Bij een dergelijke koppeling kun
nen twee soorten fouten optreden, namelijk dat observaties gekoppeld 
zijn die niet bij eikaar horen en dat observaties die weI bij elkaar horen 
niet gekoppeld zijn. De fouten kunnen aIleen worden opgespoord door 
een handmatige controle van lijsten van aIle waarnemingen, gesorteerd 
op identificatienummer en eigennaam. 

Bij de beschrijving van het bedrijfsleven in een kolonie kent de natio
naliteitskwestie principiele ondertonen. Hoe definieren we daarbij "bui
tenlands" kapitaap2? Moeten we daaronder investeringen onderbrengen 
die gedaan zijn door particulieren in het moederland of door onderda
nen van het moederland woonachtig in de kolonie? In het geval van 
Nederlands-Indie voegt zich hierbij ook nog het probleem van investe
ringen door Chinezen en andere niet-Westerse immigranten in de archi
pel. We onderscheiden vijf categorieen naar oplopende graad van uit
heems karakter: 
1. Inheemse bedrijven: ondernemingen met zetel in Nederlands-Indie 

en Indonesische eigennamen; 
2. Oosterse bedrijven: ondernemingen met zetel in Nederlands-Indie en 

eigennamen die Westers n6ch Indonesisch zijn (veelal Chinese bedrij
yen); 

3. Westerse bedrijven: ondernemingen die hun zetel hebben in 
Nederlands-Indie maar, blijkens de eigennaam, geen onmiskenbaar 
niet-Westers karakter bezitten (veelal Nederlandse bedrijven); 

4. Nederlandse bedrijven: ondernemingen met zetel in Nederland en 
dochters in de kolonie 13

; 

5. Buitenlandse bedrijven: ondernemingen met zetel buiten Nederland 
en ook buiten Nederlands-Indie (in het laatste geval tenzij de eigen
naam een duidelijk buitenlands, veelal Japans karakter verraadt). 

Binnen de kolonie over he erst de differentiatie naar etnische oorsprong 
- Indonesisch, Chinees, Westers - terwijl daarbuiten het contrast tussen 
Nederlands en niet-Nederlands kapitaal voorop staat. Consequentie 
hiervan is dat we twee soorten, met het moederland gelieerde bedrijven 
onderscheiden: degene die vanuit Nederland zijn blijven opereren (cate
gorie 4) en degene die gekozen hebben voor een hoofdkantoor in 
Nederlands-Indie zelf (het grootste deel van categorie 3). Het is waar
schijnlijk dat bedrijven behorende tot de laatstgenoemde groep in hoge
re mate gefinancierd werden ter plaatse en ook dat de bedrijfsvoering 
daarin geheel op de lokale omstandigheden in de kolonie afgestemd 
was. Deze bedrijven vormden het meest permanente onderdeel van het 
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in de kolonie aanwezige uitheemse bedrijfsleven. 
Het globale onderscheid tussen bedrijven, die bestuurd werden van 

buiten de kolonie (de categorieen 4-5) enerzijds en bedrijven, die geheel 
op de kolonie gericht waren (de categorieen 1-3) anderzijds heeft belang
rijke consequenties voor de interpretatie van de informatie betreffende 
het maatschappelijk kapitaal en de dividend percentages van de onderne
mingen. Bij ondernemingen van het eerste type mogen we niet zonder 
meer veronderstellen dat het gehele kapitaal in Nederlands-Indie geln
vesteerd was terwijl dit bij het tweede waarschijnlijk weI het geval is ge
weest. Dezelfde redenering gaat ook op voor de rentabiliteit zoals gege
yen door middel van het dividend percentage. Het meest in het oog 
springende voorbeeld is de multinational "Koninklijke" met een totaal 
maatschappelijk kapitaal van 1 miljard gulden in de jaren dertig maar 
met tal van activiteiten ook buiten Nederlands-Indie. 

Het probleem van de precieze geografische plaatsbepaling is, vergele
ken met de nationaliteitskwestie, vooral van praktische aard. Moeilijk
heden doen zich voor wanneer de bron geen of meerdere lokaties geeft. 
Zoals reeds opgemerkt, mogen we in het eerste geval veronderstellen dat 
de informatie omtrent de lokatie in de plaats van zetel of kantoor gege
yen was; soms kunnen we ook vertrouwen op geografische aanduidin
gen in de eigennaam van het bedrijf ("Preanger Kalkbranderij"). Bij 
opgave van meerdere lokaties dient de belangrijkste te worden gekozen; 
helaas bevat die keuze echter een onvermijdelijk subjectief element. 

Een gecomputeriseerde bewerking biedt niet aIleen het voordeel van 
een verhoging van de efficiency of een schaalvergroting - men denke 
aan het sorteren van duizenden waarnemingen naar meerdere kenmer
ken. Bij wijze van bijkomstigheid kan de computerverwerking ons in 
staat stellen onnauwkeurigheden of zelfs fouten in de bron te ontdek
ken. Dit roept meteen de principiele vraag op in hoeverre de historicus 
zijn bron mag verbeteren. Hierbij is in ons geval terughoudendheid be
tracht. AIleen bij overduidelijke omissies werd gelnterpoleerd op grond 
van informatie uit andere afleveringen van het Handboek, bijvoorbeeld 
wanneer geen zetel gegeven was maar deze, volgens omliggende vermel
dingen betreffende hetzelfde bedrijf, steeds dezelfde is gebleven. 

De mogelijkheden van het Handboek als bron tot kennis van het be
drijfsleven in Nederlands-Indie vloeien voornamelijk voort uit de grote 
reikwijdte - in tijd, geografisch en per sector - alsmede uit de ogen
schijnlijke betrouwbaarheid van de gegevens . De beperkingen worden 
opgeroepen door mogelijke onnauwkeurigheden in de bepaling van de 
nationaliteit van het bedrijf en de voornaamste lokatie der activiteiten; 
bovendien moe ten we steeds de beperking tot de Westerse bedrijfsvor
men voor ogen houden. Enige voorzichtigheid is geboden bij de inter-
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pretatie van de gegevens, in het bijzonder betreffende de financiele 
voorwaarden en resultaten van grote ondernemingen met hoofdkantoor 
buiten de kolonie. 

Bij de nadere analyse kiezen we een tweeledige invalshoek: een stati
sche en een dynamische benadering. De statische benadering beschouwt 
het Interbellum als geheel en richt zich uitsluitend op afzonderlijke be
drijven; voor elk bedrijf wordt de laatst gegeven informatie gebruikt. 
De dynamische benadering behelst een vergelijking tussen de vijf peilja
ren en betrekt daarbij aBe in het bestand voorkomende vermeldingen; 
tot vijf keer toe kan derhalve informatie betreffende hetzelfde bedrijf 
aan een nadere beschouwing worden onderworpen. Het statische gedeel
te van de analyse is gebaseerd op 6.133 afzonderlijke bedrijven terwijl 
het dynamische deel uitgaat van 14.008 bedrijfsvermeldingen. 

3. De overgeleverde structuur 

De Chinese handelsfirma "Kian Gwan" te Semarang, generatielang 
door de familie Oei beheerst, nam in het bedrijfsleven van Nederlands
Indie een bijzondere plaats in. Dit bedrijf dateerde uit 1863 en was daar
mee de oudste, op Westerse wijze georganiseerde Chinese onderneming 
in de kolonie. Ret maatschappelijk kapitaal bedroeg in het InterbeBum 
3 miljoen gulden en het bedrijf had 15 bijkantoren, waarvan 8 buiten 
Nederlands-Indie. Dank zij talloze ondernemingen van dit soort evolu
eerde het bedrijfsleven in Nederlands-Indie tot een steeds fijnmaziger en 
geraffineerder structuur. Bij onze momentopname van de afzonderlijke 
bedrijven in het Interbellum zuBen we aandacht schenken aan zowel de 
historische opbouw sinds de negentiende eeuw als structurele 
kenmerken '4 • Tevens zal - onder het nodige voorbehoud - nader wor
den ingegaan op de relatieve omvang van de bedrijven. 

De kolonie bezat een bedrijfsleven dat in het Interbellum nog betrek
kelijk jong was. Minder dan 10 % van de in het Interbellum nog werkza
me ondernemingen waren opgericht in de negentiende eeuw en daarvan 
dateerde het grootste deel (twee van de drie) uit de jaren negentig'5 . Dit 
is te verklaren deels uit de late openstelling van de kolonie voor particu
lier kapitaal- pas vanaf 1870 -, deels uit de hoge risico's verbonden aan 
de pioniersactiviteiten in op voor Westerse ondernemingen maagdelijk 
terrein - velen moesten immers hun geluk beproeven opdat enkelen zou
den slagen'6. 

Onder de ondernemingen daterende uit de negentiende eeuw treffen 
we vele bekende namen aan. De aBeroudste waren de Nederlandsche 
Randel-Maatschappij (1824) en De lavasche Bank (1828). Billiton 
(1860) liep voorop in de mijnbouw en de Deli-Maatschappij (1869) in de 
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landbouw; beide markeerden de uitbreiding van de Westerse economi
sche activiteiten tot buiten Java. In de suiker op Java zette de Handels
Vereeniging "Amsterdam" (1879) de toon17

• De op Christelijke 
grondslag gedreven handelsfirma Rheinborn Hennemann (1882) te 
Bandjermasin was het eerste voorbeeld van een succesvolle Duitse vesti
ging in Nederlands-Indie. 

De ware Griinderzeit in Nederlands-Indie was het decennium 1910-
1919. Toen werden ruim 2200 van de in het Interbellum nog bestaande 
ondernemingen opgericht, twee keer zoveel als in het daaraan vooraf
gaande decennium. Ook de oorlogsjaren zagen geen afmatting van de 
oprichtingsactiviteiten. Tegelijkertijd verschoof in de nieuwe onderne
mingen het accent blijvend van de primaire naar de tertiaire sector, van 
exportlandbouw naar handeP8. Oaf vaar die tijd ongeveer de helft van 
de bedrijven een doelstelling in de primaire sector op, daarna - in de ja
ren twintig - liep het aandeel van ondernemingen in de tertiaire sector 
op tot boven de 55 070 terwijl dat van de landbouwbedrijven onder de 
25 0J0 daalde. Deze tendentie zette zich in de loop van het Interbellum 
voort. In de jaren dertig was zelfs het aandeel van nieuwe bedrijven met 
een doelstelling in de secundaire sector groter dan dat van de landbouw
ondernemingen (25 0J0 tegenover 15 0J0). 

Binnen het Interbellum domineerden overigens de jaren twintig boven 
de jaren dertig als startperiode voor bedrijven; het totaal aantal nieuwe 
bedrijven nam af van 1350 in de jaren twintig tot 800 in de jaren dertig. 
Het jaar 1920 weerspiegelde - althans in dit opzicht - het meeste opti
misme met 290 nieuwe ondernemingen terwijl het jaar 1932 een voor
spelbaar dieptepunt vormde (slechts 55 nieuwe ondernerningen). 

De invloed van het Westers georganiseerde bedrijfsleven breidde zich 
gaandeweg uit over de gehele archipel. Elke regio kent dan ook een ei
gen ontstaansgeschiedenis van het aldaar gevestigde bedrijfsleven. 010-
baal onderscheiden we gebieden die, hetzij vroeg, hetzij laat, binnen de 
actieradius van het expanderende Westerse bedrijfsleven kwamen. Tot 
de eerste categorie behoren Midden- en West-Java (Semarang en Bata
via met de Preanger); kenmerkend hiervan is dat van de tussenoorlogse 
bedrijven vele - een op drie of vier respectievelijk - van vaar 1910 da
teerden. Bij Oost-Java (Soerabaja) en Sumatra's Oostkust lag daarente
gen het aandeel van in de jaren twintig opgerichte ondernemingen ho
ger, ongeveer een op vier. Borneo was - ook in andere opzichten - een 
buitenbeentje onder de Buitengewesten: hier was een kwart van de tus
senoorlogse ondernemingen zelfs na 1930 tot stand gekomen. 

In de beginfase van de openlegging van de kolonie voor Westers kapi
taal lag het accent op bedrijven met hoofdkantoor in het moederland; 
van de uit de negentiende eeuw daterende ondernemingen gaf 40 0J0 een 
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zetel in Nederland op. Onder de jongere ondernemingen met Westerse 
eigenaren was de neiging groter een lokatie in Nederlands-Indie voor het 
hoofdkantoor te kiezen; dit geschiedde bij drie van de vijf bedrijven op
gericht in het tijdvak 1910-1919 en zelfs bij 70 % van de in de vroege 
jaren twintig gestarte ondernemingen. Bij dit onder scheid tussen oude 
en jonge bedrijven speelde waarschijnlijk de puur geografische afkomst 
eerder dan de nationaliteit van het gei'nvesteerde kapitaal een ro!. Voor
al na 1900 bereikte de groep van de "blijvers" in de kolonie een dusdani
ge omvang dat hieruit tal van initiatieven konden voortspruiten voor 
nieuwe, plaatselijke ondernemingen19

• 

Ook het Chinese deel van het tussenoorlogse bedrijfsleven was bij uit
stek in dat cruciale decennium 1910-1919 opgebouwd, althans onder de 
noemer van de Westerse organisatievorm gebracht. De Chinese onder
nemingen werkzaam in het Interbellum dateerden voor 40 % uit dat ene 
decennium, voor 20 % uit de tijd daarv66r en voor de rest uit het Inter
bellum zelf. Een dergelijke intensificatie in de tijd deed zich in versterkte 
mate voor onder de bedrijven met eigenaren buiten zowel Nederland als 
Nederlands-Indie; zo waren 60 % van de Britse, in het Interbellum nog 
werkzame bedrijven opgericht tussen 1910 en 1919. 

Ooze terugblik vanuit het Interbellum naar de ontstaansgeschiedenis 
van het koloniale bedrijfsleven heeft naar voren gebracht dat de onder
nemingen, door de bank genomen, betrekkelijk jong waren en in opval
lende mate dateerden uit het tijdvak 1910-1919. In dat decennium trad 
een drietal belangrijke verschuivingen op in de historische opbouw van 
het Westers georganiseerde bedrijfsleven: 
1. van de primaire naar de tertiaire sector; 
2. van het centrum bij Batavia en Serna rang naar de periferie in Oost

Java en de Buitengewesten; 
3. van bedrijven georienteerd op Nederland naar bedrijven georienteerd 

op Nederlands-Indie. 
Ret cumulatieve effect bepaalde de structuur van het bedrijfsleven in 
het Interbellum. 

Drie structurele aspecten 
Arcken & Co., Baraka Trading Company en Campbell MacColl & Co. 
had den weinig met elkaar van doen behalve dat zij aIle drie goede verte
genwoordigers waren van wat we zouden noemen de modale onderne
ming in Nederlands-Indie in het Interbellum. Ze richtten zich op het 
handeldrijven, hun activiteiten beperkten zich tot de omgeving van Ba
tavia waar ook het hoofdkantoor was gevestigd, ze waren onmiskenbaar 
door Westers kapitaal gecontroleerd maar ze waren volledig georien
teerd op Nederlands-Indie. Bovendien dateerden ze ook nog uit het de-
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cennium 1910-1919 en beschikten ze over een haast identiek maatschap
pelijk kapitaal, ca. 250.000 gulden. Generalisaties op grond van talloze 
concrete gevallen zoals deze drie bieden ons nader inzicht in de structuur 
van het tussenoorlogse bedrijfsleven. Oaarvan zal een drietal aspecten 
worden belicht: de bedrijfstaksgewijze opbouw, de geografische sprei
ding en de verdeling naar nationaliteieo. 

De tertiaire sector was het ruimst vertegenwoordigd in het tussenoor
logse bedrijfsleven; hiertoe behoorden 48 % van a1le ondernemingen 
waarvan de aard der activiteiten vaststond11

• Voor de rest was de pri
maire sector twee keer zo ruim vertegenwoordigd als de secundaire (35 
tegenover 17 %). Oit suggereert een fijnmazig, wellicht zelfs gefragmen
teerd aanbod aan diensten, in het bijzonder in de handel. Vit oogpunt 
van de produktie van fysieke goederen droeg de kolonie nog altijd het 
karakter van een plantagesamenleving. Verlate inspanningen van over
heidszijde ten spijt, is in de laat-koloniale periode weinig van industriali
satie van de grond gekomenll. 

Niet nader gespecificeerde handelsbedrijven maakten de meerderheid 
(twee derden) uit van de ondernemingen in de tertiaire sector. Daarnaast 
bevatte deze sector veel exploitatiekantoren voor onroerend goed en ad
ministratiekantoren van divers karakter (tezamen ongeveer een kwart). 
In de primaire sector prefereerden de meeste landbouwondernemingen 
(twee derden) een ongespecificeerde doelstelling boven opgave van een 
afzonderlijk produkt; dit gold in het bijzonder voor suiker, koffie en ta
bak. De plantages (minimaal 1700) domineerden sterk vergeleken met 
bijvoorbeeld de weinige rijstpellerijen (ca. 50) die een Westerse organi
satievorm aannamen. In de secundaire sector daarentegen werd de toon 
aangegeven door een klein aantal (ca. 40) grote oliebedrijven, niet door 
de honderden kleine bedrijfjes die een bestemming in de sfeer van nij
verheid opgaven13

• 

West- en Oost-Java waren de meest populaire regio's voor vestigingen 
van bedrijven; hier treffen we in het Interbellum twee-derdedeel aan van 
de (voornaamste) lokaties voor de ondernemingen voorzover deze iiber
haupt te traceren vieP4. Het aantal vestigingen op Midden-Java was veel 
kleiner en slechts een-vijfde van de ondernemingen had een lokatie in 
de Buitengewesten. Op Java was de dominantie van de residenties Bata
via en Soerabaja opvallend groot; twee van de vijf ondernemingen in de 
gehele archipel had een lokatie in een van deze beide centra. Ze werden 
in de rangorde op aanzienlijke afstand gevolgd door de Preanger, Sema
rang en Sumatra's Oostkust, in die volgorde. 

Variaties in de bevolkingsdichtheid kunnen het geografische vesti
gingspatroon van bedrijven verklaren, vooral wanneer we denken aan 
ondernemingen in de dienstensector. In Nederlands-Indie ging deze re-
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denering slechts ten dele op. West-Java had 38 070 van de bedrijfsvesti
gingen maar slechts 22 % van de bevolking terwijl Borneo en de "Grote 
Oost" tezamen 18 % van de bevolking telden maar slechts 6 % van de 
lokaties van ondernemingen bezaten. Een hoge mate van congruentie 
deed zich met name voor bij Oost-Java (28 % van de bevolking en 29 
% van de lokaties van bedrijven) of bij Sumatra's Oostkust (ca. 3 % in 
beide gevallen)25. Al met al telde de kolonie 1 Westers georganiseerde 
onderneming op 10.000 inwoners. 

De tendentie tot concentratie op Java, als tegengesteld tot de Buiten
gewesten, ging gepaard met een hoger aandeel van ondernemingen be
horende tot de tertiaire sector. Op Java - zowel West-, Midden- als 
Oost-Java - werd omstreeks de helft van de bedrijven gerekend tot de 
tertiaire sector terwijl op Sumatra en Borneo dit aandeel slechts een
derde bedroeg. De dienstverlening door bedrijven was verder uitge
bouwd en fijnmaziger op Java. In het oostelijk deel van het eiland vloei
de dit rechtstreeks voort uit de hoge bevolkingsconcentraties maar in het 
westen moeten we hiervoor andere oorzaken zoeken. De opzienbarende 
expansie van de stad Batavia in de laat-koloniale tijd, de aan het 
bestuurscentrum gelieerde activiteiten en het bewuste beleid van het ge
meentebestuur ter plaatse zijn hiervoor verantwoordelijk geweese6.. 

Naast aard en lokatie van de activiteiten bepaalde ook de nationaliteit 
der eigenaren de structuur van het bedrijfsleven in de kolonie. Onder de 
bedrijven onderscheidden we reeds vijf categorieen: inheemse, Oosterse 
(veelal Chinese), Westerse (met zetel in Nederlands-Indie), Nederlandse 
en buitenlandse (de beide laatste met overzeese zetels). Deze vijf catego
rieen ondernemingen waren getalsmatig zeer ongelijk vertegenwoordigd 
en vertoonden sterk uiteenlopende kenmerken. 

Het absolute aantal inheemse bedrijven was verwaarloosbaar klein, 
ca. 40. Dit mogen we niet interpreteren als een gebrek aan bedrijfsmati
ge activiteiten onder de Indonesiers maar eerder als een keuze voor an
dere bedrijfsvormen dan de N.V. Vit andere bronnen is de ontplooiing 
van het inheemse ondernemerschap in de laat-koloniale periode, bij
voorbeeld in de rubberindustrie, genoegzaam bekend27 . In ieder geval 
kunnen aan het bescheiden aantal vermeldingen in het Handboek geen 
generalisaties worden ontleend omtrent de inheemse bedrijvigheid28 . 

Een op de vijf bedrijven (19 %) in het tussenoorlogse Nederlands
Indie had een Chinese eigenaar. Voor het overgrote deel, meer dan 
85 %, richtten de Chinese bedrijven zich op de tertiaire sector; de 
meeste waren handelsfirma's. De werkzaamheden waren voor 80 % ge
concentreerd op Java, net zoals bij het totaal van aIle bedrijven, maar 
Batavia en Soerabaja domineerden in mindere mate dan bij bedrijven 
van andere nationaliteit. Het grootste Chinese bedrijf was de N. V. AIge-
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meene Maatschappij tot Exploitatie der Oei Tiong Ham Suikerfabrie
ken uit 1919, met zetel te Semarang en een maatschappelijk kapitaal van 
40 miljoen gulden (verdeeld over slechts 400 aandelen). 

Dank zij de toenemende tendentie onder bedrijven van Westerse sig
natuur een zetel in Nederlands-Indie te kiezen is deze categorie onderne
mingen uitgegroeid tot de grootste groep. Bijna drie van de vijf bedrij
ven in het Interbellum (59 070) noemden een Nederlands-Indisch adres 
voor het hoofdkantoor. Opvallend vaak, in de helft van aIle gevaIlen, 
lag dat adres binnen de stadsgrenzen van Batavia of Soerabaja. Bij de 
werkzaamheden was het accent haast gelijkelijk verdeeld over de pri
maire en tertiaire sectoren, ieder ongeveer 40070. De concentratie op Ja
va, vooral West- en Oost-Java, was nog meer geprononceerd dan bij an
dere bedrijven; het aandeel van Java ging de 85 % te boven. De grootste 
onderneming in deze categorie was een bank, de Nederlandsch-Indische 
Escompto-Maatschappij uit 1857, met zetel te Batavia en een maat
schappelijk kapitaal van 20 miljoen gulden (waarvan in 1940 13,5 mil
joen geplaatst). 

De Nederlandse bedrijven met zetel in het moederland maakten onge
veer 17 % uit van het totaal; hier ligt het meer voor de hand dan bij de 
vorige categorie om de herkomst van het gei'nvesteerde kapitaal inder
daad buiten de kolonie te zoeken. Amsterdam was de meest populaire 
zetel, gevolgd op respectvolle afstand door Den Haag en Rotterdam. De 
nadruk lag op plantages eerder dan op handelsfirma's; meer dan de 
helft van de bedrijven in deze categorie hoorden thuis in de primaire sec
tor. De verdeling over de eilanden van de archipel viel iets gunstiger uit 
voor de Buitengewesten dan bij menige andere categorie: ruwweg twee
derde was werkzaam op Java en een-derde daarbuiten. 

De "meest buitenlandse" bedrijven in de kolonie hadden wortels in 
Nederland n6ch Nederlands-Indie. Het was een kleine groep betrekke
lijk grote ondernemingen. Het aandeel van deze categorie in het totaal 
was niet meer dan 4 % maar de groep tel de grote Britse of Belgische 
concerns in rubber en tabak evenals Japanse bank en en handelsfirma's. 
Twee van de drie bedrijven in deze categorie vermeldden een zetel te 
Londen en meer dan driekwart richtten zich op de exportlandbouw. Er 
was een opvallende concentratie van bedrijven in deze categorie aan Su
matra's Oostkust: ca. 40 %. Een van de grootste concerns was de 
Anglo-Dutch Plantations of Java, Ltd., uit 1910, de eigenaresse van de 
immens uitgestrekte Pamanoekan- en Tjiasemlanden in West-Java, die 
een maatschappelijk kapitaal had van 3 miljoen pond sterling29

• 

In structureel opzicht kunnen we het tussenoorlogse bedrijfsleven in 
Nederlands-Indie omschrijven als een conglomeraat van met uitheems 
kapitaal gedreven plantages en een fijnmazig netwerk van deels door 
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Chinezen gedreven handelsfirma's. Het zwaartepunt van de werkzaam
heden lag in West- en Oost-Java waarbij Batavia in het bijzonder be
gunstigd werd; de Westerse plantages van niet-Nederlandse signatuur 
vormden hierop de voornaamste uitzondering. 

He! kapitaal 
Aantallen aIleen geven onvermijdelijk een vertekend beeld door kleine 
bedrijven over een kam met grote te scheren. Onze schets van de struc
tuur van het bedrijfsleven in Nederlands-Indie behoeft aanvulling door 
daarbij ook de omvang van de bedrijven te betrekken. De enige beschik
bare maatstaf daarvoor is het maatschappelijk kapitaal, een gegeven dat 
- het werd reeds benadrukt - slechts met de grootst mogelijke omzich
tigheid gebruikt mag worden. Voor enige categorieen bezien we het ge
middelde maatschappelijk kapitaal ten einde aanvullingen of correcties 
te kunnen aanbrengen op het structurele patroon zoals geschetst aan de 
hand van aantaIlen30

• Daarbij kennen we groter gewicht toe aan relatie
ve verhoudingen dan aan absolute geldwaarden; de tekortkomingen van 
de opgaven van het maatschappelijk kapitaal gaan immers voor aIle ca
tegorieen op. 

De omvang van de bedrijven varieerde aanzienlijk, met name tussen 
de primaire en tertiaire sector en enerzijds en de secundaire sector ander
zijds. Wanneer we het gemiddelde voor de primaire sector als maat ge
bruiken en op 100 steIlen, dan bedraagt het indexcijfer voor de secun
daire sector 190 en dat voor de tertiaire sector 90. Het belang van de se
cundaire sector binnen het totaal wordt derhalve stelselmatig onderschat 
wanneer we aIleen op aantallen vertrouwen. 

Ook achter de sectorsgewijs berekende gemiddelden gaat veel variatie 
schuil. Het meest markant doet dit zich voor in de secundaire sector 
waar een klein aantal zeer grote oliebedrijven het bescheiden gemiddelde 
van talloze bedrijfjes in de nijverheid geheel overvleugelen; de indexcij
fers zijn 860 en 43 respectievelijk. Op eenzelfde wijze drukken enkele 
grote banken en rederijen het gemiddelde voor de tertiaire sector om
hoog; het indexcijfer voor handelsfirma's bedraagt slechts 33 tegenover 
235 voor financiele instellingen. Een dergelijke mate van variatie binnen 
eenzelfde sector brengen sectorale gemiddelden in diskrediet. 

In regionaal opzicht was er een opvallend verschil tussen kleine be
drijven op Java en in de "Grote Oost" enerzijds en gemiddeld veel gro
tere bedrijven op Sumatra en Borneo anderzijds. Het gemiddelde maat
schappelijk kapitaal bewoog zich in het eerstgenoemde geval rond een 
halve miljoen gulden maar naderde of overtrof 1 miljoen in het laatstge
noemde geval. De drie Javaanse regio's vertoonden onderling weinig 
verschil terwijl de uitersten in de gehele archipel waren de "Grote Oost" 
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met ruim 450.000 tegenover Sumatra's Oostkust met! 1,8 miljoen. De
ze regionale gemiddelden zijn echter zowel onvolledig als te laag aange
zien ondernemingen werkzaam in meerdere regio's niet in de berekening 
zijn opgenomen en dat waren dikwijls grote bedrijven31 . 

Het voornaamste onder scheid in de omvang van bedrijven zoals ge
rangschikt naar nationaliteit heeft te maken met het antwoord op de 
vraag in hoeverre het kapitaal afkomstig was van binnen of buiten de 
archipel. Het gemiddelde kapitaal van bedrijven met een zetel buiten 
Nederlands-Indie was vee I groter. Hoewel dit ongetwijfeld voor een deel 
terug te voeren is op het multinationale karakter van bedrijven in Neder
land of derde landen32

, tegelijkertijd wordt hierin weerspiegeld het be
lang van de nabijheid tot de internationale kapitaalmarkt bij grote be
drijven en tot plaatselijke klanten bij kleine bedrijven. Onder de bedrij
yen binnen de archipel waren de Westerse iets groter dan de Chinese 
maar in beide gevallen lag het gemiddeld maatschappelijk kapitaal op
merkelijk laag: 390.000 tegenover 210.000 gulden. De betekenis van de 
uitsluitend op de kolonie gerichte ondernemingen wordt overschat door 
de aantallen aIleen. 

Het gros van de bedrijven in Nederlands-Indie richtte zich op land
bouw en handel en was werkzaam in West- en Oost-Java en vormde een 
onlosmakelijk deel van de permanente Westerse aanwezigheid in de ko
lonie. Maar het waren kleinschalige ondernemingen die het voor wat be
treft de bijdrage aan de exportproduktie en het geaggregeerde inkomen 
moesten afleggen tegen grote bedrijven, die vooral tot de secundaire sec
tor behoorden, werkzaam waren buiten Java en bestuurd werden vanuit 
Nederland. Het is inderdaad kenmerkend dat de Bataafsche Petroleum 
Maatschappij uit 1907 de grootste individuele onderneming was in 
Nederlands-Indie, met zetel in Den Haag en een maatschappelijk ver
mogen van maar liefst 300 miljoen gulden (verdeeld over vijf aandelen: 
drie voor de "Koninklijke", twee voor Shell). Deze reus was voortgeko
men uit een langdurig concentratieproces dat afgedwongen was door het 
kapitaalintensieve karakter van de oliewinning en -raffinage; iets derge
lijks speelde zich in geen enkele andere bedrijfstak af33. 

4. Invloed van de conjunctuur 

De Deli-Maatschappij, geroemd en gezaghebbend aan Sumatra's Oost
kust, ondervond als geen ander de snelle wisselingen van de conjunc
tuur. De onmiddellijke naoorlogse opleving bracht een verruiming van 
de afzet zodat de aandeelhouders reeds in 1920 dividenduitkeringen van 
44 % ontvingen. De tijdelijke inzinking in 1921 - de inhaalvraag was 
inmiddels verzadigd - werkte nog even door in de winstcijfers en pas in 
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1924 werd het hoge niveau van 1920 wederom bereikt. Het bedrijfsresul
taat bleef zeer bevredigend, dalende wereldprijzen voor tabak ten spijt, 
gedurende de tweede helft van jaren twintig en pas in 1931 registreerde 
de onderneming, voor het eerst in haar geschiedenis, een negatief saldo. 
Op het dieptepunt van de depressie - van 1931 tot en met 1933 - bleven 
dividenduitkeringen achterwege terwijl op de reserves een beroep moest 
worden gedaan. Het herstel, versterkt door de depreciatie van de 
Nederlands-Indische gulden in 1936, deed de dividenden weer oplopen 
tot 12 a 14 070. Nog in 1940 bedroeg de rentabiliteit 10 % van het totaal 
vermogen34

• We zullen thans nagaan hoe de veranderlijke tussenoorlog
se conjunctuur van invloed is geweest op het collectief van ondernemin
gen in Nederlands-Indie. Opnieuw zullen we de opbouw van het be
drijfsleven bezien naar bedrijfstak, regio en nationaliteit. De rentabili
teit, zoals aangeduid door het dividend percentage, verdient in dit ver
band onze bijzondere aandacht. 

Het aantal tegelijkertijd werkzame ondernemingen nam stelselmatig 
af gedurende de jaren twintig en de eerste helft van de jaren dertig. Dit 
blijkt uit de onderlinge vergelijking van onze vijf momentopnames uit 
het Interbellum: 

1919 3656 
1924 3288 
1929 2796 
1936 2108 
1939 2158 

Het tempo van de contractie liep op van gemiddeld 2 % jaarlijks in de 
vroege jaren twintig tot 3 % in de tweede helft van dat decennium en 
verder tot 3 112 % tijdens de depressie. Na afloop van de depressie hield 
de afname op maar kwam er ook geen terugkeer naar het oude. Ten ein
de deze bewegingen te verklaren moeten we elk type bedrijven per peil
jaar nader onder de loupe nemen. 

We maken een onderscheid tussen enerzijds bedrijven, waarvoor de 
onderhavige vermelding de laatste is geweest, anderzijds bedrijven die 
ook in later peiljaren opduiken . Een groot aandeel van de eerstgenoem
de categorie verraadt (behalve bij het laatste peiljaar) een hoge mate van 
veranderlijkheid en instabiliteit waarbij vele ondernemingen een korte 
levensduur hebben gekend; dit laatste onder verwijzing naar de betrek
kelijke jeugdigheid van het tussenoorlogse bedrijfsleven. Een hoog per
centage in de tweede categorie, de "blijvers" als het ware, duidt op een 
stabiele ontwikkeling in de daarop volgende jaren. 

Aan het begin van het Interbellum was het waarschijnlijk dat een op 
de drie geregistreerde bedrijven binnen vijf jaar zijn werkzaamheden 
zou staken; dit blijkt uit onze twee vroegste momentopnames. De nieu-
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we mogelijkheden tot expansie reeds tijdens de Eerste Wereldoorlog en 
vooral na afloop nodigden uit tot het opzetten van nieuwe ondernemin
gen die blijkbaar niet altijd even doordacht waren. We verwachten der
halve dat vele nieuwe bedrijven mettertijd om interne red en zullen sneu
velen. Er zijn voorbeelden te over. In 1919 richtten zowel Djit Rin Than 
te Soerabaja als Djit Liong Tjan te Batavia handelsfirma's op waarvan 
aan het einde van de jaren twintig niets meer gehoord werd; dit was ook 
het geval met de beide kleine bouwmaatschappijen genaamd "Wilhelmi
na" te Soerabaja uit 1918 en 1920. 

Ret optimisme beperkte zich echter tot de Eerste Wereldoorlog en de 
jaren 1919 en 1920. Ret oudste deel van de nieuw opgerichte bedrijven 
heeft de vergroting veroorzaakt van het totaal aantal vermeldingen op 
onze vroegste peildatum (1919), terwijl het jongere deel eenzelfde effect 
heeft gehad op het totaal aantal op de tweede peildatum (1924). Dit 
gespreide effect heeft de afname in vermeldingen tussen onze beide 
vroegste peiljaren afgeremd maar niet teniet kunnen doen; de inzinking 
rondom 1921 bracht moeilijkheden met zich mee voor jonge onderne
mingen uit zowel 1919 als 1920. Later in de jaren twintig werd de afna
me ten gevolge van de instabiliteit van de uit wellicht overmatig opti
misme geboren bedrijven niet meer afgeremd. De contractie werd ver
sneld. 

De depressie bracht instabiliteit van een andere orde dan die voort
spruitend uit het optimisme rondom de Eerste Wereldoorlog. De ont
wrichting van het economisch leven, zowel op Java als daarbuiten, zo
weI onder Europeanen als Chinezen en inheemsen, is genoegzaam 
bekend35

• Van bedrijven genoemd op de vooravond van de depressie 
zou ongeveer de helft ter ziele zijn tegen de tijd dat het hers tel aanving. 
De contractie van het aantal bedrijven had nu eerder een externe dan een 
interne oorzaak. 

Ret herstel van de conjunctuur in Nederlands-Indie in de late jaren 
dertig was aarzelend. Zo lag de handelswaarde van de Nederlands
Indische uitvoer (in vaste prijzen) in 1937 ruim 22 % en in 1938 slechts 
6 % boven die van 1931, het somberste jaar van de depressie36

• Van her
nieuwde euforie was geen sprake. Meer dan 90 % van de aan het einde 
van de depressie geregistreerde bedrijven waren drie jaar later nog werk
zaam. Ret totaal aantal werd bepaald door de depressie en bleef op be
trekkelijk bescheiden niveau. 
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TABEL 1 Verdeling naar aantal van bedrijven in Nederlands-Indie over de sectoren van 
de economie in het Interbellum 

Jaar Prirnaire sector Secundaire sector Tertiaire sector 

1919 43 070 18 % 39 % 
1924 40 16 44 
1929 43 14 43 
1936 45 20 35 
1939 44 17 39 

Bron: Zie noot 15. Voor de indeling in sectoren zie noot 18. 

Wederom drie structure Ie aspecten 
De wisseivalligheden van de conjunctuur drongen zelfs door tot de sa
lons van het Grand Hotel Homann te Bandoeng, tegenwoordig het fraai 
in Amsterdamse stijl gerestaureerde "Savoy Homann". Aan het begin 
van het InterbeIlum bedroeg het nominale maatschappelijk kapitaal van 
de gelijknamige N.V. 400.000 gulden, waarvan slechts een kwart gestort 
was. Het optimisme van de jaren twintig noopte tot een vergroting van 
het kapitaal tot een half miljoen bij de gelegenheid van een omvorming 
van de N. V. in 1926 maar daarop kwam men terug in de jaren dertig 
toen er jarenlang geen dividend kon worden uitgekeerd. Aan het einde 
van het Interbellum was het maatschappelijk kapitaal wederom 400.000 
gulden maar inmiddels was het gestorte deel gestegen tot 200.000. Zo 
bracht achter de schermen bij Homann de aanpassingen aan nieuwe om
standigheden een mengsel voort van continuiteit en verandering. We 
zullen zien dat dit kenmerkend was niet aIleen op het niveau van de af
zonderlijke onderneming maar voor het bedrijfsleven in Nederlands
Indie als geheel. 

De verschuivingen in het bedrijfstaksgewijze patroon kenden op de 
korte termijn steeds een andere gedaante maar betekenden betrekkelijk 
weinig als we op het gehele tijdvak terugblikken (Tabel 1). Eerst groei
de, relatief gezien, de tertiaire sector ten koste van zowel de primaire als 
de secundaire sector. Daarna herstelde de primaire sector zich hetgeen 
nagenoeg uitsluitend ten koste ging van de secundaire sector. De depres
sie kwam vooral hard aan voor de tertiaire sector waardoor de beide an
dere sectoren een groter aandeel verkregen. Voor een dee1 werd dit ver
lies na de depressie door de tertiaire sector teruggewonnen maar hier
voor hoefde praktisch aIleen de secundaire sector in te leveren. 

De secundaire en tertiaire sectoren hebben gemeenschappelijk vele 
veranderingen op de korte termijn, aanzienlijk meer dan in de primaire 
sector. Een belangrijk verschil is echter dat de secundaire sector de grote 
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verliezer was van de contractiebeweging in de jaren twintig terwijl de 
tertiaire sector dezelfde rol vervulde tijdens de depressie. De terugslag 
na het optimisme van de tijd rond de Eerste Wereldoorlog betrof zowel 
de nijverheid als de mijnbouw. De handelsfirma's daarentegen waren 
het slechtst bestand tegen de aanslag van de depressie in de jaren dertig. 

Het meest bekende voorbeeld van een kortstondige levensduur in de 
sfeer van industriele produktie is de N.V. Oliefabrieken "Insulinde" ge
weest, een onderneming die insprong op de snel verbeterde wereldmarkt 
voor bewerkte copra tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dank zij een on
stuitbare expansiedrift liep het maatschappelijk kapitaal op tot 30 mil
joen gulden waardoor "Insulinde" plotseling tot de grootste onderne
mingen in Nederlands-Indie ging behoren. De naoorlogse hausse bracht 
verdere, en weinig verantwoorde expansie en kort na de conjuncturele 
inzinking van 1921 volgde het debacle toen de eigenaren surseance van 
betalingen moesten aanvragen37

• 

Wellicht was het lot van de kleine bedrijven per slot van rekening 
meer typerend van de neiging tot contractie. Een voorbeeld uit de secun
daire sector in de vroege jaren twintig betreft het Zuid-Sumatra Land
en Mijnsyndicaat, opgericht te Batavia in 1918 met een maatschappelijk 
kapitaal van 250.000 gulden, dat bestemd was voor investeringen in de 
Lampongsche districten; van dit bedrijf wordt reeds in 1924 niet meer 
gerept. Als voorbeeld uit de tertiaire sector in de jaren dertig noemen 
we de minuscule handelsfirma Achwan te Sitoebondo in Besoeki (Oost
hoek van Java), voorzien van een kapitaal van 50.000 gulden, die uit 
1920 dateerde maar in 1936 niet meer geregistreerd werd. 

De opeenvolging van nieuwe vestigingen, sluitingen en verschuivingen 
tussen de bedrijfstakken had ook repercussies voor het geografisch pa
troon van het bedrijfsleven. De hoogconjunctuur van de jaren twintig 
en de depressie van de jaren dertig brachten een reeks kleine verschui
vingen van beperkte duur en een fundamentele, blijvende verandering 
teweeg; dank zij laatstgenoemde beweging klom het aandeel van de 
Buitengewesten boven de 20 % in het totaal (Tabel 2). Deze verande
ring, die uiteraard relatief veel meer betekende voor de Buitengewesten 
dan voor Java, voltrok zich geheel gedurende de tweede helft van de ja
ren twintig en is sedertdien niet gekeerd38

• Het lijkt geenszins toevallig 
dat deze verschuiving in tijd samenviel met de definitieve omslag in de 
exporthandel van Nederlands-Indie waardoor vanaf 1925 de Buiten
gewesten een groter deel van de exportopbrengsten voor hun rekening 
namen39

• Het economisch belang van de Buitengewesten nam toe en 
dat werd ook in de vestigingsplaatsen van de ondernemingen weerspie
geld. 
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TABEL 2 Verdeling naar aantal van bedrijven in het Interbellum aver de vaarnaamste 
regia's van Nederlands-Indie 

1919 1924 1929 1936 1939 

Java 
West-Java 38 1170 32 070 341170 401170 391170 
Midden-Java 15 16 16 \3 13 
Oost-Java 29 34 27 25 26 

Totaal 82 82 77 78 78 

Buitengewesten 
Oost-Sumatra 7 7 8 \0 9 
Overig Sumatra 6 5 7 6 7 
Borneo 2 2 3 3 3 
Grote Oost 3 4 5 3 3 

Totaal 18 18 23 22 22 

Bron: Zie noot 15. Voor de regionale indeling zie noot 25 . 

Maar, zoals reeds opgemerkt, er gebeurde meer dan de in tijd goed vast 
te leggen uitwaaiering van bedrijven naar de eilanden buiten Java. Op 
Java zelf verschoof in de jaren twintig het accent eerst van west naar 
oost en daarna terug; Batavia ging zelfs tegelijk met Medan, Palem
bang, Balikpapan en Makassar (Ujung Pandang) vooruit. In de vroege 
jaren dertig zette de westwaartse beweging op Java zich voort maar nu 
moest ook Semarang, naast Soerabaja, wijken voor Batavia. Voor deze 
bundeling van verschuivingen, die in ieder geval voor Batavia een uitein
delijk hers tel betekende van de positie in het uitgangspunt, moeten we 
een tweeledige verklaring zoeken. Het eerste deel daarvan betreft de (tij
delijke) opkomst van Soerabaja: hier was blijkbaar de levenskracht van 
de uit het voorgaande optimisme geboren bedrijven groter dan in het 
westen van het eiland. Het tweede deel van de verklaring sluit aan bij 
de reeds gesignaleerde toenemende centralisatie van Westerse bedrijvig
heid rondom Batavia, een proces dat spoedig zijn eigen momentum ging 
genereren en tot het in vele opzichten zo overweldigende Jakarta van de 
huidige dag is voortgegaan40. 
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TABEL 3 Verde/ing naar aantal van bedrijven in Nederlands-Indie in het Interbellum 
over de oorsprong van het kapitaal 

1919 1924 1929 1936 

Inheems 1 070 1 070 1 070 o 070 
Oosters*) 19 17 19 14 
WestersU ) 57 57 53 51 
Nederland 19 21 23 29 
Buitenlandu *) 4 4 4 6 

*) Voornamelijk Chinezen . 
U) Voornamelijk Nederlandse bedrijven met zetel in NederIands-Indie. 
U *) Met zetel in Nederland n6ch Nederlands-Indie . 

Bron: Zie noot 15. 

1939 

1 070 
14 
52 
27 
6 

De Nederlands-Indische samenleving was gesegmenteerd en de wisse
lingen in de conjunctuur raakten de bevolkingsgroepen en types bedrij
yen op sterk verschillende wijze_ Zo nam in het Interbellum het aandeel 
van uitheemse, vooral Nederlandse ondernemingen voortdurend toe ten 
koste van het aandeel van in Nederlands-Indie zelf thuishorende bedrij
yen (Tabel 3). Het verlies werd gedragen door bedrijven met zowel 
Westerse als Oosterse eigenaren. 

Om meerdere redenen - de nabijheid tot lokale klanten, het trage her
stel van de verbindingslijnen - leidde het optimisme tijdens en onmid
dellijk na de Eerste Wereldoorlog vooral tot het oprichten van nieuwe 
ondernemingen met zetel in Nederlands-Indie; "Insulinde" (met zetel te 
Amsterdam) vormde in dit opzicht de uitzondering die de regel bevestig
de. Logischerwijze trof de terugslag in de jaren twintig derhalve met na
me bedrijven met zetel in Nederlands-Indie. 

De depressie sloeg toe met nog grotere kracht in de kolonie dan in het 
moederland; de grot ere afhankelijkheid van de opbrengsten uit de ver
koop op de wereldmarkt was hieraan debet41. Er waren slachtoffers in 
aIle bevolkingsgroepen - tot onder de ambtenaren van het Gouverne
ment toe - en de in omloop zijnde geldhoeveelheid nam zelfs af. Chinese 
en inheemse bedrijfjes bleken hiertegen het minst bestand, nog minder 
dan de Westerse bedrijven met zetel in Nederlands-Indie. In de jaren 
dertig nam het aandeel van vanuit Nederland opererende ondernemin
gen toe omdat zoveel Chinese handelaren hun deuren moesten sluiten. 
De wisselvalligheden in de tussenoorlogse conjunctuur hebben dikwijls 

een tweeledig structureel effect gesorteerd dat we als voIgt nader kunnen 
omschrijven: 
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1. twee verliezende sectoren: eerst de secundaire sector, daarna de terti
aire; 

2. twee regio's aan de winnende hand: eerst de Buitengewesten als ge
heel, daarna West-Java; 

3. twee verliezende groepen eigenaren: eerst de permanent in de kolonie 
woonachtige Westerlingen, daarna de Chinezen. 

Achter de hier gesignaleerde verschuivingen in getalsmatig opzicht gin
gen fluctuaties in de bedrijfsresultaten van de afzonderlijke onderne
mingen schuil. 

De wins! 
De N.V. Rotterdamsche Kina Maatschappij Tji-Kembang, eigenaresse 
van een kinaplantage in de Preanger, keerde geregeld 62070 uit als divi
dend op gewone en 68 % op preferente aandelen en was ook nog in staat 
reserves op te bouwen die in waarde het maatschappelijk kapitaal over
troffen. In het licht van dergelijke winstmarges is het alleszins verklaar
baar dat de koloniale belegging de naam kreeg uitermate rendabel te 
zijn; de leus "Indie verloren, rampspoed geboren" sloot dan ook naad
loos aan bij de heersende mythe42

• Maar het is zeer de vraag hoe repre
sentatief dergelijke dividendpercentages waren en ook of de koloniale 
investering vanuit Nederland als geheel op de lange termijn een batig 
saldo heeft opgeleverd43

• Onder het nodige voorbehoud beschouwen we 
thans de dividendpercentages zoals in onze tussenoorlogse peiljaren te 
boek gesteld. 

Bij de interpretatie van de cijfers is voorzichtigheid geboden. Ten eer
ste weerspiegelt het uitgekeerde dividendpercentage slechts in beperkte 
mate de rentabiliteit van de onderneming; royale uitkeringen kunnen 
immers noodzakelijk zijn ten einde vreemd kapitaal aan te trekken. Ten 
tweede leggen het beschikbare feitenmateriaal ons beperkingen op; de 
opgave is niet volledig geweest en bij bedrijven opererend van buiten 
Nederlands-Indie weten we niet hoeveel van de winst gemaakt is in de 
archipel. Aangezien een ontbrekend dividendpercentage zowel "nul" als 
"onbekend" kan betekenen, kunnen we gemiddelde dividendpercenta
ges alleen uitrekenen voor bedrijven die iiberhaupt dividend hebben uit
gekeerd. Als gevolg hiervan geeft elk gemiddelde een geflatteerd beeld 
van de werkelijkheid. 

De hoogste dividend percentages in het tussenoorlogse Nederlands
Indie werden behaald toen de Eerste Wereldoorlog ten einde liep en op 
de vooravond van de depressie. Van de honderd hoogste, in een van on
ze peiljaren vermelde percentages hadden 43 betrekking op 1928 en 36 
op 191844

• Van de overige jaren was 1923 iets beter dan 1938 dat op zijn 
beurt iets beter was dan 1935. De rangorde van de peiljaren - 1928, 
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1918,1923, 1938, 1935 - komt overeen met wat we op grond van de con
juncturele ontwikkeling mogen verwachten. 

Zeven ondernemingen hebben dusdanig consistent hoge dividenden 
uitgekeerd dat ze vaker dan een maal figureren op de lijst van de hon
derd hoogste percentages in de peiIjaren. Hieronder bevinden zich, 
naast de reeds genoemde kinapIantage "Tji-Kembang" en de beide 
goedlopende theeplantages "Santosa" en "Kertasarie", nog twee land
bouwondernemingen en twee mijnbouwbedrijven. De twee landbouw
bedrijven zijn de N.V. Maatschappij tot Exploitatie van het land Soeka
boemi (1887), met erfpachtspercelen in Kediri, en de N. V. Landbouw
Maatschappij Kertamanah (1889) met twee kinaplantages in de Pre an
ger. De twee mijnbouwbedrijven zijn de Billiton Maatschappij met haar 
tinmijnen op het gelijknamige eiland bij Sumatra en de minder bekende 
Mijnbouw-Maatschappij Simau (1901) die een goudmijn exploiteerde in 
Benkoelen in zuidwestelijk Sumatra. Deze zeven bedrijven behoorden 
zonder meer tot de beste beleggingen van Nederlands kapitaal in 
Nederlands-Indie. 

De lijst van de honderd hoogste dividend percentages begint bij een 
uitkering van bijna 50 % op de aandelen en loopt op tot de 200 % van 
"Santosa" en "Kertasarie"45. Driekwart van de vermeldingen betreffen 
bedrijven in de primaire sector en maar liefst 95 % verwijst naar activi
teiten op Java, in het bijzonder rondom Batavia en in de Preanger. De 
vermeldingen zijn geJijkeJijk verdeeld over bedrijven met zetel in Neder
land en Westerse bedrijven met zetel in Nederlands-Indie terwijl in
heemse of Chinese ondernemingen geheel ontbreken op de lijst46. De 
ruime vertegenwoordiging van kIeine NederIandse bedrijven met hoge 
winstpercentages suggereert een scheiding tussen de doeIstelIingen van 
het financieIe beheer in het moederland enerzijds en die van de bedrijfs
voering in de koIonie anderzijds47 . 

De beste bedrijfsresultaten werden behaaId aan het einde van de Eer
ste WereIdoorIog of kort v66r de beurskrach. Op beide tijdstippen was 
het aantaI bedrijven, dat iiberhaupt dividend uitkeerde, het grootst en 
lag het percentage van de uitkering aanmerkeIijk hoger dan op andere 
tijdstippen. Het (ongewogen) gemiddelde van het dividendpercentage, 
zoals voor onze peiljaren geregistreerd, Iuidt als voIgt: 

1918 17,5 % (N 622) 
1923 10,8 % (N 453) 
1928 17,9 % (N 572) 
1935 9,3 % (N 402) 
1938 9,9 % (N 401) 

ZeIfs de uitkeringspercentages uit 1923 of van na de depressie staken 
gunstig af zoweI bij wat in menig groot bedrijf gewoon was aIs bij de 
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rentevoet op de kapitaalmarkt in Nederland48
• De percentages uit 1918 

of 1928 kunnen ronduit riant worden genoemd. 
De variatie tussen de peiljaren, zowel in aantal uitkerende onderne

mingen als gemiddeld uitkeringspercentage, sluit nauw aan bij ons beeld 
van het verloop van de conjunctuur: groot optimisme aan het einde van 
de Eerste Wereldoorlog, een tijdelijke terugslag in de vroege jaren twin
tig, gestage expansie kort v66r de depressie en een voorzichtig hers tel 
vanaf 1936. 

In goede tijden bood de landbouw de beste kansen op hoge dividend
percentages maar op minder hoopgevende momenten kon de belegger 
beter uitwijken naar de mijnbouw of de olie. De handel offereerde bijna 
steeds lagere dividendpercentages dan andere bedrijfstakken49

• De sec
torale verschillen waren voor een deel door de conjunctuur bepaald. Bij 
hoogconjunctuur zullen aardige winsten zijn behaald in zowel de land
bouw als de mijnbouw maar in het laatstgenoemde geval was er dank 
zij de kapitaalintensievere produktiewijze meer aanleiding en gelegen
heid tot inhouden en terugploegen van winsten. Dit veronderstelt een 
optimisme dat per definitie minder sterk ontwikkeld zal zijn geweest 
naarmate de tijden slechter of onzekerder werden (zoals in 1923, 1935 
en 1938 vergeleken met de topjaren 1918 en 1928). Maar op dergelijke 
momenten zullen mijnbouwbedrijven niet aIleen maar geneigd zijn hun 
winsten in de vorm van dividenden aan de aandeelhouders ten goede la
ten komen. Ze zullen ook betere resultaten boeken dan landbouwbedrij
yen aangezien de opbrengsten van de verkoop op de wereldmarkt bij 
wijkende conjunctuur minder snel daalden voor olie of tin dan voor sui
ker, rubber, tabak en koffieso • 

Midden-Java kende bijna steeds een hoger gemiddeld dividendpercen
tage dan andere regio's op Java; aIleen in 1923 werd zij voorbijgestreefd 
door West-Javas,. Dit contrasteert met het primaat van West-Java zoals 
aan de lijst van de honderd hoogste noteringen ontleend. Er waren blijk
baar meer uitschieters naar boven, wellicht ook naar beneden, rondom 
Batavia en in de Preanger maar een grotere stabiliteit, die vertrouwen 
inboezemde, op de vruchtbare gronden bij Semarang of Cheri bon en in 
de Vorstenlanden. 

Het gemiddelde dividend percentage verschilde weinig tussen vanuit 
Nederland bestuurde ondernemingen en Westerse bedrijven met zete1 in 
de kolonie maar in beide gevallen bereikte het percentage een aanmerke
lijk hoger niveau dan bij uitheemse bedrijven met niet-Nederlandse 
eigenarenS2

• Dit bevestigt wat we reeds konden aflezen uit de lijst van 
de honderd hoogste, in onze peiljaren geregistreerde dividendpercen
tages. 

Het gros van de bedrijven in Nederlands-Indie werd geraakt door het 
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aanvankelijke optimisme van het Interbellum en ook door de depressie. 
Dit tweeledig conjunctureel effect openbaarde zich in de geleidelijke af
slanking of consolidatie van het bedrijfsleven, in de regionale verschui
vingen heen en weer over Java en in de opeenvolging van stijgende en 
dalende dividendpercentages. Vaak betekenden de kortstondige bewe
gingen uiteindelijk een terugkeer naar het oude, maar vooral in regio
naal opzicht deden twee blijvende veranderingen zich voor: de uitwaaie
ring naar de Buitengewesten zette in, terwijl Batavia het onbetwistbare 
economisch centrum werd van Java. 

5. Conclusie 

Rust kenmerkte de geschiedenis van de theeonderneming "Santosa". 
Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bleef decennialang ongewijzigd 
en nog in 1939 werden voor de zeven erfpachtspercelen 56 km buiten 
Bandoeng rechten voldaan zoals rond de eeuwwisseling vastgesteld. 
Continulteit was echter niet steeds het voornaamste kenmerk van het 
Westers georganiseerde bedrijfsleven in Nederlands-Indie in het Inter
bellum. Er veranderde veel in deze periode, met name op de korte ter
mijn. Dit mengsei - het statische naast het dynamische, de structuur 
naast de conjunctuur - geeft in een notedop het lot weer van de bedrij
vigheid op het hoogtepunt van het Nederlands kolonialisme in de Indo
nesische archipel. 

Op grond van gedetailleerde gegevens over afzonderlijke ondernemin
gen hebben we zowel een momentopname gemaakt van het Interbellum 
in zijn geheel als een vergelijking tussen een vijftal, vrij gelijkmatig over 
de peri ode gespatieerde peiljaren. De grote reikwijdte van de bron is 
daarbij cruciaal geweest (hoewel niet-Westerse ondernemingen per defi
nitie daarin ondervertegenwoordigd zijn). Onze analyse werd enigszins 
bemoeilijkt door de (noodgedwongen) onnauwkeurige bepaling van de 
lokatie der activiteiten en de nationaliteit der eigenaren en een gebrek 
aan precisie bij de financiele gegevens. 

De structuur was het eindresultaat van de betrekkelijk recente op
bouw van een volwaardig bedrijfsleven in de kolonie. Het proces van 
opbouw had met zich meegebracht een verfijning van het netwerk van 
diensten, vertakkingen tot in de verste uithoeken van de archipel en een 
ruimer permanente Westerse aanwezigheid ter plaatse. De structuur 
werd in puur getalsmatig opzicht bepaald door activiteiten in de handel 
- en in mindere mate in de landbouw -, door lokaties in West- of Oost
Java en door geheel op de kolonie georienteerde Westerse ondernemin
gen; dit zou minder geprononceerd zijn geweest wanneer het maatschap
pelijk kapitaal als maatstaf had kunnen dienen. Kapitaal van buiten 
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Nederlands-Indie yond dikwijls de weg naar grootschalige plantages ter
wijl veel Chinees kapitaal in kleine handelsfirma's was belegd. 

De conjunctuur bracht zowel het aanvankelijke onstuimige opti
misme met zijn onvermijdelijke terugslag als de goede late jaren twintig 
en de zozeer ontwrichtende depressie met haar aarzelend herstel. Beide 
neergaande bewegingen - in de vroege jaren twintig en tijdens de depres
sie - betekenden een afname van het aantal functionerende bedrijven en 
een dalende rentabiliteit maar de scenario's waren verschillend. In de 
vroege jaren twintig ging het vooral om intern veroorzaakte sluitingen 
en Westerse, in de kolonie thuishorende bedrijven die in de secundaire 
sector werkzaam waren. De depressie daarentegen vormde een externe 
oorzaak tot sluiting en trof met name Chinezen in de tertiaire sector. De 
vooravond van de depressie zag hoge winstcijfers en ook de aanvang 
van twee blijvende verschuivingen in geografisch opzicht: van Java naar 
de Buitengewesten en binnen Java naar Batavia. 

Er was zeer veel kapitaal belegd in het Westers georganiseerde be
drijfsleven van Nederlands-Indie en bij tijd en wijle bereikten de percen
tages van de dividenduitkeringen een imponerende hoogte. Desalniette
min ontleende het koloniale bedrijfsleven zijn dynamiek eerder aan de 
grote aantallen ondernemingen en de aanzienlijke variatie van hun acti
viteiten dan aan de afzonderlijke uitschieters. Dit gold aIleen niet in de 
kapitaalintensieve olieindustrie en mijnbouw; daar werd consolidatie 
bevorderd en was de bescherming tegen ongunstige invloeden van bui
tenaf beter. Een dergelijke additionele nuance onderstreept aIleen de 
rijkdom van het tussenoorlogse bedrijfsleven in Nederlands-Indie. 
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1. Inleiding 

Algemeen 
Over de economische crisis in de dertiger jaren is al veel geschreven 
waarbij heel vaak een van de meest opvallende uitingen daarvan aan de 
orde komt: de werkloosheid. Het merkwaardige feit doet zich daarbij 
voor dat over die werkloosheid in kwantitatieve zin slechts beperkte en 
soms tegenstrijdige informatie beschikbaar is. Hierop is reeds door een 
aantal onderzoekers van de economische en sociale situatie in het inter
bellum gewezen (zie bijvoorbeeld De Rooy, 1981, blz.7). 

De werklozen vormen samen met de personen die werken de beroeps
bevolking. Theoretisch kunnen de gegevens over de beroepsbevolking, 
de werkloosheid en de in het arbeidsproces ingeschakelde personen met 
elkaar worden geconfronteerd om op die wijze consistente cijfers over 
de arbeidsmarkt samen te stellen. In situaties met beperkte informatie 
kan een dergelijk stelsel dan ook worden gebruikt om een van de drie 
variabelen als restpost te berekenen. 

Met betrekking tot het interbellum kan in de praktijk niet zonder 
meer gebruik worden gemaakt van de theoretische samenhangen tussen 
de werkende, de werkloze en de totale beroepsbevolking. Dit komt om
dat de beschikbare informatie niet aileen incompleet is maar ook is ge
baseerd op verschillende concepten. Hierop wordt in de volgende para
graaf nader ingegaan. 

Het voorgaande betekent dat het aIleen onder een aantal aannamen 
mogelijk is om voor het inter bellum volledig op elkaar aansluitende 
reeksen ten aanzien van de beroepsbevolking, de werkloosheid en de 
werkgelegenheid samen te stellen. In deze studie wordt vooral aandacht 
besteed aan het ramen van de werkloosheid waarbij twee bronnen als 
uitgangspunt dienen: de volksteUingen en de statistieken over de bij de 
werklozenkassen van de vakverenigingen geregistreerde werklozen. Met 
behulp van een aantal (herolsche) veronderstellingen wordt uit de 
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volkstellingen de atbankelijke beroepsbevolking per bedrijfsklasse afge
leid. Aan de statistieken van de werklozenkassen wordt een werkloos
heidspercentage per bedrijfsklasse ontleend. Combinering van deze ge
gevens levert de werkloosheid (in arbeidsjaren) per bedrijfsklasse op. 
Deze ramingen worden verder aangeduid met de term 'onbenut arbeids
volume'. Dit ter onderscheiding van de officiele term 'werkloosheid', 
waaronder de geregistreerde werkloosheid wordt verstaan. In deze stu
die wordt ook een indicatieve raming gemaakt van het onbenut arbeids
aanbod onder zelfstandigen. 

Door van de atbankelijke beroepsbevolking het onbenut arbeidsaan
bod af te trek ken wordt de werkende atbankelijke beroepsbevolking per 
bedrijfsklasse gevonden. Deze werkgelegenheidscijfers kunnen worden 
geconfronteerd met de gegevens van de Ongevallenstatistiek van de 
Rijksverzekeringsbank (RVB). Deze confrontatie wordt door een aantal 
factoren bemoeilijkt. Zo geeft de volkstelling aantallen personen op een 
bepaald tijdstip, terwijl de R VB de werkgelegenheid in arbeidsjaren 
meet. Daarnaast is de in beide bronnen gehanteerde bedrijfsklasse
indeling niet geheel vergelijkbaar. De ramingen van de werkgelegenheid 
komen aan de orde in Den Bakker en De Gijt (1990). 

Na een bespreking van een aantal conceptuele aspecten en een kort 
historisch overzicht (zie ook Verhage, 1989) in de volgende paragraaf 
wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de gebruikte ramingsmethoden. 
Hoofdstuk 3 geeft enkele conclusies. 

Conceptueie aspecten 
Voordat de waarde van een economische of sociale variabele geraamd 
kan worden, moet precies bekend zijn wat onder die variabelen wordt 
verstaan. Dit geldt in het bijzonder voor de werkloosheid. De spraakver
warring die in de tach tiger jaren is ontstaan over de omvang van de 
werkloosheid illustreert nog eens het belang van nauwkeurig afgebaken
de definities. De discussies waren mede een gevolg van de doelstelling 
die de regering had gesteld ten aanzien van het aantal werklozen in 1990. 
Voor een onatbankelijke evaluatie van het al of niet be rei ken van deze 
doelstelling is, naast de oplossing van puur statistische problemen (hoe 
kunnen betrouwbare cijfers worden gemaakt), vooral een eensluidende 
definitie van het begrip werkloosheid van cruciaal belang. De kop van 
een artikel in Elsevier (Van der Hoek, 1988) is wat dat betreft veelzeg
gend: "Zachte cijfers - Omvang van de werkloosheid: een kwestie van 
definieren" . Theeuwes (1987) geeft op de door hemzelf in zijn oratie 
gestelde vraag: "Wie is werkloos?" als antwoord dat werkloosheid een 
subjectief begrip is. 

In algemene termen worden tot de werklozen gerekend personen die 
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op het moment van meting geen noemenswaardig werk tegen betaling 
verrichten terwijl zij weI willen werken en naar werk op zoek zijn. Het 
probleem is wat de ondergrens is van het aantal uren werk om iemand 
nog als 'werkend' te beschouwen, wat onder "willen werken" moet wor
den verstaan en hoe moet worden vastgesteld of iemand "werk zoekt". 
Hierop wordt later nader ingegaan. 

Sinds enige tijd wordt het CBS werkloosheidscijfer als het officiele Ne
derlandse cijfer beschouwd. Dit cijfer is gebaseerd op een enquete onder 
de beroepsbevolking bij meer dan tienduizend huishoudens en op de 
bestanden van de Gewestelijke Arbeidsbureaus. 

Bij het bestuderen van het verschijnsel werkloosheid in het interbellum 
valt op dat de huidige discussies over de definitie, de ramingsmethode en 
de betrouwbaarheid van het werkloosheidscijfer ook in die jaren reeds 
werden gevoerd. Zo was het begrip "geschoond cijfer" al in de dertiger 
jaren bekend en ook toen werd er mee bedoeld: een voor onnauwkeurig
heden in de registratie bij de arbeidsbureaus gecorrigeerd cijfer. 

Tot voor kort werden de (niet geschoonde) gegevens van de gere
gistreerde werklozen als de officiele werkloosheidscijfers beschouwd. De 
statistiek van de geregistreerde werklozen bij de arbeidsbureaus (vroeger 
arbeidsbeurzen genoemd) dateert in feite van het begin van de eeuw; de 
statistische gegevens gaven aanvankelijk echter geen volledig beeld van 
de werkloosheid. In 1930 werd, onder druk van de door de economische 
crisis sterk gestegen behoefte aan werkloosheidscijfers, de statistiek sterk 
verbeterd en maandelijks gepubliceerd. De statistiek van de geregistreer
de werklozen heeft betrekking op verzekerde en niet verzekerde werklo
zen die op de laatste werkdag van de maand als werkzoekend bij de ar
beidsbureaus staan ingeschreven. Aanvankelijk stonden lang niet aIle 
werklozen bij de arbeidsbureaus ingeschreven. Pas tegen het eind van de 
dertiger jaren werd de registratie vollediger ondermeer doordat de rege
ring naast de inschrijving van gesteunde ook de inschrijving van niet
gesteunde werklozen verplicht stelde. Tegelijkertijd worden de cijfers 
echter onnauwkeuriger als gevolg van allerlei besluiten waardoor sommi
ge ingeschrevenen niet als werklozen kunnen worden gezien. Een ander 
probleem is dat personen die zich als werkloos hebben ingeschreven maar 
inmiddels weer werken, dit niet altijd tijdig laten weten. 

Naast de statistiek over de geregistreerde werklozen, verzorgde het 
CBS vanaf 1906 nog een statistiek over de werkloosheid: de statistiek 
van de werklozenkassen van de vakverenigingen. Deze statistiek geeft 
geen absolute aantallen maar werkloosheidspercentages. In het begin 
waren de gegevens van deze statistiek verre van volledig, maar in de loop 
van de tijd kwam daar verbetering in. Belangrijke jaren zijn in dit ver
band 1914 en 1917. In 1914 werd de "Noodregeling Treub" ingevoerd 
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waardoor de werkloosheid van meer groepen werknemers kon worden 
nagegaan. Nog belangrijker was de afkondiging van het Werkloosheids
besluit 1917, als reactie op de toename van de werkloosheid gedurende de 
eerste wereldoorlog. Op grond van dat besluit subsidieerde de regering de 
werklozenkassen waarbij zij een aantal voorwaarden aan het beheer en 
de administratie van de werklozenkassen stelde. Voor de ontwikkeling 
van de werkloosheidsstatistiek is artikel49 van het Werkloosheidsbesluit 
van belang: "Ret bestuur zorgt dat de besturen van de afdeelingen der 
vereenigingen, op voor aIle leden der Kas gelijke wijze, zoodanige gege
yens betreffende die leden verzamelen als voor het verkrijgen van goede 
statistieken, de werkloosheid betreffende, noodig blijke". 

Bij de totstandkoming van de werkloosheidscijfers op basis van de ge
gevens van de werklozenkassen speelde naast het CBS ook de Rijks
dienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling een be
langrijke rol. De Rijksdienst stuurde maandelijks aan de besturen van 
de werklozenkassen formulieren waarop de vereiste gegevens moesten 
worden ingevuld. De formulieren werden teruggezonden aan de Rijks
dienst die de gegevens ter beschikking stelde aan het CBS. Ret CBS pu
bliceerde de gegevens in het Maandschrift. De werkloosheid werd gepu
bliceerd als een percentage dat de verhouding weergeeft tussen het wer
kelijke aantal dagen werkloosheid en het aantal dagen gedurende welke 
aIle personen van wie de werkloosheid is nagegaan, ten hoogste in een 
week werkloos hadden kunnen zijn. Daarbij is uitgegaan van een werk
week van 6 dagen. Ret percentage werkloosheidsdagen is door het CBS 
tot 1935 gepubliceerd onder de naam indexcijfer der werkloosheid. 
Door een percentage te berekenen wordt een beeld verkregen van de om
yang van de werkloosheid van zowel geheel als gedeeltelijk werklozen 
(bijvoorbeeld seizoenwerkloosheid). Op deze wijze kunnen door werk
loosheid verloren gegane arbeidsjaren worden bepaald, waarmee aan
sluiting wordt verkregen met het in de nationale rekeningen gebruikte 
begrip arbeidsjaren. 

Tot slot voIgt een overzicht van de concept en die in deze stu die gehan
teerd worden. Ten eerste wordt, in overeenstemming met de gebruikte 
volkstellingen, onder de bevolking verstaan het aantal inwoners van Ne
derland, dat wil zeggen de bevolking die werkelijke woonplaats heeft in 
Nederland of daar gewoonlijk verblijf houdt. 

De beroepstellingen die deel uitmaken van de volkstellingen geven het 
aantal beroepsbeoefenaren weer zonder dat bekend is of er sprake is van 
werkloosheid. Ret gaat om het hoofdberoep of het laatst uitgeoefende 
beroep op de peildatum, zodat bijvoorbeeld geen informatie wordt ver
kregen over personen met meer dan een beroep of over personen die in 
seizoenbedrijven werken. Uit deze bron kan derhalve geen informatie 
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over arbeidsjaren worden afgeleid. Overigens telt iedere beroepsbeoefe
naar mee, ongeacht zijn of haar leeftijd. 

Onder de beroepsbevolking wordt in de mod erne terminologie ver
staan "de verzameling van personen die arbeid verrichten - of wensen 
en in staat zijn om onder de geldende condities arbeid te verrichten -
met het doel daarmee een inkomen te verwerven". In de definitie is geen 
leeftijdscriterium opgenomen. Deze in 1981 door de Centrale Commis
sie voor de Statistiek vastgestelde definitie kan verder worden gepreci
seerd, maar voor deze studie kan worden volstaan met de volgende ope
rationalisering. Tot de beroepsbevolking worden gerekend: 
1. personen die arbeid verrichten op basis van loon of salaris; 
2. personen die een inkomen verwerven uit bedrijfsuitoefening: 

- personen die voor eigen rekening en/of risico een beroep of bedrijf 
uitoefenen; 

- personen die meewerken bij het voor eigen rekening en/of risico 
uitoefenen van een beroep of bedrijf van een of meer leden van het 
gezin; 

3. personen zonder werkkring die: 
- een werkloosheidsuitkering ontvangen en/of 
- actief werk zoeken of 
- werk hebben maar nog niet met de werkzaamheden zijn begonnen. 

Tot de eerste groep worden ook dienstplichtige militairen en personen 
op aanvullende werken gerekend. De tweede groep heeft betrekking op 
de zelfstandigen en de medewerkende gezinsleden. 

2. Het schaUen van het onbenut arbeidsaanbod 

De bevolking 
Cijfers over de omvang van de bevolking in het interbellum worden ge
geven in CBS (1959). Deze zijn voor 1920 en 1930 ontleend aan de 
volkstellingen van respectievelijk 1920 (VT20) en 1930 (VT30). De peil
data in VT20 en VT30 zijn 31 december. De andere jaren zijn in CBS 
(1959) door extrapolatie bepaald. Daarbij is gebruik gemaakt van het 
systeem van continue bevolkingsboekhouding dat is gebaseerd op de be
volkingsregisters en de burgerlijke stand. Dit systeem geeft informatie 
over de ontwikkeling van de bevolking als gevolg van natuurlijke groei 
(geboorte en sterfte) en van vestiging in en vertrek uit Nederland. Met 
behulp van deze gegevens kan, uitgaande van 1920, de omvang van de 
bevolking in 1921 en latere jaren worden bepaald. Het op deze wijze be
paalde cijfer voor 1930 is ruim 17000 (0,2070) hoger dan dat volgens 
VT30. Dit verschil is het saldo van niet-geregistreerde buitenlandse mi
gratie in de periode vanaf VT20 (CBS, 1959, bIz. 18). In CBS (1959) is 
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voor 1930 VT30 aangehouden; voor 1921-1929 zijn op grond van het ge
noemde verschil geen correcties aangebracht. Uitgaande van 1930 zijn 
in CBS (1959) de jaren tot de tweede wereldoorlog bepaald aan de hand 
van de ontwikkeling van de bevolking volgens de continue bevolkings
boekhouding. In onze stu die over de arbeidsgegevens in het Interbellum 
worden de cijfers van CBS (1959) aangehouden. 

De beroepsbevolking 

- De bronnen 
Over de beroepsbevolking in de periode tussen de wereldoorlogen is 
slechts voor twee jaren, 1920 en 1930, directe informatie beschikbaar. 
Dit betekent overigens niet dat Nederland wat dit betreft een uitzonde
ringspositie inneemt. In de andere Europese landen is de situatie dezelf
de, aIleen in de VS is meer informatie beschikbaar. De beroepstellingen 
voor de genoemde jaren bevatten gedetailleerde gegevens over de sam en
stelling van de beroepsbevolking op 31 december. Voor onze stu die is van 
groot belang de informatie in de tellingen over de verde ling van de be
roepsbevolking naar bedrijfsklasse. Voor een groot aantal bedrijfsklas
sen worden cijfers gegeven over het aantal zelfstandigen en het aantal in 
loondienst werkzame personen. Bij de laatste categorie is bovendien on
derscheid gemaakt naar de positie die in het bedrij f wordt bekleed. De be
roepstellingen geven ook informatie over de aantallen beroepsbeoefena
ren per beroepscategorie en er worden cijfers gegeven over typerend tot 
een bedrijfsklasse behorende personen en over personen die meer alge
mene werkzaamheden uitvoeren. De beroepstellingen geven geen infor
matie over de omvang van de werkloosheid. Een werkloze is ingedeeld bij 
de bedrijfsklasse waar hij v66r zijn werkloosheid werkzaam was. HoeweI 
op de vragenlijst van VT30 wei expliciet naar werkloosheid werd ge
vraagd, zijn deze gegevens verder niet verwerkt. 

Naast de beroepstelling is er voor 1930 nog een bron met informatie 
over de beroepsbevolking: de bedrijfstelling 1930. Deze laat de werklo
zen buiten beschouwing. De telling heeft geen betrekking op beroepsbe
oefenaren die hun beroep buiten een bedrijf uitoefenen (zoals de huis
naaisters en de vrije beroepen) terwijl ook de landbouw, openbare wer
ken en het wettelijk geregeld onderwijs buiten de telling vallen. In deze 
nota wordt de bedrijfstelling verder buiten beschouwing gelaten. 

- De totale beroepsbevolking 
De omvang van de beroepsbevolking in 1920 en 1930 wordt gegeven in 
VT20 respectieveIijk VT30. In de beroepstellingen die na de tweede we
reldoorlog zijn gehouden worden de contemplatieve kloosterlingen niet 
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tot de beroepsbevolking gerekend. Ten behoeve van de consistentie zijn 
nu de oorspronkelijke cijfers van VT20 en VT30 hiervoor gecorrigeerd. 
Het gaat om 3130 en 6574 personen in respectievelijk 1920 en 1930. 

Voor het berekenen van de beroepsbevolking in de andere jaren is 
naast VT20 en VT30 ook gebruik gemaakt van de beroepstelling 1947 
(VT47). De jaren tussen de tellingen zijn door interpolatie bepaald. 
Daarbij is aangenomen dat de tweede wereldoorlog de ontwikkeling van 
de totaIe-beroepsbevolking niet sterk heeft verstoord, hetgeen door de 
cijfers van VT47 niet weersproken wordt. Bovendien is er van uitgegaan 
dat het feit dat VT47 niet op 31 december maar op 31 mei is gehouden een 
te verwaarlozen invloed heeft op de berekeningen voor de jaren 1931-
1939. Voor 1920,1930 en 1947 is bepaald welk percentage van de mannen 
en vrouwen een beroep heeft. Voor mannen is dit 61 ,3070 in zowell920 als 
1930 en 61 ,0% in 1947. Bij de vrouwen stijgt het aantal potentiele deelne
mers aan het arbeidsproces van 18,2% in 1920 via 19,1070 in 1930 naar 
19,5% in 1947. Voor de tussenliggende jaren zijn door middel van logli
neaire interpolatie percentages bepaald waarna de omvang van de man
nelijke en vrouwelijke beroepsbevolking is berekend. Het onderscheid 
tussen de mannelijke en de vrouwelijke beroepsbevolking is gemaakt om
dat het percentage beroepsbeoefenaren van mannen en vrouwen een ver
schillende ontwikkeling vertoont. Hierna wordt dit onderscheid, behalve 
bij de correcties voor dienstplichtigen, niet meer gemaakt. 

Staat 1 geeft de bevolking en de beroepsbevolking voor de jaren 1920, 
1930 en 1939, en ter vergelijking worden ook de cijfers voor 1947 gege
yen. De gemiddelde jaarlijkse groei van de beroepsbevolking is in de 
dertiger jaren lager dan in de jaren twintig. Dit is een gevolg van het ver
minderen van de bevolkingsgroei, vooral in de tweede helft van de jaren 
dertig. De lagere bevolkingsgroei is een gevolg van het grote emigratie
overschot in die jaren (zie staat Al in het aanhangsel). De gemiddelde 
jaarlijkse groei van de (beroeps)bevolking is in de periode 1939-1947 on
geveer gelijk aan die in de periode 1930-1939. 

Staat I. Bevo/king en beroepsbevolking op 31 december 

1920 1930 1939 1947 

xlOOO 
Bevolking 6865 7936 8834 9625 
Beroepsbevolking 2719 3179 3550 3866 

070 
Beroepsbevolking in 070 
van de bevolking 39,6 40,1 40,2 40,2 
Gemiddelde jaarlijkse groei 
van de beroepsbevo1king 1,6 1,2 1.1 
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Vit de cijfers van VT20, VT30 en VT47 blijkt dat de participatiegra
den in die jaren niet veel van elkaar verschillen. Die voor de andere jaren 
zijn door interpolatie bepaald waardoor het aandeel van de beroepsbe
volking in de totale bevolking een stabiel beeld vertoont. Ook in andere 
Europese landen zijn voor de jaren voor de tweede wereldoorlog aIleen 
gegevens over de beroepsbevolking bekend uit voikstellingen. Deze cij
fers tonen geen grote schommelingen in participatiegraden. Maddison 
(1959) concludeert, mede op grond van studies voor de VS, dat het aan
deel van de beroepsbevolking in de totale bevolking in de hier be
schouwde periode vrijwel stabiel is. 

- De afhankelijke beroepsbevolking 
Bij de in deze studie gebruikte methode voor het schatten van het onbe
nut arbeidsvolume moet de beroepsbevolking worden gesplitst naar 
zelfstandigen en personen in loondienst; de laatstgenoemde groep wordt 
hierna aangeduid als de afhankelijke beroepsbevolking. Deze twee groe
pen kunnen onder een aantal veronderstellingen uit VT20 en VT30 wor
den geconstrueerd. Beide volkstellingen geven de in staat 2 gegeven in
deling van de beroepsbevolking naar positie in het bedrijf. 

Staat 2. Beroepsbevo/king naar positie in het bedrijf vo/gens VT20 en VTJO 

I. Personen, tot het eigenlijke bedrijf behorend (dat wi! zeggen personeel, dat krachtens 
de aard van het uitgeoefende beroep typisch thuishoort in het bedrijf, waarin het werk
zaam is), waarvan: 
A. Bedrijfshoofden voor eigen rekening 
B. Bedrijfshoofden voor rekening van een ander 
C. Bedrijfsleiders, meesterknechts, enz. 
D. gewoon personeel 

II. Personen, niet behorende tot het eigenlijke bedrijf, nl. : 
I . administratief personeel 
2. technisch personeel 
3. magazijn personeel 
4. machinist 
5. stokers 
6. voerlieden 
7. chauffeurs 
8. schippers 
9. geschoold personeel (onderhoudspersoneel enz.) 

10. ongeschoold personeel (onderhoudspersoneel enz.) 

Van groep I zijn aIleen de bedrijfshoofden voor eigen rekening (A) niet 
in loondienst werkzaam terwijl van groep II aIle person en in loondienst 
werkzaam zijn. In deze stu die is aIleen het onderscheid tussen zelfstandi-
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gen en personeel in loondienst van belang. Hierna wordt verder gewerkt 
met de categorieen A en (B + C + D), de personen onder II zijn onderge
bracht bij de laatste categorie. De indeling naar de onder II genoemde 
groepen wordt in VT20 en VT30 voor aIle toendertijd onderscheiden 
bedrijfsklassen (29) gegeven. De onder I genoemde groepen komen aI
leen voor bij de bedrijfsklassen 1 tot en met 23. Dit betekent bijvoor
beeld dat VT30 van meer dan 550 000 personen, dat is ruim 17070 van 
de beroepsbevolking, niet aangeeft of zij al dan niet in loondienst werk
zaam zijn. Bij de herziening is het aantal personen dat voor eigen reke
ning werkt voor aIle bedrijfsklassen bepaald, ook voor de klassen waar
voor de beroepstellingen geen informatie over zelfstandigen geeft. 

De afhankelijke beroepsbevolking in de jaren waarvoor geen tellingen 
beschikbaar zijn, is door interpolatie bepaald. Vit onze ramingen voor 
1920 en 1930 is het percentage bepaald dat de afhankelijke beroepsbe
volking uitmaakt van de totale beroepsbevolking. De percentages voor 
de tussenliggende jaren zijn door loglineaire interpolatie bepaald. Voor 
de jaren na 1930 is mede gebruik gemaakt van de cijfers van de volkstel
ling 1947. Daarbij is tevens geraadpleegd een publikatie van het CBS 
(1966) waarin de tussen 1849 en 1960 gehouden beroepstellingen met el
kaar vergelijkbaar zijn gemaakt. Vit deze bron is de totale beroepsbe
volking in 1947 en de ontwikkeling van de afhankelijke beroepsbevol
king tussen 1930 en 1947 bepaald. Deze ontwikkeling is toegepast op on
ze raming van de afhankelijke beroepsbevolking in 1930 waarna een 
nieuwe raming van de afhankelijke beroepsbevolking in 1947 wordt ver
kregen. Met behulp van het laatstgenoemde cijfer is voor 1947 het aan
deel van de afhankelijke beroepsbevolking in de totale beroepsbevol
king berekend. Dit percentage is vervolgens voor de jaren tussen 1930 
en 1947 door loglineaire interpolatie bepaald. Met behulp van deze per
centages en onze ramingen van de beroepsbevolking is de omvang van 
de afhankelijke beroepsbevolking in het interbellum bepaald. Staat 3 
geeft de totale en de afhankelijke beroepsbevolking voor 1920, 1930 en 
1939, en ter vergelijking worden tevens de cijfers voor 1947 vermeld. De 
tussenliggende jaren worden gepresenteerd in staat AI. Voor het ver
minderen van het aandeel van de afhankelijke beroepsbevolking in de 
tot ale beroepsbevolking tussen 1920 en 1930 is vooralsnog geen duidelij
ke verklaring gevonden. 



DEN BAKKER EN V AN SORGE ONBENUT ARBEIDSVOLUME 221 

Staat 3. Totale en a/hankelijke beroepsbevolking op 31 december 

1920 1930 1939 1947 

xlOOO 
I. Beroepsbevolking 2719 3179 3550 3866 
2. Afhankelijke 

beroepsbevolking 2181 2501 2823 2996 
0/0 

(2) als percentage van (I) 80,2 78,7 79,5 77 ,5 

- De afhankelijke beroepsbevolking per bedrijfsklasse 
In de staten A2, A3 en A4 zijn voor respectievelijk 1920, 1930 en 1947 
de nieuwe ramingen van de afhankelijke beroepsbevolking per bedrijfs
klasse gegeven. Ten aanzien van de bedrijfsklasse-indeling is zoveel 
mogelijk de huidige indeling van de nationale rekeningen aangehouden. 

Voor de splitsing van deze totalen naar bedrijfsklassen is voor de 
twintiger jaren de volgende methode gebruikt. In VT20 en VT30 zijn de 
dienstplichtige militairen ingedeeld bij de bedrijfsklassen waarin zij vol
gens hun voordien uitgeoefende beroep behoorden. In onze ramingen 
zijn de dienstplichtigen bij de sector overheid ingedeeld. Het aantal 
dienstplichtigen is ontleend aan De Jong (1969). Aangenomen is dat de 
dienstplichtigen in overeenstemming met de verdeling van de mannelijke 
beroepsbevolking over de bedrijfsklassen over die klassen zijn verdeeld 
waarbij de klasse godsdienst (op grond van de Dienstplichtwet 1922) 
niet is meegerekend. 

Uitgaande van de nieuwe ramingen van de afhankelijke beroepsbevol
king per bedrijfsklasse in 1920 en 1930 is per klasse de gemiddelde jaar
lijkse procentuele groei in de twintiger jaren berekend. Deze percentages 
zijn vervolgens gebruikt om vanuit 1920 voor de jaren 1921 tot en met 
1929 een afhankelijke beroepsbevolking per bedrijfsklasse te berekenen. 
Het aantal dienstplichtigen uit de hiervoor genoemde publikatie is aan
gehouden. Sommatie van de aldus berekende bedrijfsklasse cijfers geeft 
een tot ale afhankelijke beroepsbevolking. Dit totaal is geconfronteerd 
met de totale afhankelijke beroepsbevolking die is berekend vanuit de 
totale beroepsbevolking, zie de vorige paragraaf. Het verschil tussen 
beide totalen is daarna proportioneel over de bedrijfsklassen verdeeld. 

Bij de spiitsing van de afbankelijke beroepsbevolking naar bedrijfs
kiassen in de jaren dertig is het een handicap dat er geen cijfers voor het 
eind van die periode beschikbaar zijn. Het eerstvolgende jaar waarvoor 
cijfers over de beroepsbevolking beschikbaar zijn is 1947 (VT47). Naast 
het feit dat de peri ode tussen 1930 en 1947 op zich allang is, doet zich 
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in die jaren ook de verstorende werking van de tweede wereldoorlog gel
den. Bij de ramingen van de totalen van de (afbankelijke) beroepsbevol
king is desondanks tussen 1930 en 1947 geinterpoleerd. Gelet op het ho
ge aggregatieniveau en de cijfers van 1947 is dat aanvaardbaar. Op het 
meer gedetailleerde bedrijfsklasseniveau ligt dit anders. Toch is voor de 
dertiger jaren ook voor de berekeningen per bedrijfsklasse een methode 
van interpolatie tussen 1930 en 1947 toegepast omdat geen alternatief 
beschikbaar is. Daarvoor zijn voor 1947 cijfers over de afbankelijke be
roepsbevolking per bedrijfsklasse no dig die vergelijkbaar zijn met die 
voor 1930. In tabell van CBS (1966) worden dergelijke consistente cij
fers gegeven voor de totale beroepsbevolking per bedrijfsklasse, terwijl 
voor de afbankelijke beroepsbevolking aIleen cijfers worden gegeven 
voor een achttal groepen (CBS, 1966, tabeI2). Uit deze cijfers blijkt dat 
de ontwikkelingen van de tot ale en de afbankelijke beroepsbevolking 
sterk op elkaar lijken. Dit blijkt overigens ook bij een vergelijking van 
de ramingen voor 1920 en 1930, zie de staten A2 en A3. Om nu de af
hankelijke beroepsbevolking per bedrijfsklasse voor 1939 te ramen is de 
volgende procedure gevolgd. 

Uit CBS (1966) wordt per bedrijfsklasse de beroepsbevolking in 1930 
en 1947 bepaald. Daarvoor moeten eerst een aantal indelingsproblemen 
worden opgelost omdat de cijfers voor 1930 en 1947 in deze publikatie 
op lagere aggregatieniveaus niet zonder meer vergelijkbaar zijn. In de 
cijfers voor 1930 over de tot ale beroepsbevolking per bedrijsklasse 
(CBS, 1966, tabel 1) zijn de tijdelijk niet-werkenden begrepen in de be
drijfsklasse waartoe zij konden worden gerekend terwijl dat voor 1947 
niet het geval is. Zij zijn voor 1947 weI begrepen in de cijfers voor 11 
bedrijfstakken (CBS, 1966, staat 2). De personen die hun militaire 
dienstplicht vervulden zijn in 1930 gerangschikt naar de bedrijfsklasse 
waartoe zij volgens hun voordien uitgeoefende beroep behoorden. Voor 
1947 zijn de dienstplichtigen op grond van hetzelfde criterium niet toe
gerekend aan de bedrijfsklassen (er is een aparte klasse voor deze groep 
gecreeerd) maar weI aan 11 bedrijfstakken. In CBS (1966) zijn boven
dien in de tabel met de bedrijfsklasse gegevens (CBS, 1955, tabel 1) de 
groepen losse werklieden en personen met een onbekend beroep niet ver
meld. Deze groepen worden in deze studie als een aparte groep behan
deld. De tijdelijk niet werkenden en de dienstplichtigen zijn verdeeld in 
overeenstemming met de relatieve aandelen van de bedrijfsklassen in de 
beroepsbevolking zonder deze groepen. Daarbij is gewerkt met de man
nelijke beroepsbevolking. 

Uitgaande van de beroepsbevolking per bedrijfsklasse voor 1930 vol
gens CBS (1966) en de uit die publikatie gereconstrueerde beroepsbevol
king per bedrijfsklasse voor 1947 is voor de bedrijfsklassen een gemid-
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delde jaarlijkse groeivoet berekend en vervolgens is daarmee, vanuit on
ze niveaus voor 1930, de beroepsbevolking per bedrijfsklasse in 1939 be
paald. De overheid is in 1947 relatief groot ten opzichte van de jaren 
voor de oorlog. Het berekenen van een gemiddelde jaarlijkse groeivoet 
tussen 1930 en 1947 zou in 1939 een te omvangrijke overheid opleveren. 
In plaats daarvan is de overheid in de jaren dertig autonoom bepaald 
op basis van Oomens en Van der Kolk (1950). Daarbij zijn het militaire 
beroepspersoneel en de dienstplichtigen apart behandeld omdat hun 
omvang eind dertiger jaren weI sterk toenam. 

De jaren 1931 tot en met 1938 zijn met dezelfde methode bepaald als 
de jaren 1921-1929. Op dezelfde wijze is voor 1947 de afhankelijke be
roepsbevolking per bedrijfsklasse bepaald. Omdat in CBS (1966) niet 
voldoende informatie over de afhankelijke beroepsbevolking per be
drijfsklasse wordt gegeven, is aangenomen dat het verloop van de 
afhankelijke beroepsbevolking per bedrijfsklasse gelijk is aan dat van de 
gehele beroepsbevolking per bedrijfsklasse. Vervolgens is de afhankelij
ke beroepsbevolking per bedrijfsklasse voor de jaren 1931-1938 met 
behulp van de eerder beschreven interpolatiemethode bepaald. De hier
voor besproken cijfers hebben betrekking op de toestand per 31 decem
ber van het betreffende jaar. Deze cijfers zijn herleid tot jaargemid
delden. 

In overeenstemming met de nationale rekeningen conventies zijn de 
gemeentelijke reinigingsdiensten, de openbare werken en de werkver
schaffingsprojecten tot de sector overheid gerekend. De omvang van de
ze groepen is gebaseerd op cijfers van de RVB. 

Staat 4 geeft de verdeling van de afhankelijke beroepsbevolking over 
de bedrijfsklassen in 1920, 1930 en 1947. De cijfers tonen geen onver
wachte ontwikkelingen. De relatieve omvang van de landbouw en visse
rij neemt in de loop van de tijd af terwijl die van de dienstensector toe
neemt. De toename van de dienstensector van 1930 naar 1947 wordt ver
oorzaakt door de sterke groei van het overheidspersoneel. De relatieve 
omvang van het overheidspersoneel is in 1947 ten opzichte van 1930 
meer dan verdubbeld. Deze toename is een gevolg van de tweede wereld
oorlog. Zo was bijvoorbeeld extra personeel nodig voor de opbouw en 
uitvoering van een distributiesysteem. Bovendien waren er in 1947 bijna 
160 000 dienstplichtige militairen tegenover 10 000 in 1930. Bij de 
meeste andere bedrijfsklassen binnen de dienstensector treedt tussen 
1930 en 1947 een relatieve daling van de afhankelijke beroepsbevolking 
op. Een relatief sterke toename van de afhankelijke beroepsbevolking 
vindt plaats bij de metaalindustrie, waar tussen 1930 en 1947 een stijging 
van 7,4070 naar 8,9% plaatsvindt. Bij de handel stijgt het percentage tus
sen 1920 en 1930 met ruim 2 procentpunten tot 10,9% in 1930. 
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STAAT 4. Ajhonkelijk beroepsbevolking per bedrijfsklosse in % von het totool 

1920 1930 1947 

070 

° Landbouw en visserij 19,4 15,7 13,7 
1 Delfstoff enwinning 2,1 2,0 1,7 
213 Industrie 27 ,7 28,4 27,8 

waarvan: 
20121 Voedings- en genotmiddelenindustrie 6,3 6,7 5,6 
22 Textielindustrie 3,0 3,2 3,0 
23 Kledingindustrie 3,5 2,8 2,8 
24 Leder- en schoenindustrie 0,6 0,7 0,6 
25 Hout- en meubelindustrie 2,0 2,0 1,7 
26 Papierindustrie 0,5 0,6 0,6 
27 Grafische industrie, uitgeverijen 1,5 1,6 1,6 
28/ 31 Aardolie- en chemische industrie 0,8 1,3 1,3 
32 Bouwmaterialenindustrie 1,7 1,7 1,3 
33/ 37 Metaalindustrie 6,9 7,4 8,9 
38/ 39 Overige industrie 0,8 0,6 0,4 
4 Openbare nutsbedrijven 1,0 0,9 0,9 
5 Bouwnijverheid 6,7 8,2 8,8 
6 Handel, horeca en reparatiebedrijven 8,8 10,9 10,0 
7 Transport- en communicatiebedrijven 9,7 9,2 8,0 
81182 Bank- en verzekeringswezen 2,0 1,8 2,0 
83 / 99 Overige diensten (exc1 . overheid) 14,8 15,7 13,2 
90/ 92 Overheid 7,8 7,3 14,0 
Subtotaal nijverheid 37,5 39,5 39,1 
Subtotaal diensten 43 ,1 44,8 47,2 
Totaal 100,0 100,0 100,0 

He! onbenut arbeidsvolume 
Er zijn een aantal bronnen met cijfers over de werkloosheid in het inter
bellum. De belangrijkste zijn: 

Maandschriften van het CBS. Daarin worden een groot aantal 
maandcijfers voor de jaren 1921-1939 gepubliceerd; bijvoorbeeld 
worden werkloosheidspercentages per bedrijfsklasse en aantallen bij 
de arbeidsbureaus geregistreerde werklozen gegeven; 
Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheidsraad. Dit tijd
schrift geeft informatie over de jaren 1918-1941; 

- Persberichten van de Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en 
Arbeidsbemiddeling. Vanaf 1934 publiceerde de Rijksdienst eigen 
werkloosheidspercentages voor de jaren 1928-1938. 

Eerder is vermeld dat bij de raming van het onbenut arbeidsvolume de 
gegevens over de bij de werklozenkassen geregistreerde werklozen een 
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belangrijke rol spelen. Per maand is voor een groot aantal bedrijfskIas
sen het percentage werkloosheidsdagen berekend uit het aantaIIeden van 
de betreffende werkiozenkas en het aantal werkloosheidsdagen onder die 
leden. Vit de maandcijfers zijn voor de bedrijfsklassen jaargemiddelden 
bepaald van de percentages werkloosheidsdagen. Bij de berekeningen in 
deze stu die worden 20 bedrijfsklassen onderscheiden. Vit de cijfers van 
de werkiozenkassen kan voor 17 bedrijfsklassen het percentage wer
kloosheidsdagen worden berekend. Ten aanzien van de overige bedrijfs
klassen gelden de volgende veronderstellingen. Voor 8 bedrijfsklassen 
wordt aangenomen dat het percentage gelijk is aan dat van een of meer 
andere klassen en ten aanzien van 7 klassen wordt verondersteld dat 
werkloosheid niet of vrijwel niet voorkomt. De laatstgenoemde klassen 
zijn het openbaar nut, de overheid, het onderwijs, de huiselijke diensten 
en de godsdienst. Gezien de geringe omvang van de kunstnijverheid (560 
personen in 1930) is de werkloosheid in die klasse verwaarloosd. De ge
maakte keuzen worden vermeld in staat A5. Het op de beschreven wijze 
geraamde onbenut arbeidsaanbod is uitgedrukt in arbeidsjaren. 

Bij het toepassen van de percentages volgens de kassen op de afhanke
lijke beroepsbevolking doet zich de vraag voor of de werkloosheid on
der de niet bij een kas aangesloten personen afwijkt van degenen die weI 
bij een kas zijn aangesloten. Op deze vraag worden verschillende ant
woorden gegeven. Maddison (1959) gaat er vanuit dat de werkloosheid 
onder de leden van werklozenkassen aanzienlijk hoger is dan onder de 
niet-Ieden. Hij baseert zich op een in 1923 in Duitsland gehouden onder
zoek. Het CBS heeft in de twintiger jaren aan 15 grote werknemersorga
nisaties gevraagd een antwoord op de genoemde vraag te geven. In CBS 
(1925) zijn de resultaten van het onderzoek als voIgt samengevat: " ... 
dat zich onder de door de verschillende berichtgevers aan het Bureau 
medegedeelde indrukken een grooter aantal bevindt volgens welke de 
werkloosheid in het betrokken yak onder de ongeorganiseerden relatief 
gelijk of grooter is dan onder de georganiseerden, dan volgens welke de 
werkloosheid onder de ongeorganiseerden relatief kleiner is. M.a. w. in 
de in oogenschouw genomen vakken ZOU, over het geheel genomen, de 
werkloosheid onder de ongeorganiseerden naar verhouding niet kleiner 
zijn dan onder de georganiseerden, maar ten minste even groot". Dit ci
taat wordt later in veel publicaties over de werkloosheid in het interbel
lum aangetroffen en als uitgangspunt gebruikt, zie bijvoorbeeld Vel
thuisen (1935). Ook twee Canadese onderzoekers (Galenson and ZeIner, 
1957) komen in een studie over de kwaliteit van de werkloosheidssta
tistieken in een aantal westerse land en tot de conclusie dat de representa
tiviteit geen onoverkomelijke hindernis is. Een recente studie (Goossens, 
Peeters en Pepermans, 1988) over de werkloosheid in het inter bellum in 
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Belgie heeft aangetoond dat er vrijwel geen verschil was tussen de werk
loosheid onder georganiseerden en ongeorganiseerden. 

Uit staat A5 blijkt dat in aile bedrijfsklassen het aantal led en van 
werklozenkassen (waarop de percentages werklozendagen zijn geba
seer d) kleiner is dan de afhanke!ijke beraepsbevolking en dat er grote 
verschillen zijn tussen de bedrijfsklassen onderling. De dekking variert 
van ruim 8Ofo in de landbouw tot 49% bij de drukkers met als uitschieter 
de diamantindustrie waar ruim 88% van de afhankelijke beroepsbevol
king is aangesloten bij een werklozenkas. Het gemiddeide dekkingper
centage voor de nijverheid is iets meer dan 26%. 

Staat 5 geeft de nieuwe ramingen van het onbenut arbeidsvolume on
der de afhankelijke beroepsbevolking waarbij de landbouw en visserij, 
de nijverheid en de dienstensector worden onderscheiden. Cijfers op een 
gedetailleerd bedrijfsklasseniveau worden in staat A6 gepresenteerd. 
Ten aanzien van het onbenut arbeidsvolume in het inter bellum kunnen 
een aantal perioden worden onderscheiden. Het eerste jaar (1920) geeft 
het laagste percentage (3,3%) onbenut arbeidsvolume van de gehele pe
riode. Vanaf 5,7% in 1921 schommelt het in de jaren 1922-1925 rond 
de 7% met een hoogste waarde in 1923. Dit jaar heeft het hoogste per
centage van de twintiger jaren. Er was sprake van een mini crisis. Dit 
blijkt ondermeer ook uit de volume- ontwikkeling van het bruto binnen
lands produkt (BBP) die in dat jaar met 2,1 % veellager was dan in 1922 
(6,5%) en in 1924 (7,2%), zie Den Bakker, Huitker en Van Bochove 
(1987). In de jaren 1926-1930 komt het percentage met gemiddeld ruim 
5% op een wat lager niveau. Vanaf 1931 wordt de crisis duidelijker 
zichtbaar. Het percentage stijgt van 10,6% naar een maximum van 
22,5% in 1936. Dat komt overeen met ruim 600 000 arbeidsjaren. Bij de 
volume-ontwikkeling van het BBP wordt het herstel eerder zichtbaar. 
Vanaf 1935 komt de groei van het BBP goed op gang. In de laatste jaren 
van het interbellum daalt het onbenut arbeidsvolume tot 13,8% in 1939. 
Deze blijft nog weI veel hoger dan in de jaren twintig. 

Ongeveer de helft van het onbenut arbeidsvolume is geconcentreerd 
in de nijverheid. De ontwikkeling van het totale onbenut arbeidsvolume 
is op een hoger niveau terug te vinden in de nijverheid. Het hoogste per
centage in de twintiger jaren is ruim 12%. In 1936 is het percentage on
benut arbeidsvolume in de nijverheid 32,6OfIl, dat is meer dan 10 pra
centpunten hoger dan het totaal percentage. Een onderverdeling naar 
bedrijfsklassen toont grate onderlinge verschillen. Het percentage in de 
delfstoffenwinning ligt in aile jaren aanzienlijk onder het gemiddelde 
van de nijverheid. De bouwnijverheid heeft vrijwel steeds een vee! hoger 
percentage dan de nijverheid als geheel. Zo is in 1936 ruim 47% van de 
bouwvakkers werkloos. Ook binnen de industrie zijn de verschillen 
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groot. Het onbenut arbeidsvolume in de metaal-, bouwmaterialen- en 
hout- en meubelindustrie is vooral in de dertiger jaren veel hoger dan 
het industriegemiddelde. Van aIle bedrijfsklassen wordt het hoogste per
centage gevonden in de bouwmaterialenindustrie: 53,6070 in 1936. Deze 
industrie vertoont, overeenkomstig de verwachtingen, een beeld dat lijkt 
op dat van de bouwnijverheid. In de twintiger jaren is het onbenut ar
beidsvolume in de textielindustrie duidelijk lager dan het gemiddelde 
van de industrie. Dit geldt in mind ere mate ook voor de voeding- en ge
notsmiddelenindustrie. In deze industrie is de stijging van het onbenut 
arbeidsvolume in de jaren dertig relatief beperkt met als resultaat het 
laagste percentage onbenut arbeidsaanbod binnen de industrie (19,7% 
in 1936). Ook in de papierindustrie en de grafische industrie neemt het 
onbenut arbeidsvolume minder toe dan in de andere bedrijfsklassen bin
nen de industrie. 

STAAT 5. Het onbenut arbeidsvolume onder de afhankelijke beroepsbevolking 

Landbouw Nijverheid Diensten Totaal Landbouw Nijverheid Diensten Totaal 
visserij (in procenten) visserij (x 1000 arbeidsjaren) 

1920 5,4 4,3 1,5 3,3 23,0 34,8 14,0 71,8 
1921 9,9 7,2 2,5 5,7 41,6 59,9 24,1 125,6 
1922 11,5 10,1 2,8 7,2 48,0 85,8 27,2 161,0 
1923 9,1 12,1 2,9 7,5 37,9 104,8 28,3 171,0 
1924 7,6 9,6 2,7 6,2 31,3 84,2 27,6 143,1 
1925 8,3 8,4 2,8 5,9 33,9 75,8 28,7 138,4 
1926 4,9 7,6 3,1 5,1 19,9 69,3 31,8 121,0 
1927 5,9 7,5 3,1 5,3 23,9 69,9 33,2 127,0 
1928 6,6 5,7 2,6 4,5 26,1 54,2 28,2 108,5 
1929 11,7 6,0 2,7 5,4 46,1 58,4 29,0 133,5 
1930 8,5 7,2 2,6 5,4 33,3 70,4 29,4 133,1 
1931 18,0 13,9 5,1 10,6 70,4 138,4 58,2 267,0 
1932 32,7 25,2 8,1 18,6 129,6 251,6 94,2 475,4 
1933 36,4 26,1 10,2 20,5 146,1 263,8 120,5 530,4 
1934 27,3 27,5 10,5 19,7 110,6 281,1 125,4 517,1 
1935 29,4 31,6 11,5 22,1 120,6 327,9 138,9 587,4 
1936 26,1 32,6 12,3 22,5 107,6 345,0 148,8 601,4 
1937 24,6 26,8 11,1 19,4 102,3 288,3 134,5 525,1 
1938 24,0 24,1 10,4 17,9 100,0 260,5 127,7 488,2 
1939 20,7 18,1 8,2 13,8 84,2 190,6 108,9 383,7 

De ramingen van het onbenut arbeidsvolume die hiervoor zijn bespro
ken hebben betrekking op het onbenut arbeidsvolume onder de afhan
kelijke beroepsbevolking. Ook onder zelfstandigen kwam werkloosheid 
voor. Deze konden geen beroep doen op de werklozenkassen van de 
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vakbonden en kwamen veeial in de armenzorg terecht, zie bijvoorbeeld 
Van der Valk (1986, blz.7l). Informatie over de armenzorg wordt gege
yen in de Armenzorgstatistiek van het CBS. Oeze statistiek geeft ook 
aan waarom person en worden ondersteund waarbij werkloosheid een 
van de oorzaken kan zijn. Het gaat echter niet om wat "crisis werklo
zen" genoemd worden, dat wil zeggen werkloze valide werklieden die 
door afzonderlijke comitees en door bemiddeling van de vakverenigin
gen worden ondersteund. Crisis werklozen en anderen die door buiten
gewone omstandigheden geen werk hebben, vallen buiten de Armenwet 
en daarmee buiten de Armenzorgstatistiek. Regelmatig wordt er in deze 
statistiek op gewezen dat de scheidslijn tussen armenzorg en steunverle
ning aan crisis werklozen niet in aIle gevallen objectief te trekken valt. 

STAAT 6. Ze/fstandigen en werklozen 
in de armenzorg 

(1) (2) (3) 
Zelf- Werklozen (2)/(1) 
standigen in 

armenzorg 

x1000 arbeidsjaren "70 

1920 536,9 31,2 5,8 
1921 547,1 31,2 5,7 
1922 560,7 31,2 5,6 
1923 574,6 31,2 5,4 
1924 588,7 33,2 5,6 
1925 602,5 32,1 5,3 
1926 616,6 28,4 4,6 
1927 630,6 31,7 5,0 
1928 644,5 29,2 4,5 
1929 658,7 43,5 6,6 
1930 672,9 39,9 5,9 
1931 686,6 45,3 6,6 
1932 699,5 52,8 7,5 
1933 711,8 54,4 7,6 
1934 723,3 53,5 7,4 
1935 733,9 57,3 7,8 
1936 743,6 46,7 6,3 
1937 753,3 44,6 5,9 
1938 763,3 47,8 6,3 
1939 774,4 42,7 5,5 

STAAT 7. Totale beroepsbevolking en 
onbenut arbeidsvolume 

1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

(I) (2) 
Totale Onbenut 
beroeps- arbeids-
bevolking volume 

x1000 arbeidsjaren 

2712,8 103,0 
2743,3 156,8 
2789,8 192,2 
2837,4 202,2 
2885,4 176,3 
2930,8 170,5 
2977,2 149,4 
3022,7 158,7 
3067,0 137,7 
3112,3 177,0 
3157,0 173,0 
3204,9 312,3 
3255,2 528,2 
3302,1 584,8 
3345,5 570,6 
3383,9 644,7 
3418,3 648,1 
3452,6 569,7 
3488,1 536,0 
3528,2 426,4 

(3) 
(2)/(1) 

% 

3,8 
5,7 
6,9 
7,1 
6,1 
5,8 
5,0 
5,2 
4,5 
5,7 
5,5 
9,7 
16,2 
17,7 
17,1 
19,1 
19,0 
16,5 
15,4 
12,1 

In de Armenzorgstatistiek wordt het aantal ondersteunde werklozen 
slechts gegeven tot en met 1920. Vanaf 1923 wordt aIleen het aantal 
nieuwe gevallen vermeld. Oat wil zeggen de gevallen waarin in de loop 
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van het verslagjaar tot het verlenen van steun werd besloten, ongeacht 
of de betrokkene in voorafgaande jaren reeds steun had genoten. De 
schattingen van de "werklozen" die via de armenzorg steun ontvingen 
zijn als voIgt gemaakt. Aangenomen is dat het aantal nieuwe gevallen 
in de jaren 1920 tot en met 1922 gelijk is aan het aantal in 1923. Vervol
gens is uitgaande van 1920 het aantal werklozen geraamd onder de ver
onderstelling dat de ontwikkeling van het aantal werklozen gelijk is aan 
de ontwikkeling van het aantal nieuwe gevallen. De resultaten worden 
in staat 6 gegeven. Het hoogste aantal 'voorheen zelfstandige' werklo
zen wordt gevonden in 1935: ruim 57 000. 

Het percentage onbenutte arbeid onder zelfstandigen is vooral in de 
jaren dertig aanzienlijk lager dan het percentage onder de afbankelijke 
beroepsbevolking. In 1935 is de onbenutte arbeid onder de zelfstandigen 
met 7,80/0 het hoogst. Het onbenutte arbeidsaanbod bij zelfstandigen 
fluctueert veel minder dan bij de afhankelijke beroepsbevolking. 

Staat 7 geeft het onbenut arbeidsvolume (bij de afbankelijke beroeps
bevolking en de zelfstandigen) als percentage van de totale beroepsbe
volking. Het onbenut arbeidsvolume is het hoogst in 1936: bijna 650 000 
arbeidsjaren, dat is 19% van de totale beroepsbevolking. 

3. Conclusies 

In deze stu die zijn ramingen van het onbenut arbeidsvolume in het inter
bellum gepresenteerd. Het onbenut arbeidsvolume onder de afbankelij
ke beroepsbevolking is daarbij gedetailleerd naar bedrijfsklassen. Ten 
aanzien van de zelfstandigen is een indicatieve raming gemaakt. Daarbij 
is in grote lijnen de volgende procedure gevolgd. Met behulp van de in 
1920, 1930 en 1947 gehouden volkstellingen is de (afbankelijke) be
roepsbevolking voor de jaren 1920-1939 bepaald. De beroepsbevolking 
is daarbij ingedeeld overeenkomstig de huidige bedrijfsklasse-indeling 
van de nationale rekeningen. Vit gegevens van de werklozenkassen van 
de vakverenigingen zijn werkloosheidspercentages per bedrijfsklasse be
paald. Met behulp van deze percentages en de beroepsbevolking is ver
volgens het niveau van het onbenut arbeidsvolume per bedrijfsklasse ge
raamd. Voor de schatting van het onbenut arbeidsvolume onder 
zelfstandigen is gebruik gemaakt van de statistiek van de armenzorg. 

Bij het ramen van de cijfers zijn een aantal veronderstellingen ge
maakt. De belangrijkste worden hier nogmaals vermeld. 
- De beroepsbevolking in jaren waarin geen volkstellingen zijn gehou

den, is geraamd op basis van interpolatie. Omdat er in 1940 geen tel
ling is gehouden is noodgedwongen gebruik gemaakt van de telling 
van 1947. Gelet op de sterke groei van het (militaire) overheidsperso-
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neel kort voor, tijdens en na de oorlog, kan de omvang van het over
heidspersoneel in de jaren dertig niet door interpolatie tussen 1930 en 
1947 worden geraamd. In plaats daarvan is een autonome raming van 
het overheidspersoneel in die jaren gemaakt. 

- Vit informatie van de werklozenkassen van de vakverenigingen kan 
per bedrijfsklasse een werkloosheidspercentage worden berekend. Dit 
percentage heeft aIleen betrekking op bij de kassen aangesloten werk
nemers. Gemiddeld is ongeveer 300/0 van de werknemers bij een wer
klozenkas aangesloten. Dit percentage verschilt sterk per bedrijfsklas
se. Aangenomen is dat de werkloosheidspercentages ook geld en voor 
niet bij de kassen aangesloten werknemers. Voor bedrijfsklassen 
waarvoor de werklozenkassen geen informatie verschaffen zijn door 
ons percentages vastgesteld. 
In staat A 7 wordt een overzicht gegeven van een aantal publicaties 

met werkloosheidscijfers voor het inter bellum. De verschillen tussen de 
ramingen zijn vrij groot. Onze ramingen zijn voor aIle jaren hoger dan 
de andere ramingen. WeI geldt dat in aIle studies het niveau van de 
werkloosheid in 1936 het hoogst is. Het door ons geraamde aantal (in 
arbeidsjaren) van 650 000 is ruim 280 000 hoger dan de laagste raming 
voor dat jaar. 

De verschillen tussen de in de kolommen 6 tot en met 9 gegeven per
centages zijn eveneens aanzienlijk. Hierbij spelen de gehanteerde defini
ties een belangrijke rol (zie de toelichting bij staat A7). De door ons ge
raamde percentages zijn veellager. Dit komt vooral doordat in onze cij
fers het aantal werklozen is gerelateerd aan de totale beroepsbevolking. 

De in deze studie gepresenteerde cijfers van het onbenut arbeidsvolu
me zijn een gelntegreerd onderdeel van de herziene nationale rekeningen 
voor het interbellum. Vit de ramingen van de beroepsbevolking en het 
onbenut arbeidsvolume is de werkgelegenheid per bedrijfsklasse be
paald. Het resultaat is geconfronteerd en gelntegreerd met informatie 
uit andere bronnen, met name de ongevallenstatistiek van de RVB. 
Daaruit bleek dat de hier geraamde cijfers voldoende plausibel zijn. 

Op een meer gedetailleerd niveau zien we de volgende ontwikkelin
gen. De verdeling van de afhankelijke beroepsbevolking over de be
drijfsklassen verandert tussen 1920 en 1947. Het aandeel van de land
bouw daalt van ruim 19% naar minder dan 14070. Bij de dienstensector 
treedt een tegenovergestelde beweging op. In 1947 is het aandeel van de
ze sector meer dan 47%. Een onderverdeling van het onbenut arbeidsvo
lume naar bedrijfsklassen toont grote onderlinge verschillen. Tegenover 
het lage percentage onbenut arbeidsvolume in de delfstoffenwinning 
staan de zeer hoge in de bouw en aanverwante bedrijven: in 1936 was 
daar ongeveer de helft (!) werkloos. Ook in de transport- en communi-
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catiebedrijven was het onbenut arbeidsvolume aanzienlijk, met in de 
ergste crisisjaren percentages die boven het gemiddelde in de industrie 
lagen. In het inter bellum was ongeveer de helft van het onbenut arbeids
volume geconcentreerd in de nijverheid. Een overeenkomst tussen het 
interbellum en de jaren tachtig is dat in beide period en aanzienlijke 
werkloosheid voorkomt. Een vergelijking van onze ramingen voor het 
interbellum met cijfers voor het recente verleden is niet zonder meer mo
gelijk omdat verschillende definities en ramingsmethoden zijn gebruikt. 
Ais illustratie worden enkele cijfers voor 1988 (CBS, 1989) gegeven. In 
dat jaar bedroeg het aantal geregistreerde werklozen 433 000, ongeveer 
6,50/0 van de totale beroepsbevolking. Ongeveer 18% van de werklozen 
had een laatste werkkring in de nijverheid. 

Aanhangsel 

STAAT Al Bevolking en (afhankelijke) beroepsbevolking 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
Bevolking Geboorte- Migratie- Groeivoet Beroeps- Afhankelijke 

overschot overschot bevolking bevolking beroeps-
bevolking (5)/ (1) (6)/ (5) 

xl000 070 xl000 % 

1920 6848 111462 -21426 0,5 2713 2178 39,6 80,3 
1921 6921 112544 - 5107 1,6 2743 2198 39,7 80,1 
1922 7032 101505 8577 1,6 2790 2231 39,7 80,0 
1923 7150 114703 11101 1,8 2837 2265 39,7 79,8 
1924 7264 111263 - 8926 1,4 2885 2299 39,8 79,7 
1925 7366 106424 5351 1,4 2931 2330 39,8 79,5 
1926 7471 104136 6282 1,5 2977 2363 39,9 79,4 
1927 7576 97484 2319 1,3 3023 2394 39,9 79,2 
1928 7678 1052i2 229 1,4 3067 2425 40,0 79,1 
1929 7781 93992 8246 1,3 3112 2456 40,0 78,9 
1930 7884 110628 10036 1,3 3157 2486 40,1 78,8 
1931 7999 100339 27991 1,6 3205 2520 40,1 78,6 
1932 8122 105466 17309 1,5 3255 2558 40,1 78,6 
1933 8237 99193 8123 1,3 3302 2593 40,1 78,5 
1934 8341 102050 - 778 1,2 3346 2624 40,1 78,4 
1935 8433 96765 -14120 1,0 3384 2652 40,1 78,4 
1936 8516 97752 -15754 1,0 3418 2677 40,1 78,3 
1937 8598 94704 -11603 1,0 3453 2702 40,2 78,2 
1938 8684 104379 -15041 1,0 3488 2730 40,2 78,3 
1939 8781 105076 - 890 1,2 3528 2785 40,2 78,9 

Toelichting bij staat AI. 
Uit kolom (5) van staat Al blijkt dat de groeivoet van de bevolking tijdens het interbellum 
niet constant is. De relatief lage cijfers voor 1920 en de tweede helft van de dertiger jaren 
zijn een gevolg van een groot emigratie-overschot (CBS, 1959). De lage groei van de bevol-
king werkt door in die van de totale (afhankelijke) beroepsbevolking. 
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STAAT A2 Geschatte beroepsbevolking per bedrijfsklasse, 1920 

Beroepsbevolking 

Totaal AfhankeJijk Zelf-
standigen 

(I) (2) (3) (3) / (1) 

0/0 
0 Landbouw en visserij 641854 423347 218507 34,0 

Delfstoffenwinning 46760 45493 1267 2,7 

2/ 3 Industrie 675400 602680 72719 10,8 
waarvan: 

20121 Voedings- en genotmiddelenindustrie 158352 137472 20880 13,2 
22 Textielindustrie 67258 65431 1827 2,7 
23 Kledingindustrie 94551 75386 19165 20,3 
24 Leder- en schoenindustrie 14445 13018 1426 9,9 
25 Hout- en meubelindustrie 55065 44307 10758 19,5 
26 Papierindustrie 11241 11040 201 1,8 
27 Grafische industrie, uitgeverijen 34524 32768 1756 5,1 
28/ 31 Aardolie- en chemische industrie 19622 17998 1624 8,3 
32 Bouwmaterialenindustrie 37831 36710 1121 3,0 
33 / 37 Metaalindustrie 162568 150481 12087 7,4 
38/ 39 Overige industrie 19943 18069 1875 9,4 

4 Openbare nutsbedrijven 21900 21891 9 0,0 

5 Bouwnijverheid 180703 146744 33959 18,8 

6 Handel, horeca en reparatiebedrijven 348732 191535 157197 45 ,1 

7 Transport- en communicatiebedrijven 232441 210435 22006 9,5 

81182 Bank- en verzekeringswezen 46262 44394 1867 4,0 

83 / 99 Overige diensten (excl . overheid) 349654 322417 27237 7,8 

90/ 92 Overheid 169077 169077 0 0,0 

Subtotaal nijverheid 924762 816809 107953 11,7 
Subtotaal diensten 1146166 937858 208308 18,2 
Totaal 2712782 2178014 534768 19,7 
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STAAT A3 Geschatte beroepsbevolking per bedrijjsklasse, 1930 

Beroepsbevolking 

Totaal Afhankelijk Zelf-
standigen 1930 1920 

(I) (2) (3) (3)/ (1)(3)/ (1) 

OJo 

0 Landbouw en visserij 653175 390242 262933 40,3 34,0 

De1fstoffenwinning 49687 49063 624 1,3 2,7 

2/3 Industrie 781560 705200 76360 9,8 10,8 
waarvan: 

20121 Voedings- en genotmiddelenindustrie 187941 165661 22280 11,9 13,2 
22 Textielindustrie 80415 78973 1442 1,8 2,7 
23 Kledingindustrie 89898 69915 19983 22,2 20,3 
24 Leder- en schoenindustrie 17630 16399 1231 7,0 9,9 
25 Hout- en meube1industrie 58945 48737 10208 17,3 19,5 
26 Papierindustrie 15527 15316 210 1,4 1,8 
27 Grafische industrie, uitgeverijen 41989 39410 2579 6,1 5,1 
28/ 31 Aardolie- en chemische industrie 32399 31785 614 1,9 8,3 
32 Bouwmaterialenindustrie 42746 41309 1437 3,4 3,0 
33/ 37 Metaalindustrie 198744 183954 14790 7,4 7,4 
38/ 39 Overige industrie 15325 13741 1584 10,3 9,4 

4 Open bare nutsbedrijven 23153 23129 23 0,1 0,0 

5 Bouwnijverheid 244138 203844 40294 16,5 18,8 

6 Handel, horeca en reparatiebedrijven 491058 271110 219948 44,8 45,1 

7 Transport- en communicatiebedrijven 254960 227978 26982 10,6 9,5 

81182 Bank- en verzekeringswezen 47954 45826 2128 4,4 4,0 

83/ 99 Overige diensten (excl. overheid) 430664 389215 41449 9,6 7,8 

90/92 Overheid 180641 180641 0 0,0 0,0 

Subtotaa1 nijverheid 1098537 981236 117301 10,7 11,7 
Subtotaal diensten 1405276 1114770 290507 20,7 18,2 
Totaal 3156989 2486248 670741 21,2 19,7 
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STAAT A4 Geschatte beroepsbevolking per bedrijfsklasse, ultimo 1947 

Beroepsbevolking 

Totaal Afhankelijk Zelf-
standigen 1947 1930 1920 

(I) (2) (3) (3)/ (1) (3)/ (1)(3)/ (1) 

070 

0 Landbouw en visserij 718361 410391 307970 42,9 40,3 34,0 

Delfstoffenwinning 53466 51065 2401 4,5 1,3 2,7 

213 Industrie 956775 831674 125101 13,1 9,8 10,8 
waarvan: 

20121 Voedings- en genotmiddelen-
industrie 199126 167815 31311 15,7 11 ,9 13,2 

22 Textielindustrie 93397 88543 4853 5,2 1,8 2,7 
23 Kledingindustrie 110315 82580 27735 25,1 22,2 20,3 
24 Leder- en sehoenindustrie 20148 18104 2044 10,1 7,0 9,9 
25 Hout- en meubelindustrie 65615 52369 13245 20,2 17,3 19,5 
26 Papierindustrie 17802 16947 856 4,8 1,4 1,8 
27 Grafisehe industrie, 

uitgeverijen 52937 47896 5041 9,5 6,1 5,1 
28/ 31 Aardolie- en ehemisehe 

industrie 41250 39000 2250 5,5 1,9 8,3 
32 Bouwmaterialenindustrie 42917 40000 2917 6,8 3,4 3,0 
33/ 37 Metaalindustrie 299322 267203 32119 10,7 7,4 7,4 
38/ 39 Overige industrie 13946 11216 2730 19,6 10,3 9,4 

4 Openbare nutsbedrijven 26511 25552 959 3,6 0,1 0,0 

5 Bouwnijverheid 316923 263598 53325 16,8 16,5 18,8 

6 Handel, horeea en reparatie-
bedrijven 566556 300569 265988 46,9 44,8 45,1 

7 Transport- en eommunieatie-
bedrijven 274910 238886 36023 13,1 10,6 9,5 

81182 Bank- en verzekeringswezen 64915 59769 5146 7,9 4,4 4,0 

83/ 99 Overige diensten 
(exe!. overheid) 463386 395228 68158 14,7 9,6 7,8 

90/ 92 Overheid 424642 424642 0 0,0 0,0 0,0 

Subtotaal nijverheid 1353675 1171889 181786 13,4 10,7 11,7 
Subtotaal diensten 1794409 1414125 380284 21,2 20,7 18,2 
Totaal 3866445 2996405 870040 22,5 21,2 19,7 
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STAAT A5 Keuze werkloosheidspercentages, aantal leden van werklozenkassen en de 
a/hankelijke beroepsbevolking 

Percentage Aangehouden Aantai Afhankelijke 
obv werk- percentage leden beroeps-

lozenkassen kassen bevolking 
1930 1930 

I Aardewerk x 7917 41654 
2 Diamant x 5995 6805 
3 Drukkers x 19412 39861 
4 Bouw x 74846 217123 
5 Chemie 070 tot nijv 21180 
6 Hout,meubel x 12478 49111 
7 Kleding x 7142 69645 
8 Kunstnijverheid 0070 560 
9 Leder ,schoenen,rubber x 3703 19150 
10 a Steenkool x 10698 40343 

b Veenderij 070 18 10346 
11113 Metaal enz x 58775 193742 
14 Papier 070 3 15593 
15 Textiel x 33211 88583 
16 Openbaar nut 0070 23256 
17 a Tabak x 13005 29200 

b Overige voeding x 14710 137482 
Totaal nijverheid 1003634 

18 Landbouw x 31165 377528 
19 Visserij x 1656 11878 
20 Handel 070 24b 249759 
21 a Verkeer x 51662 212869 

b Horeca 070 21a 26284 
22 Banken 070 24b 26766 
23 Verzekering 070 24b 19236 
24 a Overheid 0070 57757 

b Ov bedrijven, 
vrije beroepen x 27501 143261 

25 a Onderwijs 0070 27131 
b Onderwijs particulier 0070 55287 

26 Huiselijke diensten 0070 243555 
27,29 Losse werkl, 

beroep onb 070 (4 + 21a)/2 33177 
28 Godsdienst 0070 11050 

Subtotaai 1495538 

Totaal 2499172 



STAATA6. Percentages onbenut arbeidsvolume per bedrijfsklasse (in % van de a/hankelijke beroepsbevolking) tv 
w 
0'1 

1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 

0 Landbouw en visserij 5,4 9,9 11,5 9,1 7,6 8,3 4,9 5,9 6,6 11,7 

1 Delfstoffenwinning 2,0 4,0 3,8 2,9 2,6 2,4 1,4 1,5 1,6 2,6 

213 Industrie 4,1 7,7 10,7 12,5 9,1 7,5 7,0 6,2 4,8 4,4 
waarvan: 

20121 Voedings- en genotmiddelenindustrie 6,5 7,7 9,3 7,6 6,5 5,9 5,4 5,2 4,3 3,4 
22 Textielindustrie 3,2 7,0 3,1 4,9 3,4 4,1 4,0 1,8 1,5 1,8 
23 Kledingindustrie 1,9 3,9 4,9 10,7 11,9 11,4 11,9 9,7 9,3 8,4 
24 Leder- en schoenindustrie 2,6 5,7 18,3 13,9 4,4 6,6 5,3 4,7 2,7 2,4 
25 Hout- en meubelindustrie 3,7 8,6 11,7 13,9 11,2 9,0 7,7 8,3 6,3 5,4 
26 Papierindustrie 0,8 4,2 8,1 12,2 10,4 8,0 7,1 6,2 4,8 3,4 
27 Grafische industrie, uitgeverijen 0,8 4,2 8,1 12,2 10,4 8,0 7,1 6,2 4,8 3,4 
28/31 Aardolie- en chemische industrie 4,0 7,1 10,4 11,7 8,5 7,7 6,9 6,3 4,7 4,8 
32 Bouwmaterialenindustrie 3,3 9,3 12,7 13,6 9,9 5,9 6,3 6,3 6,2 8,3 
33/37 Metaalindustrie 1,5 6,0 14,3 19,3 11,9 8,4 7,4 6,5 4,0 3,4 
38/39 Overige industrie 30,7 48,7 38,4 22,2 11,7 9,9 11,5 14,2 8,7 12,1 

4 Openbare nutsbedrijven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Bouwnijverheid 6,3 7,2 11,3 15,1 14,3 14,4 12,1 14,2 10,6 13,4 

6 Handel, horeca en reparatiebedrijven 1,2 2,0 3,2 4,4 4,4 4,4 4,5 5,0 4,0 3,4 

7 Transport- en communicatiebedrijven 5,1 8,7 7,9 5,8 5,2 5,2 5,2 5,7 5,1 6,5 

81/82 Bank- en verzekeringswezen 0,8 1,3 2,6 4,2 4,3 4,4 5,0 4,9 3,9 3,1 

83/99 Overige diensten (excl. overheid) 0,2 0,4 0,8 1,3 1,3 1,4 1,6 1,6 1,3 1,0 tTl 
VJ 

90/92 Overheid 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 :t ..... 
cr 

Subtotaal nijverheid 4,3 7,2 10,1 12,1 9,6 8,4 7,6 7,5 5,7 6,0 V> ... 
Subtotaal diensten 1,5 2,5 2,8 2,9 2,7 2,8 3,1 3,1 2,6 2,7 
Totaal 3,3 5,7 7,2 7,5 6,2 5,9 5,1 5,3 4,5 5,4 '0 ::: 



STAATA6 Percentages onbenut arbeidsvolume per bedrijfsklasse (in % van de afhankeli)ke beroepsbevolking) " t'll 
Z 

1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 til 
;I> 
:>:: 

0 Landbouw en visserij 8,5 18,0 32,7 36,4 27,3 29,4 26,1 24,6 24,0 20,7 :>:: 
t'll 

'" 1 De1fstoffenwinning 1,9 4,0 11,0 15,7 19,0 22,7 16,1 8,1 6,6 5,5 t'll z 
213 Industrie 6,6 14,0 24,1 25,0 27,1 30,6 30,9 25,2 23,3 17,5 < 

waarvan: ;I> 
Z 

20121 Voedings- en genotmidde1enindustrie 3,8 5,8 10,5 12,5 15,0 17,8 19,7 20,4 20,3 16,2 en 
22 Textielindustrie 5,7 12,8 25,1 26,0 28,2 32,2 29,7 22,1 23,5 14,0 0 

'" 23 Kledingindustrie 7,0 10,0 13,4 15,4 19,3 20,6 22,9 20,8 19,8 14,2 0 
t'll 

24 Leder- en schoenindustrie 3,1 9,5 12,6 13,8 22,9 22,7 31,1 35,2 36,7 20,2 
25 Hout- en meube1industrie 8,2 19,6 36,7 38,8 39,3 44,9 46,9 40,4 37,3 29,4 0 

Z 
26 Papierindustrie 3,0 5,7 13,0 16,1 16,5 18,2 20,3 18,2 16,6 14,5 til 

t'll 
27 Grafische industrie, uitgeverijen 3,0 5,7 13,0 16,1 16,5 18,2 20,3 18,2 16,6 14,5 z 
28/ 31 Aardolie- en chemische industrie 6,5 13,3 24,3 25,1 27,3 31,0 31,7 26,3 24,9 17,3 c: 

-I 
32 Bouwmaterialenindustrie 7,9 17,0 36,6 31,4 32,4 40,2 53,6 46,3 37,7 31,6 ;I> 

33/ 37 Metaalindustrie 7,7 21,4 35,7 35,9 37,4 41,5 37,2 24,8 20,8 15,8 '" til 
38/ 39 Overige industrie 39,0 50,3 57,9 51,4 48,7 51,4 43,6 26,9 32,9 25,0 t'll 

6 
4 Openbare nutsbedrijven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

en 
< 
0 

5 Bouwnijverheid 11,2 17,9 36,1 36,1 35,4 41,8 47,1 40,9 34,7 26,4 r 
c: 

6 Handel, horeca en reparatiebedrijven 3,6 5,7 9,9 12,3 11,8 12,5 13,2 11,7 10,8 9,2 s: 
t'll 

7 Transport- en communicatiebedrijven 6,0 14,7 21,3 27,5 30,2 34,1 36,4 32,7 31,6 28,3 

81182 Bank- en verzekeringswezen 3,3 4,6 8,6 10,5 9,6 9,9 10,4 9,3 8,3 6,9 

83/ 99 Overige diensten (excl. overheid) 1,2 1,6 3,1 3,9 3,6 3,8 4,1 3,7 3,4 2,9 

90/ 92 Overheid 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Subtotaal nijverheid 7,2 13,9 25,2 26,1 27,5 31,6 32,6 26,8 24,1 18,1 
Subtotaal diensten 2,6 5,1 8,1 10,2 10,5 11,5 12,3 11,1 10,4 8,2 
Totaal 5,4 10,6 18,6 20,5 19,7 22,1 22,5 19,4 17,9 13,8 IV 

w 
-.I 



STAAT A7 Werkloosheidsgegevens volgens verschillende bronnen tv 
w 
00 

CBS Velthuisen Geregistreerde Ingeschreven Den Bakker/ Percentage Werkloosheids- Werkloosheids- Den Bakker/ 
1949 werklozen werkzoekenden Van Sorge werkloosheids- percentage percentage Van Sorge 

GAB GAB dagen CBS CBS Rijksdienst 
2 3 4 6 7 8 9 

x 1000 
"" 

1920 103,0 5,8 7,2 3,8 
1921 83 156,8 9,0 10,9 5,7 
1922 116 79,9 192,2 11,0 12,6 6,9 
1923 122 95,1 202,2 11,2 12,8 7,1 
1924 103 76,3 176,3 8,8 10,2 6,1 
1925 98 71 ,1 170,5 8, 1 9,5 5,8 
1926 89 69,8 149,4 7,3 8,7 5,0 
1927 94 72,1 158,7 7,5 9,0 5,2 
1928 77 63 ,7 137,7 5,6 6,9 5,6 4,5 
1929 86 63,6 177,0 6,2 7,1 6,5 5,7 
1930 104 73,6 90,7 173,0 7,8 9,7 7,9 5,5 
1931 190 234 138,2 161,4 312,3 15,2 18,1 15,2 9,7 
1932 311 376 270,6 295 ,5 528,2 25,7 29,5 26,9 16,2 
1933 349 424 274,8 347,5 584,8 27 ,2 31,0 28,1 17,7 
1934 376 457 281,8 570,6 28,4 32,1 27 ,3 17,1 
1935 438 508 328,8 644,7 32,0 36,3 31,2 19,1 
1936 478 539 368,4 648,1 32,7 36,3 31 ,8 19,0 
1937 407 453 324,0 569,7 26,9 29,2 26,6 16,5 
1938 371 303,4 536,0 25,1 27 ,2 25,1 15,4 
1939 287 235,6 426,4 26,5 21 ,7 12,1 

Toelichting bij STAAT A7. 
Kolom I: Dit cijfer is tevens gepubliceerd in de publicatie "60 jaren statistiek in tijdreeksen" (CBS, 1959). 
Kolom 2: Door Velthuisen berekende cijfers op basis van gegevens van de vakbonden en de beroepsbevolking 1930. m 
Kolom 5: Deze kolom geeft het onbenut arbeidsvolume (in arbeidsjaren). u:> 

X 
Kolom 6: Het percentage werkloosheidsdagen werd door het CBS berekend en gepubliceerd op basis van door de Rijksdienst der Werkloosheidsvoorziening en ..... 

cr 
arbeidsbemiddeling bij de werklozenkassen van de vakbonden verzamelde gegevens . Tot 1934 werd het percentage indexcijfer genoemd . v. 

Kolom 7: Dit werkloosheidspercentage werd door het CBS berekend op basis van gegevens van de vakbonden. Hierbij werd geen rekening gehouden met het aantal ... 
dagen dat iemand werkloos was . 'C 

Kolom 8: De Rijksdienst der Werkloosheidsvoorziening en Arbeidsbemiddeling verzamelde, naast gegevens ten behoeve van het CBS, ook voorlopige gegevens bij ~ 

de vakverenigingen waarmee sneller (maar ook onnauwkeuriger) dan het CBS informatie over de werkloosheid kon worden gepubliceerd. 
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