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Ter inleiding
HILLE DE VRIES

AI meer dan veertig jaar vormt de Studievereniging voor Sociaal-Economische
Geschiedenis het centrale punt waar economisch-historici elkaar in ons land
kunnen treffen. Het werkwoord kunnen behoeft een accent, want het getal actieve beoefenaren van het yak is reeds ve1e malen groter dan het aantal aanwezige
1eden op de jaarlijkse algemene vergadering. De verbreding die het yak Economische Geschiedenis in de twee 1aatste decennia heeft ondergaan wordt weerspiegeld in de manier van werken. Hun feitelijke activiteit ontplooien de leden
in niet minder dan drie werkgroepen: voor stedengeschiedenis, bedrijfs- en
techniekgeschiedenis. De 1aatste twee geven samen zelfs een eigen tijdschrift
uit, het Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek. Vee11eden zijn
daarnaast uiteraard actief betrokken bij het onderzoek van universitaire vakgroepen Geschiedenis, zodat de eigenlijke functie van de Studievereniging beperkt is. A1s moedervereniging belast zij zich met de vertegenwoordiging van
Nederland in de internationale congresorganisatie, met het organiseren van een
jaarlijkse dag voor jonge onderzoekers en een congresdag voor de 1eden, waarop een actuee1 wetenschappelijk thema aan de orde wordt geste1d.
Zo ook in september 1991 te Amersfoort, waar het bestuur een viertal specialisten, historici en ingenieurs, had gevraagd om het them a geschiedenis en milieu in te !eiden. Twee van hen Zijn afkomstig uit de kring van de Stichting Net
Werk voor de Geschiedenis van Hygiene en Milieu. Verscheidene leden van dit
in 1986 gemobiliseerde netwerk waren aanwezig en namen dee1 aan de discussie, waaruit b1eek hoezeer dit onderwerp buiten de kring van economisch-historici 1eeft. Het onderwerp is v010p in beweging, de titel van dit boekje duidt
daarop, en vraagt om reactie en verder onderzoek. Het is met het oog hierop dat
het bestuur heeft bes10ten een snelle publikatie en verspreiding van de tekst van
de lezingen te bevorderen. De Stichting Net Werk werd bereid gevonden de
produktie van de bundel ter hand te nemen. Het Ministerie van VROM zegde
toe het project financieel te ondersteunen. Het bestuur van het NEHA zijn wij
erkentelijk voor de geboden mogelijkbeid tot publikatie.
Niet alle referenten waren onmiddellijk enthousiast over het voorstel van het
bestuur de bijdragen in deze vorm naar buiten te brengen. Enke1en hadden enige aanmoediging nodig, waarbij het argument dat ve1en, ook buiten de kring
van vak-historici, met vee1 interesse naar verantwoorde historische publikaties op dit 'groene' terre in uitzien, de doors1ag gaf.
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De omschrijving van het begrip milieu-geschiedenis door Van Zon is even
helder als doelmatig: de historische studie van alle onderwerpen ' waarin de
aard van bodem, water en/of lucht als onderdeel van een ecologisch systeem
een belangrijke rol speelt'. Impliciet wordt deze toestand steeds beschouwd
in relatie tot de mens. Het eerste artikel waarin Van Zon een antwoord geeft
op de vraag of het yak rnilieu-geschiedenis reeds een duidelijke afbakening
heeft gevonden in de literatuur, draagt een inleidend karakter. In het buitenland is het antwoord al weI gegeven, maar in Nederland nog nauwelijks, al is
men hier weI wakker geworden.
Bieleman plaatst zijn bijdrage in het brede kader van het proces van intensivering vanaf de late Middeleeuwen dat de economische ontwikkeling van de
landbouw ten onzent kenmerkt. De teelt van hennep en het houden van schapen op grote schaal zijn voorbeelden van intensieve landbouw die reeds in de
zeventiende eeuw verantwoordelijk waren voor de aantasting van water en
bodem. In zijn lange terrnijn beschouwing komt duidelijk naar voren hoe naief de voorstelling van zaken is als zou de landbouw v66r het tijdperk van de
kunstmest milieuvriendelijk zijn geweest Dit neemt niet weg, dat de intensievere benutting van de cultuurgrond pas na 1950 over de volle breedte leidt
tot schade aan het milieu.
Nieuwkoop vestigde zijn naam als milieu-historicus door zijn publikatie
over industriele bodemverontreiniging in Noord-Brabant na 1800, een rapport dat zijn nut voor het overheidsbeleid inmiddels heeft bewezen. In zijn
bijdrage maakt hij duidelijk dat vervuiling van de bodem nauw samenhangt
met de mate van zorgvuldigheid van het produktieproces en van de energievoorziening en met de wijze waarop men met afvalstoffen omging. Belangwekkende beschouwingen wijdt Nieuwkoop aan het rnilieubesef in de geschiedenis. Het blijkt namelijk dat men in de negentiende eeuw weI aandacht
had voor bodemverontreiniging door de industrie, maar dat deze uitsluitend
gericht was op veroorzaking door rottende organische stoffen. Voor anorganische verontreiniging, waar wij ons tegenwoordig w druk over maken, bestond nauwelijks aandacht.
Van den Noort ten slotte illustreert het ontstaan van problemen voor het
stedelijk milieu aan de hand van de aanleg van riolering en waterleiding in
het negentiende-eeuwse Rotterdam. In zijn fraai geillustreerde bijdrage vraagt
hij aandacht voor het grensoverschrijdende karakter van milieu-effecten van
de stedelijke infrastructuur. Dit hangt vooral samen met de loop van de rivieren in het Zuidhollandse deltagebied. Niet het rninst dankzij deze bijdrage is
de bundel een verslag geworden van typisch Nederlands milieu-onderzoek.
Een land met al vroeg een intensieve verbouw van handelsgewassen, met een
talrijke, gevarieerde vestiging van kleinschalige nijverheid en met steden die
intensief gebruik maken van het alom aanwezige oppervlaktewater.

Milieugeschiedenis, een vak apart
HENKVANZON

1. Inleiding: Analogieen tussen heden en verleden
Tijdens het intemationale economisch-historisch congres van 1978 te Edinburgh woonde ik een zitting bij over het onderwerp ' Natuurlijke hulpbronnen en economische ontwikkeling', een thema dat nauw verwant is met de
beschouwingen van vandaag. Temidden van de 'fine fleur' van de beoefenaren van de economische geschiedenis verhief zich een toevallig aanwezige
buitenstaander en begon het gezelschap min of meer te kapittelen over de tot
dan toe gevoerde discussie. Zijns inziens waren de problemen met betrekking tot grondstoffenvoorziening en uitputting van voorraden, zoals die door
de 'Club van Rome' sinds 1972 werden voorspeld, in werkelijkheid veel geringer, er was geen enkele reden voor bezorgdheid, laat staan paniek. Ook
ten aanzien van het verleden was dit het geval, de zaken werden veel te
somber voorgesteld; men was er toch altijd weer in geslaagd eventuele kleine ontsporingen te corrigeren. De collegae hoorden zijn betoog min of meer
bedremmeld aan, en leken niet tot weerwerk in staat. Dergelijke geluiden
waren in die jaren niet zeldzaam waar het de toekomst betrof, maar dat historici zich hier door een niet-vakgenoot de les lieten lezen, was zachtjes gezegd nogal verrassend.
Ret hier genoemde voorbeeld leert ons twee dingen: ten eerste dat er destijds in vakkringen nog weinig kennis over het onderwerp was, zodat men
zich door de eerste de beste in de hoek liet zetten. In de tweede plaats zien
we hier weer eens de nauwe verbondenheid tussen actuele stelling name en
visie op het verleden gedemonstreerd. Geschiedbeoefenaren uit het Oostblok (waar destijds officieel geen milieuproblemen bestonden) ontkenden
tijdens een eerder congres bij voorbeeld het bestaan van overbevolking en
uitputting van gronden - dat was eerder een kwestie van verdeling van goederen, uitbuiting van mensen of onteigening van boeren. Deze voorbeelden
kunnen met andere worden aangevuld.
Er zijn meer raakvlakken en parallellen tussen heden en verleden. Ik noem
het bestaan van gelijksoortige dilemma's en inconsequenties van handelen:
wij maken ons druk over luchtverontreiniging, maar rijden in meerderheid
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weI in een vervuilende auto; onze voorouders klaagden over stankoverlast
(altijd door anderen veroorzaakt), maar ' vergaten' hun eigen bijdrage daaraan. Er zijn constante factoren te vinden in het gedrag van verantwoordelijke instanties: het ontkennen of bagatelliseren van problemen, het sussen van
gemoederen, het schoorvoetend erkennen van de juistheid van bezwaren,
maar ook weer het wijzen op vergelijkbare of misschien weI grotere risico's
die de klagers zonder moeite accepteren of accepteerden. Een klassieke afleidingsmanoeuvre is en was ook het benadrukken van andere bronnen van
verontreiniging, waardoor een ter discussie staand probleem niet meer van
belang zou zijn. Als onderzoeker kom je wat dat aangaat in de bronnen regeimatig teksten tegen die uit de krant van gisteren afkomstig zouden kunnen zijn. U begrijpt dat ik in de mij toegemeten tijd siechts hier en daar wat
grepen uit een vaak tijdloos standaardpakket kan doen.
Wij worden regeimatig geconfronteerd met de gevoigen van het ontduiken
van bepalingen en wetten, zowel door particulieren als door overheden. Zo
zit er meer dan een luchtje aan de gifaffaire van Alphen aan den Rijn en het
illegale transport van chemisch afval naar stortplaatsen in het buitenland.
Daar blijken provinciale of gemeentelijke overheden nog weI eens het oogje
te hebben dichtgekoepen dat zij nu juist in het zeil hadden moeten houden.
Uit het begin van deze eeuw zijn diverse gevallen bekend van steden die
hun afval stortten op het gebied van nabij- of ver weg gelegen gemeenten,
zonder daarvoor toestemming te hebben gevraagd. In de jaren dertig bleek
een Noordhollandse gemeente langdurig in staat de rijksoverheid te misleiden en aan het lijntje te houden. Het ging hier over het storten van afval in
zee.
De uitvoeringspraktijk van de Hinderwet inzake het toezicht op (milieu)
hygienische invloeden, in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de lagere overheden, laat al sinds de afkondiging in 1875 te wensen over en is
vaak een lachertje. Er is nu een inhaaloperatie gaande waardoor de achterstanden in 1994 moeten zijn weggewerkt De praktijk wijst nu a1 uit dat dit
streven niet zal worden gerealiseerd. Hier worden dus de onvoImaaktheden
van het verleden in heden en toekomst voortgezet.
De Wet op de Besmettelijke Ziekten uit 1872 schreef maatregelen tot verbetering van de onhygienische situatie voor die het gemeentebestuur moest
uitvoeren - dat dat vervolgens niet deed of openlijk of heime1ijk saboteerde.
Hoogstens werden lapmiddelen aangewend waar krachtig ingrijpen geboden
was. De verantwoordelijke minister klaagde in 1872 dat de gemeentebesturen ' achteloos, zorgeloos en onverschillig' waren. Met een variant op een
bekende beeldspraak kun je zeggen dat zachte heelmeesters hier stinkende
poelen veroorzaakten.

VAN ZON MILIEUGESCHIEDENIS
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In het voorgaande staan voorbeelden uit een niet zo oud verleden die tot in
de Middeleeuwen kunnen worden voortgezet. Regebnatig zijn zowel toen
als nu dan ook de woorden van de Nederlandse schrijver Nescio van toepassing: ' God zegene de verantwoordelijke autoriteiten, als het kan een beetje
hardhandig' .
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2. Een poging tot definiering
De eerste vraag bij het maken van een overzicht van de stand van zaken bij
milieugeschiedenis is naar de inhoud van het beg rip milieu: wat wordt er
onder verstaan? Hierover bestaat geen eensluidende mening en er zijn geen
goede definities. We rommelen nog maar wat aan, doen het zo'n beetje op
onze intui'tie. In een recente bundel over het onderwerp wordt geldaagd over
'different approaches' en het ontbreken van een 'coherent theoretical framework, .1 We zullen ons licht bij de natuurwetenschappen moeten opsteken.
Bij mijn weten is het woord milieu in zijn huidige betekenis in onze taal
voor het eerst in 1931 gebruikt. De bioloog Baas Becking gaf er toen in zijn
oratie de volgende definitie van: 'een complex van uitwendige factoren, een
zeer samengestelde kringloop van aardsch gebeuren, waarin geen variatie
geduld kan worden zonder noodlottige gevolgen voor het organisme'? Baas
Becking dacht daarbij aan planten en dieren. Tegenwoordig wordt dit uitgebreid tot 'het geheel der uitwendige omstandigheden die van invloed zijn op
het welzijn van de bevolking van een gebied of van de mensheid in het algemeen' (Van Dale). De kringloopgedachte van Becking is daar een beetje uit
verdwenen.
De spraakmakende grote milieustudie van het RIVM, het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieuhygiene uit 1988 ('Zorgen voor morgen,)3
geeft een zeer summiere definitie: 'een stelsel van reservoirs en stromen die
de reservoirs verbinden'. Reservoirs zijn bij voorbeeld het geheel van fossiele brandstoffen, van grondstoffen als ertsen, maar ook biologische reservoirs. Als niet natuurwetenschappelijk geschoolde kun je over het algemeen
niet zoveel met zulke omschrijvingen beginnen; vandaar dus de vrijheid en
veelheid van interpretaties. In de 'Inleiding in de milieukunde' uit 1976
wordt op deze diversiteit onder deskundigen geattendeerd zonder een oplos4
sing te bieden. Voor oningewijden wordt het dan nog meer een kwestie van
persoonlijke invulling. Voor sommigen van hen is het niet meer dan een uitgebreide agrarische- of nederzettingsgeschiedenis (waarin de wisselwerking
tussen de mens en zijn meer of minder natuurlijke omgeving een belangrijke
factor vormt), in andere gevallen een gemodificeerde stadsgeschiedenis.
V oor weer anderen lijkt ecologische geschiedenis hetzelfde te zijn als geschiedenis van het milieu. Ecologie wordt doorgaans beschouwd als de leer
van de betrekkingen tussen planten en dieren, of, om het op onszelf te betrekken, het onderzoek naar de invloed van de mens, of liever menselijke samenlevingen, op de omringende fysische en biologische wereld.5 Voor de
fijnproevers parafraseer ik nog even de zojuist gegeven definitie van milieu:
het complex van uitwendige factoren die zich ten aanzien van een organis-
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me of biologisch wezen doen gelden. Het zit dieht bij elkaar, maar het is
toch weI iets anders.
Met betrekking tot stads-, agrarische- en nederzettingsgeschiedenis is ook
het omgekeerde van toepassing : een beetje behoorlijke stadsgeschiedenis
kan niet zonder een milieuhygH~nische component, geschiedenis van woonomstandigheden behoort elementen als riolering, afvoer van afvalwater en
vuilverwijdering te bevatten. Nederzettings- en agrarische geschiedenis kan
men niet bedrijven zonder een analyse van het ecosysteem waarin de beschreven activiteiten plaatsvonden of van de effecten die deze daarop uitoefenden; ik verwijs daarvoor naar de bijdrage van Jan Bieleman.
Inmiddels zijn weer nieuwe termen genoemd die de zaken er rnisschien
niet simpeler op maken. Ecosysteem zult u weI met ecologie in verband
brengen: het geheel van plan ten- en dierengemeenschappen in een bepaald
territorium.
Milieuhygiene geldt als de zorg voor een goed milieu/de bestrijding van
milieubederf (wederom Van Dale), volgens mij twee verschillende kanten
van de medaille. In vakkringen spreekt men liever over rnilieuhygiene als
het streven naar het voork6men van verontreiniging. Zoals weI vaker zien
we hier verschillende inziehten bij ingewijden en buitenstaanders. Van Dale
wordt in dit verband bewust gebruikt om het uiteenlopen der meningen te illustreren. Oit woordenboek kunnen we representatief voor lekenbegrip achten.6
Daarnaast hebben we begrippen als rnilieuverontreiniging en milieuproblemen. In de vorige eeuw heeft een van de hygienisten de ongelukkige idee
van het zogenaamde ' zelfreinigend vermogen' van het oppervlaktewater geventileerd. Die is sindsdien een eigen leven gaan leiden. In de ogen van de
autoriteiten leek de belangrijkste functie van het water, te zorgen voor de
reiniging of afvoer van onze rotzooi. Bij uitbreiding kan dit ook voor lucht
en bodem worden gezegd. Milieuverontreiniging treedt dan op wanneer een
dermate grote aanslag op het zelfreinigend vermogen wordt gedaan dat het
betreffende milieuonderdeel de belasting niet meer kan verwerken. We zitten dan met een milieuprobleem. Langzamerhand wordt deze sterk antropocentrische idee verlaten en wordt meer op de kwaliteit van de verschillende
milieucompartimenten gelet.
Tenslotte wijs ik nog op de indeling in vijf schaalniveaus uit 'Zorgen voor
morgen'. In oplopende graad zijn dat: het lokale, het regionale, het fluviale,
het continentale en het mondiale niveau. Er ontstaat gaandeweg meer kennis
omtrent de wijze waarop de diverse elementen binnen een niveau in elkaar
grijpen en met elkaar in verb and staan en vervolgens hoe het ene niveau het
andere beiilvloedt. Je kunt stellen dat dit voor historici geen nieuws hoeft te
zijn. Hun materiaallevert regelmatig voorbeelden van de verplaatsing en het
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behoud van ellende. Wat op plek X werd afgevoerd, kwam als overlast op
plek U tevoorschijn. Jan van den Noort zal daar in zijn bijdrage nader op ingaan. In zijn betoog refereert hij aan het Griekse gezegde 'panta rei' (=alles
stroomt). Het tweede deel van deze spreuk, 'ouden menei' (=niets blijft), is
bij dit onderwerp beslist niet geldig. Overigens was een van de problemen
in de vorige eeuw nu juist dat het water in een groot deel van Nederland niet
zo erg stroomde.
Ik wil dit onderdeel over begrippen en definities afsluiten. Zolang nog
geen volwaardige subdiscipline voor deze branche tot ontwikkeling is gekomen, moeten we de inhoud van milieugeschiedenis veiligheidshalve maar
eenvoudig en niet te beperkt houden. Geen al te strakke kaders, geen strijd
over terminologieen. Een bruikbare omschrijving, waarmee wij op dit terrein uit de voeten kunnen, lijkt mij: de studie van al die onderwerpen waarin
de aard van bodem, water en/of lucht als onderdeel van een ecologisch systeem een belangrijke rol speelt en ook krijgt.

3. Raakvlakken
In het voorgaande zijn enkele onderdelen van het historisch bedrijf genoemd. Ik zal er geen opsomming van maken; waarschijnlijk zou ik onvolledig zijn, en zonder twijfel zou ik u vervelen. U bent bovendien zelf weI in
staat om andere in aanmerking komende takken uit ons yak te bedenken. Ik
beperk mij tot disciplines die elk op zijn eigen wijze problemen opleveren:
medische geschiedenis, vooral geschiedenis van de volksgezondheid, en industriele geschiedenis. Over de tweede kan ik eigenlijk kort zijn. Bij mijn
weten zijn er slechts weinig overzichten van de diverse industriele sectoren
of afzonderlijke bedrijven verschenen waarin ook aandacht aan negatieve
aspecten werd besteed. Dat is in onze ogen toch heel opmerkelijk, als u wilt:
merkwaardig. Zouden wij nu bij voorbeeld nog een geschiedenis van de
Hoogovens, van de zinkwitindustrie of van de AKU (voorloper van de
AKW) kunnen schrijven zonder aan de aldaar geproduceerde milieuoverlast aandacht te schenken? Mijns inziens zijn dergelijke lacunes een afspiegeling van het voor deze onderwerpen nog onderontwikkelde bewustzijn in
de jaren waarin die studies ontstonden. Zij leggen op die manier eveneens
een link tussen heden en verleden. Het is dan ook verheugend dat tegenwoordig op diverse plaatsen toegepast industrieel-historisch milieu onderzoek wordt verricht.
De scheidslijnen met de geschiedenis van de volksgezondheid zijn moeilijk te trekken. Hierbij lopen onze voorouders ons voor de voeten. Juist beoefenaren van de geneeskunst in vorige eeuwen hielden zich zeer bezig met
de zuiverheid van water, lucht en bodem. Deze was naar hun idee van groot
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belang voor de gezondheid, voor de levenskansen. De grote zuigelingensterfte bing in hun ogen bij voorbeeld samen met het inademen van vervuilde lucht. Terwijl medici zich tegenwoordig zo weinig op deze terreinen laten gelden, deden hun collega's in de eeuwen v66r 1900 dit juist weI - en
luid en duidelijk. Een markant voorbeeld hiervan vormen de negentiendeeeuwse hygienisten, en in hun vedengde de inspecteurs van het in 1865 ingestelde Geneeskundig Staatstoezicht. Actiegroepen uit de jaren zeventig
van deze eeuw hebben hun verontwaardiging niet kunnen overtreffen - wij
vergelijken dan zogenaamde linkse heethoofden met keurige steunpilaren
van de maatschappij.
Interessant is het om te zien dat een van de belangrijkste trends van de
laatste jaren de ontwikkeling van de 'Environmental Health' -gedachte is.
Daarin probeert men meer inzicht te krijgen in het verband tussen milieuomstandigheden en gezondheidstoestand. Bij de Wereldgezondheidsorganisatie wordt hier veel aan gedaan, evenals in ons eigen Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieuhygiene, een veelzeggende naam in dit verb and.
Tot 1984 heette dit instituut overigens Rijksinstituut voor de Volksgezondheid - ook deze naamswijziging is tekenend voor de verandering in het denken. Met een tussenpoos van een kleine eeuw lijkt het heden hiermee weer
op het vededen aan te sluiten.

4. De stand van zaken
Wat is er tot nu toe aan onderzoek verricht en aan publikaties verschenen?
En wat is er gaande? Het lijkt me verstandig hierbij onderscheid te maken
tussen ons land en het buitenland. Naar mijn schatting zou met enige goede
wil een literatuuroverzicht van zo'n 5 a 700 min of meer relevante titels
kunnen worden samengesteld, de meeste over buitenlandse onderwerpen.
Dankzij die goede wil mag het in 1864 verschenen 'Man and Nature, or,
physical geography as modified by human action' 7 van de Amerikaan
Marsh als een van de oudste werken gelden. Het biedt in een wereldwijd
overzicht een mengeling van 'historical insight and contemporary passion'.
Het gaat meer over ingrepen in natuurlijke systemen en het verstoren van
het natuurlijk evenwicht ten nadele van de mens dan over milieuverontreiniging. Het boek beleefde tot het einde van de eeuw zo'n tien drukken en
werd ook in Europa uitgegeven. Een waardige 'modeme' tegenhanger is het
in 1956 verschenen 'Man's role in changing the face of the earth',8 een bundel voordrachten van een congres van voomamelijk historici en historischgeografen. Ook hierin worden onderwerpen uit de gehele wereld behandeld.
De bijdragen van tientallen geleerden bieden vanzelfsprekend meer informatie dan het werk van een bevlogen amateur, aan wie het boek overigens is
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opgedragen. Ik heb de indruk dat deze verzameling in ons land niet de aandacht heeft gekregen die zij verdiende. In 1956 waren wij er waarschijnlijk
nog niet rijp voor, en daarna lijkt het weI in vergetelheid geraakt
Voorzover ik heb kunnen nagaan, zijn in het Engelse en Duitse taalgebied
de meeste studies verschenen. Ik zal mij tot enkele hiervan bepalen. AIs je
een voorzichtige indeling maakt, zou je de Engelstalige produktie in drieen
kunnen splitsen. AI in de jaren dertig stond vooral de geschiedenis van de
open bare gezondheid en gezondheidszorg op het programma, vervolgens
verlegde de aandacht zich meer naar de sociale aspecten van de woningbouw. Ben bijna logisch uitvloeisel van beide was de derde fase, de geschiedenis van open bare hygiene, uitgebreid tot milieuverontreiniging, die vanaf
het midden van de jaren zeventig tot publikaties leidde. Zowel naar inhoud
als naar periodisering zijn geen scherpe scheidslijnen te trekken, studies
over het ene aspect bevatten vaak ook elementen van andere.
Een van de mooiste voorbeelden van een 'Public health'-studie is volgens
mij het boek 'Endangered lives, public health in Victorian Britain',9 dat in
1983 verscheen. Het biedt een integratie van geschiedenis van open bare gezondheidszorg en woonomstandigheden, maar verwijst ook naar milieuverontreiniging. Zo komen er hoofdstukken in voor over lucht- en waterverontreiniging, het eerste als gevolg van industriele activiteiten, het tweede
veroorzaakt door de lozing van ongezuiverd afvalwater van fabrieken en
steden. Een ander specimen is 'Death in Hamburg, society and politics in
the cholera years, 1830-1910,10 uit 1987. Hier veel aandacht voor de stad
als sociaal en politiek systeem en de keuzes die daarbinnen werden gemaakt
bij de ruimtelijke en hygienische ordening. De gang van zaken tijdens de
cholera-epidernie van 1892 wordt bijna als een logische uitkomst van de gehele maatschappelijke structuur gezien, als een gevolg van de mogelijkheden of beperkingen die de ontwikkeling van de openbare hygiene hadden
bepaald. Geen 'echte' rnilieugeschiedenis, maar een samensmelten van diverse elementen waarin het milieu niet te kort komt.
Uit 1987 dateert ook 'The big smoke, a history of air pollution in London
since medieval times'Y We hebben hier te maken met een studie over een
rnilieusegment in een stad. Dit lijkt een heilzame beperking zolang er nog
niet veel onderzoek ter zake is gedaan. De auteur is een van de weinigen die
zich er in Engeland mee heeft beziggehouden en kon dus ook het beste de
beperkingen van zijn mogelijkheden overzien. Hij is overigens geen historicus maar docent in de chemie van de atmosfeer aan de School of Environmental Sciences van de University of East Anglia. Ik wijs op deze
omstandigheid omdat het ons terugplaatst in een oudere fase van wetenschapsgeschiedenis, waarin beoefenaren van een vak naar hun wortels teruggingen. Historici zijn vaak onvoldoende toegerust om de complexe tech-
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nische of natuurwetenschappelijke aspecten van het milieu te doorgronden
en dan is de inbreng van onderzoekers uit de actuele praktijk onrnisbaar.
Anderzijds is op historisch geliefhebber door op de actuele praktijk gerichte
en geschoolde onderzoekers uit historisch-methodologisch oogpunt niet zelden weI enige kritiek mogelijk, maar in het geval van de 'Big smoke' kan
die achterwege blijven.

Ben cholera-lijder in de tram. Illustratie uit Death in Hamburg.
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Duitse onderzoekers onderscheiden zich door het verband dat zij leggen tussen milieuproblemen en technische ontwikkelingen. AI in 1980 verscheen
een speciale aflevering van het periodiek 'Technologie und Politik, das Magazin zur Wachstumskrise' met 'Beitrage zu einer anderen Technikgeschichte' .12 Een belangrijk deel daarin was gewijd aan techniekgeschiedenis
en ecologische crises. Een jaar later volgde een speciale aflevering van het
tijdschrift 'Technikgeschichte' over milieuproblemen in het verleden. Aandacht was er ook voor waterverontreiniging en riolering, vooral in de neg entiende eeuw. In de loop van de jaren tachtig kwam hier wat je noemt een
substantiele produktie van wetenschappelijke publikaties op gang, waarvan
het einde nog niet in zicht lijkt. Aan de orde kwamen onder meer luchtverontreiniging, 'Waldsterben' en de ontwikkeling van de chernische industrie
- tot op zekere hoogte alle als ' technische' thema's te beschouwen. Daarnaast werden ook sociaal- en cultuurhistorische onderwerpen aangesneden,
zoals het verzet tegen techniek en industrie uit overwegingen van natuur- of
milieubescherming. Bovendien worden in Duitsland vragen gesteld over de
13
verhouding tussen milieugeschiedenis en sociale geschiedenis.
Van didactisch belang was het 'Schiilerwettbewerb Deutsche Geschichte,14 van 1986/87 over het them a 'Umwelt hat Geschichte'. Het werd begeleid door een 'W~gweiser', bestaande uit een Lexikon, ArbeitsvorschHige en
Literaturhinweise, waaraan historici hun bijdrage leverden. In Nederland
worden sinds kort pogingen ondernomen om enige kennis aan middelbare15
schooldocenten over te dragen.
Ik heb gezegd dat ik me zou beperken tot het Duitse en Engelse taalgebied,
maar wil een uitzondering op dit voornemen maken, en weI voor 'Pestdamp
en bloesemgeur, een geschiedenis van de reuk' 16 van de Fransman Corbin.
In Nederland is dit boek vooral in de vertaling uit 1986 met bijbehorende
pUbliciteitscampagne bekend geworden. De Franse ondertitel is veelzeggender dan de Nederlandse: 'L' odorat et l'imaginaire social' . De sociale geschiedenis moet zich niet langer afsluiten voor elementaire reacties, hoe
smerig ook. Aan de reukzin worden vergaande implicaties toegeschreven.
Als men niet op de hoogte is van het geur-stank.-riooIcomplex, kortom van
datgene wat rechtstreeks met de werking van de ingewanden te maken heeft,
mist men een van de wortels van de sociale conflicten uit de negentiende
eeuw - ik laat maar een paar van de niet-bescheiden kreten van de auteur horeno In ieder geval is duidelijk dat we met meer te maken hebben dan alleen
maar een geschiedenis van pies en poep. Volgens Corbin zou Lucien Febvre
al in de jaren veertig hebben aangedrongen op bestudering van geur en
stank, maar zonder resultaat. Tot nu toe lijkt ook deze hernieuwde opwek-
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king weinig navolging te vinden. Aan passende en soms weI gepaste weerlegging van zijn stellingen heeft het eveneens ontbroken.
Een poging tot bundeling van kennis vanuit diverse disciplines is het
Amerikaanse 'Historical ecology, essays on environment and social change,17 uit 1980. Met het thema uit de ondertitel hebben de samenstellers
hoog gegrepen, misschien te hoog voor de kennis uit die tijd. Het bijeenbrengen van ecologen, economen, geografen, archeologen en historici rond
dit onderwerp verdient echter al veel waardering.
Ik sluit dit overzicht van buitenlandse publikaties af met enkele opmerkingen over 'The silent countdown, essays in european environmental history ' ,18 dat in 1990 is verschenen. 'Pollution is big business', is een normaal
uitgangspunt in kringen van veroorzakers en saneerders van milieuvervuiling. De uitgever, Springer-Verlag, zal gedacht hebben dat deze overweging
ook voor geschiedenis van milieuvervuiling opgeld doet. Zo'n 250 bladzijden voor circa 160 gulden, je moet maar durven. Het kan toch niet zijn omdat het op zuurvrij papier is gedrukt, of omdat de auteurs zo vorstelijk beloond zijn? Het aardige van het boek is dat er artikelen in staan van
beoefenaren der natuurwetenschap en van historici, een samenwerking die
in de toekomst hopelijk vaker zal p1aatsvinden. De artikelen gaan over zeer
uiteenlopende delen van Europa, maar zijn niet zelden oude wijn in een
nieuwe, dure zak. Waarom dan toch zoveel woorden eraan vuil maken? Het
belang van het boek had mijns inziens een klaroenstoot ter gelegenheid van
de geboorte van de European Association for Environmental History moeten zijn, een organisatie die je een bloeiend en voor iedereen toegankelijk
bestaan toewenst. De betreffende publikatie is daar niet bevorderlijk voor.
De Association beveel ik overigens warm in Uw belangstelling aan. Ais alles volgens plan verloopt kunt u voor 15 mark per jaar de hopelijk regelma19
tig te verschijnen Environmental History Newsletter met artikelen en bibliografische overzichten ontvangen.

5. Nederland
Ais u bij het voorgaande zeer beknopte overzicht over buitenlandse activiteiten begon te vrezen dat er in Nederland lang niet zoveel gaande is, dan
heeft u het bij het juiste eind. Naar mijn mening lopen we in Nederland achter, maar zijn we inmiddels weI ontwaakt. Ais ik zoiets beweer ga ik voorbij
aan een niet gering aantal publikaties waarin milieuhygienische aspecten om
de hoek komen kijken en ook weI worden aangestipt, maar die daarin geen
bepalende rol spelen. Ik ga ook voorbij aan vele oude en recente studies
over onderwerpen waarin het milieu een rol speelt en die een al dan niet obligaat stukje 'geschiedenis' bevatten. De verrichte arbeid heeft tot voor kort
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op de buitenwereld in ieder geval weinig indruk gemaakt. De redactie van
de 'Oosthoek Encyclopedie van het milieu' uit 1984 yond het tenminste niet
nodig om naast de ruim 1500 lemmata in het werk ook nog iets over geschiedenis op te nemen.
Het zal ons deugd doen dat in de voorloper van het 'Tijdschrift voor Geschiedenis,20 in 1900 een (weliswaar kort) artikel werd gepubliceerd over
het reinigen en schoonhouden der wateren en straten van Amsterdam. De
eeuw begon goed, rou je zeggen, maar het vervolg liet nogal op zich wachten. In 1945 verscheen te Utrecht een postume dissertatie over hygienische
vraagstukken van die stad, 'historisch beschouwd,?1 Naast 'normale' medische kwesties speelden de milieuhygienische hierin een betrekkelijk bescheiden roi. De sociaal-geneeskundige Verdoom wijdde in zijn studie getiteld 'Volksgezondheid en sociale ontwikkeling, be schou wing en over het
gezondheidswezen te Amsterdam in de 1ge eeuw,22 uit 1965 een apart
hoofdstuk aan 'technisch-hygienische voorzieningen'. Daartoe rekende hij
drinkwatervoorziening, vuilafvoer, stadsreiniging, huisvesting en voeding.
Op diverse andere plaatsen komen openbare reinheid en verwante onderwerpen bij hem aan bod. Toch beslaat het milieuhygienische gedeelte van het
boek slechts 40 bladzijden op ruim 400, niet echt indrukwekkend.
Baanbrekend leek het artikel van Faber, Diederiks en Hart over 'Urbanisering, industrialisering en milieuaantasting in Nederland in de periode van
1500 tot 1800,23 uit 1973. Met alle waardering voor hun boeiende werkstuk
is het tamelijk teleurstellend om te moeten vaststellen dat hun aanpak geen
vervolg of navolging heeft gekregen. Voor en na 1973 werden weI korte artikelen over details gepubliceerd, of verschenen bij voorbeeld gedenkboeken
van reinigingsdiensten, maar het was allemaal nogal incidenteei. Structuur
of samenhang valt daarin niet te ontwaren. De kennis over scripties van studenten bleef vrijwel geheel tot de eigen kring beperkt.
Sinds het midden van de jaren tachtig lijken de tekenen des tijds ook in
ons land tot een wat grotere groep historici door te dringen. Als resultaat
van deze ontwikkeling is in 1986 de werkgroep 'Net Werk' tot stand gekomen. Geleidelijk wordt binnen de universitaire studies plaats ingeruimd
voor dit nieuwe onderdeel in ontwikkeling. 'Net Werk' is een vrij los verband van gelnteresseerden in de geschiedenis van hygiene en milieu, met
een echte sponsor, dat een informatiebulletin24 uitgeeft en zo'n 3 a 5 keer
per jaar bijeenkomsten organiseert. Vanwege het losse verb and is ieder welkom, vanwege de ruime omschrijving van het werkterrein kunnen vele onderwerpen er een plaats vinden, vanwege de subsidie zijn de kosten gering
en is er toch veel mogelijk. Plannen voor het instellen van een 'Net Werk'prijs voor scripties van hoge kwaliteit zijn in uitvoering. De bedoeling is dat
docenten scripties voordragen en dat een 'Net Werk'-jury daar haar licht
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over laat schijnen. Op deze wijze hopen de initiatiefnemers de beoefening
van 'het yak' (nog op vele wijzen te interpreteren) te stimuleren.

6. Vooruitzichten
Ik. ben aan het eind van mijn voordracht gekomen en wil besluiten met enkeIe verwachtingen aangaande de toekomst van dit nieuwe gewas in onze historische tuin. Het lijkt me niet te gewaagd om ervan uit te gaan dat het vak
zich in de komende jaren een plaats aan de universiteiten zal verwerven.
Daarmee zal een vliegwiel in beweging zijn gezet en zullen meer en meer
onderzoekers en studenten zich ermee bezighouden. Het zou mooi zijn als
we dan afspraken over wenselijkheden of richting zouden hebben gemaakt
Om terug te keren naar de vijf niveaus van het RIVM: we zouden ons nu
veiligheidshalve dienen te beperken tot het lokale en regionale niveau. In
een volgende fase zouden we kunnen nadenken over de vraag hoe we het
fluviale en continentale niveau moeten aanpakken. Men versta mij goed: ik
spreek over bestudering van historische kwesties in hun onderlinge ecologische samenhang, hetgeen op dit terrein geen kleinigheid is. Over het mondiale niveau praat ik daarom maar liever niet.
Op korte en waarschijnlijk ook weI iets minder korte terrnijn kunnen sommigen zich ontplooien in zeer praktijkgerichte opdrachten. Ik. denk aan het
onderzoek naar bodemverontreinigende bedrijven in het verleden in het kader van de Wet Bodemsanering. Als geschiedenis ooit direct nut had voor
de maatschappij, dan weI hier. Jurgen Nieuwkoop zal daar in zijn bijdrage
nader op ingaan. Wij zouden een boot missen als wij niet op deze markt inspeelden. Wat tot nu toe meestal zeer onvolkomen en meestal voor grof geld
door ingenieursbureaus wordt geprobeerd, behoort tot het werkterrein van
econornisch-historici of milieuhistorici. Ais pollution big business is, moet
de historicus dan niet een beetje zakenman zijn?
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Landbouw en milieu als spanningsveld
JAN BIELEMAN

1. Inleiding
Het is nog maar sinds kort dat de relatie landbouw-milieu wordt geproblematiseerd en dat men bepaalde neven-effecten van het landbouwbedrijf als
bedreigend voor de kwaliteit van de leefomgeving, ja, voor de kwaliteit van
het leven zelf is gaan ervaren.
In de jaren vijftig, de jaren van de wederopbouw, ontmoette een op groei
en produktiviteitsstijging georienteerde landbouw geen maatschappelijke
weerstanden; integendeel. De groeiende landbouw waarin vele nieuwe technieken en middelen voor het eerst werden toegepast, paste in de toenmalig
expanderende economie. In veel opzichten echter kan het verschijnen van
het boek van Rachel Carson, Silent spring, in 1962, ook hier in Nederland
als een belangrijk keerpunt in de publieke opinie aangemerkt worden. Het
maakte velen opmerkzaam op negatieve gevolgen van het gebruik van pesticiden in de landbouw (met name het toen massaal gebruikte DDT). In de jaren zeventig werd er geleidelijk aan meer en bredere kritiek hoorbaar op de
ontwikkelingen in de landbouw. Er werden steeds meer vraagtekens gezet
bij de intensieve produktiemethoden, het be slag op schaarse grondstoffen en
ruimte, en bij de kwaliteit van de produkten. In de jaren tachtig nam die
maatschappelijke kritiek toe en verloren bepaalde sectoren gaandeweg het
prestige dat ze eerder genoten.
De belangrijkste, directe uitingen van milieu-aantasting, als gevolg van
agrarische activiteiten, die men tegenwoordig onderkent, zijn: 1) verzuring,
2) vermesting of eutrofiering, 3) verspreiding en 4) verdroging.
1) Onder verzuring wordt verstaan het verontreinigen van de buitenlucht
met stoffen die na het neerslaan op de bodem of in het oppervlaktewater, direct of indirect, aanleiding geven tot verhoging van de zuurgraad. Ze heeft
zo - zoals bekend - nadelige effecten op bossen, vennen, cultuurgewassen en
gebouwen. 2) Met de term eutrofiering of vermesting wordt bedoeld dat bodem en water te veel van de voedingsstoffen fosfor, stikstof en kali bevat. 3)
Onder verspreiding wordt verstaan de verspreiding van gevaarlijke stoffen
in het milieu, dat wil zeggen stoffen die voor mensen, dieren, planten en
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goederen nadelige gevolgen hebben. Men moet daarbij denken aan gewasbeschermingsmiddelen (vroeger bestrijdingsmiddelen genoemd), zware
metalen (aanwezig in veevoeders, in kunstmest of in het in de landbouw
gebruikte slib en de compost uit afvalzuiveringsinrichtingen), veevoederadditieven en diergeneesrniddelen. 4) Verdroging wordt als nieuw milieuprobleem in de landbouw herkend, veroorzaakt door de daling van het
grondwaterpeil onder meer ten gevolge van drinkwaterwinning en bewuste
verlaging van het peil als cultuurmaatregel.
Landbouw bestaat per definitie uit een belnvloeding van het biotische en
fysische milieu ten dienste van het voortbestaan van de menselijk soort. In
zijn in 1948 verschenen 'Inleiding tot de Landhuishoudkunde' omschreef de
Wageningse landbouweconoom Minderhoud landbouw als: 'De aanwending van menselijke arbeid op de natuur met het doel de ontwikkeling van
voor ons nuttige planten en dieren zodanig te leiden, dat deze meer tot voorziening in de menselijke behoefte kunnen bijdragen, dan zij z6nder ingrijpen
van de mens zouden hebben gedaan,.1 Kenmerkend voor landbouw is - volgens hem - dat de landbouwkundige produktie zich richt op organische
voortbrengselen en niet aileen en uitsluitend in het heden maar ook in de
toekomst. Men wenst te re-produceren, zodat bij oordeelkundige toepassing
van de gebruikelijke technieken de produktie tal van malen kan worden herhaald.
De vraag die we ons kunnen stellen is op welk moment in zijn ontwikkeling dit reproduceren een zodanig karakter aannam, dat men de neveneffecten ervan op de biotische en fysische leefomgeving van mens, dier en plant
als onaanvaardbaar ging ervaren. Als leidraad bij het beantwoorden van die
vraag gaan we uit van het doorgaande proces van intensivering dat de historische ontwikkeling van de landbouw karakteriseert.
2. Expansie en contractie
Ais we de grote lijnen in de ontwikkeling van de landbouw in dit deel van
de wereld overzien dan blijkt dat, gerekend het grondgebied van het huidige
Nederland, de bandkeramiekers die van 5300 tot 4900 voor Christus op de
Zuid-Limburgse lOss boerden, onze eerste sedentaire landbouwers waren.
Het is zo langzamerhand het intrappen van een open deur om te stellen dat
de ontwikkeling van de landbouw in dit deel van Europa sindsdien niet verlopen is in de vorm van een unilineair proces van doorgaande intensivering,
maar zich voltrok in een opeenvolging van perioden van expansie en contractie. Het is een vooral aan sociaal-economisch historici goed bekend lange termijn proces, dat vaak beschreven wordt in termen van de 'seculaire
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trend' en dat men doorgaans omstreeks 1100 met een expansieperiode laat
beginnen.
In onze regio had zich in Vlaanderen a! v66r de veertiende eeuw, tijdens
deze eerste groeifase van de seculaire trend, een hoogproduktieve landbouw
ontwikkeld, waar de teelt van ailerlei nijverheidsgewassen, in combinatie
met de verbouw van voedergewassen, centraal stond. In de loop van de
tweede helft van de zestiende eeuw gingen de expansieve economische ontwikkelingen in de noordelijke Nederlanden gepaard met snelle technische
veranderingen in het landbouwbedrijf, in het bijzonder dat in de kuststreken,
maar zeker niet aileen daar. Aldus ontstond ook bier in de loop van 'de langezestiende eeuw' een hoogproduktieve landbouw met voor die tijd buitengewoon hoge opbrengsten in de akkerbouw zowel als in de veehouderij.
De neergaande fase in de seculaire trend die omstreeks 1650 inzette, betekende in landbouw-technische zin niet eenvoudig het omgekeerde van de
expansie in de voorgaande periode. Tijdens de contractie-periode vonden tal
van vemieuwingen ingang die in de loop van de tweede helft van de achttiende eeuw, toen voor de landbouw het economische tij keerde, verder konden worden uitgebouwd.
In groter verband was het sindsdien echter voora! Groot-Brittannie dat met
vemieuwingen op agrarisch-technisch gebied de toon aangaf. Daar tekende
zich vanaf het begin van de achttiende eeuw een belangrijke toename van de
graanproduktie af. Hieraan ten grondslag lag de verbreiding van het gebruik
van leguminosen (met name rode klaver), die vanaf dat moment ook op andere plaatsen in de Europese landbouw voor een belangrijke toename van de
produktiviteit zorgden.
In het licht van de hog ere eisen die er sinds de tweede helft van de achttiende eeuw aan de produktiviteit van de Noordwesteuropese landbouw
werden gesteld, was de ontdekking van de grondprincipes van de plan tenvoeding de sleutel waarmee het oude probleem van het mesttekort in feite
definitief kon worden opgelost. De industriematige fabricage van kunstmeststoffen kwam aldus na 1870 op gang en het gebruik ervan nam na omstreeks 1900 sterk toe.
Zeer belangrijk voor de structurele ontwikkeling van de Westeuropese
landbouw en meer in het bijzonder van de Nederlandse was vanaf omstreeks
1860 de aanvoer van steeds grotere hoeveelheden broodgraan voomamelijk
afkomstig uit de Nieuwe Wereld naar de grote en snel groeiende bevolkingsconcentraties van Europa. Het gevolg was dat de graanprijzen na 1880
daalden en laag bleven. Voorzover de consumenten hun inkomen nog besteedden aan voeding, hadden zij vanaf dat moment meer te besteden aan
'luxere' landbouwprodukten, met name veehouderij- en tuinbouwprodukten.
Het was juist van deze ontwikkeling dat de Nederlandse landbouw in het
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bijzonder heeft geprofiteerd. En vooral in deze periode kreeg de Nederlandse landbouw het karakter van een veredelingslandbouw, een proces dat echter heel duidelijk op vroegere ontwikkelingen stoelde.
Dit samen met de resultaten van het snel groeiende wetenschappelijk onderzoek - dat hier te lande overigens pas na 1890 goed van de grond kwammaakte een definitief einde aan het tijdperk van 'Boserup-like agricultural
growth' zoals Van Zanden het onlangs typeerde. 2 Over het karakter van de
technisch-Iandbouwkundige ontwikkelingen in die periode kom ik hiema
nog te spreken.

3. Negatieve effecten
Binnen deze in grove lijnen geschetste - en voor velen van u bekende - ontwikkeling van de Noordwesteuropese landbouw zijn - al vroeg - tal van momenten aan te wijzen waarop zich uegatieve effecten op milieu-technisch
vlak voordeden. In het navolgende wil ik u daarvan enkele voorbeelden geyen. Het zijn slechts min of meer ge'isoleerde fenomenen, grepen uit de pot
als het ware, die echter elk op zich demonstreren dat conflicten op dit vlak
niet het dubieuze privilege zijn van onze tijd.
Als eerste kunnen we het openleggen van het Utrechts-Hollandse veengebied noemen, tijdens de laatmiddeleeuwse expansiefase van de seculaire
trend, in de periode 1100-1350. Om deze veengebieden voor landbouw geschikt te maken was het nodig ze te ontwateren. Daarmee werd een proces
van inklink in gang gezet dat tot op de dag van vandaag doorgaat, maar dat
er al tijdens de Late Middeleeuwen toe leidde dat de graanteelt moest worden opgegeven, en dat de boeren dwong om over te schakelen op veehouderij. Gelukkig voor hen echter nam deze trend in de loop van de 'lange zestiende eeuw' een positieve wending als gevolg van de toenmalige ontwikkelingen
in het (landbouw- )economisch krachtenveld.
Een van de belangrijkste motoren - zo niet de belangrijkste - achter de
laatmiddeleeuwse ontwikkelingen in de Vlaamse landbouw was de vlasteelt.
De verwerking van dit vIas tot 'lint', in het bijzonder het roten van het vIas,
ging echter met een grote vervuiling van het oppervlaktewater gepaard. Dit
leidde tot doorlopende conflicten tussen de vlasboeren en de stedelijke overheden. De laatste verzetten zich terecht tegen deze vervuiling van de waterlopen als deze tevens de aanvoer vormden voor het water dat in de stedelijke
huishoudingen of in de vele stedelijke brouwerijen werd gebruikt.
Voor overeenkomstige problemen zorgde de hennepteelt, die in de noordelijke Nederlanden, in het bijzonder het Utrechts-Hollandse grensgebied,
tot grote bloei kwam. Deze teelt leverde de grondstof voor de fabricage van
zeil en tuigage voor de handels- en oorlogsvloot en niet te vergeten de net-
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ten van de vissersvloot. De bepalingen die werden gesteld op het roten van
hennep in polder- en boezemwater waren niet zozeer gericht tegen de belemmering die het voor de afstroming betekende, maar vooral tegen de verontreiniging en de stank. In de Alblasserwaard werd in 1646 een keur uitgevaardigd die het roten van hennep beperkte tot bepaalde plaatsen, omdat dit
roten 'een groote putrifactie ende infectie' veroorzaakte, waardoor - naar
men betoogde - "t gebruyck van 't selve water Menschen en Beesten hin3
derlyck was, ende de Visschen met groote menighte dede sterven'.
Het probleem beperkte zich niet alleen tot het dichtbevolkte Vlaanderen en
het genoemde deel van Holland. Al in de vijftiende eeuw werden ook in het
Overijsselse Mastenbroek keuren gemaakt die het roten van hennep en vIas
4
alleen toelieten in particuliere sloten en kolken. Zelfs in de dunbevolkte
Oostnederlandse zandgebieden werden lokaal willekeuren uitgevaardigd die
het roten in openbaar water aan beperkingen bonden of verboden vanwege
het vervuilende effect.
Nog een voorbeeld. De toenemende vraag naar textiel was een belangrijke
factor in de expansie van de lakennijverheid hier te lande, in de periode van
1570 tot 1670. Als gevolg hiervan nam ook de vraag naar de inlandse grove
wolsoorten toe. In de meer perifere zandgebieden zoals Drenthe, waar de
schapenhouderij tot dan een beperkte omvang had gekend, leidde dit tot een
belangrijke uitbreiding van de schapenhouderij. De beweidingsdruk die dit
op de schrale veldgronden met zich meebracht, had tot gevolg dat op de
meest kwetsbare plekken zandverstuivingen ontstonden, uitgroeiden en tot
een milieuprobleem van de eerste orde werden. Vooral in de directe nabijheid van de nederzettingen, waar de gemeenschappelijke gronden het intensiefst gebruikt werden, vormden deze zandverstuivingen niet zelden een
rechtstreekse bedreiging voor de dorpen zelf. Op andere plaatsen werden de
met veel moeite vruchtbaar gehouden bouwlanden op de essen met dor, steriel zand overstoven. In 1661 vaardigden Ridderschap en Eigenerfden een
plakkaat uit waarin maatregelen werden verordonneerd die de zanden tot
staan zouden moeten brengen, een plakkaat dat in 1797 voor de derde maal
werd uitgevaardigd.5
Een ander voorbeeld van watervervuiling als gevolg van agrarisch-industriele activiteiten betreft de veenkoloniale aardappelmeelindustrie. De grote
'boom' in deze landbouwindustrie had plaats na 1865, maar al in het begin
van de jaren 1870 zagen de Provinciale Staten van Groningen zich genoodzaakt tot het instellen van een onderzoek 'naar de middelen tot wering' van
6
de vervuiling die deze veroorzaakte.
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4. Ziekten en plagen

Tegen ziekten en plagen die vee stapel en gewassen teisterden had men in de
'oude' landbouw nauwelijks of geen verweer. In de akkerbouw moest men
lijdzaarn toezien hoe bijvoorbeeld muizenplagen steeds weer grote delen
van de oogst te gronde konden richten. De Friese Bildt-boer Dirck Jansz.
had er getuige zijn 'Memoriael' uit de eerste twee decennia van de zeventiende eeuw geen ander verweer tegen dan het plaatsen van 'potten', zoals
hij schreef, een methode waarvan niet helemaal duidelijk is hoe die in zijn
werk ging, maar waarbij het waarschijnlijk om met water gevuld vaatwerk
ging, waar de dieren werden ingelokt om er dan in te verdrinken. Met name
in de jaren 1599-1600 meldde hij dat bij hem een zeer ernstige muizenplaag
woedde. Zowel de aren van de wintergerst als de erwten en bonen werden
door de muizen de grond in gesleept. Zelfs de wortels van de jonge vruchtbomen werden niet met rust gelaten. Hoezeer deze kleine rovers er rond krioelden, blijkt uit het feit dat hij - getuige zijn aantekeningen - b~ zijn schuur
met genoemde 'potten' weI tweeduizend muizen had gevangen.

Toen na 1890 het gebruik van Bordeauxse pap ter bestrijding van de beruchte aardappelziekte zich snel verbreidde, nam ook het aantal sproeimachines snel toe. Tussen 1893 en 1904 vertienvoudigde hun aantal (illustratie uit Prijscourant Boeke en
Huidekoper, 1913).
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Het assortiment aan chemische middelen dat men in het landbouwbedrijf
aan het begin van de negentiende eeuw ter beschikking had, was nog zeer
beperkt Een van de weinige voorbeelden van middelen die we kennen was
het kalken van zaaizaad om 'brand' in de tarwe tegen te gaan. Het was een
werkwijze die vermoedelijk sinds de tweede helft van de achttiende eeuw in
gebruik kwam. 'Brand', een schimmelziekte, deed zich vooral voor wanneer
tarwe in een te nauwe vruchtopvolging geteeld werd. Het was een rechtstreeks gevolg van het streven naar intensivering dat in deze periode merkbaar is.
Curieus, maar niet onbelangrijk voor het weidebedrijf, was het gebruik
van zout, als 'chemisch' middel tegen hooibroei. Bij het inbrengen van het
hooi werd daarin een bepaalde hoeveelheid zout gestrooid, een werkwijze
die in 1790 werd geYntroduceerd door de Friese boer Bergsma en rond 1800
8
vrij algemeen werd toegepast
Toen in 1845 de Phytophthora infestans overal in Europa de aardappeloogsten teisterde, had men daar geen rniddel tegen. Het enige wat men kon
doen was vroege soorten te verbouwen die hun wasdom bereikten v66r de
zomer, zodat ze niet of minder door de schimmel zouden worden aangetast
Pas tegen het einde van de negentiende eeuw kwam er een middel beschikbaar. In Frankrijk werd in 1885 door Millardet ontdekt dat een mengsel van
kalk en kopersulfaat, opgelost in water, werkzaam was tegen valse meeldauw in de wijnbouw. Dit mengsel, Bordeauxse pap genaamd, bleek ook
een probaat middel te zijn ter bestrijding van de Phytophthora en werd als
zodanig omstreeks 1890 ingezet 9
Hier te lande kwam de eerste wetenschappelijke belangsteUing voor het bestrijden van plagen en voor de planteziektekunde vooral uit de hoek van de
tuinbouw, de bloembollen- en de fruitteelt, intensieve sectoren van de landbouw die sinds het midden van de negentiende eeuw een geweldige bloei
beleefden.
Toch bleef het gebruik van bestrijdingsmiddelen ook hier nog lange tijd
beperkt De eerste drukken van het boek 'Ziekten en beschadigingen der
ooftbouw' van de Wageninger Ritzema Bos die rond 1900 verschenen, laten
zien hoe gering de betekenis van de ziektebestrijding op dit punt nog was.
Het belangrijkste rniddel dat men in de fruitteelt tegen schimmelziekten inzette was ook hier Bordeauxse pap, nadien ook de zogenaamde Californische pap (ook gebaseerd op een mengsel van kalk en zwavelverbindingen). Dit laatste schimmelbestrijdend rniddel was al in 1833 in Amerika
bekend, maar kwam daar (in Californie) pas na 1880 in de wijnbouw in gebruik als middel tegen echte meeldauw en vervolgens ook hier. lO
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Daarnaast bleef fruitbomen-carbolineum lange tijd het belangrijkste spuitmiddel ter verdelging van allerlei insekten. V66r die tijd had men volstaan
met het insmeren van de fruitbomen met kalk, terwijl de bomen in de boomgaarden 's winters weI met gier werden behandeld om de daarop groeiende
korstmossen en wieren te doden. Ret zou evenwel tot na de Tweede Wereldoorlog duren eer DDT en andere spuitmiddelen op basis van gechioreerde
koolwaterstoffen in zwang kwamen. DDT werd reeds beschreven in 1874,
maar pas in 1939 als insekticide ontdekt door de Zwitser Muller en sinds de
Tweede Wereldoorlog op grote schaal toegepast. Samen met andere pesticiden nam het gebruik ervan sindsdien met verbazingwekkend tempo toe. 11

5. Mest
Een van de meest fundamentele problemen waar men in de 'oude' landbouw
voor stond, was de verzorging van de bodemvruchtbaarheid en daarmee de
mestvoorziening. Dit is dan ook een them a dat een belangrijke plaats heeft
in de landbouwgeschiedenis en in het algemeen vooral aan de orde komt in
termen van mest-schaarste en de manier waarop de boeren binnen de verschillende bedrijfsvormen daar met veel moeite en geld in trachtten te voorzien. In Vlaanderen schaften de boeren zich al in de Late Middeleeuwen
stadsmest aan. Handel in stadsmest is sedertdien een typerend verschijnsel
voor verschillende sectoren van de landbouw in de Nederlanden.
Een bekend voorbeeld is dat van de Friese here boer Rienck Hemmema die
omstreeks 1574 koemest van stadsboeren uit het nabijgelegen Franeker aan12
kocht. Ret is karakteristiek voor de manier waarop men ook elders in de
akkerbouw in de loop van de zestiende eeuw meer aandacht ging besteden
aan de berne sting van de landerijen, waarmee deze sterk aan intensiteit won.
Een kroniekje van een Ommelander boer, een tijdgenoot van Remmema,
vermeldt dat men eerder in die eeuw gedroogde koemest nog als brandstof
gebruikte door turven van koemest te maken, die na droging als brandstof
dienden. Mest gebruikte men ook om laagten en greppels in het land mee op
te vullen of zelfs om er wegen mee op te hogen: 'dat sij anders niet wisten,
waer sij de solden laten' Y In de late zestiende eeuw werd in een dergelijk
gebruik van de kostelijke mest verandering gebracht. In 1610 verboden de
Friese Staten de uitvoer van mest en het gebruik ervan als brandstof opdat
14
de boeren hun landerijen ermee zouden kunnen verbeteren.
Daar staat evenwel tegenover dat het verzamelen van gier bij de veeboeren
in het Utrechts-Rollandse weidegebied zelfs in de tweede helft van de negentiende eeuw nog op laag peil stond. Een rapporteur van de staatscommissie van 1906 klaagde althans, dat zij pas vanaf de jaren tachtig meer zorg
aan hun mestproduktie gingen besteden, in het bijzonder aan de gierbewa-
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ring door bet bouwen van gierkelders. Eerder tiet men de gier niet zelden
15
domweg in de sloten weglopen.
Zoals u weet probeerden de boeren op de zandgronden van oudsber aan de
chroniscbe scbaarste van mest tegemoet te komen door de diertijke mest op
bun bedrijf te mengen met plaggen afkomstig van de wilde gronden. Oit zogenaamde plaggenbemestings-systeem berustte op bet concentreren van nutrienten door middel van plaggen afkomstig van bet grote areaal wilde gronden op bet vele malen kleinere areaal bouwland. Duitse onderzoekers
spreken dan ook weI van een Nahrstoff-Konzentrationswirtscbaft. Gewoonlijk wordt ervan uitgegaan dat deze wijze van bemesten vanaf omstreeks de
tiende eeuw ingang vond, in samenhang met een uitbreiding van de roggeteelt. Het is ecbter niet aannemelijk dat dit systeem overal steeds met een
zelfde mate van intensiteit werd gepraktizeerd.
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Zuidhollandse gierbak (naar J. Ie Francq van Berkhey, Natuurlijke historie van het
rundvee in Holland VI, (1811)). Sommige boeren in Holland bezaten reeds in de
achttiende eeuw een gierput. De gier werd van tijd tot tijd in een dergelijke gierbak
geschept of gepompt en met een holle houten schop, de gierhoos, met een brede
zwaai vanaf de gierbak over het land geworpen. Toch kwam het rond het begin van
de twintigste eeuw nog voor dat boeren de gier van hun veestapel domweg in de sloten lieten weglopen.
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Bekend is, bijvoorbeeld, hoe de Drentse boeren pas vanaf het einde der zeventiende eeuw, in een poging de produktiviteit van hun esgronden op te
voeren, voortdurend grotere hoeveelheden plaggen met hun stalmest mengden. In Anloo werd pas in 1684 in een willekeur vastgelegd hoeveel 'voer'
(zeg maar karrevrachten) plaggen iedere boer met een vol waardeel mocht
steken - voordien was dat kennelijk vrij - en werd de hoeveelheid vastgesteld op 8 voer. Een halve eeuw later bedroeg die hoeveelheid al 24 voer en
aan het begin van de negentiende eeuw wordt geklaagd dat er boeren zijn
die - omgerekend op een vol waardeel - meer dan 80 voer plaggen steken. 16
Behalve een verarrning en verschraling van de gemene gronden, meestal
ook in gebruik als weidegebied, had het sterk opgevoerde gebruik van 'zure'
heideplaggen vooral ook een sterke verzuring van het bouwland op de essen
tot gevolg.
Deze verzuring vormde dan ook een belangrijke oorzaak voor het optreden van een fenomeen dat bekend is geworden als de 'ziekte der Drentse esschen' en dat in de jaren 1860-1870 gepaard ging met een aanzienlijke daling van de opbrengsten van de belangrijkste akkerbouwgewassen in deze
provincie.

6. Kunstmest
Toen vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw steeds meer werd gevergd van de produktiviteit van de Europese landbouw, was de verbreiding
van de klaverbouwmethode een belangrijke factor in de oplossing van het
nutrientenprobleem. Onlangs vergeleek de Britse agrarisch-historicus Chorley de betekenis van klaver ten aanzien van de ontwikkelingen in de landbouwproduktie met de rol die de stoommachine had voor de industriele re17
volutie.
Het bemestingsprobleem of liever het probleem van de schaarste aan
meststoffen kon pas definitief worden opgelost toen men in de eerste decennia van de negentiende eeuw de grondregels van de plantenvoeding ontdekteo Hoewel in de verschillende landen van Europa onderzoekers zich met dit
probleem bezighielden, wordt de Duitser Von Liebig die in 1840 zijn mineraaltheorie publiceerde, algemeen aangemerkt als grondlegger van de moderne landbouwscheikunde.
Vanaf omstreeks 1870 begon men in West-Europa op basis van deze wetenschap met het op industriele schaal vervaardigen van kunstmeststoffen.
Vooral na 1900 werden deze in steeds ruimere mate toegepast, waarbij de
Nederlandse landbouw, die van oudsher kampte met een relatieve schaarste
aan grond in een relatief ho e prijsomgeving, al spoedig een van de grootste
gebruikers werd (grafiek 1). 8
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Grafiek 1. Ret jaarlijkse gebruik van kunstmest sinds 1920 resulterend in een vertwintigvoudiging van de stikstof-gift (N) en het ongeveer constant blijven van de
fosfaat-gift (P20S) (Bron: RIVM).

Bij de overgang van de traditionele naar de technologische vruchtbaarheid
was het van groot belang dat gelijktijdig met de opkomst van het kunstmestgebruik de plantenveredeling zorgde voor nieuwe gewas-varieteiten die waren aangepast aan de geweldig grote nutrientengiften die gewoon werden.
Gewassen die op deze wijze niet werden aangepast, zoals boekweit, verdwenen.
De ontwikkeling van de produktiviteit van tarwe is een van de meest sprekende voorbeelden van de successen op dat gebied. Volgens Staring bedroeg de opbrengst van tarwe op de zeeklei omstreeks 1870 24 a 26 hl/ha,
ofweI zo'n 1875 kg/ha, terwijl ruim honderd jaar later, in de jaren 19811990 het opbrengstenniveau in Nederland op 7310 kg/ha lag. Daarbij deed
zich vooral sinds de jaren vijftig een trendbreuk in de ontwikkeling v~~r.
Ook in andere landen was op dat moment sprake van een opmerkelijke ver-
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snelling in de produktiviteitsgroei. Lag het groeitempo in West-Europa v66r
die tijd door de bank genomen op zo'n 10 kg/ha per jaar, nadien nam het toe
tot zo 'n 50 a70 kg/ha per jaar. De groeicijfers voor landen als het Verenifd
1
Koninkrijk en de Verenigde Staten waren overigens nog spectaculairder.
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In diezelfde periode werd met de sterk gestegen opbrengsten hier op de kleigronden een grote verscheidenheid aan gewassen teruggebracht tot drie
hoofdgewassen: tarwe, aardappelen en suikerbieten. De verkorting van de
vruchtopvolgings-cycli maakte desinfecteren van de bodem noodzakelijk.
Daarmee kwam het grootschalig gebruik van ontsmettingsmiddeien op
gang. Goedkope herbiciden vervingen dure arbeid en grondbewerking, waar
de vergroting van de arbeidsproduktiviteit een van de belangrijkste doelstellingen was in de ontwikkeling van het landbouwbedrijf. Terwijl de produktie van 1 ton tarwe omstreeks 1900 nog 300 man-uren vergde, bedraagt dit
nu nog slechts 1,5 man-uur?O
7. Krachtvoeder
Een belangrijke, andere factor die een veel intensiever gebruik van de bodem mogelijk maakte, was het toenemende gebruik van krachtvoeder en
vooral ook van de invoer daarvan op grote schaal; eerst lijnkoek, sinds de
jaren dertig van deze eeuw ook andere produkten zoals sojakoeken en later
tapioca. Deze produkten maakten veebezettingen mogelijk die op basis van
eigen inlandse voedervoorziening niet mogelijk zouden zijn geweest. Kort
voor de Tweede Wereldoorlog werd op deze wijze al voor een kwart voorzien in de benodigde hoeveelheid veevoeder. Tegenwoordig mag men rekenen dat vooral voor de varkenshouderij en de pluimveeteelt vrijwel al het
benodigde voeder wordt ge'importeerd. Aileen voor de rundveehouderij is
dat in de laatste jaren aanzienlijk minder het geval. Niettemin wordt gesteld
dat de Nederlandse veehouderij anna 1980 naast de produktie afkomstig van
circa drie kwart van onze eigen 1,9 miljoen ha cultuurgrond ook nog eens
beschikt over de steun van - omgerekend - zo'n 5,4 miljoen ha-equivalenten
21
A merikaanse gerst.
Deze aanvoer van veevoederprodukten maakte niet aileen een uitbreiding
van de veestapel mogelijk, maar vormde ook de basis voor een belangrijke
stijging van de produktiviteit, waar voorlopig nog geen eind aan lijkt te komen. Het krachtvoer kwam in steeds grotere hoeveelheden van elders, maar
de mest bleef hier. De hoeveelheden stikstof en fosfaat die via dierlijke mest
werden voortgebracht namen na 1950 toe van respectievelijk circa 160.000
ton tot 450.000 ton en van circa 80 tot 260.000 ton in 1985. In dezelfde perio de steeg de hoeveelheid stikstof die via kunstmest op het (gras)land
kwam van circa 150.000 tot 480.000 ton (grafiek 2)?2
De groei van de veestapel vertoonde sinds de jaren vijftig ook een opmerkelijke versnelling. De volgende cijfers spreken voor zich. Terwiji het aantal
varkens tussen 1850 en 1950, tijdens een eeuw van bijzonder ingrijpende
agrarische veranderingen, ruirn verzesvoudigde, was de toename sindsdien
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in de afgelopen vier decennia meer dan het zevenvoudige. Tussen 1950 en
1990 nam de dichtheid toe van 81 tot 731 varkens per 100 ha bouw- en
grasland. Het aantal melk- en kalfkoeien dat tussen 1850 en 1950 toegenomen was met een factor 1,8, groeide daarna tot 1985 met een factor 1,6.
Sindsdien liep het aantal, als gevolg van de melkquotum-regeling, iets terug,
hoewel de melkgift per koe nog aanmerkelijk toenam.
Ook bier gingen de ontwikkelingen sinds de jaren vijftig gepaard met een
opmerkelijk stijging van de arbeidsproduktiviteit. Vergde het houden (en
melken) van een koe omstreeks 1950 nog circa 330 man-uren, sindsdien
nam deze arbeidsbehoefte af tot nog slechts 30 man-uren?3 Het aantal kippen dat tussen 1850 en 1950 was vemegenvoudigd, onderging tussen 1950
en 1990 nogmaals een verviervoudiging, mede mogelijk gemaakt door een
navenante toename van de import van voederprodukten.
Aldus doen nch de jaren vijftig voor als een trendbreuk ten opzichte van
de voorgaande periode, die in veel opzichten al als revolutionair kan worden
aangemerkt en die eveneens grote consequenties voor het milieu had, zoals
we weten.

8. Het rijk der fabelen
Met behulp van een aantal voorbeelden heb ik willen demonstreren dat conflicterende situaties tussen landbouw en milieu niet een twijfelachtige verworvenheid zijn van onze tijd. Tijdens de ontwikkeling van de landbouw in
dit deel van de wereld is er voortdurend sprake geweest van - zeg maar spanning en op dit terrein. Maar men kan stellen dat het daarbij lange tijd
steeds om min of meer geisoleerde situaties ging. Nadat het tijdperk van Boserupsiaanse groei omstreeks het midden van de negentiende eeuw overging
in modeme technologische groei, deed zich daarin vooral na de Tweede
Wereldoorlog een wezenlijke trendbreuk voor. Deze technologische omwenteling, die tot nu toe veel minder aandacht kreeg dan de 'green revolution' die zich tegelijkertijd in de tropen voordeed, ging gepaard met steeds
omvangrijker maar vooral structurele neveneffecten van de soort zoals ik u
die aan het begin noemde. Duidelijk zal echter zijn dat de nog al eens gehoorde opvatting dat de landbouw v66r die tijd of zelfs v66r 1850 zogenaamd milieuvriendelijk zou zijn geweest, naar het rijk der fabelen verwezen moet worden.
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Bodemverontreiniging, een ongewenste
erfenis
JURGEN NIEUWKOOP

1. Inleiding
In mijn bijdrage aan deze studiedag zal ik ingaan op de relatie tussen milieu
en industriele geschiedenis, en meer in het bijzonder op bodemverontreiniging. Nu is bodemverontreiniging een veelomvattend onderwerp waar inmiddels honderden, zo niet duizenden studiedagen en publikaties aan gewijd
zijn. Bovendien is bodemverontreiniging een onderwerp waar nogal wat
technische aspecten aan verbonden zijn.
Hier zullen we het echter over historische aspecten van bodemverontreiniging hebben. Ik kies daartoe voor een speciale benadering van de relatie
tussen beide. Mijn centrale uitgangspunt is de bijdrage die historisch onderzoek aan actuele beleidsvorming kan leveren. Wat voor rol kan historisch
onderzoek in het spel van bodemverontreiniging, bodemsanering en saneringsbeleid spelen?
Door deze keuze voel ik mij genoodzaakt een vrij lange aanloop te nemen
alvorens tot een echt historisch onderwerp te komen. Ik vrees ook, dat we er
af en toe niet aan zullen ontkomen enkele technische aspecten te behandelen. De spreker is per slot van rekening technicus en geen historicus. U zult
merken dat we tijdens het betoog ons onderwerp steeds verder inperken. We
beginnen breed maar eindigen uiteindelijk smal. We zullen trachten enkele
conclusies te formuleren die relevantie hebben voor de verhaalsacties van de
overheid van saneringskosten op de vervuilers.
Ik begin mijn verhaal met iets te vertellen over bodemverontreiniging. Het
eerste waar iedereen dan aan denkt is Lekkerkerk 1980. In Lekkerkerk ontdekte men dat de bodem onder een nieuwbouwwijk bouwrijp gemaakt was
met afval, waaronder chemisch afval. In een klap was bodemverontreinigin~
het onderwerp van de dag, en de krantekoppen uit die tijd liegen er niet om.
Het is nu 1991, nog maar net 10 jaar na Lekkerkerk. De ontwikkelingen
rond bodemverontreiniging en bodemsanering zijn in een decennium stormachtig verlopen, en stellen die rond andere milieucompartimenten in de
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schaduw. Na de eerste schok van Lekkerkerk volgde inventarisatie op inventarisatie en zowel het aantal gevallen van bodemverontreiniging als de
geschatte saneringskosten bereikten ongekende waarden.
Voorlopig triest einde in deze ontwikkeling, vormt het lQ-jarenscenario
bodemsanering. Het blijkt dat er in Nederland maar liefst 525.000 gevallen
van bodemverontreiniging aanwezig zijn. Sanering van de meest urgente gevallen aileen zal al 58 miljard gulden gaan kosten (anno 1988). In de tabel
ziet u de cijfers voor een vijftal afzonderlijke categorieen. 2

Categorie
gasfabrieksterreinen
stortplaatsen
autowrakkenopslagplaatsen
voormalige bedrijfsterreinen
huidige bedrijfsterreinen

Aantal

Te saneren

234
3.298
2.100
400.000
120.000

234
150
1.200
80.000
25.000

Oe verontreiniging in Lekkerkerk betrof een afvalstortplaats. Uit deze tabel
ziet u echter dat het overgrote deel van de bodemverontreinigingen te vinden is op bedrijfsterreinen. En de voormalige bedrijfsterreinen nemen daarbinnen weer het merendeel voor hun rekening. Oat zijn dus terreinen waar
vroeger bedrijven gevestigd waren, maar die thans niet meer als zodanig in
gebruik zijn. Wij zullen het hier alleen nog over deze grote categorie van
voormalige bedrijfsterreinen hebben, waarbij wij ons beperken tot de periode 1800-1950.
2. Drietrapsraket
Goed, dan sta je voor de vraag 'hoe pak ik 400.000 verontreinigde voormalige bedrijfsterreinen aan'. Simpelweg bij terrein nr. 1 beginnen betekent dat
je wellicht over 200 jaar aan het laatste terre in toe bent. Oat werkt dus niet.
Je zult een systematische aanpak moeten ontwikkelen. Oat lijkt een vanzelfsprekende gedachte, maar dat is het toch niet. Het afgelopen decennium is
namelijk juist door een ad hoc aanpak gekenmerkt. Verontreinigingsgevallen kwamen bij toeval aan het licht en kwamen vervolgens op de wachtlijst
terecht.
Inmiddels wordt het belang van systematische inventarisatie algemeen ingezien. Op die manier is het mogelijk om je beperkte budget op de meest effectieve manier te besteden. Nu kun je zo'n inventarisatie op verschillende
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manieren uitvoeren. Het zal u niet verbazen dat de aanpak die ik voorsta een
sterk historische inslag heeft. Dat is uiteindelijk ook de reden waarom ik
hier sta. Deze aanpak is in eerste instantie ontwikkeld in opdracht van de
provincie Noord-Brabant en wordt daar thans ook gevolgd bij de verdere
beleidsvorming.
Centraal in onze aanpak staat de bedrijfsgroep. Wij gaan dus niet zomaar
terreinen inventariseren en vervolgens kijken of er ook echt iets in de bodem
zit; maar benaderen het probleem via de activiteiten die in een bedrijfsgroep
uitgeoefend werden. De aanpak die wij ontwikkeld hebben, bestaat uit drie
delen; ik noem dat een drietrapsraket. Deze drie delen zijn selectie, onderzoek en rangschikking. Allereerst selectie. De economische bedrijvigheid in
Nederland is in een groot aantal verschillende bedrijfsgroepen in te delen.
Lang niet alle bedrijfsgroepen doen vieze dingen die tot bodemverontreiniging kunnen leiden. Wanneer je die bedrijfsgroepen in een zo vroeg mogelijk stadium van het onderzoek uit kunt sluiten, bespaart je dat later een
hoop werk.
Het eerste selectiecriterium was: is de bedrijfsgroep potentieel verontreinigend of niet? Dit bracht het aantal terug van 306 naar 177. Omdat het onderzoek tot Noord-Brabant beperkt is, was het tweede criterium of de bedrijfsgroep tussen 1800 en 1950 in Brabant aanwezig was. Dit resulteerde in 83
bedrijfsgroepen.
Deze resterende bedrijfsgroepen komen dus in aanmerking voor de tweede
trap: onderzoek. Van iedere potentieel bodemverontreinigende bedrijfsgroep
in Noord-Brabant hebben wij een wgenaamde bedrijfsgroepstudie gemaakt.
Hoe zit zo'n studie heel in het kort in elkaar? Voor iedere bedrijfsgroep
wordt een overzicht gegeven van de volgende zaken:
•
•
•
•
•
•

welke stoffen werden er gebruikt?
wat was de gebruikswijze van de stoffen?
hoe zat het produktieproces in elkaar?
hoeveel bedrijven waren er in Noord-Brabant?
hoe groot was een gemiddeld bedrijf?
hoe lang is de bedrijfsgroep in Noord-Brabant aanwezig geweest?

De tweede trap van de raket heeft geresulteerd in een naslagwerk dat inmiddels zijn nut in beleid en advies rond de bodemsanering bewezen heeft. 3
Goed, nu ligt dit boek er weI, maar het is nog steeds een hele klus om alle
lokaties van de 83 potentieel bodemverontreinigende bedrijfsgroepen in
Brabant op te speuren, te onderzoeken en vervolgens al dan niet te saneren.
Graag zou je ook binnen die 83 nog een volgorde in prioriteit willen aanbrengen, zodat er een soort top-20 ontstaat.
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Gasfabrieken vonnden een bron van zeer ernstige bodemverontreiniging. Op ieder
terrein waar een gasfabriek gestaan heeft is de bodem verontreinigd met onder andere teer en cyaniden. Op de afbeeJding de ovenhallen van de voonnalige Oostergasfabriek te Amsterdam, in het begin van deze eeuw geschiJderd door J. Heyenbrock
(fragment).

Hiertoe dient dan de laatste trap van de raket: een rekenmodel waarmee bedrijfsgroepen aan de hand van een aantal variabelen onderling gerangschikt
kunnen worden naar het gevaar dat ze opleveren voor de bodem. Het resultaat van zo'n rangschikking is dan een prioriteitenlijst voor inventarisatie en
sanering van vervuilde voormalige bedrijfsterreinen. Laten we eens even
naar dat model kijken. Het ziet er ingewikkelder uit dan het in wezen is.
Vergeet u even al die indices en exponenten en laten we ons tot de zes variabelen die het model kent beperken.
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'S' is een maat voor de potentiele bodemverontreiniging van een bedrijfsgroep. Deze wordt bepaald door de toxiciteit van de stoffen die gebruikt
werden (t), het gedrag van die stoffen in de bodem (b), het aandeel van iedere stof in het proces (p), de ernissie van iedere stof (e), de gemiddelde grootte van een bedrijf uit de bedrijfsgroep (g) en de tijd dat de bedrijfsgroep aanwezig is geweest (1).
De gegevens die noodzakelijk zijn om het model voor alle bedrijfsgroepen
in te vullen, kunnen voor een deel uit de bedrijfsgroepstudies gehaald worden. Bepaalde variabelen echter overstijgen als het ware het niveau van de
individuele bedrijfsgroep en vragen om afzonderlijke, nadere studie. Dat
zijn met name de toxiciteit, het bodemgedrag en de emissie.
3. Emissie

We zijn nu aangeland bij het tweede deel van mijn verhaal dat wat meer historisch getint zal zijn. Ik wil met u gaan kijken naar de laatste variabele van
het model, te weten de emissie. Hoe kun je een indruk krijgen van de omyang van de emissie van stoffen uit een bedrijf naar de bodem? Laten we
om een antwoord op die vraag te krijgen eerst eens kijken wat nu eigenlijk
de verschillende emissies uit een bedrijf naar de bodem zijn. Met andere
woorden, op welke manier kan een bedrijf eigenlijk de bodem vervuilen?
bronnen van bodemverontreiniging
•

•

•

produktieprocessen
morsen en lekken
calamiteiten
opslag, intern transport en overslag
energievoorziening en onderhoud
opslag en overslag van brandstoffen
assen en slakken
smeer- en oplosmiddelen
afvalstoffen
vaste afvalstoffen
vloeibare afvalstoffen

We kijken nog even nader naar de afvalstoffen. Wat deed men met zijn afval? In de loop van de tijd zijn er nogal wat verschillende lozings- en verwerkingsmethoden voor afval in gebruik geweest. Wij noemen voor vast afval: landbehandeling, composteren, storten, aanplempen of ophogen, storten
in zee, verbranden en sorteren en hergebruiken.
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Deze verwerkingsmethoden hebben voornamelijk betrekking op huishoudelijk afval en dat deel van het bedrijfsafval dat afgevoerd werd. Maar wij
zijn natuurlijk vooral gemteresseerd in dat deel van het afval dat op het bedrijfsterrein achterbleef. Dat telt immers mee voor de bepaling van de ernst
van de verontreiniging van een bedrijfsterrein. Er is helaas niet veel literatuur over dit deel van het afval te vinden. Voorzover bekend werd het zonder meer gestort, of benut voor het ophogen van het terrein of het verharden
van wegen. Ook werd het weI gebruikt om waterlopen of moerassige stukken bedrijfsterrein te dempen.
Bedrijven produceerden ook vloeibaar afval. Misschien denkt u dat dit niet
van belang is voor bodemverontreiniging, maar die twee staan toch in nauwe relatie tot elkaar. Niet alleen kan vloeibaar afval in de bodem dringen en
zo tot verontreiniging leiden, ook afval dat in een waterloop geloosd wordt
kan tot verontreiniging van de waterbodem leiden.
De methoden die men lange tijd gebruikt heeft voor zuivering van afvalwater vormden vaak een gevaar voor de bodem en hebben nogal eens tot bodemverontreiniging geleid. Behalve het zonder meer in de grond laten dringen van afvalwater werden ook vaak zinkputten gebruikt De bodem van
zo'n put bestond vaak gewoon uit zand, waardoor gemakkelijk bodemverontreiniging kon plaatsvinden.
De omvang van de ernissie van stoffen uit een bedrijf naar de bodem is afhankelijk van het milieubesef en de wetgeving in een bepaalde periode. Indien in de maatschappij een bewustzijn bestaat dat de bodem iets is dat bescherrnd moet worden tegen verontreinigingen en de overheid dat in haar
beleid tot uitdrukking laat komen, is te verwachten dat bedrijven zorgvuldiger met hun stoffen omgaan, waardoor de emissie lager is.

4. Milieubesef
Bestond er in onze onderzoeksperiode van 1800 tot 1950 echter zoiets als
een rnilieubesef en wat voor invloed heeft dat besef dan gehad op het ontstaan van industriele bodemverontreiniging? En ook: bestond er in die periode wetgeving die op de een of andere wijze invloed gehad heeft op de industriele bodemverontreiniging?
We beginnen met het milieubesef. In de negentiende eeuw kwam de aandacht voor het milieu uit medische kringen. Gezien de smerige toestanden
die Henk van Zon in zijn proefschrift beschreven heeft, is dat ook niet zo
4
verwonderlijk. Hoewel men niet precies wist hoe het zat, verrnoedde men
weI een verband tussen die smeerboel en het optreden van epidemische
ziekten. Ben oude theorie die een dergelijk verb and veronderstelde was de
miasmatische theorie. Centraal in de verschillende versies die er in de loop
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Door het gebruik van allerlei (analine)kleurstoffen vonnen textielververijen en -drukkerijen een belangrijke potentiele bron van bodemverontreiniging. Op de afbeelding
een rouleau of cylinderdrukmachine voor het bedrukken van textiel omstreeks 1850
(Tomlinson's Cyclopaedia of useful arts (1853) II, 279).
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van de tijd van deze theorie verschenen, staat de opvatting dat bepaalde
ziekten met rotting te maken hadden. De zogenaamde zymotische ziekten
werden veroorzaakt door dampen van rottende stoffen. Vooral uit sterk verontreinigde bodems en uit moerassen kwamen deze miasma's vrij. Aanhangers van de miasmatische theorie wezen daarom op het grote belang van het
reinhouden van de bodem.
Hoera, zouden we nu kunnen roepen, men had in de vorige eeuw al oog
voor bodemverontreiniging. Maar helaas hebben we het dan over een essentieel andere soort bodemverontreiniging dan die waar wij nu mee zitten. De
negentiende-eeuwse aandacht voor bodemverontreiniging beperkte zich tot
organische stoffen die in rotting konden overgaan. Stoffen waar wij nu mee
zitten zijn natuurlijk juist de anorganische en persistente verbindingen. Immers deze zitten nog altijd in de bodem, organische afbreekbare stoffen zijn
allang verdwenen. Ik wijs er op dat de definitie van organische stoffen zoals
ik die hier hanteer, afwijkt van de in de chemie gang bare definitie. Ik bedoel
met organische stoffen uitsluitend natuurlijke stoffen die in rotting kunnen
overgaan.
Overigens heeft de bezorgdheid voor de bodem niet gedurende de gehele
negentiende eeuw gespeeld. Verantwoordelijk hiervoor zijn de heren Koch
en Pasteur die rond 1880 hun ontdekkingen op bacteriologisch gebied deden. Daardoor werd geleidelijk aan erkend dat bepaalde ziekten niet door
miasma's maar door micro-organismen veroorzaakt werden. Bovendien
bleek nu niet 1anger de bodem, als weI het water een belangrijk verspreidingsmedium voor de ziekteverwekkers te zijn. 5 Dit leidde tot een verschuiving in de aandacht voor het milieu van bodem naar water. Bodemverontreiniging verdween grotendeels uit de aandacht, en dat is eigenlijk zo gebleven
tot Lekkerkerk 1980.
De problemen die ik genoemd heb, hadden vooral betrekking op fecalien
en huishoudelijk afval. Had men in de negentiende eeuw ook aandacht voor
de verontreinigingen door de industrie? Het antwoord luidt: ja en nee. Men
had vooral aandacht voor industriele activiteiten die overlast bezorgden.
Rook, stank, lawaai en verontreiniging van het water met organische stoffen
kregen relatief veel aandacht. Maar voor de anorganische verontreiniging
die de industrie veroorzaakte bestond nauwelijks belangstelling. Toch, zoals
ik al zei, zijn het juist dergelijke stoffen die nu de ernst van het probleem bepalen.
Een opmerkelijke tegenstelling met de verwaarlozing van anorganische
stoffen vormt de literatuur over arbeidshygiene. In de vorige eeuw verschenen verschillende uitgebreide handboeken op dit gebied. 6 Daarin wordt uitvoerig melding gemaakt van de nadelige effecten van bijvoorbeeld arseen of
kwik voor de gezondheid van de arbeiders. We moeten echter concluderen
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dat de gevaren van dergelijke stoffen, zolang ze in de fabriek waren, weI
werden ingezien, maar indien zij eenmaal buiten de muren van de fabriek
waren verdwenen, werden ze niet meer als een probleem gezien.
Het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw brengen
een nieuw element in het milieubesef: de aandacht voor natuurbehoud. Het
einde van de vorige eeuw kenmerkt zich door een toenemende aandacht
voor de 'ongerepte' natuur. We vinden die voorkeur bijvoorbeeld terug in
de literatuur, de beeldende kunst en de tuinarchitectuur. De veldbiologie
bloeide op onder leiding van enkele inspirerende mensen als Heimans en
Thijsse, en steeds meer mensen gingen in hun vrije tijd naar buiten, de natuur in.
Door deze vergrote aandacht voor de natuur werd ook de schade die de
mens aanrichtte beter onderkend. De sterke bevolkingsgroei en de toename
van de welvaart leidden tot uitbreiding van bebouwing, wegen, kanalen,
bruggen en spoorwegen. De industrialisatie verliep steeds sneller en de
landbouw intensiveerde met als gevolg een sterk afnemend areaal 'woeste
gronden'.
De aandacht voor natuurbehoud leidde tot de oprichting van verscheidene
natuurbeschermingsorganisaties. Ik ga daar niet verder op in, omdat dergelijke organisaties nauwelijks aandacht voor milieuverontreiniging hadden.
Twee verenigingen hadden dat weI, het zijn de 'Vereeniging tot bevordering
van rookvrij stoken' en de 'Nederlandse vereeniging tegen water-, bodemen luchtverontreiniging'. Het duurde tot de jaren zestig van deze eeuw voor
nieuwe verenigingen op milieuhygienisch gebied ontstonden. De Vereniging tot bevordering van rookvrij stoken richtte zich op luchtverontreiniging. De Nederlandse vereniging tegen water-, bodem- en luchtverontreiniging zou zich getuige de naam ook met bodemverontreiniging moeten
bezighouden. Uit een analyse van de artikelen in het verenigingstijdschrift
'Water, Bodem, Lucht' blijkt echter dat zij zich vrijwel niet met bodemverontreiniging beziggehouden heeft. Tussen 1910 en 1960 verschenen 430 artikelen over waterverontreiniging, terwijl 25 artikelen op de een of andere
manier met bodem te maken hadden .
. In de eerste helft van deze eeuw zien we een toenemende aandacht voor
industriele waterverontreiniging. Zelfs zien we af en toe iets opduiken over
anorganische vervuiling. Als grootste probleem zag men echter toch nog altijd de organische verontreinigingen. De grote aandacht voor waterverontreiniging door bedrijven leidde soms tot voorschriften voor afvalwaterzuivering, waarvan zoals we zagen de bodem in een aantal gevallen de dupe
werd.
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5. Wetgeving
Laten we nu eens naar de wetgeving kijken. Bestonden er tussen 1800 en
1950 wetten die op de een of andere manier van invloed zijn geweest op de
kwaliteit van de bodem? Expliciet op het voorkomen van bodemverontreiniging gerichte wetten zijn er niet geweest. Pas in 1987 is de wet Bodembescherming in werking getreden. WeI zijn er in de loop van de tijd enkele
wetsontwerpen op milieugebied gemaakt.
In 1873 werd door de Inspecteurs voor het Geneeskundig Staatstoezicht
een wetsontwerp aan de Minister van Binnenlandse Zaken gezonden. Deze
wet zou onder andere de verontreiniging van de bodem moeten voorkomen.
Het ontwerp heeft het echter nooit gehaald. 7 Op het gebied van de waterverontreiniging verschenen tussen 1903 en 1964 diverse ontwerpen, die geen
van alle aangenomen zijn.

SPECIALITBtT·

Groote Oplagen'
van aile 500rten drukweeken - GellIustreerde
Catalogi _ Dr i e- en
Vierkleurendruk

,c.

NA:'MLO(JZP.

VENt-iOOT~HAP

N. Teulings' Drukkerijen

's Hertoge.nbosch - Amsterdam - 'sGravenhage

De grafische industrie vormt een potentiele bron van bodemverontreiniging met onder andere zware metalen (lood, tin en antimoon van de drukletters), drukinkten en
gechloreerde koolwaterstoffen (reinigingsmiddelen voor de persen). De afbeelding
toont Drukkerij Teulings te 's-Hertogenbosch in een advertentie uit circa 1920.
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In onze onderzoeksperiode was er dus geen milieuwetgeving. Vervolgens
hebben wij vele wetten geraadpleegd die mogelijk invloed hadden op de
kwaliteit van het milieu, en in het bijzonder de bodem. Deze wetten kunnen
we indelen in: hinderwetgeving, arbeids- en veiligheidswetgeving, gezondheidswetgeving en natuurbeschermingswetgeving. Ik wi! de ontstaansgeschiedenis en de werking van deze wetten nu maar buiten beschouwing laten en me concentreren op de relevantie voor industriele bodemverontreiniging. Wij hebben voor twee perioden de Hinderwetaanvragen in
Eindhoven bekeken en zijn nagegaan welke argumenten in de bezwaren gebruikt werden.
Hinderwetaanvragen Eindhoven8
aantal aanvragen
aantal bezwaren
genoemde argumenten:
brandgevaar
geluidshinder
luchtverontreiniging/stank
waterverontreiniging
verontreiniging algemeen
gevaar voor de gezondheid

1878-1882

1922-1926

48
6

48
12

5
1
2
1

6
5
2
2
1

Brandgevaar en geluidshinder kwamen het meest voor; bodemverontreiniging vormde geen grond voor klachten. Uit een onderzoek naar de kroonberoepen inzake de Hinderwet in 1890 en 1910 blijkt een soortgelijk beeld: de
klachten kwamen voort uit de persoonlijke hinder die de klagers ondervonden? De Hinderwet heeft daarom vrijwel zeker geen belemmeringen opgeworpen tegen het ontstaan van industriele bodemverontreiniging.
Sinds 1890 werd de naleving van de arbeidswetgeving gecontroleerd door
de arbeidsinspectie. Tussen 1909 en 1939 besteedde de Inspectie in haar
jaarverslagen ook aandacht aan rnilieuverontreinigingen en hinderwetzaken.
Wij hebben deze jaarverslagen doorgenomen, hetgeen het volgende tabelletje oplevert Aan bodemverontreiniging werd in geen enkel jaarverslag aandacht geschonken.
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Onderwerp
luchtverontreiniging
waterverontreiniging
stank
brand
geluid
trillingen

Aantal verslagen
21
20
11
10
8
3

Bron: Centrale verslagen der Arbeidsinspectie, 1909-1939.

Sinds 1865 is het Staatstoezicht op de volksgezondheid actief. De inspecteurs van het toezicht hielden zich ook bezig met de hygiene van water, bodem en lucht (in relatie tot de volksgezondheid). In de jaarverslagen van
1865 tot 1920 vinden we steeds een hoofdstuk dat op milieuhygiene betrekking heeft. De verslagen die wij geraadpleegd hebben geven het inmiddels
vertrouwde beeld te zien: aandacht voor organische verontreiniging van
vooral het water. Bodemverontreiniging met anorganische stoffen krijgt
geen aandacht. De natuurbeschermingswetgeving tens lotte, wil ik nu niet
bespreken; voor ons onderwerp is zij nauwelijks "an belang.
Samenvattend zien we ook in het overheidsbeleid weI degelijk aandacht
voor milieuverontreiniging. De aandacht blijft echter beperkt tot organische
stoffen en is met name op waterverontreiniging gericht. Deze aandacht leidde in Hinderwetvergunningen soms tot eisen ten aanzien van afvalwaterzuivering. Zo moest de wollenstoffenververij van Von der Nahmer in Eindhoven bij Koninklijk Besluit in 1871 voortaan haar afvalstoffen op eigen
terrein houden en hiertoe twee zinkputten aanleggen. Van deze op last van
de overheid en naar aanleiding van klachten van omwonenden genomen
maatregel werd de bodem van het bedrijfsterrein de dupe.
Oit leidt mij tot de volgende conclusies betreffende de invloed van milieubesef en wetgeving op industriele bodemverontreiniging tussen 1800 en
1950:
• er bestond nauwelijks aandacht voor anorganische stoffen
• er bestond geen aandacht voor industriele bodemverontreiniging
• de aandacht voor organische verontreiniging leidde tot verminderde aandacht voor anorganische verontreiniging
• de aandacht voor waterverontreiniging leidde tot bodemverontreiniging
door zuiveringstechnieken.
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Deze conclusies kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor de verhaalsacties van de overheid. Het is namelijk zo dat de plaatsvervangend landsadvocaat Mr. Wubs meent dat bedrijven tot in 1865 aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de saneringskosten van de door hen veroorzaakte bodemverontreiniging. lO Wubs baseert zich op een uitspraak van de Hoge Raad
van 9 februari 1990, die stelt dat bedrijven aansprakelijk zijn vanaf het tijdstip dat het aan hen voldoende duidelijk was, of had behoren te zijn, dat de
overheid zich de zorg voor de bodem zou gaan aantrekken. Hij meent dat
die zorg blijkt uit de oprichting van het Staatstoezicht in 1865. Uit mijn verhaa! moge echter blijken dat die zorg, voorzover die er al was, in ieder geval
tot 1950 beperkt is gebleven tot organische verontreinigingen en dat de zorg
voor de bodem, met betrekking tot stoffen waar het vandaag de dag om gaat,
niet bestond. *

* Het standpunt van Wubs wordt nog verder ondergraven door een recente
uitspraak van de Hoge Raad. Op 24 april 1992 oordeelde de Hoge Raad dat
de overheid de kosten van sanering van bedrijfsterreinen slechts dan op de
bedrijven mag verhalen als de verontreiniging is ontstaan na 1 januari 1975.
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Alles stroomt - stadswater op de voet
gevolgd
JAN VAN DEN NOORT

1. Inleiding

Ik ben geboren in de gemeente Made, een middelgroot dorp in het westen
van Noord-Brabant. En ik woon nu al een jaar of twintig in Rotterdam. Op
het eerste gezicht lijkt de relatie tussen deze plaatsen te bestaan uit het feit
dat ik in beide gemeenten ongeveer twintig jaar heb gewoond. Maar er zijn
meer zaken die Rotterdam en Made binden. Ret sleutelwoord voor die relatie is milieu. In het eerste deel van mijn lezing sta ik stU bij de relatie tussen
Rotterdam en Made. De conclusie van die inleiding luidt, ik verklap dat nu
vast, dat milieuproblematiek een bij uitstek grensoverschrijdend fenomeen
is en dat het niet meevalt om historisch onderzoek op dat terrein goed af te
bakenen.
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In het tweede deel van mijn Ie zing ga ik wat dieper op dat vraagstuk in. Ik
kom niet met een oplossing, maar leg uit hoe ik te werk ben gegaan bij het
onderzoek dat ik deed naar de houding van Rotterdam ten opzichte van afval en afvalwater in de tweede helft van de negentiende eeuw. In het derde
dee 1 van mijn lezing leg ik tenslotte enkele resultaten van dat onderzoek aan
u voor.

2. De relatie Made-Rotterdam
Een groot deel van de oppervlakte van de gemeente Made wordt in beslag
genomen door de Biesbosch, een fraai natuurgebied van kreken, riet en polderland, waarin ik tijdens mijn jeugd vele uren heb rondgedobberd. Van de
Sint Elisabethvloed in 1421 tot het voltooien van de dam in het Haringvliet
op 2 november 1970 was de Biesbosch een getijdengebied. Bij eb zag de
wondere waterwereld er volkomen anders uit dan bij vloed en voor de watertoerist kon dat tot onverwachte complicaties leiden. De kreek waar je met
vloed invoer veranderde met eb plotseling in een modderbad en probeer
daar met je bootje maar eens door te komen.
In 1972 ben ik uit Brabant vertrokken om mij in de stad Rotterdam te vestigen. Daar woon ik nu twintig jaar tot volle tevredenheid. Om het spanningsveld tussen Made en Rotterdam menselijke dimensies te geven voer ik
hier een familielid ten tonele. Mijn zus Regna bleef in Brabant wonen en
kocht een huis in Drimmelen, een gehucht dat tot de gemeente Made behoort en dat als uitvalsbasis dient voor de bezoekers van de Biesbosch.
Regna werd lid van de 'Vereniging behoud Biesbosch' en zette zich in voor
de verdediging van dit natuurmonument. De vereniging was hard nodig,
want in snel tempo voltrokken zich drie rampen aan de Biesbosch en met
aIle drie had mijn nieuwe woonplaats Rotterdam iets van doen.
Ramp 1: Op 2 november 1970 werd het Haringvliet afgesloten om een bijdrage te leveren aan de waterbeheersing van Nederland. Ben hermetische
bescherming tegen de oprukkende zee moest watersnoodrampen als die van
1953 voorkomen. Daarnaast moest d,e afsluiting van de zeegaten bewerkstelligen dat bij afgaand tij meer rivierwater uit de Nieuwe Waterweg
stroomde en dat bij opkomend tij minder zeewater naar binnen kwam. Daarmee werden twee doelen gediend. De zoutwatertong die via de Nieuwe Waterweg steeds verder landinwaarts oprukte was een rechtstreekse bedreiging
voor de tuinders in het Westland. Door de stroomsterkte van de Nieuwe
Waterweg op te voeren werd de zouttong weer zeewaarts gedirigeerd.
De tweede reden om meer water langs de Nieuwe Waterweg te leiden was
vooral ingegeven door de belangen van mijn huidige woonplaats Rotterdam.
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De Nieuwe Waterweg was in de negentiende eeuw ontworpen door Pieter
1
Caland. In zijn ontwerp had hij een belangrijke rol toebedacht aan eb en
vloed. Door de schurende werking van de getijstromen zou de geul op diepte worden gebracht en gehouden. Oat leek een goed idee. De natuur liet zich
echter maar moeizaam tot medewerking verleiden en in 1882 moesten er
baggermolens aan te pas komen om Calands werk te voltooien. Ook daarna
moest Rotterdam onafgebroken baggeren om de vaargeul bevaarbaar te houden. Door de aanleg van de dam in het Raringvliet kreeg Rotterdam hulp.
Ret Rijn- en Maaswater werd in het vervolg in hoofdzaak langs Rotterdam
geleid waardoor de stroomsnelheid toenam. De rivier kon daardoor meer
slib zeewaarts voeren en nam zo een deel van de Sisyfusarbeid van de baggeraars over.
Maar voor de Biesbosch was de afsluiting van het Raringvliet een regelrechte ramp. Met het afsluiten van dat zeegat verdwenen eb en vloed uit de
Biesbosch en het natuurgebied, eens de grootste zoetwatergetijdendelta van
Europa, verloor een deel van zijn bekoring. Voor het dagtoerisme werd de
Biesbosch eigenlijk nu pas aantrekkelijk. Na de afsluiting van het Raringvliet konden de dagjesmensen niet meer worden verrast door de verraderlijke eb- en vloedstromen. Ret toerisme drong tot ver in het natuurgebied door
en ingrijpende maatregelen werden nodig om de Biesbosch voor al die belang stelling te behoeden.
Ramp 2: Ret Rotterdamse drinkwater was tot 1973 herkenbaar aan zijn
doordringende chloorsmaak. Bij de start van het Gemeentelijk Drinkwaterleidingbedrijf (OWL) in 1874 was zandfiltratie nog voldoende om het oppervlaktewater biologisch te reinigen en tot een uitstekende kwaliteit drinkwater om te toveren. Maar in de loop van onze eeuw nam de verontreiniging
van de rivieren toe en moest het water intensiever worden gereinigd om het
geschikt te maken voor menselijke consumptie. De toevoeging van chloor
was eigenlijk slecnts een klein onderdeel van een uitgebreide chemische reiniging. Maar na een bezoek aan Rotterdam bleef vooral die chloorsmaak
lang hang en.
Ret Rotterdamse water had soms ook een andere smaak. Door het uitbaggeren van de Nieuwe Waterweg kreeg Rotterdam een steeds diepere vaargeul, waardoor het zoute zeewater steeds verder landinwaarts kon oprukken.
De kwaliteit van het water ging zienderogen achteruit. In de jaren zestig kon
nog slechts enkele uren per getij water worden ingepompt. Alleen bij eb was
het water zoet genoeg. Om over een grotere reserve te kunnen beschikken
werd in 1961 begonnen met de aanleg van een tweede waterzuiveringsbedrijf op de Berenplaat. Oat was nog lang niet klaar toen Rotterdam eind januari 1963 geconfronteerd werd met een ware zoutinvasie. Ret zoute zeewa-
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ter was toen zover opgerukt, dat ook bij eb hoge zoutconcentraties werden
gemeten. Het Rotterdamse drinkwater was vier dagen lang ondrinkbaar.
De schrik zat er toen goed in en drastische maatregelen werden overwogen. Een door B & W van Rotterdam ingestelde commissie deed de suggestie waterspaarbekkens aan te leggen en liet daarbij het oog vallen op de Alblasserwaard, de Hoekse Waard, de Brabantse Biesbosch en het Usselrneer.
Ook werd nog onderzocht of het mogelijk was om een ondergrondse voorraad aan te leggen door water te laten infiltreren in de Veluwe. Maar het
werd de Biesbosch.
In het begin van de jaren zeventig werd een groot deel van het landbouwareaal in de Biesbosch vergraven en werden de waterspaarbekkens 'Petrusplaat' en 'Honderd en dertig' aangelegd. Het waterspaarbekken 'De Gijster'
werd in de tweede helft van de jaren zeventig voltooid. In de plannen was
alvast rekening gehouden met de mogelijkbeid om ook het laatste stukje
Brabantse Biesbosch op te offeren aan de watermakers. Dat spaarbekken
zou de naam Zuiderklip krij~en. De drinkwatervoorziening van Rotterdam
was voorlopig veilig gesteld.
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waterspaarbekkens (nr. 4 is is nog niet aangelegd)

De Brabantse Biesbosch en de daarin ten behoeve van de Rotterdamse watervoorziening aangelegde waterspaarbekkens. 1. Petrusplaat, 2. Honderd en dertig, 3. De Gijstef. De aanleg van het waterspaarbekken Zuiderklip (4) wordt overwogen.
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Eind 1972 verhuisde ik naar Rotterdam en ik hoefde dus maar enkele maanden te wachten tot het water uit mijn geboortestreek mij achterna reisde. N atuurlijk yond ik het heel prettig om goed water te kunnen drinken, maar het
opofferen van grote delen van de Biesbosch was en is een hoge prijs.
Ramp 3: De derde ramp waarmee de Biesbosch werd geconfronteerd kwam
uit een andere richting; deze keer was Rotterdam niet de aanstichter. De
Maasstad gedroeg zich zelfs voorbeeldig.Veel industrieen langs Rijn en
Maas beschouwen de rivieren als hun snelste verbinding met de vuilnisbelt
Noordzee. De allesvreters Rijn en Maas doen wat van hen verwacht wordt
en grote hoeveelheden vuil bereiken na een reis van enkele dagen de zee,
waar in stilte grote schade wordt aangericht. Grote hoeveelheden afval komen nooit zo ver en bezinken geruime tijd voor ze het zeegat kunnen kiezen.
Vooral op plaatsen waar het water langzamer stroomt bezinkt veel slib: in
binnenbochten van rivieren, in zijrivieren en in inhamrnen. De Biesbosch
met zijn kreken is eigenlijk een ide ale plaats voor dat soort vervuiling. Toen
het Haringvliet nog open was werd een deel van de Biesbosch nog twee
maal per dag min of meer schoongespoeld door eb en vloed. Bij recente peilingen bleek de Biesbosch echter tot een van de meest vervuilde gebieden
van Nederland te behoren. Ben grootschalige afgraving van de vervuilde onderwaterbodem wordt overwogen en er zijn zelfs al, stemmen opgegaan om
de verbinding met open zee te herstellen. 3
Rotterdam zit met vergelijkbare problemen. De Rotterdamse industrie levert haar aandeel in de vervuiling als laatste in een lange rij. De rivierdelta
heeft bij Rotterdam haar maximale vervuiling bereikt. Veel uiterst giftig slib
bezinkt in de luwte van de Rotterdamse havens en bij het op diepte houden
van de havens wordt Rotterdam al baggerend geconfronteerd met een gigantisch afvalprobleem. Jaarlijks produceren de baggermolens ongeveer 23 miljoen kubieke meter havenslib waarvan zo'n 10 miljoen kubieke meter zo
vervuild is dat zelfs lozing op de Noordzee onverantwoord wordt gevonden.
Onder het motto 'Komt tijd, komt raad', heeft het stadsbestuur daarom een
tijdelijk depot aangelegd, dat als een soort appendix aan de Maasvlakte is
gehangen: de Slufter. De oplossing is kostbaar en biedt alleen tijdelijk soelaas. Het Gemeentelijk Havenbedrijf heeft zich daarom gewend tot de bron
van het kwaad: de industrie langs de rivieren. Medio 1991 kwamen Rotterdam en de branche-organisatie van de Duitse chemie (Vel) overeen om de
lozingen van zware metalen, organische halogeen-verbindingen en cadmium
4
terug te dringen. Zolang de bedrijven hun best doen om de lozingen te beperken is Rotterdam bereid af te zien van schadeclaims. Wie weet heeft ook
de Biesbosch er nog baat bij dat de vervuiling bij de bron wordt aangepakt.
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3. Grensoverschrijdend fenomeen
De relatie die ik schetste tussen mijn geboortedorp Made en mijn huidige
woonplaats Rotterdam laat zien dat milieuproblematiek een bij uitstek
grensoverschrijdend fenomeen is. Wat voor de ene plaats grote voordelen
oplevert kan voor de andere catastrofale gevolgen hebben.
Ret is daarom eigenlijk heel moeilijk om milieuproblemen te beschrijven
binnen de beperkingen van een stedelijke of regionale begrenzing. Ret risico
is heel groot dat veel informatie dan in duister gehuld blijft. Maar zonder afbakening zijn de moeilijkheden waarschijnlijk groter. De veelzijdigheid van
het milieuvraagstuk eist grote reserve. Ret Braziliaanse regenwoud is er immers niet rnee geholpen als wij door de bornen het bos niet meer zien en de
ozonlaag wordt zeker dunner als uit ons onderzoek slechts mistige conclusies kunnen worden getrokken.
Om een hoop leed te voorkomen is het van belang een duidelijke invalshoek te kiezen. Aan die duidelijke invalshoek is het voor een groot deel te
danken dat ik tijdens mijn milieuhistorisch onderzoek in Rotterdam het
hoofd boven water heb kunnen houden. Ik vertel u daarover graag wat meer.
De afgelopen vijf jaar heb ik mij verdiept in de ontstaansgeschiedenis van
de Rotterdamse gemeentebedrijven. Ret Ravenbedrijf, de Gemeentereiniging en de gemeentelijke voorzieningen voor gas, water en elektriciteit passeerden de revue. 5 Voor deze gelegenheid beperk ik mij tot enkele hoogtepunten uit de geschiedenis van twee gemeentelijke taken. Ik zal de
schijnwerper richten op de waterleiding en de riolering en ik zal laten zien
hoe hecht de band tussen beide gemeentetaken was.
Wie zich verdiept in de historische achtergrond van afvalproblematiek realiseert zich al snel dat opvattingen over afval aan verandering onderhevig
zijn. Anderhalve eeuw geleden keek men heel anders aan tegen afval en vervuiling. Ret onderscheid tussen water, afvalwater en afval was minder uitgesproken dan vandaag de dag en het radicale onderscheid dat wij maken
tussen verontreinigd water en drinkwater was allesbehalve vanzelfsprekend.
Grachten en sloten namen niet alleen de afvoer van regenwater, huishoudelijk afvalwater en fecalien voor hun rekening, maar ze fungeerden daarnaast
ook als de belangrijkste bron voor het stedelijke drinkwater. Doordat de
grachten eveneens waren opgezadeld met een groot deel van het stedelijk afval werd de stad bij voortduring geteisterd door een enorme stank. In de
loop van de vorige eeuw voltrok zich geleidelijk een scheiding tussen de
aanvoer van water enerzijds en de afvoer van afvalwater en afval anderzijds.
Ret afvalwater werd in toenemende mate met behulp van riolen verwijderd
en vers water kwam voortaan door buizen in de huizen. Grachten en sloten
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werden van lieverlede grotendeels gedempt en de inzameling van afval werd
uitgebreid en beter georganiseerd.
Bij mijn onderzoek yond ik het vooral verhelderend om de afvalstromen
op de voet te volgen, om te weten waar het vuil precies vandaan kwam,
waar het naar toe ging en welke weg bet daarbij aflegde. Ik was ook benieuwd om te zien boe ver de stedelijke zorg reikte en of er pogingen werden ondernomen om bet afvalprobleem binnen de stadsgrenzen op te lossen,
dan weI of andere gemeenten met de problemen werden opgezadeld. Door
zo te werk te gaan kon ik het onderzoek begrenzen zonder voorbij te gaan
aan bet grensoverschrijdende karakter van de onderzochte materie.
Ais milieuproblemen op anderen worden afgewenteld duiden economen dat
weI aan met de term negatieve externe effecten. Negatief omdat bet nadelen
betreft en extern omdat de veroorzaker ervan kans ziet om een ander met die
nadelen te confronteren. De economiscbe term negatieve externe effecten is
ook beel goed ruimtelijk op te vatten. De Maltezer filosoof De Bono6 beeft
de term externe effecten een ruimtelijke dimensie gegeven. Hij beeft de milieuproblematiek op een eenvoudige en rake wijze getypeerd.
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Als een bedrijf langs een rivier staat en uit die rivier scboon water wi! opnemen dan zal daarvoor doorgaans een punt worden gekozen dat stroomopwaarts van bet bedrijf ligt. Voor zijn afvalwater daarentegen zal de fabrikant
een punt kiezen dat vanaf de fabriek gezien stroomafwaarts ligt. De vervuiler wi! namelijk niet met zijn eigen rotzooi geconfronteerd worden. Hij
voert aan wat hij kan gebruiken en verwijdert uit zijn territoir wat hem niet
van pas komt. Dat territoir kan een fabrieksterrein zijn, maar ook een buisbouden, een stad of een land .
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De suggestie van De Bono om de aan- en afvoer van de fabriek te verwisselen moge op het eerste gezicht naIef lijken, maar de filosoof slaat de spijker
op de kop. Zolang hinderlijke zaken naar elders kunnen worden afgevoerd
leveren ze voor de vervuiler geen hinder meer op, maar op het moment dat
de vervuiler zelf met de negatieve effecten wordt geconfronteerd heeft dat
consequenties voor zijn gedrag, zo niet voor zijn overlevingskansen. In het
modelletje kunnen concrete aan- en afvoerstromen worden ingevuld, ook
kunnen concrete negatieve externe effecten zichtbaar worden gemaakt. Water, bodem en lucht fungeren in het model als transportrnedium. Tot zover
mijn mijmeringen over de negatieve externe effecten.

4. Flink spoelen
Volgens het Rotterdamse huis-aan-huisblad de Havenloods zou de World
Health Organisation (WHO) de Maasstad in 1991 hebben aangewezen als
'Gezonde stad'? Daarmee gaf deze internationale organisatie uiting aan
haar waardering voor het 'gezonde stad'-beleid dat blijkbaar sinds enige tijd
in Rotterdam gevoerd wordt. Laten we aan de hand van mijn door De Bono
ge'inspireerde stroommodellen eens ki~ken naar het 'gezonde stad' -beleid
van Rotterdam in de negentiende eeuw.
Rotterdam was in het midden van de negentiende eeuw een overzichtelijk
stadje. De stedelijke ruimte was opgebouwd uit een aantal eenvoudige elementen. Rotterdam dankt zijn naam aan de afdamming van het riviertje de
Rotte bij de aanleg van de Schielandsche Hooge Zeedijk (1240). Aanvankelijk bouwden de Rotterdammers hun stad vooral achter de dijk. Rond 1600
werd dit deel van de stad omsloten door twee stadsvesten, die samen met de
dijk de voor Rotterdam zo karakteristieke 'stadsdriehoek' vormden. De vesten vormden tevens een uitdrukkelijke begrenzing van de stedelijke ruimte.
In de zeventiende eeuw werden de slikken voor de dijk in gebruik genomen
en van kaden voorzien. Deze nieuwe wijk werd Waters tad genoemd en onderscheidde zich van de oude binnenstad doordat eb en vloed hier vrij spel
hadden. De getijden konden er hun reinigende werk doen, net zoals in de
Biesbosch v66r de afsluiting van het Haringvliet. De binnenstad had geen
dee I aan dit reinigingsproces.
Voor de reiniging van het water van de binnenstad werd gebruik gemaakt
van enkele sluizen in de Schielandsche Hooge Zeedijk. De afvoer van verontreinigd stadswater leverde over het algemeen weinig problemen op. Samen met het boezemwater in Rotte en Schie werd het bij eb via de sluizen
geloosd. De wens van het stadsbestuur om daarnaast bij vloed schoon Maaswater aan te voeren en daarmee de sloten en grachten van de binnenstad
grondiger te reinigen stuitte op de almacht van het Hoogheemraadschap van
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Schieland. Oit college beheerde de waterhuishouding en had vooral aandacht voor het droog houden van de polders. Het werd de stad Rotterdam
daarom maar mondjesmaat toegestaan de sluizen bij vloed te openen en extra water aan te voeren via Rotte en Schie. Beide wateren waren immers
boezems van het Roogheemraadschap.
Ret Rotterdamse afval belandde doorgaans in de gracht Oat leverde wellicht weinig overlast op toen Rotterdam een klein stadje was, maar toen de
bevolking in de negentiende eeuw snel groeide nam de hoeveelheid afval in
de grachten sterk toe en verspreidde een afschuwelijke stank. Ooordat de
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Rotterdam anno 1874. Rotte en Schie liepen weliswaar door de stad, maar de zeggenschap over beide boezems lag bij het Hoogheemraadschap van Schieland. Om de
stedelijke waterhuishouding minder afhankelijk te maken van de goede wil van het
Hoogheemraadschap legde Rotterdam ten oosten en westen van de stad singels aan
en bouwde twee stoomgemalen voor de afvoer van het stedelijk afvalwater.
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grachten de belangrijkste bron voor het stedelijke drinkwater waren, fungeerden zij tevens als doorgeefluik voor allerhande besmettelijke ziekten.
Om de problemen met de aanvoer van schoon water op te lossen opperde
het Hoogheernraadschap aanvankelijk de mogelijkheid het riviertje de Rotte
om te leiden en een nieuwe monding te maken buiten de stadsdriehoek. De
oude monding van de Rotte kon dan volledig worden benut voor de waterhuishouding van de stad, en deze zou daardoor minder afhankelijk zijn van
de waterhuishouding van de polder. Toch werd die gedachte, hoe fraai ook,
door het Hoogheernraadschap terzijde gelegd. Als Rotterdam problemen
had met de waterhuishouding dan moest Rotterdam dat op de eerste plaats
zelf oplossen en bekostigen.
De Rotterdamse oplossing is er niet zonder slag of stoot gekomen. Maar in
1854 werd de knoop toch doorgehakt en koos het stadsbestuur voor een stelsel dat onder de naam Waterproject bekendheid kreeg. Het was ontworpen
door W.N. Rose, stadsarchitect van Rotterdam, en J.A. Scholten, fabrieklandmeter van Schieland. De naam Waterproject is enigszins misleidend
omdat het geen (drink)waterproject, maar een rioleringsplan was.
Het stadsbestuur had in de polders buiten de stadsvesten sjieke nieuwbouw geprojecteerd en het Waterproject was vooral bedoeld om deze 'polderstad' van een goede waterhuishouding te voorzien. In hun plan hadden
Rose en Scholten de stadsvesten een rol als waterspaarbekken toegedacht.
Het schone Maaswater zou in de stadsvesten worden opgeslagen en kon van
daaruit naar believe in de polder worden geleid.
In het Waterproject werd dankbaar gebruik gemaakt van het hoogteverschil tussen de binnenstad en de polder. Het spoelwater deed zijn reinigende
werk in de polder en stroomde uit in nieuw aangelegde singels, waarlangs
tuinarchitect Zocher een fraaie beplanting aanlegde. De singels vormden een
nieuwe begrenzing van de stedelijke ruimte. Met behulp van twee stoomgemalen werd het spoelwater tenslotte weer in de rivier teruggepompt. Daarmee beschikte Rotterdams 'polderstad' over een goed doordacht rioolstelsel.
De binnenstad had eigenlijk alleen indirect baat bij het Waterproject. De
nieuwe singels en het gemaal waren gemaakt om de afwatering van de sloten en riolen in de polderstad te verbeteren, maar de eerste bewoners van dit
nieuwe stuk Rotterdam waren allesbehalve tevreden over de waterhuishouding in hun 'polderstad'. De singels waren gegraven om het afvalwater af te
voeren, maar vooral bij eb leverde de Maas onvoldoende spoelwater om de
gang er in te houden. De nieuwe singels stroomden daardoor te langzaam en
het vuil bezonk voor het de gemalen had bereikt. De bewoners van de sjieke
panden langs de fraai beboomde singels klaagden steen en been over de afzichtelijke stank die daarvan het gevolg was.
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Stank werd tot in de jaren zestig van de negentiende eeuw niet alleen als
vervelend beschouwd, maar werd vooral ook gezien als een belangrijke oorzaak van epidemieen. Eddy Houwaart laat dit zien in zijn dissertatie 'De
Hygienisten, artsen, staat & volksgezondheid in Nederland 1840-1890'.
Daaruit citeer ik: 'Men meende dat de gezondheid van de stadsbewoners
werd ondermijnd door schadelijke dampen, die vanuit de grachten opstegen
of vanuit omliggende moerasgebieden met de wind werden meegevoerd en
in de nauwe straten en stegen bleven hangen. Altijd dreigde het gevaar dat
de vervuilde stadslucht de uitwasemingen ontregelde van schadelijke stoffen
via de huid.' Naast de ontlasting en de urinelozing was de huid volgens de
artsen uit die tijd de belangrijkste fysiologische weg waarlangs het menselijke lichaam zich van schadelijke stoffen ontdeed. 'Er bevonden zich bovendien zieken en "morsige lieden" in de stad die met de lucht die zij uitademden de atrnosfeer bedierven. Door de luchtverontreiniging kon de
dampkring in de stad gemakkelijk met ziekmakende, organische bestanddelen "geanimaliseerd" raken, hetgeen het uitbreken van een epidemie tot
gevolg kon hebben.' Tot zover Eddy Houwaart. 9
lO
Als belangrijkste veroorzaker van stank zag men de fecalien. Nu was er
in Rotterdam weI een verbod op de lozing van fecalien, maar dat verbod
was weinig effectief. De directeur van de Rotterdamse Dienst Gemeentewerken, W.A. Scholten (niet te verwarren met de reeds genoemde lA.
Scholten, fabriek-landmeter van Schieland), was na een bezoek aan Hamburg tot de conclusie gekomen, dat het beter was het lozen van fecalien
voortaan als een fait accompli te beschouwen en vooral te kijken hoe die
stankverwekkers zo vlug mogelijk konden worden weggespoeld.
Met het Waterproject was al een eerste stap gezet: door de aanleg van de
singels en de bouw van twee gemalen werd de afvoer van vuil water verbeterd. Scholten nam de aanvoer van schoon water voor zijn rekening. Hij
diende een voorstel in om stroomopwaarts, ten oosten van de stad, een waterspaarbekken aan te leggen. Daarmee zou Rotterdam de beschikking krijgen over een grotere hoeveelheid schoon water waarmee de grachten, de
sloten en de riolen regelmatig flink konden worden gespoeld. Het waterspaarbekken en de waterleiding werden voor dat doel aangelegd. Oat Scholtens spoelstelsel ook bruikbaar was voor het verschaffen van vers drinkwater zag men aanvankelijk als niet meer dan een prettige bijkomstigheid.
Het doet wat vreemd aan om te horen dat drinkwater een bijrol speelde.
We weten inrniddels immers, dat door het verstrekken van zuiver drinkwater
menige epidemie in de kiem kan worden gesmoord. Maar zo dacht men er
in de jaren zestig van de vorige eeuw niet over. De Engelsman John Snow,
die in 1854 vaststelde dat cholera wordt veroorzaakt door besmet water, kon
in Nederland op heel weinig bijval rekenen. Volgens Houwaart werd Snows
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Schematische voorstelling van de Rotterdamse waterhuishouding omstreeks 1850.
Voor het verversen van de stedelijke binnenwateren maakte Rotterdam gebruik van
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Schematische voorstelling van het spoelstelsel van W.N. Rose en J.A. Scholten
(1854). Schoon Maaswater werd bij vloed ingelaten in West- en Oostvest en kon,
dankzij het hoogteverschil tussen binnen- en polderstad, met kracht de poldersloten
reinigen. Om het spoelwater op te vangen en af te voeren werden ter weerszijde van
de stad singels aangelegd. Deze leidden het vervuilde water naar twee stoomgemalen, die het in de Maas p6mpten.

MAAS, SPAARBEKKEN EN WATERLEIDING

Directeur van Gemeentewerken W.A. Scholten concentreerde zich voor zijn spoelstelsel op de aanvoer van schoon water en vulde het Waterproject van Rose &
Scholten daartoe aan met een spaarbekken ten oosten van de stad en een waterleidingsysteem dat het spoelwater tot in de stad bracht (1858).
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ontdekking pas vijftien jaar na dato door de Nederlandse hygienisten onderschreven en dan nog maar ten dele. 11
De overtuiging dat besmettelijke ziekten veroorzaakt werden door schadelijke dampen was tot ver in de negentiende eeuw de heersende opvatting.
Ais de negentiende-eeuwse gemeentelijke overheid al een 'gezonde stad'beleid had, dan werd dat vrijwel zeker beheerst door de gedachte, dat op de
eerste plaats de afvoer van vuil stadswater moest worden verbeterd. AI zou
iedereen kunnen beschikken over een waterleiding dan nog zouden de
grachten hun verderfelijke stank blijven verspreiden en zou het risico van
epidemieen voortduren. Ben drinkwaterleiding zou dus geen oplossing bieden. Het spoelstelsel van directeur van Gemeentewerken Scholten daarentegen zou naar de heersende opvatting weI een belangrijke bijdrage kunnen
leveren aan de stedelijke volksgezondheid. Voor Scholten kwam die vast-
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De stedelijke waterhuishouding van Rotterdam anno 1874, met daarin aangegeven
de aanvoer van schoon Maaswater via het waterspaarbekken van de Drinkwaterleiding (DWL) ten oosten van de stad en de weg die het afvalwater moest afleggen alvorens te worden teruggepompt in de Maas.
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stelling te laat, want hij overleed kort na het lanceren van zijn voorstel aan
tyfus, een ziekte die hij zelf met zijn spoelstelsel had willen bestrijden.
Grootschalige projecten als deze werden pas na vele jaren van aarzelen en
twijfelen door het gemeentebestuur aanvaard. Rose en Scholten moesten bijna dertien jaar wachten vooraleer een sterk bezuinigde versie van hun Waterproject door de gemeenteraad kon worden geloodst. Directeur van Ge~
meentewerken Scholten zou het niet meer mee maken, maar zestien jaar nadat hij zijn plan had ingediend stroomde het eerste water door buizen naar
de stad (1874). Het beleid van de stedelijke overheid wekt nauwelijks de indruk dat de volksgewndheid haar zo ter harte ging. De aanvaarding van de
voorstellen werd veeleer bespoedigd door de wens van het gemeentebestuur
dat Rotterdam aantrekkelijk moest blijven voor nieuwe, bij voorkeur vermogende inwoners. Daarom werd de binnenstad, waar een sanering het hardst
nodig was, aanvankelijk aan haar lot overge1aten. Daarom ook werd het
ge1dvers1indende Waterproject aangelegd in de 'po1derstad', een gebied
waar de oude bewoners werden verdreven om p1aats te maken voor de nieuwe Rotterdammers. De zorg voor de volksgezondheid had in de negentiende
eeuw niet de prioriteit die wij er vandaag de dag graag aan geven.
5. Alpenwater
Ter afs1uiting kom ik op twee zaken terug die ik in mijn lezing heb aangeroerd: de filosoof De Bono en de 'Vereniging behoud Biesbosch'.
Het model van De Bono, waarbij de fabriek stroomopwaarts schoon water
inneemt en stroomafwaarts afvalwater loost, is ook van toepassing op het
stelsel dat Rose en beide Scholtens in Rotterdam tot stand brachten. De buren stroomafwaarts - Delfshaven en Schiedam - werden opgezadeld met het
Rotterdamse afvalwater. Maar ook Rotterdams eigen Waterstad deelde in de
smart, want de stoomgemalen van het Waterproject loosden daar hun last.
Protesten bleven niet uit en een verplaatsing van de lozingspunten - uit de
Waterstad naar de open rivier - gaf een belangrijke verlichting.
Anno 1991 spuit Rotterdam een groot deel van zijn afvalwater ten oosten
van de stad en ten oosten van het waterleidingterrein. Het lijkt er dus op, dat
hier de suggestie van De Bono is toegepast en Rotterdam zichzelf confronteert met het eigen vuil. Ik moet u echter teleurstellen. Onder invloed van de
rijksoverheid is ten oosten van de stad een afvalwaterzuiveringsinstallatie
gebouwd en het water dat daar in de rivier stroomt is nu dus minder vuil.
Bovendien is de Rotterdamse wateraanvoer inmiddels ook verplaatst, vele
kilometers stroomopwaarts, naar de Biesbosch. Die blijkt, zoals we hebben
gezien, inrnidde1s behoorlijk vervuild.
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De gedachte dat Rotterdam de wateraanvoer daarom opnieuw stroomopwaarts zal moeten verplaatsen ligt voor de hand. Als de geschiedenis zich
maar vaak genoeg herhaalt zaI ik straks nog water kunnen drinken dat uit
de Zwitserse Alpen wordt aangevoerd.
Ik sluit af met een positiever geluid. De 'Vereniging behoud Biesbosch' zat
al die tijd niet stil. Enkele jaren geleden heeft het Ministerie van Landbouw
aan de Biesbosch de status gegeven van 'Nationaal Park in oprichting'. De
'Vereniging behoud Biesbosch' had een belangrijk aandeel in de vervaardiging van het Beheer- en inrichtingsplan, dat dit jaar (1991) door het 'Overlegorgaan Nationaal Park' wordt vastgesteld. De kans dat de Biesbosch nationaal park wordt is groot Maar dan moet het Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch weI afzien van de aanleg van het vierde waterspaarbekken,
de Zuiderklip. Daartoe is het bedrijf echter aIleen bereid aIs het kan beschikken over een andere 10katie. Het overleg daarover 100pt stroef, maar is zeker
niet uitzichtloos. Hoe sneller de partijen tot overeenstemming komen, hoe
sneller de Biesbosch nationaal park is en hoe groter de kans dat er dan iets
aan de vervuilde onderwaterbodems wordt gedaan. Daar heeft ook het Waterwinningbedrijf belang bij. Op een gifbelt zit een waterwinner immers niet
op zijn gemak.
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Economische theorie en instituties in het
economisch lev en
H.DEVRIES
De volgende drie artikelen handelen over een thema uit de geschiedenis van
het economisch denken in relatie tot het functioneren van bepaalde instellingen in de Nederlandse volkshuishouding. Bij de toepassing van economisch-theoretische inzichten, zoals die plaats vindt in de economische en
sociale politiek, wordt vee1al gebruik gemaakt van instituten of overeenkomsten waarbinnen groepen tot samenwerking zijn gekomen. Doorgaans
verleent de overheid hieraan sanctie, doordat zij daarin rechtstreeks partij is
of doordat zij aan gemaakte afspraken algemeen verbindende kracht verleent. Oude voorbeelden daarvan zijn de jaarmarkten, de Amsterdamse Wisselbank en de Beurs. De negentiende en twintigste eeuw laten een vernieuwing en uitbreiding daarvan zien: de Nederlandsche Bank, de gemeentelijke
arbeidsbeurs, het landbouwschap en de meestbegunstigingsc\ausule. Ontstaan en werking van deze instellingen zijn nauw verbonden met theoretische inzichten en interpretaties, zo op het gebied van de monetaire en
arbeidsmarkttheorie, de agrarische economie en de vrijhandelstheorie.
We zijn hier terecht gekomen op het vakgebied van de geschiedenis van
economische ideeen of het economisch denken. Het laatste is eigenlijk een
vertaling van het Engelse History of Economic Thought. In ons land ondervindt dit deelgebied van wetenschap slechts geringe aandacht van de zijde
van economisch- en sociaal-historici. Vermoedelijk hangt dit samen met de
omstandigheid dat het in een grensgebied ligt tussen twee wetenschappen,
de economie en de geschiedenis. Onder economen treffen we wei heel wat
belangstelling aan voor de geschiedenis van het Yak, maar dit leidt niet tot
een brede beoefening daarvan.
Een illustratie hiervan vormt de in 1984 onder redactie van de hoogleraren
economie A.J. Vermaat, J.J. Klant en J.R. Zuidema uitgegeven bundel Van
liberalisten tot instrumentalisten. Negen economen, een wiskundige en een
historicus gaven daarin een overzicht van anderhalve eeuw economisch denken in Nederland, in de vorm van opstellen over een elftal economisten van
Gijsbert Karel van Hogendorp tot Jan Tinbergen. Op de omslag maakte de
uitgever melding van een mogelijke vervolgstudie over de peri ode na de
Tweede Wereldoorlog. Niet alleen is het vervolg nooit verschenen maar het
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nobele voornemen verhinderde Stenfert Kroese ook niet om het restant van
de oplage al na drie jaar toe te vertrouwen aan de papierversnipperaar!
Er bestaan twee opvattingen over de ontwikkeling van de econornische
wetenschap, een absolute en een relatieve opvatting. De twee varianten vallen te herkennen aan de manier waarop de geschiedschrijving van het econornisch den ken plaatsvindt. De eerste variant is vooral beYnvloed door het
grote werk van I.A. Schumpeter, History of economic analysis. De geschiedenis wordt hierin beschreven als een evolutie van rninder naar meer volmaakt economisch denken, van "error" naar "truth". In de tweede, relatieve,
variant worden de verschillen tussen diverse scholen beklemtoond en wordt
de bijdrage van elke strorning aan de in een bepaalde peri ode overheersende
opvatting vastgesteld. Hierin bestaat meer gevoel voor de betrekkelijke
waarde van de opeenvolgende denkscholen en voor het relatieve, aan de historische omstandigheden gerelateerde waarheidsgehalte van hun theorieen.
In deze opvatting heeft een bepaalde school van den ken ook niet noodzakelijkerwijs de alleenheerschappij. Het behoeft geen betoog dat een historicus
zich meer verwant voelt aan deze relatieve dan aan de absolute wijze van
geschiedschrijving.
In twee recente dissertaties van het relatieve type wordt een centraal thema
onderscheiden aan de hand waarvan de opvattingen van economen in een
bepaald tijdvak worden geanalyseerd. TJ. Boschloo deed dit in De productiemaatschappij (Hilversum 1989) met het vraagstuk van armoede en werkloosheid in de negentiende eeuw. Het boek vormt een belangrijke bijdrage
tot de geschiedschrijving van de liberale ideologie. In Regeling of Vrijheid
(Alblasserdam 1984) stelt M.H.J. Dullaart het thema overheidsingrijpen in
de meer complexe maatschappij tussen de wereldoorlogen centraal. De belangrijkste richtingen in het economisch denken, de liberalistische, de
socialistische en de confessionele, krijgen afzonderlijk aandacht, doordat de
schrijver voor elke stroming twee leidende economisten model laat staan.
Door deze methode is het boek geen abstracte ideeengeschiedenis geworden
en vormt het een aanwinst voor de geschiedschrijving van de sociaal-economische ideologie van de twintigste eeuw.
Dit laatste was ook het doel van de jaarlijkse congresdag van de Studievereniging voor Sociaal-Economische Geschiedenis, september 1992. Aan
een viertal voorbeelden werd hier het verband tussen de ontwikkeling van
een tak van econornisch den ken en het functioneren van een instelling op
econornisch terrein gedemonstreerd: de monetaire theorie, de plan-economie, de overleg-economie en de ordening van de agrarische markt. Het referaat over het laatste onderwerp was gebaseerd op een nog niet voltooid onderzoek, zodat de tekst niet tijdig voor publikatie gereed was.
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M.M.G. Fase bespreekt de wissel werking tussen het monetair-theoretische
denken van enkele negentiende-en twintigste-eeuwse economisten en de
wetgeving en politiek met betrekking tot de Nederiandsche Bank. w.e.
Mees en N.G. Pierson lieten zich in hun theoretische reflectie inspireren
door hun ervaringen als bankpresident. Van de twintigste-eeuwse economen
krijgen de jonge Verrijn Stuart, J.G. Koopmans en M.W. Holtrop ruime aandacht.
Een typisch Nederlandse trek valt eveneens te onderkennen in de totstandkoming van de overiegeconornie. Helaas zijn de mondelinge opmerkingen
hierover van Albeda tijdens de discussie onvoldoende weergegeven in de
samenvatting van zijn referaat. Het nauw aan de Historische School verwante den ken van enkele economen uit de rooms-katholieke en protestants
christelijke zuil (de hoogleraren J.A. Veraart en P.A. Diepenhorst) vormde
in de vooroorlogse incubatieperiode van de overiegeconomie hiervoor een
reele ondersteuning. Opmerkelijk is Albeda's hypothese dat de overlegeconomie minder heeft te danken aan het particuliere initiatief van maatschappelijke organisaties maar voornamelijk tot stand kwam omdat de overheid
daaraan behoefte had.
A. Jolink ten slotte onderzocht de moeizame ontwikkeling van de centraal
economische plangedachte ten onzent. De wijze waarop de aanvankelijke
ideeen over een nogal boekhoudkundige plan-huishoudkunde langzaam
maar zeker zijn omgebogen in de richting van een modelmatig indicatief
centraal plan wordt op boeiende wijze beschreven. Het lijkt er op dat in dit
geval niet het denken de institutie maar de institutie het den ken heeft bepaald.

De wisselwerking tussen monetair denken
en monetaire instituties in Nederland
M.M.G.FASE

Een typisch kenmerk van de monetaire theorievorming in Nederland is lange tijd geweest haar nauwe verwevenheid met het beleid en de beleidsvoerders. Veelzeggend is dat de twee meest vooraanstaande Nederlandse monetaire theoretici uit de 1ge eeuw, te weten W.e. Mees (1813-1883) en N.G.
Pierson (1837-1909), ook president van De Nederlandsche Bank waren. Een
tweede kenmerk is dat de grondslag van het monetaire beleid onder vooral
de eerste naoorlogse Bankpresident M.W. Holtrop (1902-1988) zijn oorsprong yond in het monetair-theoretische werk van de academische economen G.M. Verrijn Stuart (1893-1969), J.G. Koopmans (1900-1958), en ook
de jonge Holtrop (1902-1988), verricht tijdens het interbellum. Een derde
kenmerk is dat de beleidsmatige monetaire benadering van Holtrop, zoals
deze na de tweede wereldoorlog in Nederland als 'de' monetaire theorie
werd gezien, niet zo zeer door falsificatie maar vanzelf en stilletjes aan van
het intellectuele toneel is verdwenen.
Thans is het monetaire denken en beleid in Nederland geheel opgenomen
in wat wei heet de 'mainstream economics'. Hierbij heeft ook de modelmatige benadering, de monetaire econometrie zogezegd, toepassing gevonden
in de beleidsanalyse. Het typisch Nederlandse monetarisme uit de peri ode
1930-1970 lijkt te hebben plaatsgemaakt voor een bredere beschouwingswijze met een minder exclusieve rol voor het geld als bron van economische
verstoringen.
Deze bijdrage beoogt een schets te geven van de hoofdlijnen van deze
evolutie in het monetaire denken in Nederland sinds ongeveer 1860. Verder
zal ik trachten mogelijke hypothesen aan te dragen voor de verklaring van
deze merkwaardige en interessante dogmen-historische ontwikkeling in samenhang met een aantal treffende feitelijke gebeurtenissen in deze peri ode,
zonder daarbij te diep af te dalen in de details van de monetaire techniek.1
De 1ge eeuw: Mees en Pierson
In haar studie over het economisch denken in Nederland in de eerste zeventig jaren van de 1ge eeuw kenschetste de Amerikaanse economiste Irene Ha-
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sen berg Butter de wetenschappelijke geschriften van Bankpresident Mees
als 'policy-oriented,.2 Toch zouden, volgens haar, de geschriften van Mees,
anders dan die van zijn tijdgenoten, minder eclectisch van aard en beter
theoretisch gefundeerd zijn geweest. Van de Laar, Mees' wetenschappelijk
biograaf, beschrijft het werk van Mees op het gebied van geld- en bankwezen in 1978 als een 'vrucht van progressief geldtheoretisch den ken ' .3 Hoewei het onduidelijk is wat Van de Laar hiermee precies bedoelt, springen in
het licht van het thema van vandaag twee onderwerpen naar voren. Het eerste is Mees' theoretische en praktische afwijzing van een stelsel van concurrerende circulatie- of emissiebanken. Het tweede is zijn pleidooi voor een
bimetalliek intemationaal geldstelsel.
De afwijzing door Mees van concurrerende emissiebanken of 'free banking' ten gunste van een centrale bank is primair een beleidskeuze geweest.
Theoretische overwegingen werden wei genoemd, maar het was uiteindelijk
een beslissing van het parlement die de Bankwet van 1863 tot stand bracht
en die de komst van nieuwe bankbiljetten-emittenten niet langer toestond.
De monetair-theoretische grondslag van deze keuze Iigt bij het 'currency'
beginsel.
Wat hield dit beginsel in? Het currency-beginsel was - op grond van de
slechte ervaringen in Engeland in het begin van de 1ge eeuw - bevreesd
voor een ongebreidelde groei van de bankbiljettenomloop. Het stond derhalve een wettelijke begrenzing voor. In het verlengde hiervan lag ook de voorkeur van aanhangers van de currency-theorie voor een circulatiebank in
plaats van een concurrerend stelsel van circulatiebanken. Tenslotte erkende
deze denkrichting banktegoeden niet als gelijkwaardig aan bankbiljetten.
Tegenover de currency-school stond het banking-beginsel. Dit stelde dat de
behoefte aan bankpapier geheel bepaald is door de behoefte van het maatschappelijk ruilverkeer, zodat begrenzing niet nodig zou zijn. De bankingschool erkent voorts de gelijkwaardigheid van bankbiljetten en girale tegoeden. Hierin is de banking-school modem. Dit legt echter tevens een zwakte
van de banking-school bloot, namelijk dat de geldomloop niet aileen wordt
bepaald door behoeften van het ruilverkeer, maar ook bron van economische
verstoringen kan worden. Het was op dit punt dat Mees, in de geest van de
currency-theorie, koos voor begrenzing van de bankbiljettenuitgifte en daarom een meervoudig circulatiebankstelsel ondoelmatig achtte. Deze voorkeur
van Mees berustte op een analyse waarin hij aannemelijk maakte dat een
overrnatige geldgroei zou leiden tot conjuncturele verstoringen met stijgende prijzen, werkloosheid, faillissementen en dalende economische activiteit.
In zekere zin verdedigde Mees daarmee de rudimentaire monetaire conjunctuurtheorie avant-Ia-Iettre, zoals deze een halve eeuw later door de Engelse
monetaire econoom Hawtrey werd voorgestaan. Het bijzondere was dat
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Mees' zienswijze terug te vinden is in de Bankwet van 1863, waarvan hij,
naar de geschiedschrijver van de Bank ons meedeelt, de ontwerper is geweest. De oprichting van agentschappen, waarvoor deze wet de mogelijkheid opende, kan worden opgevat als kleine tegemoetkoming aan de 'free
banking' zienswijze. Maar dit is ongetwijfeld een wat vrijzinnige uitleg.
Was de Bankwet van 1863 en het daaraan ten grondslag liggende currency-beginsel vooral binnenlands gericht, Mees' andere belangrijke bijdrage
tot het monetaire denken was internationaal georienteerd en betrof het bimetallisme. Dat yond zijn oorsprong in de feitelijke ontwikkeling in de tweede
helft van de 1ge eeuw toen de goud- en zilverprijzen niet langer een nagenoeg parallel beloop lieten zien. Landen met de zilveren muntstandaard,
waaronder Nederland sinds 1847, voelden zich daardoor in hun streven naar
stabiele prijzen en een geordend muntwezen bedreigd. De oplossing voor dit
probleem zochten Mees en anderen in de zogenoemde dubbele standaard,
waarbij de verhouding tussen goud- en zilverwaarde wordt gefixeerd.
De afwijzing van free banking alsmede de verdediging van het internationale bimetallisme verbindt Pierson met Mees. Anders dan Mees kwam
Pierson niet tot een absolute afwijzing van het banking beginsel voorzover
hij betoogde dat niet elke economische depressie zijn oorzaak vindt in een
overmatige bankbiljettenafgifte.4 Echter, in zijn pleidooi uit 1865 voor een
bankbiljettenmonopolie van de centrale bank was Pierson met Mees aanhanger van de currency theorie. Over de wenselijkheid van een dubbele standaard was er tussen beiden evenwel volstrekte eensgezindheid. 5 Pierson
was, evenals Mees, een vurig voorstander van een bimetalliek internationaal
geldstelsei en hij heeft dit ook verdedigd nadat dit met de aanvaarding van
de gouden standaard door Duitsland in 1872 een zuiver academische strijdvraag was geworden. Piersons voornaamste overweging was dat met de
keuze van zowel goud als zilver tot grondslag van het internationale geldstelsel een bredere basis werd verkregen, zodat het gevaar van metaalschaarste en de verstorende invloed van zilveruitverkoop vermeden zouden worden. Interessant is niet aileen dat Pierson zich geen enkele illusie maakte
over de praktische kansen van zijn theoretische voorkeur, maar ook dat hij ,
anders dan de meeste andere voorstanders, hierin geen garantie zag voor stabiele prijzen. Eigenlijk zocht Pierson alleen naar verbreding van de metaalbasis. Wellicht, zo denk ik soms, zou het pas sender en minder polariserend
zijn geweest als Pierson naar Marshalls veel later geintroduceerde terminologie had gesproken van symmetallisme in plaats van bimetallisme. 6 Strikt
genomen was Piersons gedachte niets anders dan een heel speciale inkleding
van wat later de grondstoffenstandaard zou gaan heten.
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Een geheel andere monetair getinte kwestie waarvoor Pierson aandacht
vroeg, hield eveneens verband met de goudschaarste en betrof de interpretatie van het verschijnsel prijsstabiliteit. 7 Deze, toentertijd als muntkwestie aangeduide, vraag hield in het laatste decennium van de 1ge eeuw de
economische gemoederen intensief bezig. Met een artikel in De Gids van
1894 stelde Pierson zich de vraag waaraan de sinds ongeveer 1865 opgetreden algemene prijsdaling moest worden toegeschreven. Hij stelde tegenover
elkaar, wat ik zou willen noemen, twee hypothesen: de goudhypothese en de
goederenaanbodhypothese. De eerste hypothese zocht de verklaring van de
prijsdaling in de schaarste aan ruilmiddelen ten gevolge van onvoldoende
goudaanbod. De tweede hypothese weet de prijsdaling vooral aan de verbeterde produktietechnieken en daarmee verbonden toe name van het aanbod
van in het bijzonder agrarische goederen. De voorstanders van de goudschaarstehypothese menen dat de gestage prijsdaling uit niets anders dan
een goudtekort zou kunnen worden verklaard. Pierson bestrijdt deze opvatting krachtig op grond van zowel feitelijke als theoretische overwegingen.
Zijn concIusie is dat de prijsdaling pas na 1883 doorzette. Na 1883 is er volgens Pierson echter geen sprake geweest van een stagnatie in de goudvoorziening, maar was er een overmatig goederenaanbod dat prijsdrukkend
werkte. Naar de opvatting van Pierson heeft sindsdien het aanbod van goud
de vraag zelfs overtroffen. Hij voegt hier nog aan toe dat bovendien niet zo
zeer de aandacht gericht moet worden op de aangroei van de goudvoorraad,
maar op de voorraad zelf, waarbij de aanwas bijna in het niet verzinkt. In dit
verband bezigt Pierson een treffende beeldspraak: 'Hoe grooter een vijver,
des te minder rijst of daalt zijn peil door toe- of afvoer van een zekere hoeveelheid water' .
Bezien wij het goudschaarstedebat, dan lijken twee uitkomsten van duurzame betekenis. De eerste is het duidelijke onderscheid dat Pierson maakt
tussen prijsbewegingen die van zuiver monetaire oorsprong zijn - in dit geval door goudschaarste - en die welke het gevolg zijn van de vraag- en aanbodcondities in de goederensfeer. Pierson hanteert hier avant-Ia-Iettre een
onderscheid dat C. Menger later heeft aangeduid als de uiterlijke - der
aussere Tauschwert des Geldes - en de innerlijke geldwaarde - der innere
Tauschwert des Geldes.
De tweede verrassende uitkomst van het goudschaarstedebat is dat Pierson
uitdrukkelijk aandacht vraagt voor het onderscheid tussen voorraadgrootheden en stroomgrootheden. Dit is te meer verrassend, omdat een dergelijk onderscheid thans tot het meest kenmerkende is gaan behoren van de
monetaire theorie, die mede basis is voor de hedendaagse beleidsanalyse
van wisselkoersen, internationale kapitaalbewegingen en daarmee van de inrichting van het internationale geldstelsel.
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Samenvattend kunnen we vaststellen dat drie onderwerpen centraal stonden
in de monetaire beschouwingen van de 1ge eeuw. Deze betroffen de positie
en rol van de centrale bank, de muntkwestie en het vraagstuk van de geldwaarde. Deze onderwerpen blijven, zoals we nog zuBen zien, ook in de 20e
eeuw op de wetenschappelijke agenda staan. Wat de muntkwestie betreft
stuitten de pleidooien van Mees en Pierson op praktische bezwaren en vielen mede daardoor niet in goede aarde. In een terugblik op 100 jaar geld- en
bankwezen merkte Verrijn Stuart in 1952 op dat: 'Wanneer men thans kennis neemt van de bezwaren, waarop volgens Pierson destijds de invoering
van het bimetallisme in de praktijk moest afstuiten, kan men een gevoel van
verbazing nauwelijks onderdrukken,.8 Immers, lO kan men met Verrijn Stuart vaststeBen, Pierson stelde niet anders voor dan een kemstelsel voor zilver of, lO men wil, een beperkte goederenstandaard. Als de politieke wil er
was geweest, zou daadwerkelijke invoering op de manier die Pierson voor
ogen stond gemakkelijk hebben gekund. Echter, Engeland - in die tijd de
dorninantste econornische wereldmacht - wilde niet. De op zichzelf beschouwd juiste monetair-theoretische argumenten moesten het afleggen tegen de politieke realiteit. lets dat ook in onze tijd niets bijzonders is en
hoogstens als verve lend voor theoretische plannenmakers kan worden aangemerkt.
InterbeUum: Koopmans en Verrijn Stuart

Na Mees en Pierson bleef het lange tijd stil in de Nederlandse wereld van de
monetaire theorie. Deze rust valt merkwaardigerwijs samen met het, althans
voor Nederland, vier decennia ononderbroken regime van de gouden standaard. Onder dit stelsel, dat in Nederland sinds 1875 van kracht was, geldt
als voomaamste doel van de monetaire politiek handhaving van de wisselkoers door aan- en verkoop van goud tegen de afgesproken uiterste prijzen.
Het voomaamste beleidsinstrument was het bankdisconto. Met de opschorting van de vrije verhandelbaarheid van het goud bij het uitbreken van de
eerste wereldoorlog in augustus 1914 ontviel aan het monetaire beleid van
die dagen dan ook haar praktische richtsnoer. Het automatisme van de gouden standaard was overigens ook v66r eerste wereldoorlog in ons land niet
geheel onbetwist, zoals het in 1919 verdedigde proefschrift van G.M. Verrijn Stuart illustreert. 9 Het is niet overdreven te stellen dat met deze studie
van G.M. Verrijn Stuart - lOon van de eerste directeur van het in 1899 opgerichte CBS en latere hoogleraar in achtereenvolgens Groningen en Utrecht,
C.A. Verrijn Stuart (1865-1948) - een nieuw tijdvak in het monetaire denken in Nederland begon. Te zamen met Koopmans en de jonge Holtrop zou
Verrijn Stuart Jr. vele jaren zijn stempel drukken op het denken over mone-

68

ESHJb 56 (1993)

taire theorie en beleid in Nederland. 10 In de jaren dertig heeft dit een boeiende en achteraf bezien belangrijke theoretische discussie opgeleverd, waarvan de invloed tot ver na de tweede wereldoorlog zou doorwerken. Zonder
te willen beweren dat er geen andere belangrijke monetaire kwesties aan de
orde kwamen - zoals de polemiek over het herstel van de gouden standaard
in de jaren twintig, de theorie van de wisseIkoersvorming met bijdragen van
mevrouw dr Van Dorp (1872-1945) en de Amsterdamse hoog1eraar Frijda
(1837 -1944) onmiddellijk na de eerste wereldoorlog, of het wisselkoersdell
bat uit de jaren dertig - wil ik thans mijn aandacht in het bijzonder richten
op de hierboven genoemde theoretische discussie, die door mij bij een andere gelegenheid wei is aangeduid als de eerste ronde van het Nederlandse
monetarisme. 12
Deze eerste ronde - er kunnen drie rondes worden onderscheiden - ving aan
in 1925. Schumpeter publiceerde toen een serie van drie artikelen in het
weekblad Economisch Statistische Berichten - G.M. Verrijn Stuart was
daarvan toen de redacteur-secretaris - waarin hij zich verzette tegen de nieuwe opvattingen over geldpolitiek, verkondigd door J .M. Keynes in diens in
1923 verschenen Tract on Monetary Reform. Schumpeters verzet betrof de
doelstelling van prijsstabiliteit en Keynes' pleidooi voor een bewuste monetaire regulering - a managed currency - door de centrale bank. In het jargon
van de moderne econoom bepleitte Schumpeter een automatisch beleid als
dat van de gouden standaard en bestreed hij een discretionair monetair beleid zoals Keynes voorstond. Schumpeters artikelenreeks lokte reacties uit
van Koopmans en Posthuma, waarin plaats en wenselijkheid van het monetaire beleid in samenhang met de economische orde centraal stonden. 13 J.G.
Koopmans - in 1926 werkzaam als directie-secretaris bij de Amsterdamse
verzekeringsfirma Blom & Van der Aa, en later een van de meest vooraanstaande monetair-theoretische hoogleraren te Rotterdam en Amsterdam laat zich in zijn artikel in De Economist van 1926 kennen als een aanhanger
van de nieuwe opvattingen over bankpolitiek die hij tegenover Schumpeter
wenst te verdedigen. Koopmans herkende in Schumpeters kritiek de oude
tegenstelling tussen het reeds besproken currency-beginsel en de bankingschool. Hierbij deed Schumpeter zich kennen als aanhanger van het volgens
Koopmans achterhaalde banking-beginsel dat bewuste regulering en dus een
uitdrukkelijke doelsteIIing voor de monetaire politiek afwees. Koopmans
koos met Keynes voor prijsstabilisatie als beleidsdoelstelling. Posthuma
(1900-1991) - na de tweede wereldoorlog lid van de directie van de Bank noemde in een reactie de opvattingen van Keynes en Koopmans een voorbeeld van 'fysiocratisch atavisme' dat technisch produkt en waarde aan elkaar gelijkstelt. Posthuma bepleitte daarom een geldpolitiek die zich ten
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doel stelt de werking van het geld neutraal te laten uitvallen. Het is deze benadering, oorspronkelijk door Posthuma in 1926 geldneutraliteit genoemd,
die de grondslag vormt van de monetaire analyse van Koopmans uit de jaren
dertig. Zijn zienswijze zou na de tweede wereldoorlog, onder Bankpresident
Holtrop, de belangrijkste pijler worden van het Nederlandse monetaire beleid.
De kern van de geldneutraliteitsgedachte is dat het gebruik van geld als
ruilrniddel kringloopverstoringen teweeg kan brengen die in een op ruil in
natura gebaseerde volkshuishouding ondenkbaar zijn. Monetaire neutraliteit
is in de zienswijze van Koopmans een noodzakelijke en voldoende voorwaarde voor wat in de welvaartseconornie Pareto-optimaliteit wordt genoemd, dat wil zeggen een optimale uitkomst van het econornisch ruilproces. Koopmans beschouwde geldneutraliteit derhalve als een welvaartscriterium en gaf het daarmee een overtuigende welvaartstheoretische fundering. Een probleem bleef echter, zoals G.M. Verrijn Stuart bij herhaling
vanaf 1930 heeft betoogd, dat Koopmans naliet de op zichzelf overtuigende
conceptie van geldneutraliteit te vertalen in een concreet beleidsrichtsnoer
of - zoals we in hedendaags taalgebruik zeggen - intermediaire monetaire
doelgrootheid. Het was rond deze lacune dat zich in de jaren dertig een interessante monetair-theoretische discussie ontspon, waaraan naast de beide
Verrijn Stuarts ook Van de Genechten en Tinbergen deelnamen. Hierin
werd duidelijk dat de aan enig prijsindexcijfer afgemeten prijsstabiliteit, die
Keynes in 1923 en Verrijn Stuart in 1929 als hoofddoel van de monetaire
politiek beschouwden, nadere nuancering behoefde. Argument hiervoor
was, zoals we zagen reeds door Pierson in de vorige eeuw betoogd, dat prijzen kunnen veranderen door oorzaken gelegen bij schaarsteverhoudingen
danwel door zuiver monetaire. In de geest van Pierson en in navolging van
Menger introduceerde Verrijn Stuart hiervoor het hiervoor reeds genoemde
begrippenpaar uiterlijke en innerlijke geldwaarde. De algemene prijsindex
weerspiegelt de uiterlijke geldwaarde; de doorbreking van de geldneutraliteit zou zich manifesteren in een verandering in de innerlijke geldwaarde.
Ais maatstaf voor dit laatste stelde Verrijn Stuart de zogenoemde MV-index
voor, dat wil zeggen de grootte van de geldstroom die onder bepaalde nader
te preciseren voorwaarden parallel zou moeten veri open met de goederenstroom per tijdvak. Verrijn Stuarts voorstel uit de jaren dertig is boeiend,
maar statistisch niet eenvoudig uitvoerbaar. Het brengt aan het licht dat
naast de geldhoeveelheid ook de mate van geldgebruik - de omloopsnelheid
- van grote betekenis is voor de beoordeling van monetaire verstoringen.
Het was juist deze omloopsnelheid waarover Holtrop in 1928 zijn aan de
Universiteit van Amsterdam verdedigde proefschrift schreef en dat na de
tweede wereldoorlog, zij het in geheel andere gedaante, zou terugkeren in de
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monetaire analyse van de Nederlandsche Bank. Overigens was, zoals gezegd, G.M. Verrijn Stuart niet de enige deelnemer aan dit monetaire debat.
Koopmans nam echter merkwaardigerwijs niet deel aan deze eerste ronde
van dit deb at, dat overigens vooral was ingegeven door zijn voor die tijd
baanbrekende in het Duits verschenen studie over neutraal geld uit 1933,
waarvan ik in 1981 ontdekte dat het een bewerking was van zijn, vermoedelijk in de jaren twintig nagenoeg voltooide, maar nooit verdedigde proefschrift, voorbereid onder leiding van de Leidse hoogleraar staathuishoud14
kunde Van Blom.
Tijdvak 1945-1975: Holtrop en de Nederlandsche Bank

Het monetaire denken in Nederland na de tweede wereldoorlog is decennia
lang gedomineerd geweest door de monetaire analyse van de Neder1andsche
Bank. De benadering van de Nederlandsche Bank is in de literatuur wei gekarakteriseerd als het Nederlandse monetarisme.
Het tijdvak 1950-1970 vormt de bloeiperiode van dit Nederlandse monetarisme, waarvan Holtrop als president van de Bank de grondlegger was. IS
Kernpunt en voornaamste doelstelling van deze analyse is de localisering
van inflatoire of deflatoire verstoringen. Dit is geheel in de geest van de
zienswijze van Koopmans uit de jaren dertig. Zoals we zagen, streefde hij
geldneutraliteit na, dat wil zeggen een zodanige situatie dat tengevolge van
geldgebruik geen kringloopverstoring optreedt. Holtrop beoogde derhalve
vanuit zijn beleidsverantwoordelijkheid een operationele wending te geven
aan Koopmans abstracte monetaire beschouwingswijze. Centraal staat de
gedachte dat geld altijd ergens is - een oud gevleugeld woord in dit verband
is Robertsons: 'money that is anywhere must be somewhere' - zodat het 10gisch noodzakelijk is bij elke monetaire mutatie een onderscheid te maken
naar spontane en gei·nduceerde monetaire verschijnselen. Deze betreffen opof ontpotting van geld danwel geldcreatie. Het was Holtrop's overtuiging
dat het praktisch mogelijk was door in de volkshuishouding een aantal globale sectoren - overheidssector, private sector, bankensector en buitenland te onderscheiden en daarvoor de omvang van de spontane op- en ontpotting
cq geldcreatie vast te stellen. Het resultaat van deze in wezen statistische
exercitie is de bepaling van de omvang van de sectorale liquiditeitsoverschotten of -tekorten en daardoor de verantwoordelijkheid voor monetaire verstoringen. Aldus bood Holtrops normatieve analyse een aangrijpingspunt voor monetaire beleidsmaatregelen die de Nederlandsche Bank
krachtens haar wettelijke taak kan overwegen. De vaststelling van het inflatoire of deflatoire gedrag per sector is derhalve het hart van Holtrops monetaire analyse. Het verwondert dan ook niet dat de uiteenzetting van deze
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analysemethode in het Jaarverslag van de Nederlandsche Bank over 1953
een ievendige discussie uitlokte over de merites van deze benadering. Deelnemers aan deze belangrijke discussie - die zich in eerste aanleg in hoofdzaak afspeelde in Economisch Statistische Berichten van 1954 en in feite de
tweede ronde in het debat over het Nederlandse monetarisme inluidde - waren, naast Holtrop, J.G. Koopmans, Tinbergen en Witteveen. De wijze van
meting, het gebezigde monetaire concept met al dan niet secundaire liquiditeiten als relevante grootheid, het normatieve karakter van Holtrops werkwijze en de ruimte voor uiteenlopende interpretaties van de monetaire verschijnselen waren de voornaamste discussieonderwerpen. Witteveen bijvoorbeeld stelde voor de zuiver monetaire benadering van Holtrop te integreren in een Keynesiaans begrippenapparaat waardoor een synthese zou
worden verkregen tussen de traditionele, op de kwantiteitstheorie steunende
monetaire analyse van Holtrop en de toen in zwang komende Keynesiaanse
bestedingsanalyse zoals die op het Planbureau werd toegepast. Het is deze
invalshoek waarop Kessler 16 later heeft voortgebouwd door, althans theoretisch, een verbinding te leggen tussen Holtrops benadering en het befaamde
IS-LM paradigma van Hicks. Overigens kan, zoals eveneens Kessler'7 heeft
laten zien, de zienswijze van Holtrop worden samengevat in een klein stelsel van vergelijkingen van evenwichtscondities en identiteiten, waarin de
verwantschap met de aloude kasvoorraadtheorie van Marshall, Pigou en Robertson zichtbaar wordt.
Een belangrijk element in de benadering van Holtrop is de impulsanalyse.
Monetaire impulsen zijn in de zienswijze van Holtrop hetzij van buitenlandse oorsprong hetzij van binnenlandse oorsprong. De eerste hangen nauw
samen met het saldo op de lopende rekening van de betalingsbalans waarbij
rekening is gehouden met het door monetaire oorzaken teweeggebrachte invoersaldo. Het tweede hangt nauw samen met de bancaire geldcreatie, met
spontane op- of ontpotting en met een verandering in de omloopsnelheid.
Deze laatste zienswijze heeft Holtrop, die tijdens zijn presidentschap, zoals
Tinbergen eens heeft opgemerkt, weinig ophad met econometrische modellen van bijvoorbeeld het CPB, er eind jaren zestig toe gebracht zijn analyse
econometrisch te verifieren. Hierbij probeerde hij - Holtrop was intussen teruggetreden als Bankpresident - de ontwikkeling van het nominale nationale
inkomen via een regressievergelijking te verklaren uit interne en externe
monetaire impulsen. Het was deze statistische verificatie die kritiek opriep
vanuit de wetenschappelijke wereld in Nederland en elders en, althans naar
mijn oordeel, het einde van het Nederlandse monetarisme inluidde. De kritiek in deze derde ronde van debat betrof enerzijds de twijfel of Holtrop weI
echt zijn eigen theorie verifieerde in plaats van de Keynesiaanse. Argument
hiervoor was dat hij de kredietverlening in plaats van de geldhoeveelheid,
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zoals in de kwantiteitstheorie past, als verklaring gebruikte. Daarnaast werd
aangevoerd dat het model van Holtrop zich principeel niet leent voor empirische verificatie omdat het, in plaats van uit macro-econornische gedragsvergelijkingen, louter uit identiteiten en tautologieen zou bestaan. Tenslotte
werd nog een aantal technisch-econometrische bezwaren tegen zijn statistische exercitie naar voren gebracht. Het is een merkwaardig toeval dat deze
kritiek, ook vanuit de Nederlandse akadernische wereld, en het afstand nemen van het Holtrop-model ongeveer samenvielen met de opkomst van het
monetarisme, het einde van het stelsel van Bretton Woods, de toenemende
financiele verwevenheid van de wereld en de teruggang van de Keynesiaanse benadering. Voor dit laatste heeft Holtrop als Bankpresident in zekere zin
een alternatief willen bieden. Rond 1975 werd het stil rond het Nederlandse
monetarisme als grondslag voor de beleidsanalyse en de befaamde impulsanalyse, eens hoogtepunt in de monetaire analyse van de Bank, verdween uit
het jaarverslag.
Slotopmerkingen

Terugblilckend wekt het verbazing dat de monetaire analyse van Holtrop,
evenals die van Mees en Pierson in de vorige eeuw, zo dominant is geweest
in het Nederlandse monetair-theoretisch denken. De dorninantie van het
den ken van Bankpresidenten Mees en Pierson kan nog worden verklaard uit
het feit dat er in het Nederland van de 1ge eeuw bijna geen economiebeoefening op systematische wijze plaatsvond. Dit argument geldt niet voor de
naoorlogse periode en vindt bovendien geen steun in de ervaring uit het interbellum toen het monetaire debat vooral een zaak onder professoren was.
De verklaring is wellicht dat de eerste generaties economen van na de tweede wereldoorlog gefascineerd raakten door het Keynesiaanse paradigma
waarin aan het geld geen noemenswaardige rol toekwam en dat de Nederlandsche Bank uit hoofde van haar door de wet opgelegde taak en beleidsverantwoordelijkheid het belang van het geldvolume in de geest van de
kwantiteitstheorie moest blijven benadrukken. Het is wellicht geen toeval
dat de benadering van de Bank zijn kracht verloor toen in de akademische
wereld en beleidskringen het Keynesiaanse paradigma aan kracht inboette
en het monetarisme als moderne uitwerking van de kwantiteitstheorie in het
begin van de jaren zeventig een renaissance beleefde. Dit betekende dat het
model van Holtrop, om met Ropke te spreken, niet zozeer zijn logische
kracht verloor, maar wei zijn actualiteitswaarde. Het betekende ook dat monetaire econorniebeoefening binnen de centrale bank van Nederland weer
aansluiting zocht bij het 'mainstream' econornisch den ken buiten haar eigen
moreno Tenslotte betekende het dat er een einde kwam aan het merkwaardi-
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ge fenomeen dat in het land waar de empirische econometrie dankzij Tinbergen werd geboren, de centrale bank er zich geheel afzijdig van hield. '8
De Nederlandsche Bank is thans een van de centra waar de monetaire econometrie, mede ten behoeve van het beleid, wordt beoefend. Dit staat niet
los van het feit dat juist voor een vruchtbare toepassing van de monetaire
econometrie institutionele kennis naast econometrische vakbekwaamheid
onontbeerlijk is. Monetaire economie en kennis van instituties zijn even onlosmakelijk met elkaar verbonden als historisch besef en kennis met economische hervormingen in de zin van Tinbergen. In onze bewogen tijd geldt
dit misschien meer dan ooit.
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Geschiedenis van de overlegeconomie in
Nederland
W.ALBEDA

Ik bedoel met overlegeconomie een maatschappelijk bestel, waarin de besluitvorming over de economische activiteiten van de samenleving gedeeltelijk plaatsvindt in overleg tussen overheid en georganiseerde belangengroepen en tussen deze groepen onderling. Men kan steIlen, dat zo gedefinieerd
in veel landen een overiegeconomie functioneert. Toch is het duidelijk dat
er verschillen zijn. In geen modeme natie ontbreekt het aan een (centrale)
organisatie van werknemers en een (centrale) organisatie van werkgevers en
aan overieg tussen die beide en de overheid. Maar het is wei duidelijk, dat er
verschil is tussen bijvoorbeeld Frankrijk en Nederland, of de Verenigde Staten en Zweden.
i
Bouiding ziet zowel aan de zijde van de vraag naar organisatie, ais aan
de zijde van het aanbod van organisatietechnieken oorzaken voor de ontwikkeling naar wat hij noemde de organisatie-revolutie. In zijn ogen overweegt de aanbodzijde: het vermogen om te organiseren is sterk toegenomen
maar tegelijkertijd nam de vraag naar organisatie toe, zowel voor wat de
productie betreft ais de regeling en de begeleiding van die produktie.
Kenmerkend voor de Nederiandse situatie is de roI, die de overheid speeIde bij de ontwikkeling van de overiegeconomie. Onze overlegeconornie
kwam er niet aIleen, en zelfs niet in de eerste plaats, omdat de maatschappeIijke organisaties daar naar streefden, maar vooral omdat de overheid daaraan behoefte voelde. Nederland vormde een 'etatistische' overlegeconornie.
Ik zie in de ontwikkeling naar de Nederlandse overiegeconomie vier fasen:
tot '40
'45-'62
'62-'82
'82-

- de 'ingroei van de vakbeweging in het maatschappelijk bestel'
- de praktijk van de geleide loonpolitiek
- de worsteling van de sociaal- economische besturing van Nederland
- de adviserende overlegeconomie.

De eerste fase heb ik, nu 35 jaar geleden, beschreven in mijn proefschrift.
Men kan vaststeIlen, dat de Nederlandse overheid al een overiegeconomie
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wilde opbouwen, voordat de maatschappelijke organisaties daar aan toe waren. Ik denk dan aan initiatieven van Kuyper en Talma, aan ideeen over Kamers van Arbeid, en later de Raden van Arbeid.
Reeds heel vroeg is er een parallel te trekken tussen de rol van de maatschappelijke organisaties in uitvoering van de sociale zekerheid en met betrekking tot het nationaal economisch beleid: overlegeconomie en verzorgingsstaat gaan hand in hand.
Preller2 stelt voor Duitsland dat die EinjUrung der Selbstverwaltung in die
Organen der Bismarcksen Sozialversicherung das Burgertum 1918 gerettet
hat. Hij ziet in de Verwaltungseifahrung van de werknemers een be'invloeding
van het bewustzijn van de betrokkenen. Juist de ervaring binnen de organisatie van de sociale zekerheid leidde tot de gedachte dat niet slechts omverwerping van de maatschappij denkbaar was, maar ook allmiihliger, so zu sagen gleitender Umbau.
Ik denk dat men voor Nederland een soortgelijke ontwikkeling, zij het in
minder dramatische vorrnen, kon vaststellen. Ook bij ons ontbrak in 1918
het revolutionaire klimaat, mede doordat de vakbeweging, die hier laat en
vooral overeenkomstig de Duitse ervaringen opgericht werd, de weg van
overleg en samenoverleg ging inslaan.
Juist in de Eerste Wereldoorlog zijn er voorbeelden van het aarzelend op
gang komen van de overlegeconomie. De confessionele organisaties van
werkgevers en van werknemers richtten een commissie op met het oog op
overleg met de overheid over noodzakelijke sociaal-economische maatregelen. De regering nodigt vakbondsleiders en werkgevers uit om de instelling
der rantsoenering in 1917 te begeleiden. De regering gaat de vakbondskassen voor steun aan werklozen samen met de gemeenten subsidieren. De
groei van de vakverenigingen in het maatschappelijk bestel krijgt vorm.
In mijn proefschrift heb ik de organen opgesomd, die opgezet werden om
te kunnen profiteren van de in de maatschappelijke organisaties aanwezige
ervaring en know-how. Men kan niet gemakkelijk de behoefte aan de inbreng vanuit de maatschappelijke organisaties overschatten. In het regeringsapparaat miste men die ervaring.
Enkele voorbeelden:
Hoge Raad van Arbeid (1919) adviesorgaan
Nijverheidsraad (1918) geen werknemers, aileen ondernemers
Middenstandsraad (1919)
Vanaf 1928 is er geregeld voorzittersoverleg van de maatschappelijke organisaties.
Vanaf 1938 geregeld overleg tussen de centrale organisaties.
In 1940 komt er het Sociaal Front, voor de contacten met de bezetter.
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In de jaren twintig en dertig, kan men stellen, vindt het voorspel plaats van
de ontwikkeling van overlegeconornie en verzorgingsstaat van na 1945.
Misschien omdat de maatschappelijke organisaties zwak en verdeeld waren,
maar toch ook omdat de regering het zo graag wilde, komen de initiatieven
vaak eerder vanuit de Regering, dan vanuit de maatschappelijke organisaties. Wat dit laatste betreft kan men niet voorbij gaan aan de aarzeling bij de
grootste vakcentrale, het NVV, om tot vormen van samenwerking te komen.
Cao's werden vaak aileen door CNV en NKV getekend.
Een suggestie van minister Verschuur in 1932, om naar aanleiding van de
devaluatie van het Britse pond te komen tot centraalloonoverleg, is vermeldenswaard, omdat ze vooruitliep op de naoorlogse ontwikkeling, ook al
leidde ze tot niet veel meer dan een gesprek.
In de Bedrijfsradenwet van 1933 legde de regering ideeen neer over een
vorm van bedrijfsorganisatie, een eerste blauwdruk kan men zeggen, voor
een gei'nstitutionaliseerde overlegeconomie. De wet voorzag in de creatie
van permanente overlegorganen met een privaatrechtelijk karakter. Meer
dan elders in de wereld ontstonden hier zulke organen. In somrnige bedrijfstakken groeiden, niet op de Bedrijfsradenwet gebaseerde, 'vakraden' voor
permanent overleg tussen werkgevers en werknemers.
De Bedrijfsorganisatie, vooral gei'nspireerd door de problemen van de depressie, paste niet zo in de naoorlogse 'hausse'. Maar de idee blijft leven.
Uit de wet BO van 1951 komt vooral de SER naar voren als gereglementeerde institutie van onze overlegeconomie. Andere organen komen vooral
voor in landbouw, bouw en nevenbedrijven, detailhandel etc.
De tweede fase in rnijn schema, wordt gevormd door de peri ode der geleide
loonpolitiek.
De Nederlandse centraal geleide loonpolitiek is vaak, en uitvoerig beschreven. Ik wijs met name op Fases 35 jaar loonpolitiek. Ik kan rnij ertoe
beperken vast te stellen, dat het ging om een etatistische opzet, en dus om
een opzet, die continui'teit vertoonde, ten opzichte van de vooroorlogse ontwikkeling.
Initiatief en hoofdrol lagen bij de regering. De minister van Sociale Zaken
stelde de normen vast, waaraan het College van Rijksberniddelaars zich te
houden had met haar bemoeienis met de lonen. Het College van Rijksberniddelaars werd daarmee van neutrale bemiddelende instantie een soort
'politieke berniddelaar' dat wil zeggen een berniddelaar (als men die term
wil gebruiken) die weet waar hij naar toe wi!.

78

ESHJb (56) 1993

Dit nogal dictatoriaal aandoende systeem (en in de praktijk op nogal autoritaire manier uitgevoerd) werd aanvaardbaar gemaakt door de voorbereiding, waarbij het CPB, de SER en de Stichting van de Arbeid werden betrokken. In de meeste gevallen was een compromis binnen de Stichting bepalend voor de door de minister vast te stellen richtlijnen voor de loonvormingo
Daarmede krijgt de in laatste instantie particuliere Stichting van de Arbeid
een interessante publieke functie. Zo ontstaat de traditie van het centrale
overleg in ons land die de loonpolitiek lang heeft overleeft.
Het systeem van geleide loonpolitiek was te etatistisch en te centralistisch
om blijvend te kunnen functioneren.
Naarmate het economisch herstel voortschreed, de Europese ontwikkeling
inzette, en arbeidsmarkten gespannen werden, kwam het systeem in de problemen. Op lokale arbeidsmarkten gaan werkgevers meer betalen, dan in de
loonpolitiek toegestaan was.
Misschien speelt daarbij ook een rol, de verzwakking van de zeggenschap
der besturen over de leden. Het systeem van beheerste loonvorming was
modem in z'n nadruk op het gebruik van economische modellen (door het
CPB ontdaan van socialistische bijsmaak). Maar het was ook ouderwets elitair, in de zin dat slechts weinig werkgevers en vakbondsleiders in staat waren de jaarlijkse ronde van op berekeningen berustende onderhandelingen te
volgen. Daarbij kwam, dat de achterbannen aanvankelijk nog een pre-industriele volgzaamheid vertonen ten opzichte van de leiding. Met de naoorlogse
modemisering verdween die volgzaamheid.
Met name de ervaring, die de drie vakcentrales opdeden met de consumptie- en investeringsbeperking van 1957, toen nogal wat vakbondsleden er de
brui aan gaven, leidde er toe dat de werkgevers niet aileen stonden in hun
kritiek op de rigide en milimeterende loonpolitiek.
De onmogelijkheid om een 'vrijere' loonpolitiek te ontwerpen, de irritatie
over telkens weer andere formules voor de loonbepaling en de overspanning
van de arbeidsmarkt in het westen des lands leidden tot de loonexplosie van
'63, toen werkgevers, voor 't oog van de tv-camera meedeelden, de richtlijnen der geleide loonpolitiek niet langer te volgen. De vakbondsleiders konden toen hun steun aan de loonpolitiek niet langer verdedigen tegenover hun
achterban.
Minister Veldkamp bekeerde zich snel en deelde (vlak nadat hij een loonsverhoging van 2,5% voor de witwasserij afgekeurd had) mee, dat hij van 8%
(het percentage dat de vakbondsleiders noemden als noodzakelijke loonstijging om de zaak weer in de hand te krijgen) niet schrok. In dat jaar stijgen
de lonen met 16% terwijl de arbeidsproduktiviteit eveneens een sprong
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maakte (9%). Daannede was de geloofwaardigheid van het beleid definitief
onderrnijnd.
Ik kom daarmede aan de derde fase van onze overlegeconomie die ik genoemd heb de worsteling om de bestuurbaarheid van de economie (19631982).
In de loop van de jaren '60 blijkt het onmogelijk te zijn een werkbaar model van loonbeheersing te ontwikkelen. Centraal overleg, elk jaar, leidt nooit
tot centrale afspraken (met een, niet zo succesvolle uitzondering in 1972: de
onduidelijkheid in het akkoord met betrekking tot nivellering der Ion en leidde tot een grote stakingsbeweging).
Ret is interessant vast te stellen, dat in de jaren zestig de Nederlandse verzorgingsstaat z'n definitieve vonn krijgt inc1usief indexering, koppelingen
en wettelijk minimumloon. In wezen past zo'n gekoppeld systeem beter in
een stelsel van geleide loonpolitiek, dan in een vrije loonvorrning. Naannate
de lonen meer afhankelijk worden van de markt, wordt een systeem van sociale zekerheid opgebouwd, dat z'n aanhechtingspunt heeft aan het minimum- en het gemiddelde loon.
Als Nederland, net als de gehele westelijke wereld z'n 'two-digit-inflatie'
krijgt blijkt de onhoudbaarheid van dit systeem. De regering realiseert zich,
dat ze twee wegen in kan slaan:
I. De lonen beheersen
2. De koppelingen doorbreken.
De eerste weg lijkt de sociaal meest verantwoorde en politiek best begaanbare, maar ze loopt uit op looningrepen (1973, '74, '75, '80 en '81) die onvoldoende impact hebben om de verzorgingsstaat te redden, die trouwens
door de depressie toch verder de vernieling ingaat.
Terwijl Den Uyl aarzelt, Van Agt te beperkte correcties toepast, wordt de
knoop doorgehakt in 1982.
Ik kom daarmee aan de vierde fase.
Ret is goed vast te stellen, dat de Nederlandse overlegeconomie in brede
zin ook in de jaren '60 en '70 door functioneerde.
Ik wijs daarbij op de SER en de vele ad hoc, of meer structurele contacten
van de ministers van Sociale Zaken en van Binnenlandse Zaken met de beide sociale partners, maar ook op de elk jaar plaatsvindende overIegronden
tussen Regering en Stichting, waarbij er in 1979/'80 nog bijna een akkoord
uit de bus rolde.
In 1982 sluiten de in de Stichting samenwerkende partijen een akkoord,
waarbij men 't eens is over de noodzaak van een economisch herstel, over
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de noodzaak van werkloosheidsbestrijding, en over loonmatiging (zonder
overigens cijfers te noemen) en over decentralisatie van de loonvorming.
De Regering doet, wat de Commissie Wagner had geadviseerd en verklaart niet te zullen ingrijpen in de loonvorming. Daarmee komt er inderdaad een nieuwe fase in het centraal overleg.
De Stichting van de Arbeid krijgt een nieuwe actualiteit. De Stichting studeert (samen met de Regering) op problemen en adviseert Regering en onderhandelende werkgevers en werknemers, over wenselijke ontwikkelingen
in sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid.
Terwijl de SER eigenlijk al sinds de jaren '70 door gebrek aan eensgezindheid, maar ook door gebrek aan wezenlijke motivatie voor de Regering,
aan belang inboet, gaat de Stichting een nieuwe fase van z'n bestaan in.
In 1989 vindt die nieuwe fase z'n bekroning in het Gemeenschappelijk
Beleidskader, dat echter niet zo'n glorieuze praktijk heeft, als men zou verwachten. In wezen past zo'n kader niet echt bij de sterke decentraliserende
tendentie van onze nationale economie. Bovendien groeit er een discussie
over de zwakheden van de overlegeconomie. Er komt immers geen loon beheersing, het beheer van sociale zekerheid blijkt onvoldoende solide te zijn,
etc.
In de SER vindt op dit moment een nieuwe discussie plaats. Aanleiding is
de komende EMU. Daardoor komt onze economie op een nog directere wijze dan tot nu toe in concurrentie met de andere Europese economieen.
Binnen die concurrentie zal de loonontwikkeling van grote betekenis zijn.
Maar ondertussen zijn er twee ontwikkelingen van belang. Ten eerste kan
men stellen, dat door de EEG-ontwikkeling de belangstelling verplaatst van
de onderhandelaars van het centrale, Nederlandse, veld naar de situatie in de
zelfde bedrijfstak elders. Ten tweede zien we dat de decentralisatie doorzet.
Tegelijkertijd wil Regering en willen sociale partners overleg over de mogelijkheden om de komende Europese concurrentie het hoofd te bieden.
Zal de Nederlands overiegeconomie in staat zijn bij te dragen tot onze concurrentiepositie? Dat wil de SER blijkens haar advies van 20 november j.l.
Of zien we een ontwikkeling in de richting van een Europese overlegeconornie? Tot nu toe ziet het daar niet naar uit.

NOTEN
1
2

K. Boulding, The Organisation Revolution (New York, 1953).
Preller, Sozialpolitik, Theoretische Ortung (fiibingen-Ziirich, 1962).

De Mechanisering van het Wereldbeeld II:
De ontwikkeling van de Centraal Economische Plangedachte in Nederland

A. JOLINK

Inleiding
In Nederland, zo wordt beweerd, gebeurt alles 50 jaar later en daarom is het
hier zo eenvoudig om de toekomst te plannen. Helaas is plannen allang niet
meer eenvoudig, zoals blijkt uit recente publikaties van het Centraal Planbureau: naast het plannen van de toekomst doet men nu ook een beroep op het
'scannen' van de toekomst. 1 Ook de invloed van economische planning is
de laatste jaren sterk gedaald. Met name de veranderingen in Oost-europa
geven een duidelijke behoefte weer om de centraal geleide economische
stelsels te vervangen door een marktgerichte economie. Dat planning juist
bij deze transitie een rol kan spelen doet weinig at aan de bestaande kritiek.
Nu het de vraag kan zijn of planning weI een toekomst heeft, doemt de afgelei de vraag op hoe men sowieso aan planningsinstituties is gekomen. Dit artikel zal zich bezighouden met deze afgeleide vraag.
Ik moet mij daarbij in een aantal opzichten beperken. In de eerste plaats
zal ik mij beperken tot centraal economische planning. In de tweede plaats
zal ik mij beperken tot Nederland. Hierdoor staat het ontstaan van de centraal economische plangedachte zoals gei"nstitutionaliseerd in het Centraal
Plan bureau centraal. In de derde plaats zal ik mij onthouden van technische
beschrijvingen van elkaar opeenvolgende econometrische modellen die het
Centraal Planbureau heeft ontworpen; dat is door anderen al gedaan.2 HoeweI deze technische beschrijvingen ongetwijfeld verband houden met de
wording van het Planbureau kan ook zonder deze beschrijving de, of een,
ontstaansgeschiedenis duideJijk worden geschetst. In de laatste plaats zal ik
deze ontstaansgeschiedenis koppel en aan het gedachtegoed van een tweetal
personen: Ed. van Cleeff en Jan Tinbergen. Beide personen waren vanaf de
oprichting betrokking bij het Centraal Planbureau, Van Cleeff als adviseur
en Tinbergen als directeur.
In het volgende wil ik een vijftal onderdelen onderscheiden. In het tweede
onderdeel wil ik het gedachtegoed van Van Cleeff uiteenzetten voorzover
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het heeft bijgedragen aan de institutionalisering van de centraal economische plangedachte. Ik zal de stelling aanhangen dat de ideeen van Van
Cleeff door pariementair toedoen in de kiem zijn gesmoord en vanaf het begin van het Centraal Planbureau een kwakkelend bestaan hebben geleid (onderdeel 3). In het vierde onderdeel wil ik uiteenzetten dat de ideeen van Tinbergen geleidelijk de overhand hebben gekregen en gedurende lange tijd een
mechanistisch gezicht hebben gegeven aan het Planbureau. Ik zal hierbij de
ideeen van Van Cleeff en die van Tinbergen presenteren als twee verschillende opties. Beide opties geven dan een andere invulling aan de centraal
economische planning. In het vijfde onderdeel wil ik recente kritiek op de
mechanistische modellenbouw in het algemeen en op de theorie van Tinbergen in het bijzonder uiteenzetten. In een laatste deel zullen enige concluderende opmerkingen worden verwoord.
De Van Cleeff-optie
Om de Van Cleeff-zijde van het verhaal toe te lichten kan men teruggaan
naar 1931. In dat jaar werd er in Amsterdam een wereldcongres gehouden
met als titel 'World Social Economic Planning'. Dit congres, georganiseerd
door het International Industrial Relations Institute van de dames Fledderus
en van Kleeck, had als doel het bijeenbrengen van bijdragen op het gebied
van produktieplanning op wereldschaal. De gevolgen van de sociaal-economische crisis van eind jaren twintig en begin jaren dertig waren duidelijk
voelbaar en het congres was hier een reactie Op.3
De deelnemers aan dit congres kwamen met name uit Europa, de Verenigde Staten en de Sovjet Unie. Hoewel het congres een a-politieke inslag leek
te hebben pleitte een Amerikaanse deelnemer vurig voor de toepassing van
de methoden van 'scientific management' terwijl de Sovjet deelnemers duidelijk voordelen zagen in de GOSPLAN-aanpak. Het congres als geheel was
echter een aanwijzing voor de toenemende belangstelling voor planning.
Onder de deelnemers beyond zich ook Ed. van Cleeff, zoals blijkt uit de
lijst van deelnemers. Hoewel uit diens aanwezigheid op het congres niet direct conclusies kunnen worden getrokken, blijkt het effect van het congres
acht jaar later nog steeds voelbaar: in Van Cleeff's belangrijkste werk uit
1939 getiteld Sociaal-economische ordeninl worden zowel de Amerikaanse als de Sovjet bijdragen aan het congres nog eens uitvoerig besproken.
Van Cleeff's Sociaal-economische ordening is een lijvig boekwerk; de essen tie van het boek is later gepubliceerd in een artikel in De EconomistS getiteld Theoretische Planhuishoudkunde; hoofdlijnen en problemen van een
leer der planmatig geleide economische orde'. Dit artikel geeft het gedachte-
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goed van Van Cleeff weer ten tijde van de oprichtingsinitiatieven van het
Centraal Planbureau waaraan hij verbonden zou worden als adviseur.
Het artikellaat zich als voigt samenvatten:
1. Er bestaat anna 1942 nog geen reer der planmatig geleide economische
orde, of planhuishoudkunde.
2. De problemen anna 1942 maken het wenselijk te komen tot de formulering van een dergeJijke leer der planmatig geleide economische orde.
3. De nationale economie laat zich benaderen als een bedrijfshuishouding.
4. Een planhuishoudkunde kan daarom profijt trekken van de bedrijfseconomische theorie, in het bijzonder die van Limperg.
5. Deze, op bedrijfseconomische beginselen geschoeide, planhuishoudkunde dient normatief van aard te zijn.
Het opvaIlende bij deze opzet is dat de macroeconomie voIledig naar analogie van een bedrijfsorganisatie werd bedacht. Ook in andere publi~aties6
praat Van Cleeff over 'Nationale boekhouding' met 'nationaal grootboek'
en 'nationaal journaal'. Deze opzet, echter, ging voIledig voorbij aan reeds
bestaande of langzaam ontwikkelende ideeen op het gebied van de NationaIe Rekeningen. 7
Een tweede aspect in deze opzet betreft een centrale beslissingsbevoegdheid. In de planhuishouding van Van Cleeff werden de macroeconomische
aanpassingen van bovenaf geregeld waarbij
'door de leiders welbewust wordt gestreefd naar een planmatige aanpassing tussen vraag en aanbod.' (Van Cleeff, 1945, p. 25.)
Een planhuishouding is daarmee een orde die zich bedient van het instrument der plannen, dus van het 'collectief vooruitzien'. Deze term 'collectief
vooruitzien' was karakteristiek voor de visie van Tinbergen. Hierbij moet
benadrukt worden dat planning bij Van Cleeff een ander accent heeft dan
planning bij Tinbergen. Bij Van Cleeff gaat het om planmatige produktie;
s
bij Tinbergen gaat het niet zo zeer om de produktie zelve.
Het normatieve aspect van de planhuishoudkunde heeft te maken met het
stellen van een norm. Het essentiele van Van Cleeff's normatieve planhuishoudkunde is gelegen in het feit dat
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'de normatieve economie de fantasie inschakelt, dat zij met behulp daarvan diverse varianten van een mogeJijke evolutie vanuit het gegeven uitgangspunt
naast elkaar stelt, dat zij daama niet een maar al deze varianten analyseert en dat
zij dan ten slotte uit at die varianten de economisch-beste kiesten deze als norm
stelt voor het economisch handelen, dat wil zeggen deze variant voorstelt als basis voorhetopte stellen plan.' (VanCleeff, 1945,p.13.)
De vraag blijft dan natuurlijk wie of wat het economisch-beste bepaalt. Ik
meen dat men Van Cleeff, in ieder geval in dit stadium, niet kan betichten
van een bepaalde politieke inkleuring van zijn verhaal: de nationale economie, net als een bedrijf, kan men efficient en minder efficient laten opereren.
Wat efficient is wordt dan bepaald door de gemeenschappelijke opvatting
hierover.

De institutionalisering van de centraal economische plangedachte
Deze politieke inkleuring yond weI plaats op het moment dat de oprichting
van het Centraal Planbureau serieus begon te worden. Volgens Tinbergen
zelf zijn de ideeen voor de oprichting van een Centraal PI an bureau voornamelijk toe te schrijven aan ir. Hein Vos, destijds minister van Handel en Nijverheid in het Kabinet Schermerhorn. Uiteraard waren al eerder in socialistiIO
sche kring dergelijke ideeen gelanceerd maar de timing en inhoud lijken
11
toch op conto van Vos te moeten worden geschreven. Het Plan bureau
werd vooralsnog opgericht in 1945 met, onder andere, Tinbergen als directeur en Van Cleeff zoals gezegd als adviseur.
De presentatie van het Centraal Planbureau, in termen van het wetsontwerp en memorie van toelichting l2, in maart 1946 is zondermeer opvallend
te noemen. In deze stukken presenteerde Minister Vos het Centraal Planbureau als een instantie die Centraal Economische PI annen, toen nog Nationaal
Welvaartsplan geheten, 'ontwerpt' , en mogelijk 'vaststelt', ten behoeve van
de coordinatie van het regeringsbeleid. In zijn toelichting spreekt Vos van
'een geleide economie' en 'een systematische leiding' middels een 'centraal
plan'. Ook grijpt Vos terug op de analogie met de bedrijfshuishouding:
'Het tijdstip is ... genaderd, waarop men in het beheer der volkshuishouding enkele middelen kan gaan bezigen, die hun waarde bewezen hebben bij het beheer
eener groote ondememing.' (Memorie van ToeJichting, p. 2.)
Vos denkt in dit geval aan 'eener nationale boekhouding'. De overeenkomst
met Van Cleeff is zondermeer opvallend te noemen. Het wetsontwerp en
memorie van toelichting werden met gemengde gevoelens ontvangen in zoweI Tweede als Eerste Kamer. Het belangrijkste bezwaar betrof de instelling
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van een geleide economie en de daarmee gepaardgaande afkalving van de
verworven rechten van de vrije markt-economie. Tegen -de tijd dat de gemoederen enigszins waren bedaard, was het Kabinet Schermerhorn overgegaan in het Kabinet Beel en Vos was verhuisd naar het ministerie van Verkeer en Waterstaat.
De nieuwe minister van Economische Zaken, Huysmans (KVP), mocht nu
de plooien glad strijken door het oorspronkelijke wetsontwerp te herzien. In
zijn Memorie van Antwoord J3 trachtte Huysmans, na overleg met Tinbergen, een compromis te vinden tussen het oorspronkelijke wetsontwerp en de
gerezen bezwaren. Maar juist door te zoeken naar het compromis werd de
angel van een planmatig geleide econornie uit het voorstel genomen. Zo zou
het begrip 'geleide economie' geen nauwkeurig bepaalde inhoud hebben.
Het Plan bureau zou geen plannen 'ontwerpen' en zeker geen plannen vaststellen maar nog slechts plannen 'voorbereiden'. Hierbij kwam de formulering van de 'na te streven produktie' geheel te vervallen. Daarnaast was de
directeur van het Plan bureau geen voorzitter van de Centrale Plancommissie
meer, zoals in het oorspronkelijke ontwerp, maar nog slechts bevoegd om de
vergaderingen bij te wonen. Hierdoor werd het voorstel voor een geleide
economie vervangen door een voorstel van een vrije markt economie waarin
een adviserend orgaan opereert die zich bezighoudt met, wat werd genoemd,
de geschiedschrijving van de toekomst. Ironisch genoeg komt deze term, de
geschiedschrijving van de toekomst, bijna letterlijk uit het werk van Van
Cleeff:
'Een plan is te omschrijven als een geschatte geschiedenis der toekomst.' (Van
eleeff, 1945, p.38.)
Van datgene dat Van Cleeff bij zijn indiensttreding als adviseur van het
Centraal Plan bureau in 1945 had ingebracht, t. w. zijn theoretische planhuishoudkunde, bleek in 1947 niet zo heel veel meer over. Enigszins wonderlijk
is dan ook Van Cleeff's prae-advies van 194i 4 waarin hij, in de goedkeuring van het herziene wetsontwerp door Eerste en Tweede Kamer, een algemene instemming meende waar te nemen. Aileen de betrekkelijk onschuldige nationale boekhouding bleef nog overeind, maar ook dat element werd na
een aantal jaren vervangen door een meer econometrische benadering.

De Tinbergen-optie
De Tinbergen-optie is terug te voeren tot het welbekende Plan van de Arbeid. 15 Dit nederlandse initiatief in 1935, naar analogie van een eerder belgisch plan van de arbeid, propageerde een economisch diepgaande hervor-
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rning met als doe I een bestaanszekerheid bij een behoorlijk bestaanspeil. Bij
het opstellen van dit Plan waren zowel Vos, de latere minister, en Tinbergen, de latere Plan bureau directeur, betrokken. In dit opzicht zou men kunnen constateren dat het niet zo verwonderlijk is dat tien jaar later het instutuut 'Centraal Planbureau ' wordt nagestreefd. Bij Tinbergen echter ligt de
nadruk niet zo zeer op het institutionaliseren van de planning alswel op de
wetenschappelijke onderbouwing van de centraal economische plangedachte, zoals ook blijkt uit zijn voorstel in het Plan van de Arbeid voor een wetenschappelijk bureau voor econornische politiek.
De kern van de wetenschappelijke planopstelling bij Tinbergen in het Plan
van de Arbeid, maar zeker ook later, is vooral van econometrische oorsprong. Dit blijkt onder andere uit zijn prae-advies voor de Vereeniging
16
voor de Staathuishoudkunde in 1936 maar nog meer uit zijn bijdrage aan
het rapport van de Hooge Raad van Arbeid van 1939.17 In beide studies is
Tinbergen opzoek naar het economisch mechanisme. De econornische realiteit wordt hierbij voorgesteld als een stelsel van relaties die uiting geeft aan
de interdependentie van de economische en sociale verschijnselen. Hierbij
zijn de volgende drie stappen kenmerkend in het construeren van een dergelijk mechanisme:
I . er wordt een lijst van variabelen opgesteld die in het mechanisme moeten
voorkomen;
2. er wordt een lijst van vergelijkingen opgesteld die de verbanden tussen
deze variabelen tot uitdrukking brengt; en
3. de coefficienten die in deze vergelijkingen voorkomen worden door statistische toetsing aan waarnemingen verkregen.
Het doel van de constructie van een dergelijk mechanisme is, enerzijds, inzicht te verkrijgen in de voornaamste economische processen en, anderzijds,
voorspellingen te doen van de econornische ontwikkeling op korte termijn.
Gedurende de dertiger jaren heeft Tinbergen zich voornamelijk toegelegd
op het opstellen van mechanismen om meer inzicht te krijgen in de econornische werkelijkheid. Tegelijkertijd was er zo een mogelijkheid iets over de
geldigheid van de economische theorie te zeggen .
Met zijn bijdrage aan het rapport van de Hooge Raad van Arbeid in 1939,
slaat Tinbergen de weg in v~~r een modelmatige onderbouwing van beleidsaanbevelingen. In zijn bijdrage aan dit rapport, getiteld 'Arbeidsproductiviteit en werkgelegenheid', stelt hij:
'Bij een maatregel van economische politiek moet men onderscheid maken tusschen het instrument en het richtsnoer.' (Tinbergen, 1939, p. 186.)
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Deze opmerking is op zich verrassend omdat zijn econometrische modellen
tot dan toe niet echt in termen van instrument en richtsnoer zijn geformuleerd. Dit onderscheid, echter, is cruciaal voor de modelmatige aanpak van
centraal economische plannen.
Het Centraal Plan bureau begon, volgens het allereerste jaarverslag, haar
werkzaamheden op 15 september 1945. Maar op die datum was er nog helemaal niets. Zelfs nog geen Plan bureau, zodat tot april 1947 het bureau werd
opgesierd met de vermelding 'i.o.' achter haar naam. Tinbergen was echter
vanaf half september 1945 al bezig met de personele voorbereidingen voor
het Planbureau. ZoaIs bIijkt uit een brief van Tinbergen aan Minister Vos
van 17 September 1945 18 zouden met name Tinbergen's medewerkers bij
het CentraaI Bureau voor de Statistiek (CBS) meegaan naar het Planbureau.
Ook voor huisvesting wordt lange tijd een beroep gedaan op het CBS.
De 'Eerste Nota over het Nationaal Welvaartsplan 1946,19 verschijnt acht
maanden later. Deze Eerste Nota had een duidelijke boodschap: de arbeidsproductiviteit moet ornhoog. Deze boodschap was in zekere zin niet verrassend, aangezien statistisch materiaaI van 1938 aIs referentie diende voor de
resultaten van deze Eerste Nota en de ooriog haar sporen had achtergelaten.
Overigens kan het geen toeval zijn dat met name de arbeidsproductiviteit
zoveel aandacht krijgt gezien Tinbergen's studie vlak voor de ooriog voor
de Hooge Raad van Arbeid: 'arbeidproductiviteit en werkgeiegenheid'.
De eerste fase van de methode van planopstelling in de begin jaren van het
Planbureau werd aangeduid als de 'pas- en meetmethode' (trial and error).
Men ging hierbij uit van bepaalde grootheden die eenvoudig zijn te schatten,
zoals de bevolkingstoename, of grootheden die door beleidsdeskundigen al
dan niet ruw werden geschat. Vervolgens werd de consistentie nagestreefd
door de methode van de Nationale Boekhouding te volgen. Zie hier Van
Cleeff. In het bijzonder werd bepaald wat de omvang van het nationale inkomen en andere mogelijke bronnen, zoals buitenlandse kredieten, zijn en
op welke wijze deze middelen kunnen worden besteed. De vrijheidsgraden
van het Centraal Planbureau zitten dan uiteraard in de alternatieven voor de
bestedingen.
De Eerste Nota van 1946 is nog geheel geformuleerd in termen van 'planeconomie', 'planhuishouding' en 'geleide econornie'. Ook het woord Plan
wordt nog met een hoofdletter geschreven. De latere Centraal Economische
Plannen van eind jaren '40 zijn duideIijk gematigder van toon, geheel in
overeenstemming met het gewijzigde wetsontwerp.
Ook wijzigt het Centraal Economisch Plan, in het wetsontwerp omschreyen als 'een evenwichtig samenstel van schattingen en richtIijnen', langzaam van inhoud. In 1949 constateert het Centraal Plan bureau in haar jaarverslag dat er sprake is van een overgangsjaar. Door de totstandkoming van
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meer normale economische verhoudingen verschuift het accent van jaarplanning naar conjunctuur- en structuur onderzoek, in het bijzonder in relatie tot de werkgelegenheid. Vanaf het begin van de jaren vijftig biedt deze
accentverschuiving naar wat langere termijn mogeIijkheden om macroeconomische-modeIIen op te zetten. Op een congres in Driebergen in 1950
presenteren Sandee en Schouten een macro-model dat door het Plan bureau
is ontwikkeld en dat wordt omschreven als 'de mechanische methode' van
planning.
In 1949 wordt ook door Ragnar Frisch in opdracht van de Verenigde N aties een studie20 verricht die grote indruk maakt op Tinbergen en de basis
legt voor een modelmatig centraal economische plan. In deze studie beschrijft Frisch dat met behulp van een en hetzelfde model een variabele verklaart kan worden maar dat het ook kan dienen om na te gaan wat er moet
gebeuren als die variabele een andere waarde zou moeten aannemen. Frisch
spreekt in dit verband van 'decision-models'. Tinbergen ziet onmiddellijk
de toepassing van deze 'decision-models': het is nu mogelijk om de economische politiek 'wetenschappeIijk' te onderbouwen door middel van centraal economische planmodellen.
In feite betekent deze toepassing een gedeeltelijke omkering van het oorspronkelijke probleem van verklaren en voorspellen. Als eenmaal de structuur van het economische mechanisme is opgezet is het mogelijk dit mechanisme te relateren aan bepaalde doelen die men zich stelt. Op basis van deze
'doelvariabelen' kan men nagaan hoe deze bereikt kunnen worden door
middel van de 'instrumentenvariabelen' die de overheid tot haar beschikking heeft. Op deze manier kunnen, met een mechanisme, aIIerlei alternatieve maatregelen voor de beYnvloeding van de economische processen worden
doorgerekend, met andere woorden, de plannen kunnen met alternatieve
verondersteIIingen worden doorgerekend. Het verschil tussen een voorspelling en een plan is dan dat de voorspelling de meest waarschijnlijke en het
plan de meest gewenste uitkomst is.
Vanaf het begin van de jaren vijftig heeft het Centraal Planbureau zich
langzaam in de richting van deze 'decision-models' begeven. In het Centraal
Economisch Plan van 1952 worden voor het eerst alternatieve cijferopstellingen opgenomen gebaseerd op, enerzijds, verschillende veronderstellingen, en anderzijds, en wellicht belangrijker, gebaseerd op alternatieve beleidsbeslissingen.
Tinbergen's wetenschappelijke verantwoording in On the Theory of Economic Polic/ I is van 1952; zijn Economic Policy: Principles and Design 22
is van 1956. In deze twee boeken geeft Tinbergen een uiteenzetting van zijn
theorie van de economische politiek. Het karakteristieke van Tinbergen ' s
aanpak van planning is dat het een onderdeel is geworden van economische
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politiek, namelijk de voorbereiding ervan, maar niet noodzakelijk gebonden
is aan een type economische politiek. Aangezien elke beleidmaker te maken
heeft met hetzelfde mechanisme zal de discussie zich verplaatsen naar de
keuze van de doe len en van instrumenten. Hierdoor is het Centraal Economische Plan, weliswaar geleidelijk, uit de invloedsferen getrokken van de
planhuishoudkunde van Van Cleeff en aanbeland in de invloedssfeer van het
wetenschappelijke bureau voor economische politiek dat Tinbergen al in het
Plan van de Arbeid voor ogen stond. Het Centraal Economisch Plan verandert hierdoor van voorschrift naar voorstel naar alternatieve mogelijkheid.
Planning is daarmee uit de hoek gehaald van 'geleide economie' en de 'gecentraliseerde produktie beslissingen' en is veel meer een instrument geworden voor beleidmakers om datgene te bereiken wat de theorie van de vrije
mededinging ons voorhield maar in de praktijk niet kon waarmaken.
De mechanisering van het wereldbeeld?

Bij Tinbergen staat het sociaal-economische mechanisme voorop en het wereldbeeld laat zich vertalen in termen van dit mechanisme. Hoewel de keuze
is en blijft aan de beleidmaker, biedt het Centraal Planbureau de mogelijkheid de toekomst te onderzoeken: 'Scanning the future'. Voor wie het beheerst, laat het mechanisme het toe maatschappelijke veranderingen door te
voeren zonder dat iemand daar wat van merkt. De vraag is: Moeten we eigenlijk weI zo blij zijn met een dergelijke mechanisering van het wereldbeeld?
De Zwitser Kurt Dopfer heeft onlangs geprobeerd deze vraag te beantwoorden door kritiek te uiten op het mechanisme in Tinbergen's theorie van
de economische politiek. In het tijdschrift Journal of Economic Issues, de
thuishaven van de institutionele economen, bediscussieerden Tinbergen en
Dopfer het mechanistische karakter van Tinbergen's economische theorie. 23
Zonder recht te doen aan de gedetailleerdheid van de discussie laten de argumenten zich in de volgende drie punten samenvatten.
1. Empirie versus theorie
Dopfer bespeurt in het werk van Tinbergen een impliciete geneigdheid om
empirische regelmatigheden te verkiezen boven de theorie. Dit heeft te maken met het feit dat Tinbergen de mogelijkheid tot kwantificeren van een
economische variabele als voorwaarde stelt voor de relevantie van een variabele in de theorie. Hierdoor selecteert de empirie de kwantificeerbare
theorieen van de niet-kwantificeerbare theorieen. Volgens Dopfer wordt
hiermee het paard achter de wagen gespannen: de economische theorie verklaart, of zoekt oorzakelijke verbanden tussen, die variabelen die zich laten
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kwantificeren en gaat daarmee volledig voorbij aan andere variabelen die
van belang zijn in het economisch proces maar niet, of moeilijk, te kwantificeren zijn. Men zou nog kunnen volhouden dat daardoor een beperkt geldige, partiele of incomplete economische theorie kan ontstaan met een zeker
bestaansrecht. Vermoedelijk zal Dopfer het hiermee eens zijn als het daarbij
blijft, maar daar zit dan ook gelijk de crux.
Bij Tinbergen dient theorie altijd enig doe I en dient praktisch toepasbaar te
zijn . Tinbergen's theorie van de economische politiek dient ter ondersteuning van de praktische economische politiek. Volgens Dopfer is de kwantificeerbaarheids-beperking met name een beperking op deze praktische toepasbaarheid.
Daarmee is nog niet gezegd dat de econometrie, want daar ligt de schuldvraag, geen historische beschrijving zou kunnen geven van de economische
werkelijkheid; met andere woorden, de econometrie als onderdeel van de
cliometrie. De econometrie geeft dan een systematische beschrijving van de
onderlinge economische relaties en verbindt hier een getal aan . Volgens
Dopfer is deze activiteit, dus een econometrische beschrijving, een vrij onschuldige bezigheid zolang de oorzakelijke verbanden elders worden verklaart. Dit geeft aanleiding voor een tweede punt.
2. Beschrijving versus verklaring
Het tweede element van kritiek van Dopfer op het werk van Tinbergen is het
mechanistische karakter van de econometrische modellen. De structuur van
de modellen, aldus Dopfer, is zodanig dat de beschrijving van het verloop
van bepaalde variabelen in de tijd omkeerbaar is, dat wil zeggen, dat men altijd terug kan komen bij de begin situatie. Dopfer meent hierin elementen
van de klassieke mechanica te herkennen. Dit impliceert dat het mechanisme bekend is en dat de werking, maar niet de uitkomsten, van de instrumenten in het mechanisme min of meer hetzelfde blijft.
Dopfer meent dat de idee van een dergelijk mechanisme achterhaald is, in
de natuurkunde en zeker in de economie. Economische processen laten zich
niet, of onvoldoende, beschrijven door een mechanisme. Volgens Dopfer
heeft dit met name te maken met het feit dat het mechanisme zelf gedurende
het proces verandert. Daarmee wordt het mechanisme meer een organisme.
Dopfer vergelijkt dit met de verandering in de natuurkunde: van mechanisme naar levende systemen. Als zodanig zijn oorzakelijke verbanden voortdurend onderhevig aan verandering en gaat het proces in de richting van wat
bekend staat in de literatuur als 'chaotisch gedrag'. Het belangrijkste slachtoffer in deze verandering, echter, is de economische planner.
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3. Planning versus evolutie
De kritiek van Dopfer op het economische (mechanistische) model komt in
versterkte mate terug bij het economische plan. Aangezien Tinbergen's
theorie van de econornische politiek een zekere mate van determinisme verondersteld poogt het economische plan ook enige voorspellende waarde te
hebben. De discussies in de literatuur en ver daar buiten, richten zich vooral
op de hoogte van die waarde van de voorspellingen. Dopfer beweert echter
dat doordat we te maken hebben met 'Ievende systemen' de uitkomsten niet
aileen onverwachts zullen zijn maar zelfs onvoorspelbaar. Dit is met name
gebaseerd op bepaalde chaotische gedraging van belangrijke onderdelen in
het econornische proces waardoor kleine wijzigingen kunnen lei den tot onvoorspelbare macroscopische consequenties. Dit betekent volgens Dopfer
dat als we de macroscopische consequenties van economische planning niet
kunnen voorzien, economische planning simpelweg arbitrair is: het is wellicht van belang om de wensen van vandaag morgen te realiseren maar morgen is alles weer anders door wat we vandaag doen.
Dit wil nog niet zeggen dat men niets kan doen of moet doen in termen
van planning. Sterker nog, het feit dat men in staat is de economische omgeving enigszins te wijzigen biedt een aanleiding om dat ook te doen . Het probleem zit hier enerzijds in de uitkomsten en anderzijds in de onomkeerbaarheid van de econornische processen.
Econornische processen zijn altijd historisch bepaald door de omstandigheden die zich aileen dan voordoen en vermoedelijk nooit meer. In dit licht
is het moeilijk om in termen van doelen en instrumenten te blijven spreken.
Dopfer meent dan ook dat econornische planning aileen recht van spreken
zou hebben als het rekening houdt met de evolutionaire karakteristieken van
het economische proces. Hier onthult Dopfer zich als rechtgeaard institutioneel econoom. De evolutionaire karakteristieke van het economische proces
dragen het institutioneel economische kenmerk: econornische planning dient
rekening te houden met de mutatie, selectie en het geheugen van instituties.
Dopfer meent dat Tinbergen's aanpak hier onvoldoende rekening mee
houdt.
Conclusie

In het voorgaande heb ik geprobeerd een schets te geven van een aantal facetten in de ontwikkeling van de centraal econornische plangedachte in Nederland. Ik meen dat men hieruit mag conc1uderen dat het centraal econornische plan in Nederland nooit een Plan (met een hoofdletter) is geweest.
Voor een dergelijk Plan was er in parlementair Nederland vlak na de oorlog
geen ruimte. Het plan dat wei is ontstaan heeft door de model-matige aan-
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pak een doorwrocht wetenschappelijk aura gekregen die door politici over
het algemeen wordt aanvaard. Mijns inziens is het met name dit wetenschappeJijke aura dat heeft bijgedragen aan de institutionalisering van de
centraal economische plangedachte. Hierbij is de mathematisering, of de
mechanisering, van het wereldbeeld een sterkere kracht gebleken dan enig
ander macroeconornisch beginsel.
De kritiek van Dopfer op Tinbergen' s plannings-aanpak is gedeeltelijk
door Tinbergen erkend,z4 Toch valt er ook wei wat af te dingen op Dopfer's
kritiek. Met name Tinbergen heeft in zijn theorie van de economische politiek vee I aandacht voor instituties en ordening, en vormt daarmee een uitzondering op de meer 'mainstream' economen. Dit houdt in dat Tinbergen
weldegelijk oog heeft voor kwalitatieve gegevens naast kwantitatieve gegeyens. De kwantitatieve modellen en resultaten dienen dan ook tezamen met
de kwalitatieve gegevens te worden beoordeeld. Maar daar zit dan ook gelijk het zwakke punt: Tinbergen komt onvoldoende tot een integratie van
kwantitatieve en kwalitatieve gegevens om het overtuigend een eenheid te
laten zijn. Hierdoor staat de theorie open voor kritiek zoals die geuit door
Dopfer.
Daarnaast valt er af te dingen op Dopfer's institutionele aanpak als de enig
juiste. Vooralsnog lijken Dopfer' s aanpak en Tinbergen's aanpak een ander
doel te dienen: bij Dopfer gaat het om een correcte en complete beschrijving
van economische processen; bij Tinbergen gaat het om een normatief voorschrijven, in plaats van beschrijven, waarbij de planning vooral indicatief
lijkt. Dat daarbij het gebruikte mechanisme niet compleet is, of misschien
zelfs niet juist, geeft aileen maar aan dat de centraal economische planning
zoals opgezet door Tinbergen vooral een 'trial-and-error' planning is. Dit
laat onverlet dat de Dopfer-kritiek een belangrijke aanvulling kan zijn, en
vermoedelijk een verbetering, van Tinbergen' s mechani sering van het wereldbeeld.
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'Byna te arm tot schouwburgtydverdryf'
Sociale geleding en levensstandaard van het publiek
in de Amsterdamse Stadsschouwburg in de eerste
helft van de negentiende eeuw*

RENNY RUITENBEEK

Inleiding
Wie de contemporaine literatuur waarin de negentiende-eeuwse geschiedenis van het toneel in Amsterdam beschreven wordt, ter hand neemt, wordt
vaak getroffen door levendige maar klagerige beschrijvingen van het gedrag
en de smaak van het toenmalige Stadsschouwburgpubliek. Tot deze tirades
behoort ook de schildering die de Amsterdamse schrijver Abraham Louis
Barbaz in 1809 van de bezoekers van het 'schellinkje' gat:
'Het is daar dat het gemeen, ter uiterste hoogte der zaal in twee partyen verdeeld,
door schreeuwen, schelden, vloeken en andere buitenspoorigheden, het ordenteIyk publiek, dat zich iager bevind, aan velerleije onaangenaamheden ten doel
stelt, inzonderheid door het spuwen en het werpen van aIlerhande onreinigheden
in den bak [het parterre, HR], even zo onbezorgd a1sof 'er zich geen menschen
beneden bevonden. Het is hierom dat ik gewoon ben ... den bak het a1gemeen
kwispedoor der schellingsplaats te noemen: inderdaad! speeksel, uitgekaauwde
tabak, appelen-, peeren-, en nootenschellen, hoeden, flesschen, stukken glas,
enz. stort, gelyk een regen- of hagelbui, daarin neder; en zelfs is het reeds eene
maal gebeurd dat iets even broos a1s glas, namelyk een menschelyk wezen,
daann is neder geploft, doch minder ten nadeele van den valier zelven dan van
den geen, die dezen zwaarwigtigen last op zyne schouderen kreeg.' 1
En passant wordt in zulke contemporaine verslagen vaak melding gemaakt
van de maatschappelijke groepen waartoe de 'onwellevende' toneelliefhebbers zouden behoren; door de, onmiskenbaar beter gesitueerde, negentiendeeeuwse scribenten werden zij bijvoorbeeld gerekend tot de 'volksklasse' ,2
of, zoals boven, tot het 'gemeen'.
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Het zijn dergelijke uitlatingen die enkele latere auteurs van secundaire studies over de Amsterdamse toneelgeschiedenis van de negentiende eeuw,
hebben gebruikt voor de bepaling van de sociale positie van de schouwburgbezoekers - wat overigens in geen van deze werken hoofddoel van onderzoek was. Niet in aile huidige toneelhistorische overzichtsliteratuur wordt
de sociale plaats van de negentiende-eeuwse theatergangers toegelicht.
Waar dat wei gebeurt, is de algemene tendens duideJijk: sinds ongeveer
1800 heeft, ten gevolge van de revolutionaire ontwikkelingen in Frankrijk
en elders, (ook) in Amsterdam een sociaal steeds 'lager' gesitueerd publiek
zijn weg naar de schouwburg gevonden. Lager opgeleid, rumoeriger, en met
een voorkeur voor gemakkelijk toegankelijke toneelgenres.
Een nauwkeurige plaatsbepaling van de schouwburgbezoekers op de
maatschappelijke ladder wordt daarmee echter niet gegeven. De auteurs zijn
doorgaans weinig precies in hun terminologie, en bovendien blijken hun gezichtspunten onderling nogal eens met elkaar in tegenspraak te zijn. Dit laatste zou een gevolg kunnen zijn van een mogeJijk verschillende interpretatie
van de tamelijk vage terminologie in de bronnen.
Het toneel in de achttiende en negentiende eeuw wordt door de toneelhistoricus Ben Albach bijvoorbeeld gekarakteriseerd als een 'volksvermaak'.
De schouwburgen werden volgens hem - op de hogere rangen - dan ook
vooral bezocht door de 'arbeidersbevolking', zoals hij de contemporaine
aanduiding van 'gemeen' interpreteert. 3 Enigszins in dezelfde geest taxeert
Worp de sociale geleding van het schouwburgpubJiek; hij schrijft dat dit 'uit
allerlei soorten van menschen [bestond], van regeerende vorsten tot den
eenvoudigen werkman'. Wellicht heeft ook hij met deze 'werkman' het later
door hem aangehaalde 'gemeen' op het 00g.4 Elders is, voor de peri ode na
1840, sprake van 'de laagste en minst gevormde volksklasse,.5
De emeritus hoogleraar Theaterwetenschap in Utrecht, De Leeuwe, lijkt
daarentegen aanvankelijk vooral de 'kleine burgerij' te rekenen tot degenen
die de schouwburg frequenteerden. 6 Na 1840 bezochten volgens hem niet
aileen 'de kleine middenstanders', maar bij voorkeur ook 'de arbeiders en
velen van de zelfk:ant' het theater. 7 Deze visie deelt hij met Hunningher, die
van mening is dat 'het publiek van het Leidseplein grotendeels gerecruteerd
[werd] uit de kleine middenstand, op den duur zelfs uit de toen nog totaal
onontwikkelde arbeidersklasse'. Ik neem aan dat hij met 'op den duur' de
peri ode na 1858 bedoelt, het jaar waarin naar zijn zeggen8 de zogenaamde
'remuneratie-biljetten' ingevoerd werden, die voor een kwartje in kroegen
en tabakswinkels te koop waren. Deze 'korting'kaartjes gaven toegang tot
de bak, waardoor deze betere en duurdere rang (f 1.10 sinds 1841) nu ook
financieel bereikbaar geworden was voor mensen die vroeger op zijn best
een lootje (kaartje) voor het schellinkje konden betalen. 9 AI met al heerst er
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dus bij de verschillende toneelhistorici geen grote eenstemmigheid als het
gaat om de sociale rangschikking van het publiek in het begin van de
negentiende eeuw.
Een ander probleem bij de vasts telling van de sociale afkomst van het publiek door deze onderzoekers is de door hen gehanteerde terminologie. Niet
duidelijk is, wie zij precies tot de 'arbeidersklasse' of 'kleine burgerij' rekenen, en evenmin of zij zich bedienen van de terminologie die in de huidige
tijd gebruikelijk is, of dat zij begrippen hanteren die in de tijd zelf gangbaar
waren. Men lijkt zich te weinig rekenschap te hebben gegeven van de problematiek van de sociale stratificatie.
In dit artikel probeer ik dan ook meer licht te werpen op de sociale afkomst van het publiek van de Amsterdamse Stadsschouwburg in de eerste
helft van de negentiende eeuw. 1O
Methode

Sprekend over 'het' publiek, dient in de eerste plaats onderscheid gemaakt
te worden tussen het gedeeite van de toeschouwers dat zich schrifteJijk en
min of meer beroepshalve over de toneelopvoeringen heeft uitgelaten - de
recensenten - aan de ene kant, en het gedeelte van het publiek dat niet
publiekeJijk zijn oordeel over de voorstelling bekend gemaakt heeft aan de
andere kant - het 'anonieme' schouwburgpubliek. Bij bovenstaande vraag
gaat het vooral om deze laatste groep bezoekers.
Ik heb dit publiek anoniem genoemd omdat, letterJijk, hiervan geen namen
bekend zijn. Bronnen die de namen van somrnige toeschouwers zouden hebben kunnen onthullen, zijn niet bewaard gebleven. Ik denk hierbij aan Iijsten
van mensen die als abonnementhouder een loge of een plaats op het balkon
huurden, of schriftelijke stukken waarin de namen van mensen waren opgetekend die een kaartje besproken hadden.11 Van degenen die op de avond
van de voorstelling zelf een kaartje aan de kassa kochten, zullen de namen
wei helemaal niet genoteerd zijn; dit 'kassapubliek' zal daarom ook voor de
tijdgenoot wei min of meer anoniem geweest zijn.
De overgrote meerderheid van het publiek van de Stadsschouwburg in het
begin van de negentiende eeuw is voor de latere historicus dus slechts als
groep te beschouwen. Dit heeft ook gevolgen voor de methode van onderzoek die men voor de beantwoording van de hierboven geponeerde vraag
kan volgen. Doordat wij de namen van de schouwburgbezoekers niet kennen, is een 'prosopografisch' onderzoek, waarbij men probeert de levensomstandigheden van individuen uit het verleden te beschrijven, niet uit te voeren. Een tamelijk nauwkeurig antwoord op de boven gestelde vraag is dan
ook niet te geven.
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Wei kan over deze kwestie in algemenere termen iets gezegd worden.
Hiertoe staan twee wegen van onderzoek open. In de eerste plaats kan men
opnieuw gebruik maken van de inzichten over de positie van het schouwburgpubliek bij tijdgenoten. Weliswaar heeft een gedeelte van de auteurs
van de bestaande secundaire literatuur uit zulke bronnen geput, maar geen
van hen zag daarbij als voornaamste doel, het achterhalen van de sociale afkomst van het publiek. Vaak levert lezing van de bronnen door een andere
bril, nieuwe resultaten op. Bovendien worden daarbij doorgaans ook bronnen aangeboord die door anderen terzijde gelegd waren. Contemporaine uitspraken zijn vaak zeer beeldend, maar het bezwaar is dat ze meestal niet
gebaseerd zijn op systematisch onderzoek.
Ik stel daarom voor, om ter beantwoording van de vraagstelJing tevens
een, interdisciplinaire, 'omweg' te bewandelen, en te rade te gaan bij sociaal- en econornisch-historische studies die zich richten op de levensstandaard en op de dagindeling van verschillende groepen in de negentiendeeeuwse samenleving. Ais de resultaten hiervan vergeleken worden met de
prijzen van de schouwburgkaartjes en met de tijden en dagen van opvoering,
zijn ook op grond daarvan vermoedelijk uitspraken over de sociale afkomst
van het schouwburgpubliek te onderbouwen. De impressies van de tijdgenoten kunnen dan met deze resultaten geconfronteerd worden. Met de laatste methode wordt de vraagstelling enigszins verschoven; men krijgt met
behulp daarvan niet zozeer inzicht in de vraag, wie de schouwburg daadwerkelijk bezochten, maar wei in de kwestie, welke groepen mensen over
voldoende financiele rniddelen en over genoeg vrije tijd beschikten om zich
een avondje toneel te kunnen veroorloven. Hiermee richt men zich dus op
de potentiele bezoekers van de schouwburg, en daarmee vooral op het publiek aan de onderkant van de 'sociale ladder'. Het grootste deel van deze
studie zal dan ook gewijd zijn aan het publiek dat de goedkoopste plaatsen
12
in de schouwburg bezette.
Alvorens bovengenoemde onderzoeksmethoden op hun merites te toetsen,
dient men enige aandacht te besteden aan de problematiek, of het probleem,
van de sociale stratificatie. De sociale geleding in de schouwburg zal immers op zijn minst een gedeeltelijke afspiegeling zijn van de sociale structuur in de maatschappij als geheel. Daarmee kan ook voorkomen worden dat
een al te zorgeloos gebruik gemaakt wordt van de begrippen die de sociale
groepen aanduiden. De maatschappelijke cIassificatie in het begin van de
negentiende eeuw is door sociaal- en econornisch-historici bestudeerd, en
van de door hen verkregen inzichten zal ik dan ook gebruik maken.
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De sociale stratificatie

Ais men de vraag stelt, welke groepen mensen over voldoende financieIe
middelen beschikten om een kaartje voor de schouwburg te kunnen kopen,
dan begeeft men zich in feite op een deelterrein van de sociale stratificatie:
de inkomensstratificatie. Omdat hiernaar nog onvoldoende onderzoek verricht is, kan deze gelaagdheid niet volledig in kaart gebracht worden. Oaarom zal ik gebruik maken van de inzichten in de meeromvattende sociale
structuur, waarover men beter geinformeerd is.
Eerder heb ik de sociale stratificatie een 'probleem' genoemd. Oat deed ik
niet voor niets. Sinds Brugmans' standpunt van de sociale tweedeling van
de negentiende-eeuwse maatschappij in 'aanzienlijken' en 'volk', door nagenoeg aile sociaal-economisch historici verlaten is, is de zaak er niet
eenvoudiger op geworden. 13 Zoals in de discussies over het onderwerp te14
recht naar voren komt, is er geen sprake van OE sociale stratificatie. Ret
gaat bij zo'n classificatie namelijk om een perceptie van de maatschappij,
en de manier waarop de sociale opbouw van een bevolking onderzocht
wordt en beschreven, is afhankelijk van de criteria die men kiest. Nu wordt
er bij het onderzoek naar de sociale gelaagdheid in het verleden doorgaans
een grove indeling gemaakt in 'objectieve' en 'subjectieve' criteria. Onder
objectieve normen verstaat men huidige maatstaven, die doorgaans betrekking hebben op de plaats van de bevolkingsgroepen in de economische
structuur; onder subjectieve criteria verstaat men maatstaven die de tijdgenoten hanteerden. Oit leidt dus op zijn minst tot twee verschillende stratificaties: een volgens de visie van de tijdgenoot; en een volgens het inzicht
van de huidige onderzoeker. ls
Oit probleem doet zich ook voor bij de sociale structurering van de Nederlandse maatschappij in de eerste helft van de negentiende eeuw, omdat de
tijdgenoten hun maatschappij in 'standen' indeelden, terwijl men tegenwoordig gewend is in 'klassen' te denken. Ret begrip 'stand' heeft strikt genomen betrekking op de rechtsorde; gewoonlijk acht men standen bepaald
door geboortevoorrecht en traditie. Ret begrip 'klasse' heeft betrekking op
de economische orde; klassen acht men meestal afhankelijk van vermogen,
inkomen, beroep en ontwikkeling. 16 Vol gens de historicus Stokvis ontstaat
de moeilijkheid, wanneer men het begrip 'stand' betrekt op de sociale orde,
want deze ligt als het ware in het verlengde van de economische orde.
Bovendien is het verwarrend dat de tijdgenoten ook weI de term 'klasse' gebruikten wanneer zij 'stand' bedoelden.
Stokvis lost het probleem op, door een criterium te kiezen waarin beide
benaderingen convergeren: dat van statusbesef en -waardering bij de tijdgenoten ten aanzien van de arbeidstaak en de arbeidsverhoudingen. Oeze sta-
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tus hing samen met: de aard van de arbeid (hoofd- of handenarbeid); de
benarning, hoogte en wijze van beloning; de sector (overheid of particulier);
en de zelfstandigheid van de arbeid. Hieruit vloeit een klassenstratificatie
voort - omdat de maatstaven te maken hebben met de economische orde maar weI een waarvan de normen ook door tijdgenoten gebruikt werden.
Met deze normen ais toetssteen reconstrueert Stokvis, op grond van contemporaine uitlatingen over de structuur van de samenieving, een contemporaine maatschappelijke classificatie. Deze omvat een driedeling van: grote
burgerij, kleine burgerij en arbeidende klasse, die analoog is aan de visie die
andere negentiende-eeuwers hebben geventileerd. 17 Daarbinnen worden subklassen onderscheiden. Stokvis' geleding komt giobaal overeen met indelingen die door andere onderzoekers op basis van uitspraken van tijdgenoten
zijn opgesteId. 18 Het lijkt mij dan ook gerechtvaardigd zijn stratificatie ais
uitgangspunt te nemen. Een bezwaar van Stokvis' schema is, dat hij niet
steeds voorbeelden geeft van de beroepen die tot elke statuscategorie behoreno Deze zijn voor mij van belang, omdat ik voor de bespreking van de 10nen ben aangewezen op studies waarin weI de beroepen worden aangeduid.
Omdat GieleNan Oenen meer concrete aanwijzingen geven, doe ik een poging om de classificaties van GieleNan Oenen en van Stokvis te combine19
ren. De sociale stratificatie ziet er dan als voigt uit:
I.

grote burgerij
1. aristocratie, aanzienlijken:
regenten " patriciers " adeI', hoge staatsfunctionarissen •
2. gegoede (gezeten) burgerij:
•
vrije en in~el1ectuele ~eroepen:
academici , ~ankiers , welgestelde kooplieden , fabrikanten',
ondernemers

II. kleine burgerij, burger- of midden stand
1. welgestelde (ontwikkelde) burgerstand:
semi-intellectuele beroepen: onderwijzers, klerken, (lagere)
ambtenaren, predikanten
kleine renteniers
kleine boeren
kooplieden, winkeliers, zakenlieden
ambachtsbazen, molenaars " e.d.
kleine eigenerfde boeren, grote pachtboeren
kleine artistieke en vrije beroepen': toneelspelers', muzikanten " zaakwaarnemers', e.d.
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.

lager toezichthoudend personeel*: opzichters *, marktmeesters *,
.
mspecteurs
meesterknechts in werkplaatsen en fabrieken *
2. mingegoede burgerstand
kooplieden, winkeliers, zakenlieden
ambachtsbazen, molenaars*, e.d.
kleine eigenerfde boeren, grote pachtboeren
kleine artistieke beroepen * ... etc.
lager toezichthoudend personeeI' ... etc.
meesterknechts
III. arbeidende klasse
\ . werklieden:
handwerkslieden
geschoolde industriearbeiders *
huishoudelijk personeel
2. arbeiders, dagloners:
.
*, krUlers
. *, losse arbelders
. *
sJouwers
losse fabrieks- en manufactuurarbeiders *
matrozen *, schippersknechts *
landarbeiders *, veenarbeiders *, polderjongens *
Enige toelichting is op zijn plaats: Stokvis benadrukt in zijn schema het
'glijdend' karakter van de classificatie. Met name de beoefenaars van de
'vrije en intellectuele beroepen' verkeerden in een 'ambivalente' positie; afhankelijk van onder meer sociale vooruitzichten en aspiraties, konden zij
ook tot de aanzienlijken gerekend worden . Ook kooplieden , winkeliers,
zakenlieden, ambachtsbazen en boeren konden, afhankelijk van de grootte
van hun bedrijfsomvang, vermogen, inkomen of personeelsbestand, beschouwd worden als mingegoede Of welgestelde kleine burgerij . Dit geldt
mijns inziens ook voor de andere beroepen die GieleNan Oenen onder de
kleine burgerij rangschikken .
Nu een werkbare 'sociale ladder' gedefinieerd is, kan de vraagstelling
'wie waren de potentiele schouwburgbezoekers?' als voIgt gepreciseerd
worden: behoorden degenen die gerekend werden tot de arbeidende klasse werklieden en arbeiders en dagloners - en tot de mingegoede burgerstand,
tot het publiek van de schouwburg? Voor de beantwoording van deze vraag
zal ik eerst de tijdgenoten aan het woord laten.
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Uitlatingen van tijdgenoten

In de ogen van veel geletterde tijdgenoten was de schouwburg in het begin
van de negentiende eeuw een egalitaire instelling; hij werd immers bezocht
door 'aile levenstijden, geslachten en standen'; door zowel 'aanzienlijken',
als ' rninder aanzienlijken' en 'geringvermogenden'; door bewoners van de
statige pan den aan de Reren- en Keizersgracht, evenals door mensen uit de
'fatsoenlijke, neringdoende buurten', en mensen uit de 'woelige Iordaan, 20deze laatste wijk was, op de Iodenbuurt na, het gebied waar in Amsterdam
het grootste percentage armen woonde?1
Met de vereniging van al deze standen in een gebouw hield het egalitarisme overigens op; met elkaar in contact kwam men nauwelijks, daar de diverse groepen strikt van elkaar gescheiden waren; niet aileen door de verschillende rangen, maar ook door aparte in- en uitgangen en koffiekamers.
Zelfs de kaartverkoop was gedeeltelijk gescheiden. Ret theater aan het
Leidseplein telde in de peri ode waarover wij spreken, acht verschillende
rangen: 22

het balkon,
de loges,
het amfitheater,
de bak,
het tweede amfitheater,
de gaanderij,
het derde amfitheater,
de derde gaanderij,

a

a
a
a
a

a

a
a

f2.60;
f2.20;
f1.80;
fl.30;
f1.00;
fO.70;
fO.60;
fO .30.

De entreebiljetten voor deze plaatsen waren verkrijgbaar aan de kassa van
de schouwburg. Zo'n loket beyond zich in het voorportaal van het gebouw.
Ret waren uitsluitend de meer welvarende mensen die aan deze kassa een
lootje kochten; voor het publiek van de goedkopere rangen stond aan de
oostzijde van het theater een aparte kassa ter beschikking; dit loket was bereikbaar via speciale ingangen. Aparte trappen voerden van daaruit naar de
derde en vierde verdiepingen. Via het voorportaal bereikte men daarentegen
alleen de duurste vier rangen, die voor het rijkere publiek bestemd waren;
deze ruimte was dan ook 'tevens geschikt voor de Bedienden, die genoodzaakt zyn eenigen tyd te wagten' .23 Ook in de koffiekamers werd niet afgeweken van de scheiding der standen. Bij de bouw van het theater had men
twee afzonderiijke foyers gecreeerd; later werden nog een derde en zelfs een
vierde ruimte bijgebouwd. 24
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Degenen die op de goedkope plaatsen in de schouwburg zaten, werden in
de geschriften van de tijdgenoten onder meer ook aangeduid met begrippen
als 'volksklasse' en 'gemeen', al dan niet voorzien van bijvoeglijk naamwoorden als 'lagere', ' geringe', of 'gewone', en zelfs van het minder vleien de 'plompe', maar hierop volgde prompt een reprimande van een van de
literaire tijdschriften, waarin de auteur laster en een elitaire houding verweten werd?5 Maar ook de andere toevoegingen en het zelfstandig naamwoord
'gemeen' zijn met gevoelswaarde beladen; het zijn relatieve aanduidingen
van de sociale verhoudingen, en zij kunnen bovendien met schrijver, plaats
26
en tijd van betekenis verschillen.
De vraag is: HOE 'gemeen' was de derde stand in de schouwburg? Werd
het toneel bezocht door zowel werklieden, als arbeiders en dagloners - in
termen van Stokvis' stratificatie? Ter beantwoording van deze vraag staan
ons ook enkele nauwkeuriger aanduidingen van de sociale afkomst van het
publiek ter beschikking; het gaat dan meestal om vermeldingen van
beroepscategorieen. Soms wordt daarbij zelfs beschreven op welke rang
deze mensen te vinden waren, waarmee een zekere schouwburgstratificatie
aan te geven is. Een uitgebreide schets van zo ' n geleding wordt bijvoorbeeld door een anonieme Amsterdammer gegeven in de Physi%gie van
Amsterdam:
'De banken der loges zijn ... voor de premiers ingerigt en die geven de voorkeur
aan de Fransche en Italiaansche opera ... In de donkere balcons zitten hier en
daar eenige heeren, slechts klein is hun getal. Een paar in den uniform van kolonels der zware dragonders. een dikke majoor en een heer met gepoederd haar en
eene ridderorde. benevens een jonge heer met een frac met vergulden knoopen
en geele handschoenen ... Dames ziet ge daar weinig, het is er wat donker. in de
loges is meer licht. - Daar ziet men oude dikke dames met groote mutsen. en jonge magere en fatsoenlijk b1eeke jonge jufvrouwen hunne nieuwe kleederen, hun
kunstig gevlochten haar aan het oog des yolks vertoonen. Jonge en oude heeren
staan achter de dames. en fluisteren deze allerlei kwaad en gekkemij van de tegenover hen zittende dames in.
De bak is gevuld met goede welgestelde burgerlieden, die bepaaldelijk drie
malen in eenen winter den Schouwburg bezoeken, vooraf plaatsen bespreken en hunne zondagsche kleederen aan trekken ... Tegen de loges geleund,
in de doorgangen, staan jonge heeren, die nimmer naar het tooneel zien, om
te toonen, dat het daarom niet is, dat zij in den Schouwburg zijn; officiers,
die voor weinig geld geabonneerd zijn [militairen hadden half geld, HR), en
heeren, die geregeld tusschen elk bedrijf de koffijkamer bezoeken, en het
daarom der moeite niet waardig achten plaats te nemen.
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Ret Amphitheater is de plaats waar dezulken zitten, die zich te hoog achten voor den bak en den moed niet hebben, in de balcons of loges plaats te
nemen. Ret tweede Amphitheater en de eerste gaanderij is de geliefde zitplaats der dienstboden, die, sierlijk uitgedost, met glimmende aangezigten
en hoeden op, vergezeld door hare minnaars, de vertooning bijwonen, welke
minnaars gewoonlijk van eene groene paraplui, een zak amandelen, een
f1esch wijn of f1esje liquer [sic] voorzien zijn. Op de derde gaanderij zitten
ruwe kerels met roode baaijen borstrokken en dikwijls blootshoofds, en
vrouwen, die alleen in naam tot het schoone geslacht behooren, werkjongens en soldaten .. .'27
In andere contemporaine getuigenissen wordt deze stratificatie bevestigd.
Ret zijn natuurlijk de hoogste sociale lagen die in de schouwburg op het balkon en in de loges plaatsnamen; verwonderlijk is dit niet, gezien de buitengewoon hoge prijs van de lootjes voor deze rangen. Ook op andere plaatsen
wordt vermeld dat de eerste rangen werden ingenomen door de 'notabelsten' der stad?8 Degenen die het allerhoogst in aanzien stonden, hadden
zelfs vrij toegang tot deze plaatsen; voor koning Willem I en de zijnen werd
voortdurend een fraai gedecoreerde loge ter beschikking gehouden, waarvan
bij afwezigheid van de koninklijke hofhouding ook de burgemeesters van
Amsterdam gebruik mochten maken. Voor deze stadsbestuurders en hun
echtgenotes was bovendien een balkonloge gereserveerd, en een van de zogenaamde 'loges grillees'; dit waren de zitplaatsen die zich in het voetstuk
van de beelden Melpomene en Thalia bevonden, en van waaruit men de
voorstelling incognito kon bijwonen. Daar werden ook de thesaurier en de
secretaris van de gemeente toegelaten. De andere loge grillee was, samen
met een van de andere balkonloges, bestemd voor de civiele en militaire
gouverneur, voor de commandant der stad Amsterdam, en voor enkele
'hoge staatsambtenaren' met hun echtgenotes. Voor de leden van de Raad
van Amsterdam werden sinds 1818 ook twee loges gereserveerd, maar deze
ambtenaren moesten voor hun zitplaatsen betalen; maakten zij van de reservering geen gebruik, dan werden de betreffende lootjes aan overige belangstellenden verkocht. V66r 1820 hadden zelfs nog meer hoge ambtenaren en
militairen het recht van 'vrijdom' in de schouwburg gehad, maar omdat het
grote aantal vrijbiljetten jaarJijks een inkomstenderving van niet minder dan
flO.OOO,= tot gevolg had, besloot het in 1820 nieuw aangetreden bestuur van
het theater het aantal vrijkaarten drastisch te beperken?9
De bezoekers van het balkon vormden ook volgens het vermakelijke reisverslag van een Drentse 'gemeente-assessor', of wethouder, de 'quintessence der beaumonde'. Hier, en in de loges - deze waren voorzien van
'gevulde kussens,30 -, zaten degenen die 'de paleizen van Reeren- en Kei-
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zersgrachten' bewoonden, en het zullen deze mensen geweest zijn die per
equipage naar de schouwburg togen; sommigen misschien ook per
'brommertje' - een huurkoetsje met koetsier -, of per slede - een gesloten rijtuig op gesmeerde glijders, waar een koetsier naast liep? Dit waren echter
minder exclusieve middelen van vervoer, waarmee ook bezoekers van de
goedkopere bak zich wellieten vervoeren. 32
Volgens de gemeente-assessor was er overigens weI verschil tussen het
publiek op de balkons en dat in de loges; de eerstgenoemden waren tot het
'onvervalschte merg der wereldstad' te rekenen, omdat zij. 'bewaarden, wat
een groot deel der natie in omwentelingen en oorlogen reddeloos prijs gaf, hare zelfstandigheid, hare nationaliteit.' De bezoekers van de loges daarentegen waren volkomen Frans georienteerd, wat men 'in 't Hollandsch
Amsterdam en in den Amsterdamschen schouwburg niet verwacht hadt.'
Refereerde deze wethouder daarmee, in 1845, nog aan de politieke geschillen tussen Oranjegezinden en Patriotten? In elk geval kwamen de verschillen op cultureel gebied tot uiting, aangezien de 'stijfgeregen, spilbenige saletrekel' in de loge - het is weI duidelijk waar de sympathie van de auteur
naar uitging! - bij voorkeur de Franse, ook weI de Italiaanse, schouwburg
bezocht.
De rijkdom van dit publiek kwam tevens in de kleding tot uiting; mer
signaleerde men een heer met een 'wit-kastoren' hoed, van beverhaar, en
een dame met 'juweelen oreillettes' en 'eene Brusselsche kant om hare kardinaal-pellerine' .33 Zulke kostbare materialen en rijke ornamenten kon aIleen de elite zich veroorloven. 34 Ook de ingewikkelde, vermoedelijk Biedermeier, kapsels waaraan in de Physiologie werd gerefereerd, was een kenmerk van deze zeer rijken. Het bezoek aan de schouwburg was voor hen dan
ook in de eerste plaats een gelegenheid zich aan de medemens te vertonen;
de jongeren gingen bovendien nogal eens vrijages aan. Vooral de
ongetrouwde dames uit deze kringen, voor wie de enige carriere bestond uit
het trouwen van een man uit dezelfde sociale laag, deden daarom hun best
zich zoveel mogelijk te conformeren aan de heersende esthetische normen.
Waartoe ook het in de Physiologie vermelde 'fatsoenlijk bleeke' gelaat behoorde, dat zij met allerlei huismiddeltjes probeerden te verkrijgen: zich
wassen met zure room, drinken van azijn bij het opstaan, en zelfs gedwongen slapeloosheid of het houden van een streng dieet. Zulk tentoonspreiden
van rijkdom en schoonheid lijkt daarentegen op de balkons in mindere mate
het geval geweest te zijn; hier, waar de bezoeker veel minder belicht werd,
yond men immers nog heren 'met gepoederd haar'. Dit poederen was een
ouderwets, achttiende-eeuws gebruik waaraan vooral de ouderen bleven
vasthouden, en dit was zeker niet in de eerste plaats geschikt voor uiterlijk
vertoon. De belangstelling van deze mannen zal dan ook wellicht eerder het
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toneel dan de schouwburgzaal hebben gegolden; zij zijn dan ook vermoedeJijk echte 'kunstrninnaars' geweest. 35
De bak of het parterre herbergde volgens de Physiologie de welgestelde
burgers. Ook andere bronnen geven aan dat deze rang aileen toegankelUk
was voor de 'deftige', 'beschaafde' stand. 36 Een officiele verordening verplichtte de bezoekers later zelfs, op deze rang een hoed te dragen!37 Dit
hoofddeksel, vooral de hoge variant, werd door de heren uit de rniddengroep
veel gedragen, in een poging dit statussymbool van de maatschappelijke bovenlaag te irniteren. Vee! dames in de bak droegen kornetten 38 - ook wei
pijpjes- of neepjesmutsen genoemd. 39 Dit hoofddeksel was eveneens
kenmerkend voor de burgerstand, maar werd zowel door welgestelde, als
door rninder gegoede burgerdames opgezet; het onderscheid werd bepaald
door het al dan niet aanwezig zijn van een 'geutje' aan de bovenkant van de
kornet. De nauwkeurigheid van de publieksobservatie van de tijdgenootscribenten ging echter niet zover, dat deze verschillen in hun geschriften
vermeld zijn. Wei is hiermee waarschijnlijk te verklaren dat kornetten ook
op de 'gewone volksrangen' werden opgemerkt. 40
De bak was ook een plaats bij uitstek voor de kunstkenners; zij zaten op
de eerste banken, die chiquer geacht werden dan de achterste rijen. In de bak
namen ook de recensenten plaats, en sinds 1820 kregen vee I toneeldichters
41
voor deze rang een vrijkaartje. Vooraan zat volgens de Drentse wethouder
ook de rentenier 'die jaarlijks eenige duizenden te verteren heeft'. Zelf nam
hij met zijn twee neven eveneens op deze rang plaats. Toch vormde het publiek in de bak een 'pot-pourri van aangezigten en kleedages'; andere beroepsgroepen die deze auteur hier meende te ontwaren, waren 'krijgsknechten', 'kurassiers', en deftige kooplieden, maar ook een 'grove Schellingwouder melkboer'. Deze plattelander kwam echter blijkens de beschrijving niet dagelijks in de schouwburg. Ook ontdekte de assessor een matroos
('Jan-Maat') in de menigte, maar ook voor deze zeerob leek dit bezoek een
uitzonderlijk uitje te zijn; zijn vrouw Ka moest zich die dag 'oppronken of't
paschen en pinksteren te gelijk was'. Tot de lagere sociale regionen in de
bak behoorden eveneens 'twee jongens van de stads-tusschenschool'; dit
waren lagere scholen, bestemd voor kinderen die dan wei niet bedeeld of
minvermogend waren, maar toch het schoolgeld van een gewone particuliere school niet konden betalen. 42 Of deze jongens al dan niet 'verdwaald'
waren tussen het toch meest welgestelde burgerlijke publiek, wordt niet vermeld. De burgerlijke rijkdom in het parterre wordt daarentegen weer bevestigd door de aanwezigheid van een Amsterdamse dandy, die een kapsel
droeg waarin 'den laatsten smaak der grillige [Parijse] hairmode' herkend
kon worden. Dergelijke ongetrouwde types waren met zorg gekleed maar
net iets te opvallend om voor een echte heer door te kunnen gaan. 43
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Sommige van deze beroepsgroepen vallen ook volgens Klikspaan onder
het zogenaamde 'merg der burgerij', dat naar zijn mening in de grote Amsterdamse schouwburgen - en dus ook in de Stadsschouwburg - de bak,
maar ook de 'tweede en derde zitplaatsen', de mindere en de minste, toe behoorde. Tot deze stand rekende hij: de kantoorjongen, de stuurman, de
winkelier, de boerin, de koopman in het klein, de beunhaas, het renteniertje,
44
en de zaakwaarnemer. Omdat tot deze beroepsgroepen zowel meer als
minder vermogenden konden behoren, zal het van hun financiele situatie
hebben afgehangen of zij tot de welgestelde of mingegoede burgerij gerekend moesten worden, en of zij dienovereenkomstig duurdere of minder
dure plaatsen bezetten.
Het prijziger amfitheater werd volgens Barbaz vooral bezet door 'keurige
juffertjes', die zich zouden hebben onderscheidden door hun 'neteldoeksche
kleeren, met glinsterend gesteente en fladderende veeren' .45 Deze dracht
verwijst weer naar tamelijk vermogende mensen, zeker als met dit neteldoek
geen stof bedoeld is die geweven werd uit de bast van sommige soorten netels, maar mousseline, een losgeweven stof van katoen. 46 Het was echter
geen rang waar de directeur van het in 1828 opgerichte Algemeen Handelsblad, Jacob Willem van den Biesen, zich thuis voelde. Hij was in elk geval
niet tevreden met het privilege van vrije toegang op deze rang: 'vermits ik
[... ] met myne vrouw op het amphitheater geene plaats kan nemen', diende
hij diverse verzoeken in voor vrijkaarten voor de loge, aile echter zonder het
47
gewenste resu Itaat.
De Drentse schouwburgbezoeker yond de amfitheaters (meervoud!) niet
'du bon ton', maar ook 'geenszins verwerpelijk'. Hier zaten volgens hem de
mensen uit de 'fatsoenlijken, doch niet eersten burgerstand', waarmee hij
bakkers, slagers en kruideniers op het oog had. 48 Gezien deze beschrijving,
en het feit dat het eerste amfitheater duurder was dan de bak, vermoed ik dat
de auteur hier uitsluitend de tweede en derde amfitheaters op het oog had,
die juist goedkoper waren dan het parterre! Dit zou bovendien meer overeen
komen met de visie in de Waarachtige Physiologie van Amsterdam, waarin
sprake is van de 'burgerman [die] al blijde [is] als hem een plaatsje op het
2de Amphitheater of op de eerste Gallerij moge ten deel vallen' .49 Ais de
welgestelde burgers de bak toebehoorde, zal met de burgerman die deze
goedkopere plaatsen bekleedde, wei de minder gegoede bedoeld zijn. Erg
goed bezocht werden de plaatsen op het tweede amfitheater volgens de
Drentse observator overigens niet.
Hoewel dus wei degelijk winkeliers in de schouwburg zouden zijn waargenomen, is het zeer de vraag of aile neringdoenden zich een lootje voor de
schouwburg konden veroorloven. De door de wethouder genoemde bakkers
en slagers behoorden in het algemeen tot een tamelijk welgestelde categorie
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kleinhandelaren, en het is goed mogelijk dat de kruideniers die hij in de zaal
ontwaarde, winkeltjes dreven in de rijkere buurten van de stad; die floreerden meer dan de kleine zaken in de volkswijken. 50 Uit een karikaturale
anekdote die het verloop van een 'kabaal' in de 'Duitse komedie' beschrijft,
blijkt dan ook dat een bezoek aan de schouwburg voor een groenteman een
zeer uitzonderlijke gebeurtenis moet zijn geweest. Ofschoon hier sprake is
van de deftiger Duitse schouwburg, meen ik uit de strekking van de woorden te moeten opmaken, dat in het aigemeen de gang naar de schouwburg
niet tot de dagelijkse bezigheden van deze, verrnoedeIijk joodse, groenteboer behoorde:
' ... den 6 JuJij II. 's avonds zitten wij rustig ... onzen pekelharing te eten, ... toen
er aan de deur van ons keldertje vrij onzacht gepoft werd. Ik doe open, en daar
staat een honnet gekleed heer voor ons, een heer, dien wij terstond voor eenen
klant herkennen. De Heer zegt: "ABRAHAM, een woordje!" Mijn man staat op
en luistert. "Hoor, ABRAHAM! wilt gij morgen voor mij, naar de Deutsche comedie gaan?" "/k, naar de comedie? gij spot!" "Neen, ik spot niet; daar is geld.
Gij kunt de familie medenemen." ... Al de kinderen ... sprongen en klapten in de
hand. "Neen! zoo niet", sprak de heer, "gij moet niet klappen maar fluiten ."
"Zoo, fluiten? En aIs het mooi is ... ? "Toch fluiten, verstaat gij?" "Altoos fluiten!
altoos fluiten! dat zaI niet gaan, aIs ik den ganschen dag met de mijnen geschreeuwd heb achter den wagen, schiet mij des avonds de adem te kort." "Nu,
morgen moet gij dan maar niet schreeuwen; daar is geld. Wees den gantschen
dag stom, steek u vroegtijdig in de kleeren, ga dan naar de gaanderij, plaats u
daar en fluit zoo lang aIs de longpijp hetfourneeren kan. Daama zaI er nog wat
ter verzachting van de borst uitgereikt worden, verstaat gij, ABRAHAM!" Mijn
man kuchte al in voorraad en de honnete heer ging heen, ons drie dukatons
achterlatende ... Welk eene vreugde! wat een boel geld. Dat was op een' dag aan
de markt niet te verdienen .. .'51

Bet tweede arnfitheater en de eerste gaanderij zouden in elk geval volgens
de Physioiogie het domein van de dienstbodes geweest zijn. Van deze beroepsgroep wordt ook in andere getuigenissen gewag gemaakt; hierbij worden als gebruikelijke zitplaatsen de 'bovenste rangen' of 'volksrangen', de
gaanderij en zelfs de bak aangewezen. In dit laatste geval is het echter de
vraag of het dienstpersoneel de Iootjes zelf moest betaIen; het betrof mer namelijk een bruiloftsfeest, wat een fetatie door de werkgever doet vermoeden.
Dit kan ook het geval geweest zijn in andere gevallen waarin de meisjes en
knechts in gezeischap van hun 'mevrouw' of 'meneer' verkeerden. Bet
standsverschil werd daarbij echter steeds nauw in acht genomen; laatstgenoemden namen op de duurdere rangen plaats, terwijl het personeel een
Iootje voor de goedkopere rangen was vergund. De praktijk van zulke trak-
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taties blijkt ook uit de brief van een 'griffier van politie', belast met het
handhaven van de orde in de schouwburg, aan de penningmeester van het
theater. Deze politieman trachtte echter zijn dienstboden op een heel wat
voordeliger marrier te verblijden, door gebruik te maken van zijn recht op
vrijkaarten. S2 De 'sierlijke uitdossing' van de dienstbodes waarvan in de
Physiologie sprake is, was hoogstwaarschijnlijk afkomstig uit de garderobekast van de werkgeefster, die vaak haar afgedragen kledingstukken aan
het personeel schonk. Bovendien konden dienstmeisjes zowel uit de sociaal
lagere, als uit de rniddengroepen afkomstig zijn; dit was vaak het geval bij
dienstjes bij voomame families. s3 Overigens schaarden de in de Physiologie
vermelde dienstbodes zich met hun meegebrachte etenswaren wei onder de
lagere sociale kringen; het nuttigen van meegebracht voedsel in de schouwburg was weliswaar een wijd verbreide gewoonte, maar dan toch een die aIleen bij de lage standen voorkwam; aan de augurken en sinaasappelen die in
het 'zuurkraampje' voor de schouwburg verkocht werden, kon de snoeplustige Drentse wethouder aileen weerstand bieden, doordat zijn neven hem
erop wezen dat het eten van deze lekkemijen beslist 'de assessorale waardigheid te kort [zou doen] en hem wijd en zijd in opspraak kon brengen,.S4
'Ruwe baaien borstrokken' die volgens de Physiologie op de derde gaanderij gedragen werden, behoorden natuurlijk tot de dracht van mensen uit de
lagere sociale strata; baai was een goedkope stoeS Ook Barbaz wees op de
schamele kleding van de bezoekers op deze rang, die volgens hem 'byna te
arm tot schouwburgtydverdryf' waren: de vrouwen droegen 'pas jak aan 't
lyf'; de mannen een rok die 'de panden heeft verloren' (een kiel), een
'quartje vest', maar wei een 'hooge broek' (wat een letterlijke vertaling is
van het Franse 'haut-de-chausses', een kniebroek).S6 In andere bronnen
wordt vooral de 'f1oddermuts' als kenmerkend voor het uiterlijk van deze
stand beschouwd. S7 Dergelijke kledij werd echter zowel door de beter als
door de rninder betaalde werkmensen gedragen, zodat hieruit niet zonder
meer is op te maken op welk deel van de derde stand deze beschrijvingen
betrekking hebben. Onze Drentenaar rekent tot de bezoekers van de Engelenbak evenwel 'vischwijven', sjouwers of 'Stads-Jantjes', schippersknechten, en joden;S8 de eerste termen wijzen op beroepen die doorgaans slecht
werden betaald. Ook joden waren in het begin van de negentiende eeuw nog
zeer arm; hoewel in 1795 het verbod voor hen om te werken in gildeberoepen - waaronder ook ambachten en winkelnering vielen - werd opgeheven,
waren de meeste Amsterdamse joden ook na die tijd nog bijna uitsluitend
werkzaam in ongeschoolde beroepen. Velen van hen leefden van de
straathandel; zij ventten onder meer kleren, lompen, groenten, fruit en
zuur. S9
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Zelfs 'dames van plaizier' en, als men deze mensen tot een beroepsgroep
wil rekenen, 'beurzensnyders' zouden tot de bezoekers van de schouwburg
behoren, zij het dat hun belangstelling niet zozeer het podium, als weI hun
60
medemens zal hebben betroffen.
Zouden nu de door de Drentenaar waargenomen visvrouwen, sjouwers,
schippersknechten en joden degenen zijn, die Barbaz op het oog had toen hij
schreef dat de bezoekers op de derde gaanderij 'byna te arm tot schouwburgtydverdryf' waren? Het lijkt te worden tegengesproken door de verhandeling over het nationaal toneel van de medicus en letterkundige Petrus van
Limburg Brouwer, uit 1823; hij is van mening, dat
'Wanneer wij hier van het volk, van het publiek spreken, ... wij ons bijzonder tot
den middelstand moeten bepalen. Het gepeupel, dat geene beschaving hoegenaamd bezit, moet hier zoowel uitgesloten worden, als die grooten, welken het te
gering is, om uit eigene aandrift aan het volksvermaak, waarvan wij spreken,
deel te nemen [... ],61
Deze verhandeling betreft een antwoord op een, door de Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen in 1818 uitgeschreven
prijsvraag, waarin voorstellen werden gevraagd tot verbetering van de kwaliteit van het tonee!; deze kunstvorm verkeerde toen volgens velen in een
diepe malaise, waaraan ook de smaak van het publiek debet zou zijn. Van
Limburg Brouwers opmerking over de sociale positie van het publiek is
misschien van belang, omdat het document meer officieel van aard is. Als
de schrijver met zijn opmerkingen 'politieke' bedoelingen had - hij wilde
tens lotte het toneel verbeteren - dan zal hij bovendien geen redenen gehad
hebben de zaken 'rooskleuriger' voor te stellen dan ze in werkelijkheid waren. Anderzijds is het denkbaar dat hij de laagste strata aileen uitsloot omdat
deze groepen hoegenaamd geen belangstelling zouden hebben voor het na62
tionale treurtoneel, waarom het de schrijver nu juist te doen was. Ook door
een andere tijdgenoot, burgemeester Willem Joseph van Brienen van De
Groote Lindt, worden - implicieter - vraagtekens geplaatst bij het schouwburgbezoek van de 'derde stand'. In een rapport uit 1812, waarin Van Brienen aan de Franse overheid verslag doet van de zeden en gewoonten van de
Amsterdamse bevolking, beweert hij dat leden van de 'derde stand' weliswaar op sommige avonden naar het toneel gingen, maar aIleen 'voorzover
zij daartoe in staat [waren]'.63
In enkele andere bronnen wordt van gefingeerde bezoekers melding gemaakt, zoals van de 'hoofdman van het kleermakersgilde' en een 'onderbuurman die doet in lakken en vernissen,.64 Mij lijkt dat zulke mensen zijn
te rangschikken onder de beter betaalde ambachtsmensen. Als zodanig zijn
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zij ook reeJe bezoekers, want herhaalde malen wordt gesproken van 'ambachtslieden' of 'werklieden', die de goedkoopste rang van de schouwburg
vooral op maandagavonden frequenteerden. Deze gewoonte wordt wei in
verband gebracht met het verschijnseI 'maandag houden' .65 Met deze
ambachtsmensen heeft men echter een tamelijk ruime groep op het oog, omdat in het ambacht zowel beter, als minder betaalden werkzaam waren.
Concluderend: in veel contemporaine getuigenissen waarin mededelingen
gedaan worden over de sociale stratificatie van het schouwburgpubliek,
wordt de indruk gewekt dat het gehele scala aan sociale groepen uit de samenleving, ook in de schouwburg waar te nemen was. De hoogste sociale
strata zouden echter meestal de voorkeur gegeven hebben aan deftiger
toneelzalen, zoals de Franse schouwburg. Paupers zonder werk - in onze sociale stratificatie buiten beschouwing gelaten - worden door de tijdgenoten
niet genoemd, of men moet de zakkenrollers daartoe rekenen; deze Iieden
kan men echter niet tellen onder het schouwburgpubliek als zodanig, omdat
zij niet in de eerste plaats voor de toneelvoorstellingen zullen zijn gekomen.
Over de andere groepen aan de onderkant van de sociale ladder zijn de bronnen niet helemaal eenduidig, met name als het gaat om het bezoek van winkeliers, en om de aanwezigheid van de arbeidende klasse. De meeste
getuigenissen wijzen leden uit deze laag weliswaar aan als degenen die het
schellinkje frequenteerden, maar zij zijn niet aile convergent als het gaat om
de onderverdeling in geschoolde werklieden, en ongeschoolde arbeiders en
dagloners.
In dit verband is ook de status van de bronnen van belang; de meeste documenten waarin een compleet overzicht gegeven wordt van de sociale
schouwburgclassificatie, zijn min of meer 'literair' van aard, en lijken vooral de bedoeling gehad te hebben de lezers te onderhouden. In deze geschriften kan dan ook gemakkelijk sprake zijn van ironie of overdrijving. Dit
geldt ook voor sommige toneelrecensies. Enkele publieksobservaties hierin
lijker reeler van aard; onder meer waar het de aanwezigheid van dienstmeisjes en, vooraI op zaterdag- en maandagavond, van ambachtslieden betreft.
Uit deze recensies valt echter niet precies op te maken of het hier gaat om
geschoolde of ook om ongeschoolde handwerkslieden. Bovendien worden
zulke observaties toch ook min of meer tegengesproken door bronnen van
iets officieler aard, waarin twijfeIs geuit worden over de aanwezigheid in de
schouwburg van de derde stand.
Aan bovenstaande impressies kan wellicht meer gestalte gegeven worden,
aIs de bestaande inzichten in de Ievensstandaard en dagindeling van de bevolking in het onderzoek betrokken worden.
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Levensstandaard en dagindeling

Ret begrip levensstandaard kan verwijzen naar materiele en immateriele zaken, maar omdat het mij hier vooral te doen is om de financiele positie van
enkele bevolkingsgroepen, beperk ik mij tot het aspect van de koopkracht.
Bepalend voor de mate van de bestedingen van de consument zijn in de eerste plaats natuurlijk de inkomens. Ret is dan ook zaak, meer omtrent de
hoogte van de lonen te weten te komen. Ret loonniveau aileen zegt natuurlijk nog niets over het mogelijke bestedingspatroon; ook de prijzen van, met
name, de eerste levensbehoeften en de huren, zuBen daarbij betrokken moeten worden. Pas dan zou het mogelijk moeten zijn, uit te maken of het budget van de consument voldoende ruimte liet voor het kopen van een entreebiljet voor de schouwburg.
Of men ook over genoeg vrije tijd beschikte om de schouwburg te kunnen
bezoeken, zou uit te maken moeten zijn als de dagindeling van de verschillende groepen uit de samenleving in de beschouwingen betrokken wordt.
Lonen
Nijverheid
Over de hoogte van de lonen in het begin van de negentiende eeuw zijn wij
het meest uitvoerig ingelicht, als het gaat om het inkomensniveau van mensen die werkzaam waren in de nijverheid. Vooral de salarissen van ambachtslieden zijn door enkele onderzoekers aan het licht gebracht. Belangrijk onderzoek op dit gebied heeft bijvoorbeeld de historicus Noordegraaf
verricht, die de daglonen van ambachtslui in Alkmaar heeft weten te reconstrueren.66 Behalve aan de inkomens van ambachtsmensen die in de particuliere sector werkten, heeft hij enige aandacht besteed aan de bezoldigingen
van arbeidslieden in dienst van de overheid en aan die van werknemers in
min of meer fabriekmatig georganiseerde bedrijven - chocolademakerijen,
tichelbakkerijen, bierbrouwerijen, en dergelijke.
Zijn studie is vooral bruikbaar, omdat de bronnen hem in staat stelden binnen de beroepsgroepen een onderscheid aan te brengen tussen de lonen van
'meesters' en 'knechts' . De beloning hing af van de mate van vakbekwaamheid en scholing, van leeftijd en het aantal dienstjaren. Naast de geschoolde
meesters en vakbekwame knechts, de 'meesterknechts' of 'oudknechts' die
hun proef hadden afgelegd, waren bij de meeste beroepsgroepen ook lager
betaalde, ongeschoolde gezeBen en leerjongens werkzaam. Bij het metselambacht bovendien vaak nog zogenaamde 'opperlieden'. Deze oppers verrichtten doorgaans zwaar sjouw- en tilwerk, en kunnen eveneens beschouwd
worden als ongeschoolde werklieden.
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Een andere reden voor het belang van Noordegraafs onderzoek voor mijn
vraagstelling, is dat zijn onderzoeksobject een stad in Noord-Holland betreft; algemeen wordt gewezen op de economisch-geografische eenheid van
de kustprovincies - Holland, een deel van Utrecht en de noordelijkste gewesten, eventueel ook Zeeland - tegenover de rest van de Republiek en, later, van het Koninkrijk. 67 Een gebied dus waartoe ook Amsterdam behoort.
In deze he Ie regio zouden dus ook de inkomens op vergelijkbaar niveau
kunnen liggen. Toch blijft het natuurlijk de vraag of men de gesteldheid van
de lonen van de Alkmaarse ambachtsmensen zonder meer mag extrapoleren
naar de Amsterdamse inkomenssituatie. Noordegraaf typeert Alkmaar als
een 'middelgrote Hollandse stad met een overwegend op lokale en regionale
marktvorrning afgestemde han de Is- en verkeerssektor en met een hoofdzakelijk verzorgende nijverheid en winkelstand' .68 Amsterdam daarentegen
was een metropool, waar de economische activiteiten niet aileen verzorgend
waren, en dus gericht op de afzet en consumptie binnen de stad zelf, maar
ook stuwend, ten gevolge van de van oudsher belangrijke intemationale exportpositie van de stad. 69 Verschillen in de economische structuur van beide
steden waren er dus wei degelijk, en daarmee mogelijk ook in de hoogte van
de salarissen. Op basis van Amsterdamse loonopgaven uit de zestiende
eeuw meent Noordegraaf evenwel dat de verschillen slechts gering van omyang waren, wat hij in overeenstemming acht met de zojuist genoemde economisch-geografische eenheid. Sinds het boek van Noordegraaf is verschenen, zijn evenwel iets meer gegevens over de hoogte van Amsterdamse traktementen bekend geworden, ook over latere perioden. Deze opgaven zijn
doorgaans echter minder gedetailleerd. Daarom zal ik de hoogte van de
beloningen in Alkmaar vergelijken met het niveau van de Amsterdamse inkomens.
Een opvaUend kenmerk van de traktementen in de nijverheidssector is in
het algemeen de geringe mate van fluctuatie. Vanaf ongeveer 1650 bleven
met name de ambachtslonen op een relatief stabiel niveau. (De verdiensten
in de industrie waren flexibeler.) In Amsterdam is vooral gedurende de jaren
van 1762 tot 1867 sprake van zogenaamde 'loonstarheid', ondanks economische golfbewegingen en schommelingen in de vraag naar arbeid. 70 Dit
zou een weerslag kunnen zijn van de algemeen heersende politieke structuur, die gekenmerkt werd door 'fossilisatie'; de heersende klasse wilde de
bestaande - en voor haar gunstige - politieke structuur handhaven, en wenste
dan ook niet te tomen aan de contracten die dit bestel in stand hielden. Ook
de niet-heersende klasse beschouwde deze structuur als onveranderbaar.
Ook op economisch terrein zou deze mentaliteit tot uiting zijn gekomen
door een gebrek aan dynamiek, waardoor ook het bestaande loonpeil op hetzelfde nominale niveau gehandhaafd bleee'
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Voor een verklaring van dit verschijnsel - met name in het bouwvak wordt bovendien gewezen op het bestaan van een zogenaamde dubbele
arbeidsmarkt in het westen des lands, en de daarmee verbonden trekarbeid.
De arbeidsmarkt in de bouw werd aan de ene kant namelijk gevormd door
het traditionele ambacht. Deze bedrijfsvorm was tot in de negentiende eeuw
in feite gebaseerd op het oude gildensysteem. De organisatie was kleinschalig; het werk gebeurde grotendeels in de werkplaatsen, die eigendom waren
van de bazen. Zij hadden slechts een of enkele knechts in vaste dienst, die
een nauwe sociale relatie onderhielden met hun patroons. De arbeidsopdrachten - voomamelijk verbouw en vemieuwbouw - werden als loonwerk
verricht; de opdrachtgever kocht de benodigde materialen, en liet deze door
de ambachtslieden bewerken. Ret werk werd in 'daggeld' of 'daghuur' verricht: per knecht werd een bepaald dagloon aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Mede door het belang van de sociale relaties in het ambachtelijke netwerk, had de arbeidsmarkt weinig invloed op de hoogte van de 10nen. Een modemer stelsel in het bouwvak was dat van het aannemen en
aanbesteden. Rierbij werden de arbeidsopdrachten - vooral nieuwbouw voor een van te voren overeen gekomen bedrag aan een aannemer gegund,
die vervolgens de benodigde producenten inschakelde. Werklieden werden
dus per klus aangenomen; zij kregen stukloon uitbetaald. De aannemerij was
dan ook f1exibeler dan het ambacht; bij grote vraag naar arbeidskrachten
werden extra arbeiders van buiten de stad aangetrokken, die bij verminderde
vraag weer werden ontslagen. Veel van deze extra arbeidskrachten kwamen
uit de oostelijke provincies en uit Duitsland. Deze trekarbeid functioneerde
daardoor ook als een buffer die het loonpeil in de ambachtelijke sector star
hield; was er veel vraag naar arbeid, dan werd opwaartse druk op de lonen
van bouwvakkers voorkomen door het inschakelen van trekarbeiders. Aan
de andere kant oefende de trekarbeid geen neerwaartse invloed uit op het
loonpeil in de ambachtelijke sector, omdat de tijdelijke arbeidskrachten niet
of nauwelijks werden aangetrokken voor de verbouwingen die in het ambacht werden uitgevoerd. 72
Voor een goed begrip van het loonpeil in het begin van de negentiende
eeuw, dient men te beseffen dat de lonen van de arbeidsmensen in het ambacht afbankelijk waren van de !engte van de werkdag, die met de seizoenen
verschilde. Ret door kaarsen verkregen kunstlicht was erg zwak, zodat men
bij de arbeid gebruik maakte van het beschikbare daglicht. ' s Zomers werkte
men daarom langer dan in de winter. Amsterdamse ambachtslieden zouden
in de zeventiende eeuw in de zomer van vijf uur 's ochtends tot zeven uur 's
avonds in touw geweest zijn, wat - minus pauzes - een 'netto' -werkdag van
elf tot dertien uur betekende; in de winter bedroeg de arbeidsdag slechts zeyen tot acht uur. Roewel mogelijk in de loop der tijd een zekere nivellering
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tot stand gekomen is, werd ook in de negentiende eeuw de beloning nog aan
de lengte van de werkdagen aangepast: in de zomer werd 'lang loon' uitbetaald; 's winters 'kort loon' ; in de lente en herfst 'rniddelloon'. De
Amsterdamse inkomens-kalender zag er als voigt uit: vanaf de derde week
van maart tot de eerste week van oktober gold zomerloon; van de tweede
week van oktober tot de tweede week van november herfstloon; in de tweede week van november tot eind januari kreeg men winterloon, en daarna, tot
en met de tweede week van maart, lenteloon. Op jaarbasis hield dit in, dat
73
men ongeveer 93% van het zomerloon verdiende.
Op welk peil stonden nu de salarissen in de nijverheidssector in het begin
van de negentiende eeuw? Voor Alkmaar komt het volgende beeld naar vo74
ren . (Zie bijlage 2, tabel 1; Alkmaar.) Wat de lonen in het particuliere ambacht betreft: degenen uit deze sector die hoog gespecialiseerde of min of
meer artistieke arbeid verrichtten, zoals klokkenmakers of beeldsnijders,
verdienden vermoedelijk 's zomers minstens 30 stuivers per dag. Dit geldt
ook voor degenen die voor de uitoefening van hun beroep grote investeringen moesten doen, zoals schippers of slikkers (baggeraars). Bij sommige
gespecialiseerde beroepen was het traktement zo hoog, dat nauwelijks nog
van ambachtslieden gesproken kan worden ; van een landmeter met zijn
75
knecht is bekend dat zij samen zeven gulden per dag kregen uitbetaald.
Van het middel- en kortloon bij deze beroepen zijn geen bedragen opgegeyen.
De daglonen van de overige geschoolde ambachtsmensen in deze sector meesters en oudknechts - verschilden in het begin van de negentiende eeuw
op het eerste gezicht onderling niet vee!. Een meester verdiende in de zomer
26 tot 28 stuivers per dag; een meesterknecht 24 tot 26 stuivers. De salarissen in de andere seizoenen waren bij beide groepen nagenoeg gelijk: het
officiele middelloon varieerde zowel bij meesters als knechts van 23 tot 28
stuivers; het kortloon van de meesters liep uiteen van 20 tot 24 stuivers, terwijl dat van de knechts 20 stuivers bedroeg. Toch kunnen de feitelijke verschiIIen in de hoogte van het inkomen van meesters en oudknechts groter
geweest zijn dan bovengenoemde bedragen suggereren. Het was namelijk ook in Amsterdam, hier vermoedelijk sinds het einde van de zestiende eeuw
- gewoonte dat een meester ten eigen bate, voor iedere knecht die hij in
dienst had, een toeslag aan de opdrachtgever in rekening bracht. Zo'n toeslag zou - in Amsterdam althans - in de orde van twee tot zeven stuivers per
knecht hebben gelegen. 76 Het bedrag werd meestal van het knechtsloon ingehouden. Ais deze inhouding niet al in de opgegeven inkomens van meesters en knechts verdisconteerd is geweest, dan zou het mogelijk zijn dat de
ambachtsbazen aanzienlijk meer hebben verdi end dan uit de vermelde inkomens blijkt; het kwam wei voor, dat een baas een stuk of tien knechts in
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dienst had. Tegelijkertijd zou het inkomen van de knechts dan enkele stuivers minder zijn geweest. Noordegraaf gaat er vooralsnog vanuit dat de extra bedragen al van de knechtslonen waren afgehouden, en dat de opgegeven
salarissen van meesters en knechts dus de daadwerkelijk uitbetaalde inkomens waren.
Van de ongeschoolde ambachtslieden kregen de opperlieden aan het einde
van iedere zomerdag 18 tot 20 stuivers uitbetaald; in het voor- en najaar 16
stuivers; en op de kortste dagen niet meer dan 14 stuivers. Maar daarvan
was vermoedelijk een bedrag van twee stuivers bedoeld als 'biergeld'. Hiervan moest het door de baas verstrekte bier worden gekocht. Als dit ook in de
negentiende eeuw nog de gewoonte was, dan had dit tot gevolg dat het werkelijk te besteden inkomen van de opperlieden twee stuivers lager was. Gezien het feit dat deze post toen niet meer apart op de kwitanties vermeld
werd, is het mogelijk dat in deze peri ode geen bier meer verstrekt werd, omdat men was overgegaan op het drinken van koffie en thee. Of deze dranken
ook bij de patroon gekocht moesten worden, is niet duidelijk.
Naast opperlieden konden bij een ambachtsbaas nog diverse andere ongeschoolde gezellen, en ook leerjongens in dienst zijn. Zij werden doorgaans
laag betaald - afhankelijk van bekwaamheid, leeftijd en aantal dienstjaren -,
maar exacte opgaven van hun inkomsten worden niet vermeld.
Over de lonen van de vakbekwame arbeidsmensen in dienst van de overheid (stad en waterschap), is minder bekend. Als even wei de lonen van de
timmerknechts die in de Schermeer onderhoudswerk verrichtten aan de molens van het waterschap, maatgevend zijn voor aile geschoolden in deze sector, dan hebben zij minder verdiend dan hun collega's in het ambacht; de
timmergezellen in de Schermeer ontvingen namelijk slechts 22 stuivers
lang, en 18 stuivers kort loon. Laag betaalde knechts die sjouw-, schoonmaak- of grondwerk voor de stad verrichtten, verdienden 15 tot 16 stuivers
lang loon, 14,5 stuiver middelloon en 12 tot 13 stuivers kort loon.
De daglonen van ongeschoolde arbeiders in de fabriekmatig georganiseerde bedrijven lagen op hetzelfde niveau als de inkomsten van sjouwers, vuilnismannen en andere ongeschoolden in dienst van de stad. De geschoolde
knechts verdienden in deze bedrijfstak echter minder dan hun vakbekwame
collega's bij de overheid en in het ambacht: zij kregen niet meer dan 16 tot
20 stuivers lang loon. Voor zover bekend, verdienden vrouwen minder dan
mannen, zowel voor gelijksoortig, als voor ongelijksoortig werk. Vrouwen
en kinderen hebben mogelijk zelfs 40 tot 50 procent minder verdi end dan
77
mannelijke, ongeschoolde arbeiders.
Hoe verhouden deze cijfers zich nu tot de lonen van vergelijkbare beroepen in Amsterdami 8 In het particuliere ambacht zijn de verschillen tussen
beide steden inderdaad niet a1 te groot geweest. (Zie bijlage 2, tabel 1.) De
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Amsterdamse meesters in deze sector verdienden enkele stuivers meer dan
hun Alkmaarse collega's, maar bijzonder opvallend is het onderscheid niet.
De lonen van de opperlieden in de twee plaatsen waren nagenoeg hetzelfde.
Ook de meesterknechts in deze sector kregen in beide steden ongeveer hetzelfde dagloon uitbetaald. Dit zal dan ook wei gegolden hebben voor de
ongeschoolde gezellen. Verschillen zijn er wei in de overheidssector en bij
de 'fabrieken' . De inkomsten van de meesterknechts betaald door de stad
Amsterdam, zijn fors hoger geweest dan de traktementen van degenen die
door de gemeente Alkmaar of het waterschap betaald werden. Hetzelfde
geldt mutatis mutandis voor de sjouwerlieden in dienst van Amsterdam. En
hoewel van de ongeschoolde werknemers in de fabriekmatig georganiseerde
bedrijven in de hoofdstad slechts een gemiddeld loon is aangegeven, lijkt dit
toch te wijzen op hogere salarissen voor de 'fabrieks'arbeiders in de metropool. Opvallend is nog, dat de lonen van de gewone, ongeschoolde knechts
die door Amsterdam betaald werden, zo varieerden. Ii< vermoed dat bij deze
opgave te weinig rekening is gehouden met leeftijd, aantal dienstjaren en
dergelijke van de betreffende knechts, waardoor de best en laagst betaalden
onder een noemer zijn gevat. Ais dit zo is, zouden de bezoldigingen van de
hoogst betaalde ongeschoolde arbeidskrachten in Amsterdamse overheidsdienst niet vee I hebben afgeweken van de verdiensten van hun collega' s in het particuliere ambacht in de hoofdstad.
Overigens geven in het algemeen de daglonen een te rooskleurig beeld van
de inkomenssituatie in de nijverheid. Men kreeg immers niet iedere dag het
volle loon uitbetaald; de beloning verschilde niet aileen per seizoen, maar
was, op jaarbasis, ook afhankelijk van het aantal zon- en feestdagen , van
ziekte, familieomstandigheden, verlet wegens slecht weer, en van werkloosheidsinvloeden. De daglonen kunnen daarom niet zonder meer met 365
vermenigvuldigd worden om inzicht in het jaarsalaris te verkrijgen. De dagen waarop niet of slechts gedeeltelijk gewerkt werd in verband met
individuele omstandigheden en met weers- en werkloosheidsinvloeden, zijn
echter moeilijk te kwantificeren . Wei zijn pogingen gedaan om het normale
maximum aantal arbeidsdagen in een jaar te achterhalen. Noordegraaf komt
voor de negentiende eeuw tot een schatting van 300 dagen per jaar; daarbij
werkten bazen dikwijls meer dan knechts. Sjouwers zouden rond 1850
maximaal 270 dagen hebben gewerkt. 79 Ook in de Amsterdamse stadshoutvesterij werd - gemiddeld - 300 dagen per jaar door een vaste arbeider ge80
werkt. Dit aantal wijkt niet vee 1 af van het aantal dagen waarop in Amsterdam gewerkt MOCHT worden; sinds de Alteratie in 1578 was het in de
hoofdstad toegestaan op bijna 312 dagen te werken: aile dagen behalve zondagen, Pasen, Pinksteren, Kerstmis en Hemelvaart.8 ! Op grond van deze gegevens en van die met betrekking tot de lonen in de verschillende seizoenen,
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kunnen we een schatting geven van de maximum jaar- en weeksalarissen. 82
(Zie bijlage 2, tabel 2.) Ik heb daarvoor een arbeidsjaar van 300 dagen, een
rniddelloon van 80, en een kort loon van 90% van het zomerloon verondersteld. 83 Een gunstige invloed op het inkomen kan overigens zijn uitgegaan
van de gesignaleerde gewoonte om, in plaats van het gewone aantal van vier
schaften waarin de werkdag was verdeeld, vijf schaften per dag of een extra,
zevende dag per week uit te betalen. Het is niet helemaal duidelijk of hiervoor altijd overwerk moest worden verricht, maar in enkele gevallen lijken
de extra uitkeringen uitsluitend een verkapte, illegale, loonsverhoging te
zijn, bedoeld om werklieden aan zich te blijven binden. 84 Als ik de literatuur
op dit punt goed begrijp, waren deze loonsverhogingen echter niet structureel van aard. Behalve door dergelijke financiele meevallers werd het inkomen soms ook verhoogd door douceurtjes bij feestelijke gelegenheden,
zoals de jaarwisseling. Zulke gratificaties lijken echter slechts sporadisch te
zijn uitgereikt. 85
Financiele tegenvallers waren er daarentegen ook, en zij traden waarschijnlijk zeer frequent op. Door zeer veel werklieden, vermoedelijk vooral
door de lager betaalden, zullen de geschatte jaarsalarissen bij lange na niet
gehaald zijn. Vooral de seizoenswerkloosheid zal velen parten hebben gespeeld. Tijdens de winter lagen vele ondernemingen zo goed als stil. Het is
mogelijk dat vooral degenen die bij hun arbeid sterk van het weer afuankelijk waren, in die periode nauwelijks iets verdi end hebben; naast opgaven
van rond 300 werkdagen per jaar komen bij enkele beroepsgroepen ook
aantallen van 240 en 226 dagen per jaar voor. Als in de winter niet gewerkt
werd, betekende dit een extra inkomensderving van ongeveer twintig procent. Door arbeid van vrouw en kinderen kon het gezinsinkomen misschien
enigszins worden verhoogd, maar gezien hun geringe verdiensten, zal dit
niet veel zoden aan de dijk hebben gezet. 86
De lonen van werklieden in andere economische sectoren dan de nijverheid zijn vermoedelijk aan grotere schommelingen onderhevig geweest. Dit
geldt vooral voor bedrijven die afuankelijk waren van de internationale handel, zoals scheepswerven en trafieken. Hier was vermoedelijk de economische conjunctuur van groter belang voor de ontwikkeling van de lonen. Ook
de inkomens van enkele nijverheidslieden die met deze sector verbonden
waren, zullen minder star van karakter geweest zijn. Van een scheepmakersknecht - in de Rijp - is bekend dat in het begin van de negentiende eeuw zijn
verdiensten in verschillende jaren steeds op een ander niveau lagen, en zelfs
binnen een jaar uiteen konden lopen van 16 tot 30 stuivers; hierbij was geen
sprake van een ambachtelijke verhouding van lang, middel- en kortloon. 87
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De economische en maatschappelijke dienstensector
Er is bij mijn weten niet echt systematisch onderzoek gedaan naar de salarissen in de economische en maatschappelijke dienstensector, maar over de
traktementen van enkele beroepen in deze branche is weI enige informatie
beschikbaar. 88 Ik zal hier geen uitputtende opsomming geven van aIle bekende salarissen maar zal volstaan met enkele voorbeelden van de lonen van
beroepsbeoefenaars die tot de onderste lagen van de sociale cJassificering
kunnen behoren.
Evenals de inkomens van de ambachtslieden, bleven de wedden van de
ambtenaren in de eerste helft van de negentiende eeuw stabiel. 89 De salarissen verschilden onderling wei, ook bij vergelijkbare functies; ik neem aan
dat daarbij factoren als zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en grootte van
de dienst een rol hebben gespeeld. Zo verdiende een bode bij de financieie
commissie voor de 'gewapende burgerwacht' in 1807 f500,=, en eenzelfde
functionaris bij de 'desolate boedelkamer' - waar boedels van faillieten werden beheerd - in hetzelfde jaar f900,=. Wanneer nog emolumenten werden
verstrekt, kon het inkomen van een bode ook oplopen tot f1 000,= jaarlijks,
zoals bij het 'algemeen bestuur' van de stad het geval was. Een lagere klerk
bij de gemeente Amsterdam had een jaargeld van f450,=, maar de eerst verantwoordelijke schrijvers op de secretarie verdienden niet minder dan
0500,= 's jaars. De laagste genoemde traktementen van boekhouders waren
van een vergelijkbaar niveau als de opgegeven salarissen van meesterknechts - 30 en 32 stuivers per dag bij de schuitemakerswerf -, maar degene
die de boekhouding van de genoemde boedelkamer moest bijhouden, kreeg
een jaarwedde van f1900,=. De 'opperboekhouder/concierge' van de Bank
van Lening incasseerde naast een jaarinkomen van flI80,=, een bedrag van
0350,= aan emolumenten. De vermelde bezoldigingen van penningmeesters in dienst van de stad Amsterdam liepen uiteen van f400,= tot
fl200,= a fl300,= per jaar. Ook de salarissen van controleurs, toezichthouders en dergelijken verschilden. Yoor de controle op de kleine pandjeshuizen kreeg een functionaris f400,=. Een marktmeester verdiende ongeveer evenveel, maar genoot bovendien het voorrecht van een vrije woning.
Een iets beter betaalde baan was die van hortulanus, toezichthouder op het
tuinwerk in de hortus medicus; zijn jaarwedde bedroeg f500,=, waarnaast
een gratis woning, verlichting en verwarming werd verstrekt. Nog lucratiever was die van keurmeester van de zijdehal; f900,= aan traktement en
f400,= aan emolumenten jaarlijks.
Over de inkomens van het lagere onderwijzend personeel in Amsterdam is
niet veel bekend. Onderwijzers op het platteland zullen hun beroepsstatus
even wei niet aan het inkomen te danken hebben gehad; zij werden - ook in
Noord-HoIland - soms met minder dan 000,= per jaar bezoldigd. 90 Mogelijk
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verdienden onderwijzers in de hoofdstad meer. Onderwijzend personeel aan
de Amsterdamse Latijnse scholen lijkt namelijk weI hogere wedden genoten
te hebben dan hun colIega's in de provinciesteden. 91
In de economische dienstensector vervulde de kleinhandel een belangrijke
rol. Hoewel het inkomen van de meeste winkeliers niet precies bekend is,
zal het overgrote deel van de kleine neringdoenden in Amsterdam jaarlijks
niet veel inkomsten hebben genoten. Zowel uit de patentregisters als uit de
registers op het koffie- en theegeld blijkt, dat de meeste winkeliers in de
laagste belastingcategorieen waren opgenomen. In 1800 werd maar liefst
91 % van de winkeliers in het 'koffie- en theegeld' aangeslagen voor bedragen minder dan f4,= , waarmee zij in de laagste twee belastingklassen vielen; in 1810 betaalde bijna 70% van de winkeliers fl,=, het laagst mogelijke
bedrag, aan patent. Dit alles duidt op een geringe ornzet, omdat op basis
hiervan door de winkeliers belasting moest worden betaald. 92 Ais men de inkomstenberekeningen voor 1850 mag extrapoleren, dan hebben de inkomens van de meeste winkeliers ook in de eerste helft van de negentiende
eeuw niet veel meer dan f300,= jaarlijks bedragen. 93 Overigens verdienden
veel winkeliers in tabak meer dan andere kleine detailhandelaars. Ook bakkers hadden een beduidend hoger inkomen: dikwijls f600,= a t700,= per
jaar. Slagers waren doorgaans nog welvarender en zouden meer dan f800,=
per jaar hebben verdiend. Ret inkomen bij de kleine neringdoenden hing
bovendien af van de wijk waar men zijn winkeltje dreef; kleine handelaars
in de armere buurten als de 10rdaan, de Oostelijke en Westelijke eilanden en
de 10denbuurt, verdienden in het algemeen veel minder dan winkeliers die
hun bedrijf voerden aan de Grachtengordel, en op de Nieuwe Zijde van de
Oude Binnenstad. 94
Hoewel dus, vooral bij de ambtenarij en de kleine detailhandel, binnen dezelfde beroepen in de dienstensector meer en minder grote verschillen in inkomen hebben bestaan, zijn de inkomens van vooral veel lagere ambtenaren
en van de meeste winkeliers nauwelijks hoger zijn geweest dan de traktementen van de beter betaalde werklieden in de nijverheid. Globaal gesproken verdienden deze groepen ongeveer f300,= tot f400,= per jaar, wat weI
beschouwd wordt ais een minimuminkomen. 95
Dagindeling

Zoals gezegd, was de lengte van de werkdag afhankelijk van de seizoenen.
's Winters werkten ambachtslieden korter. Dit is van beiang, omdat juist in
dit seizoen het theater in het eventueie uitgaansleven van belang was; de
openstelling van de Stadsschouwburg duurde van eind augustus tot eind
mei. Over de werkdagen worden wij ook gelnformeerd in het eerder ge-
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noemde rapport over de levenswijze van de Amsterdamse bevolking, van
burgemeester Van Brienen. Hierin wordt, behalve aan de werktijden, ook
aandacht besteed aan andere aspecten van de dagindeling, zoals de tijdstippen waarop gegeten en geslapen werd. 96 Degenen die door de burgemeester
tot de derde stand gerekend werden - arbeiders, ambachtsknechts, viswijven
e.d. -, werkten volgens hem tot zes of zeven uur 's avonds, maar gezien de
aanpassing van de werktijden aan de seizoenen, veronderstel ik dat dit tijdstip een soort gemiddelde geweest zal zijn. Arbeiders gebruikten om twaalf
uur 's middags het warme middagmaal en, naar ik aanneem, een kleinere
maaltijd na afloop van het werk. Hiervoor zulIen dus weinig huishoudelijke
voorbereidingen nodig geweest zijn. Omdat zij 's winters minder lang doorwerkten, is het waarschijnlijk dat deze mensen in elk geval in dit seizoen
wei bijtijds in de schouwburg aanwezig konden zijn; het spektakel begon
doorgaans om een uur of zes - soms ook een half uur eerder of later. Helemaal geen probleem was er - wat de beschikbare vrije tijd betreft -, als het
waar is dat werklieden op maandag 'vrij' hadden, zoals door Van Brienen,
maar ook regelmatig door toneelrecensenten beweerd wordt; velen zouden
'maandag houden' .97 Het tijdstip waarop de voorstellingen waren afgelopen
- normaliter rond elf uur maar ook wei later -, zal voor de meeste arbeiders
ook in de winter echter wei bezwaarlijk geweest zijn; zij gingen al om een
uur of negen, tien naar bed. Ais dan ook degenen die men tot de derde stand
rekende, financieel in staat zouden zijn geweest de schouwburg te bezoeken,
dan zal voor zo'n uitstapje de zaterdag het meest geschikt geweest zijn; 's
zondags immers werd er niet gewerkt. Beide dagen, zaterdag en maandag,
worden als specifieke uitgaansdag voor de derde stand beschouwd.
Duidelijk beter met de openingstijden van de schouwburg te verenigen,
was de dagindeling van degenen die tot de 'eerste' en 'tweede' standen behoorden, althans in de vroege negentiende eeuw. Hun arbeidsdag duurde 's
winters van acht tot vier of vijf uur. De 'eerste' stand gebruikte het warme
middagmaal wanneer men om die tijd terug kwam van de beurs, en laat op
de avond nog een licht souper; men ging tegen middernacht naar bed. De
'tweede' stand at om een uur of twee 's middags warm, en dronk na afloop
van de werkdag, om vier of vijf uur, thee. Ook mensen uit deze sociale laag
gebruikten nog een licht avondmaal voor zij om tien of elf uur naar bed gingen. 98 's Avonds was er dus tijd voor vermaak, en daartoe behoorde volgens
Van Brienen ook het schouwburgbezoek. Langzamerhand lijken de gewoonten van de 'gegoede' burgers echter veranderd te zijn; in 1840 wordt in
een artikel over de Stadsschouwburg geschreven dat 'bij de veranderde zeden van dezen tijd, de handhaving van het v66r 50 jaren reeds bestaande uur
van aanvang (6 ure) een groot struikelblok is, voor velen, wier beroeps of
andere bezigheden eerst na dien tijd eindigen'; en deze scribent had hier-
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mee, als ik het goed zie, niet de laagste stand op het oog.99 Ook elders wordt
dikwijls geklaagd over het voor deze groep ongelukkig gekozen tijdstip
waarop de voorstellingen in de Stadsschouwburg begonnen. De recensent
van de Nieuwe Amsterdamsche Courant en Algemeen Handelsblad merkte
in 1836 op
'dat het wei te wenschen zijn zoude, de tooneelvoorstellingen een uurtje later
aan te vangen; men zoude alsdan zijne zaken na de heurs bedaardelijk kunnen
afdoen, zich kleeden en op zijn gemak eten, zonder het naar de Hollandsche Komedie08aan, tot eene zaak van twee dagen huishoudelijke voorbereiding te maken'.'

Prijzen
Van belang voor de levensstandaard van de bevolking aan de onderkant van
de sociale ladder zijn vooral de prijzen van de eerste levensbehoeften, waarvan voeding, huur, kleding en verwarrning de belangrijkste zijn. Daarnaast
werd een tamelijk groot gedeelte van het budget uitgegeven aan rijks- en
gemeentelijke belastingen. 101 In beperk mij hier in eerste instantie tot de
prijzen van voeding en huur.

Voeding
Van aile bestedingen legden in de negentiende eeuw de uitgaven aan voedingsmiddelen de grootste druk op het budget van de arbeidsmensen, zo
wordt in vele onderzoeksverslagen betoogd. Een precieze reconstructie van
het aandeel hiervan in het bestedingsbedrag van de negentiende-eeuwse
consument is echter een hachelijke zaak. Wij weten bijvoorbeeld niet nauwkeurig welke hoeveelheden men gebruikte, hoe het precies zat met de
lO2
substitueerbaarheid van diverse produkten en het belang dat de gebruiker
hechtte aan sommige artikelen - ook ten opzichte van niet-eetbare zaken zoals lootjes voor het toneel. Helemaal moeilijk wordt het, als wij ook nog het
koopgedrag binnen de verschillende sociale bevolkingsgroepen willen
reconstrueren. I03 Aan een dergelijke reconstructie waag ik mij dan ook niet.
Wat ik hier weI wil proberen, is een ruwe schatting te geven van het minimale percentage van het inkomen dat besteed zou worden aan voeding, als
men zijn dieet uitsluitend zou beperken tot de goedkope basisprodukten granen en aardappels. Een theoretische situatie dus, hoe weI ook in werkelijkheid vermoedelijk het grootste deel van het menu van de negentiende-eeuwse arbeiders uit deze voedingsmiddelen was samengesteld: volgens Block104
mans en Prevenier 44%, voor arbeiders in de laagste 100ncategorie.
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Van de granen is hier vooral rogge belangrijk, omdat dit produkt kwalitatief het goedkoopste was; voor het geringste bedrag werden de meeste calorieen geleverd. Aardappelen waren kwantitatief het laagst in prijs; voor de
kleinste som werd de grootste hoeveelheid geleverd. Zo'n schatting vergt
enig rekenwerk, en de precisie daarvan kan gemakkelijk de indruk wekken
dat de resultaten even stellig zijn als de cijfers doen vermoeden. Dit zou
echter niet terecht zijn, omdat bij deze schatting uitgegaan wordt van enkele
axioma's. Deze vooronderstellingen zijn echter niet helemaal uit de lucht
gegrepen; ik ben bij mijn berekeningen uitgegaan van voor de consument
budgettair relatief rooskleurige omstandigheden: naast een veronderstelde
beperking van het menu tot roggebrood en aardappels, heb ik steeds het
hoogst vermelde inkomen aangenomen; heb ik verondersteld dat er geen
werkloosheid optrad; en ben ik uitgegaan van een bescheiden gezinsomvang
van vier personen. Verder heb ik een calorisch minimum van 2500 kilocalorieen verondersteld, hoewel dit in feite een enigszins anachronistische
werkwijze is; de tijdgenoot had nog geen weet van een dergelijke uitdrukking van voedingswaarden, maar dacht in hoeveelheden. I05 Bij een
geringer verbruik dan 2500 calorieen zal mijns inziens echter toch groot belang gehecht zijn aan het kopen van extra voedingsmiddelen. Ook zonder
besef van de calorische waarden van voedingsprodukten, zal men bij een gering energiegebruik hongerig geweest zijn, en eventuele extra stuivers wellicht eerder aan een extra emmer aardappelen dan aan een lootje voor de
schouwburg besteed hebben.
Voor de vaststelling van het aantal kilocalorieen per produkt ben ik uitgegaan van de gegevens die Van der Maas en Noordegraaf in navolging van
het Voorlichtingsbureau voor de Voeding vermelden. Dit betreffen dus huidige voedingswaarden, die in de negentiende eeuw wei kunnen hebben gevarieerd, omdat wij de kwaliteit van de toenmalige produkten niet kennen.
Bij gebrek aan andere gegevens, heb ik mij toch op deze cijfers moeten verlaten. Ook zijn wij niet op de hoogte van de bereidingswijze van aardappelen. Dit speelt een rol, omdat aardappels in de schil maar ook van hun jasje ontdaan, kunnen worden gekookt, wat gevolgen heeft voor het totale aantal calorieen. I06 Ik heb daarom beide manieren van bereiding verwerkt. Prijzen van tarwe- en roggebrood en van aardappelen worden vermeld in een
scriptie van H. Muskee. 107 Het betreffen jaaropgaven van de peri ode 18161856 voor tarwe en rogge, en van 1817-1855 voor aardappelen. Omdat ik
hier niet in de eerste plaats gei'nteresseerd ben in prijsontwikkelingen, maar
in een 'statische' prijs, ben ik uitgegaan van de gemiddelde graanprijzen
voor de peri ode 1816-1841, en van de gemiddelde aardappelprijzen voor de
jaren 1817-1840/41. Deze laatste prijzen verschillen overigens per soort
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aardappel; Zeeuwse aardappelen waren duurder dan Friese. Beide prijzen
zijn apart doorberekend. (Zie voor deze berekening bijlage 1.)
Het resultaat van de berekeningen is opgenomen in de tabellen 3 tot en
met 5, van bijlage 2. Volledigheidshalve dient vermeld, dat ik geen rekening
heb gehouden met tamelijk onzekere factoren als vergroting van het gezinsinkomen door (slecht betaalde) arbeid van vrouw en kinderen, en hogere
weeklonen door uitbetaling van meer schaften of een zevende dag.

Huur
Woninghuur vormde, na voedsel, de grootste uitgavenpost in het budget van
de armere lagen van de bevolking.108 Volgens Diederiks varieerde de hoogte
van de jaarhuren in 1810-1813 van flO,= tot f3890,=. Hij baseert deze gegevens onder meer op zogenaamde wijkboeken, die gebruikt werden voor de
vaststelling van het bed rag dat betaald moest worden voor vrijstelling van
militaire inkwartiering. De helft van de in deze boeken opgegeven huren bedroeg minder dan f150,= per jaar; en verreweg het grootste aantal huurI09
prijzen lag tussen de f50,= en f1 00,= jaarlijks. Zulke bedragen zijn natuurlijk vooral afhankelijk van de soort woning: grootte, ligging, kwaliteit etcetera. Lesger heeft een, wat grover maar werkbaar, onderscheid gemaakt in
vier categorieen huizen: de eerste en goedkoopste groep betreft de eenvoudige woningen, die veelal bestonden uit een kelder of een of twee kamertjes;
de duurste categorie omvat de grote, kwalitatief goede herenhuizen aan de
grachtengordel en in andere 'betere' gedeelten van de oude stad; en de twee
andere rubrieken behelzen de huizen tussen deze twee uitersten in. Uit de
bijlagen die Lesger heeft opgenomen, valt op te maken dat de huren van de
eenvoudige woningen in de peri ode van circa 1800 tot 1850 ongeveer f20,=
tot f100,= per jaar bedroegen. De ondergrens ligt hier dus iets hoger dan bij
Diederiks, wat vermoedelijk te maken heeft met de aard van de gebruikte
bronnen: Lesger heeft de archieven van instellingen die woningen verhuurden bestudeerd, die de 'allerschamelste' onderkomens niet exploiteerden.
De huurprijzen van de iets betere huizen varieerden volgens hem van ca.
f1 00,= tot f400,= per jaar, terwijl de huur in de duurste categorie huizen in
het begin van de negentiende eeuw tot f1800,= kon oplopen. 110
Mij gaat het hier vooral om de huurprijzen van de eenvoudigste woningen.
Volgens Lesger bewoonde ook de 'beter betaalde ambachtsman' deze huizen, en mij lijkt inderdaad een huishuur van ongeveer f100,= voor het
merendeel van de mensen die de minder betaalde banen bekleedden, het absolute maximum dat zij zich konden veroorloven; zelfs voor de goed betaalde onderbazen betekende een bedrag van f1 00,= al ongeveer 15 procent van
hun inkomen. De meeste andere werklieden zouden met een dergelijke som
ruimschoots 25 procent van hun salaris aan huur kwijt geweest zijn. (Zie
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bijlage 2, tabel 6.) Dit betekent dat de meeste mensen aan de onderkant van
de sociale ladder, en niet eens de allerarmsten, eenvoudige kelder- en kamerwoningen zullen hebben bewoond, en dan nog vermoedelijk de minder
dure appartementen daarvan. Ais we literaire beschrijvingen voor waar mogen aannemen, dan zien we van dat verschijnsel ook een bevestiging in
Multatuli's Woutertje Pieterse. Dekkers' geesteskind 'meester Pennewip'
hanteerde immers een maatschappelijke indeling, waar 'heellaag [... Jen vrij
nabij de mosselen, [... J de zevende onderafdeling der IIIde klasse van de
burgerstand' gesitueerd was. Op dit niveau beyond zich ook Pennewips
leerling Woutertje, het zoontje van een schoenenwinkelier. Ret gezin Pieterse huisde op de 'Tweede verdieping. Twee schuiframen. Kleine achterkamer
die inspringt om de binnenplaats,' III waaruit valt op te maken dat hen als
woonruimte twee kamers ter beschikking stonden.
De goedkoopste huizen, waarvoor minder dan f50,= moest worden betaald, werden bewoond door slecht betaalde en ongeschoolde werklieden,
zoals kruiers en sjouwers. 112
Concluderend: bij een veronderstelde minimale uitgave aan voeding (een
calorisch minimum, bereikt met de consumptie van aileen rogge en aardappelen) en een minimale huur van ongeveer 10% (waarbij aileen huizen van
minder dan f50,= per jaar in aanmerking zijn genomen), blijkt dat opperlieden en slecht betaalde, geschoolde knechts in de fabrieken hiermee al
ongeveer 48 tot 70 procent van hun inkomen kwijt waren, afhankelijk van
het feit of zij rogge, geschilde of ongeschilde, goedkopere of duurdere
aardappelen aten. (Zie bijlage 2, tabel 7.) Dat dit een zeer aanzienlijk bedrag
genoemd mag worden, blijkt als men bedenkt dat minimaal ook uitgaven
moesten worden gedaan voor de aanschaf van brandstof, zeep, en garen en
band voor het herstellen van kleding. Het is moeilijk te achterhalen hoeveel
hieraan gemiddeld besteed moest worden, maar als ik uitga van een bedrag
van fl,= per week, wat bij vergelijking met de vermeldingen in overgeleverde Amsterdamse arbeidersbudgetten niet ondenkbaar is, dan betekent dit dat
deze groep nog ongeveer 20 procent extra moest uitgeven. Aangezien deze
bedragen al besteed moesten worden bij budgettair zeer gunstige omstandigheden, en bovendien de aanschaf van zaken zoals kleding en huisraad nog
geheel buiten beschouwing gelaten is, is het niet zeer waarschijnlijk dat
mensen met een dergelijk inkomen geld hebben kunnen overhouden voor de
schouwburg. De werkelijk gemaakte kosten zullen immers doorgaans nog
veel hoger zijn geweest. Lang niet ieder menu zal bijvoorbeeld beperkt zijn
geweest tot goedkope aardappels of roggebrood aileen; deze gerechten zullen meestal op zijn minst geserveerd zijn met zout,113 of misschien met enige vorm van vet. Ook dranken waren niet zonder meer gratis; v66r de invoering van de waterleiding kocht men in Amsterdam aan waterschuiten
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Vechtwater (5 cent per liter) I 14 of dronk men koffie of thee. Bovendien zullen veel gezinnen meer dan twee kinderen hebben geteld; in slechts een van
de zeven door mij geraadpleegde Amsterdamse budgetten werd melding gemaakt van een gezinsgrootte van vier personen, de andere gezinnen bestonden op zijn minst uit vijf personen. En (seizoens)werkloosheid was geen onbekend verschijnsel. Waarschijnlijk beschikten deze mensen dan ook vaak
over te weinig financiele middelen om zelfs aan hun primaire levensbehoeften te kunnen voldoen. Zij schommelden dan ook rond de armoedegrens, die wei gesteld wordt op een inkomen van vijf a zes gulden per
week. I 15
Een soortgelijke conclusie geldt ook voor andere ongeschoolde knechts en
voor veel meesterknechts. Zij zaten weliswaar iets mimer in hun financiele
jasje dan de laag betaalde opperlieden, maar ook voor hen zal het zeer moeilijk geweest zijn om extra geld over te houden, zeker omdat de
omstandigheden dikwijls heel wat minder rooskleurig zuBen zijn geweest
dan hier verondersteld is. Dit zal ook hebben gegolden voor ambtenaren en
winkeliers met een jaarinkomen van ongeveer f400,= .
Hoog gespecialiseerden, meesters en zeer goed betaalde werknemers bij
de overheid en in de fabrieken hielden na aftrek van de kosten voor basisvoeding, huur (en brandstof, zeep en dergelijke) iets meer over. Toch zal het
ook voor hen niet eenvoudig geweest zijn geld voor de schouwburg over te
houden; ook voor hen zuBen de omstandigheden niet al te ongunstig geweest moeten zijn, en misschien zuBen zij daarvoor andere aankopen hebben moeten uitsteBen, of de aanschaf van bepaalde produkten tijdelijk door
goedkopere hebben moeten vervangen.
Een en ander blijkt eens te meer als de theoretisch verkregen kosten aan de
in werkelijkheid gedane uitgaven getoetst worden. Hiertoe staan ons enkele
arbeidersbudgetten ter beschikking. Ik heb hiervoor aIleen Amsterdamse
budgetten geraadpleegd; in andere steden, met name die in het oosten en op
het platteland, verschilden de lonen en prijzen nogal eens van de Amsterdamse. Het gaat om zeven huishoudboekjes: vijf van arbeiders bij een
machinefabriek en scheepswerf; een van een Amsterdamse houtzagersknecht; en een van een ambachtsman. 11 6 Ik heb voor deze vergelijking de
uitgaven aan aardappels of rogge bij een calorisch minimum, en aan een
huur van 10 procent, afgezet tegen de relatieve uitgaven aan voedingsmiddelen en huur die in de budgetten vermeld zijn. Daarbij ben ik uitgegaan van
de gezinsgrootte, en van het inkomen zoals in de huishoudboekjes vermeld,
en tevens van de prijzen van rogge en aardappelen van het in de kasboekjes
11 7
'
verme Ide Jaar.
Dan blijkt, dat het totale bedrag dat in werkelijkheid aan aardappels en
brood (waaronder ook tarwebrood) werd uitgegeven, weliswaar lager was
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dan het theoretische bedrag, maar dat de som die men aan het totale pakket
voedingsmiddelen besteedde, weI grofweg overeen kwam met het theoretische totaa!. (Zie bijlage 2, tabel 8.) De theoretische minimum schattingen
zijn dan ook waarschijnlijk tamelijk reele voedingskosten geweest. Dit bevestigt ook de veronderstelling dat de externe omstandigheden niet al te ongunstig mochten zijn, wilde men zich een avondje toneel kunnen permitteren; van de werklieden die de huishoudboekjes hebben nagelaten, zouden
misschien aIleen de twee hoogst betaalden, en waarschijnlijk met enige
moeite, zich een schouwburgkaartje hebben kunnen veroorloven, hoewel de
aankoop van een lootje in deze administratie niet werd vermeld. Daarbij was
het geringe aantal kinderen van de minst rijke van de twee, financieel gezien
duidelijk in zijn voordee!. Ook de conjunctuur speelde vermoedelijk een rol;
in de jaren waarvan in de kasboekjes sprake was, lagen de prijzen op een
hoger niveau dan in de hier onderzochte, eerdere, peri ode het geval was. Later is het misschien nog minder eenvoudig geweest enige stuivers voor de
schouwburg te reserveren.
De koopkracht op termijn; de conjunctuur

De Amsterdamse economie werd in het begin van de negentiende eeuw bepaald door een zogenaamd 'pre-industrieel levensritme'. Hoewel sinds het
tweede kwart van de negentiende eeuw sprake was van enige industrialisatie, stelde deze toch nog niet veel voor. De economie dreef voornamelijk op
de internationale handel en scheepvaart, en de daarmee verbonden exportbedrijven. Daarnaast was er sprake van verzorgende nijverheid, georganiseerd in kleine ambachtelijke bedrijfjes. De handel werd vooral bepaald
door de koloniale commercie en de graanhande!. Daarbij vervulde de hoofdstad de, inmiddels verouderde, functie van stapelmarkt; Amsterdam vormde
een van de grootste graanreservoirs van Europa, maar hieraan was in deze
regio steeds minder behoefte. Structureel was er dan ook sprake van
economische stagnatie. Conjuncturele en seizoensgebonden economische
fluctuaties traden echter weI op. Het verloop van de economie was dan ook
van invloed op de ontwikkeling van de koopkracht en de levensstandaard.
De afwisseling van 'goede' en 'slechte' tijden voor de bevolking werd daarbij niet bepaald door de ontwikkeling van de bedrijvigheid, maar door het
prijspeil van de belangrijkste levensmiddelen; het verband tussen beide elementen was omgekeerd evenredig. Door de functie van stapelmarkt kwam
de handel immers aileen tot leven als er elders slechte oogsten waren; dan
deed men een beroep op de Amsterdamse voorraad. Dit betekende ook, dat
de handel vooral bloeide bij produktschaarste, en dus bij hoge prijzen. Die
hoge prijzen golden ook voor de binnenlandse bevolking, en dat had een
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verslechtering van de levensstandaard tot gevolg, omdat de prijsverhoging
118
niet werd gecompenseerd door een verhoging van de lonen.
De historici Knotter en Muskee hebben dit verband tussen conjunctuur en
levensstandaard voor de peri ode 1817-1853 uitgewerkt aan de hand van de
consumptie, en onderlinge substitutie, van de belangrijkste voedingsmiddelen, zoals de goedkope produkten aardappelen en rogge. Globaal gesproken l19 onderscheiden zij twee diepe crises in de levensstandaard: de eerste
rond 1830 - waaraan ook de in dat jaar uitgebroken Belgische Opstand debet
120
was -, de tweede rond 1842.
Ret is interessant, het verloop van de levensstandaard te vergelijken met
de hoogte van de recettes; de relatie tussen beide elementen zou enig zicht
kunnen bieden op een mogelijke invloed van het prijspeil, en dus van de
koopkracht, op het schouwburgbezoek. Vooral van be lang lijkt hierbij het
verloop van de inkomsten uit kaartverkoop op de maandagavonden. Volgens tijdgenoten zou de Amsterdamse Stadsschouwburg immers juist op
deze avon den een wat meer exclusief arbeiderspubliek - dat dus vermoedeJijk hoogstens bestond uit de beter betaalde werklieden - hebben getrokken.
Voor zover wij beschikken over deze gedetailleerde recette-gegevens - bij
mijn weten zijn aileen voor de seizoenen 1820-'21 en 1826-'27 tot en met
1838-'39 de recettes per dag bekend -, leert beschouwing daarvan, dat inderdaad een positief verband tussen de hoogte van de recettes en de ontwikkeling van de koopkracht bestaat (zie bijlage 3, grafiek 1); in het seizoen
1827-'28 waren de inkomsten nog tamelijk hoog, maar na ditjaar begonnen
zij te dalen, tot een absoluut dieptepunt bereikt was in 1830-'31; pas na ca.
1835-'36 was er weer sprake van een geleidelijke stijging van de inkomsten.
Dit zou kunnen betekenen dat in goede tijden inderdaad meer werklieden de
schouwburg bezochten dan in slechte tijden.
Ais het verloop van de recettes op de andere reguliere speeldagen, woensdag en zaterdag, eveneens afgezet wordt tegen de ontwikkeling van de levensstandaard, dan blijkt echter de relatie in grote Iijnen dezelfde. (Zie bijlage 3, grafiek 1.) Ook ais de jaarlijkse recettes van andere seizoenen erbij betrokken worden, blijft het positieve verband tussen Ievensstandaard en
inkomsten voor de schouwburg, in grote lijnen gehandhaafd. (Zie bijlage 3,
grafiek 2.) Dit zou betekenen dat het prijsverloop van Ievensmiddelen niet
aileen bij de lager betaalden, maar ook bij de hoger betaalden van invloed
was op het schouwburgbezoek. Dit wijst op schouwburgbezoek door vooral
een grote middengroep. Deze constatering stemt overigens overeen met de
aard van het onderzoek van Knotter en Muskee; omdat zij zich bij hun
onderzoek naar de consumptie van voedingsmiddelen onder meer richten op
de substitueerbaarheid van aardappeIs, rogge en tarwe, hebben ook zij bij
hun onderzoek voornamelijk de Ievensstandaard van deze middengroep op
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het oog; de allerarmsten immers zullen toch al aangewezen zijn geweest op
de goedkoopste produkten, waardoor het in slechte tijden uitwijken naar
vervangende voedingsrniddelen voor hen niet tot de mogeJijkheden behoor121
de.
In dit verband is ook het onderzoek van de historicus Van Leeuwen van
belang, die de golfbewegingen in de mate van armoede in Amsterdam onderzocht heeft op grond van de aantallen bedeelde personen van een grote
ondersteunende instelling, het Huiszittenhuis. Een relatief gunstige peri ode
was volgens hem onder meer het tijdperk 1813-1822, waarin betrekkelijk
weinig mensen bijstand ontvingen. Een crisisperiode brak aan in 1828, die
duurde tot 1834; Van Leeuwen verrneldt dat in deze tijd sprake was van een
snelle verarrning van mensen uit de middenstand, die in toenemende mate
een beroep moesten doen op de armenzorg. Na deze recessie verbeterde de
situatie weer, tot in het midden van de jaren veertig - iets later dan Knotter
en Muskee aangeven - zich opnieuw een crisis voordeed. 122 De schouwburgrecettes ontwikkelen zich opmerkelijk parallel aan deze fluctuatie; vooral in
de jaren dertig daalden de inkomsten tameIijk rigoureus, wat gezien de toename van het aantal bedeelden uit de kring van de rniddenstanders, wijst op
een verrnindering van het schouwburgbezoek door deze stand. Deze conclusie komt overeen met de eerder vermelde resultaten; zoals we gezien hebben, zullen de armste groepen uit de samenleving, bij wie het prijsverloop
het allerzwaarst gewogen zal hebben, zich ook in betere tijden nauwelijks
een kaartje voor de schouwburg hebben kunnen veroorloven. De meest
welvarende mens en daarentegen, bij wie het prijsverloop hoegenaamd geen
invloed gehad zal hebben op hun bestedingspatroon, bezochten de Stadsschouwburg verrnoedelijk slechts mondjesmaat; dit komt herhaaldelijk naar
voren in toneelrecensies en -artikelen, en in brieven aan het gemeentebestuur waarin geklaagd wordt over de concurrentie van de chiquere Franse,
Duitse of ItaIiaanse schouwburgen.
Conclusies

Laat ik terugkeren naar de vraagstelling: hadden degenen die behoorden tot
de arbeidende klasse en tot het mingegoede deel van de burgerstand (in termen van de hier gehanteerde sociale stratificatie), voldoende financiele rniddelen en genoeg vrije tijd om zich een avondje tonee! te kunnen veroorloven?
Wat de beschikbare vrije tijd betreft, was in het voordeel van de arbeidende klasse, dat de toneelvoorstellingen niet in de zomer plaatsvonden; omdat
de arbeidsdag van de meeste ambachtslieden in de winter korter duurde dan
in de andere jaargetijden, zullen zij 's winters weI enkele vrije avonden ge-
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had hebben. Daar deze mensen 's avonds bovendien slechts een kleine
maaltijd gebruikten, waren zij vermoedelijk vroeg genoeg klaar om voor
aanvang van de voorstelling in de schouwburg aanwezig te zijn. Als men inderdaad 'maandag hield', was deze dag natuurlijk bijzonder geschikt voor
toneelbezoek; vanuit het perspectief van de vrije tijd, tenminste. Het late
tijdstip waarop de schouwburg uitging, was daarentegen weer nadelig omdat
de arbeiders de volgende dag weer vroeg op moesten. Om deze reden was
de zaterdagavond voor een uitje meer geschikt. Zowel de zaterdag- als de
maandagavond worden in contemporaine bronnen dan ook als specifieke
uitgaansavonden voor de minder welgestelden genoemd. Anders lag de
mogelijkbeid voor de arbeidende klasse om in het voor- en najaar naar de
schouwburg te gaan; omdat in deze jaargetijden de werkdag weer langer
duurde, was voor hen een, legaal, bezoek aan de schouwburg in deze seizoenen weIlicht minder waarschijnlijk.
Hadden deze mensen nu ook genoeg geld? Juist in de kortere winterdagen
werd tenslotte minder verdiend dan in de zomer. Uitgaande van een gemiddeld weeksalaris, en van een hypothetisch percentage daarvan besteed aan
voeding en huisvesting - onder in financieel opzicht relatief gunstige
omstandigheden - blijkt, dat van de arbeidende klasse 'arbeiders en dagloners' zich nauwelijks een bezoek aan de schouwburg hebben kunnen veroorloven. Als het waar is dat zij toch in de schouwburg werden aangetroffen, wat uit sommige 'literaire' bronnen lijkt te spreken, dan zuIlen dit
hoogstens eenmalige, jaarlijkse uitjes hebben betroffen. Ook de sociaal iets
'hoger' geplaatsten in deze categorie, de 'werklieden', hebben waarschijnlijk voor het toneel weinig financiele ruimte gehad, hoewel uit deze groep
onder meer huishoudelijk personeel in de schouwburg werd aangetroffen.
Hierbij dient men echter te bedenken dat deze groep geen gezin hoefde te
onderhouden, waardoor zij misschien eerder van het karige loon iets over
konden houden. Bovendien lijken hun lootjes soms door de werkgevers betaald te zijn. Twintigste-eeuwse historici die menen dat de Stadsschouwburg
in het begin van de negentiende eeuw vooral bevolkt werd door 'arbeiders'
en 'werklieden', hebben daarin mijns inziens dan ook ongelijk, helemaal
wanneer zij ook mensen 'aan de zelfkant' tot het schouwburgpubliek rekenen. Paupers zuBen het theater in het begin van de negentiende eeuw beslist
niet bezocht hebben, en arbeiders zuIlen slechts incidenteel naar het toneel
gegaan zijn. De uitspraken van deze historici zijn weliswaar gebaseerd op
uitlatingen van tijdgenoten, maar enkele van deze negentiende-eeuwse scribenten, zelf hoog in de sociale hierarchie, hebben misschien een al te groot
deel van de minder bedeelde schouwburgbezoekers op een grote hoop geveegd, of hebben hun uitlatingen weIlicht meer ironisch bedoeld. Ook de
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frequentie van het toneelbezoek door arbeiders kan hierbij een rol gespeeld
hebben.
Mensen die sociaal zijn te rangschikken onder de 'mingegoede burgerstand' konden vermoede1ijk alleen een kaartje voor de schouwburg kopen
als de omstandigheden van onder meer gezinsgrootte en werkgelegenheid,
maar ook van bijvoorbeeld bedrijfsomvang, niet al te ongunstig waren. Hetzelfde lijkt zelfs te gelden voor sommige semi-intellectuele beroepen, zoals
onderwijzers en lage ambtenaren; zij werden weliswaar sociaal op een iets
hoger niveau geplaatst, maar enkelen van hen zullen nauwelijks meer verdiend hebben dan degenen die men tot de mingegoede burgers, en zelfs tot
de werklieden rekende. De beweringen van twintigste-eeuwse onderzoekers
die de 'kleine burgerij' beschouwen als het (vroeg-)negentiende-eeuwse publiek bij uitstek, worden hiermee dan ook genuanceerd.
Een groot deel van het schouwburgpubliek zal dus denkelijk bestaan hebben uit mensen die slechts een of enkele keren per jaar het theater bezochten; door een wisselende groep. Dit lijkt te worden bevestigd door Barbaz,
die in een ander verband vermeldt dat de vaste kern schouwburggangers hij spreekt dan over degenen die vooral het treurspel willen zien, wat een
nog selecter gezelschap zal zijn geweest - slechts bestond uit een groepje
van een Paar nonderd man. 123
Toch blijkt uit mijn onderzoek naar de rangverdeling in de Stadsschouwburg, dat ook de goedkopere rangen het hele speeljaar door min of meer gevuld waren. 124 Dit hoeft met het bovenstaande echter geenszins in tegenspraak te zijn, wat valt in te zien als men de verdeling van de Amsterdamse
bevolking naar inkomen in de beschouwingen betrekt. Hierover worden wij
gei"nformeerd door Van Leeuwen, die ook de mate van inkomensongelijkheid in Amsterdam onderzocht heeft. 125 Hij deeIt de, geschatte,
loonpositie van de gezinshoofden van de stad in vijf categorieen in. De eerste groep, met verdiensten lager dan f300,=, telde het grootste aantal mensen: ongeveer de helft van aile gezinshoofden. Deze mensen hebben de
schouwburg echter vermoedelijk niet of nauwelijks kunnen bezoeken. De
twee daarop volgende groepen hadden een inkomen van respectievelijk
f300,= tot f674,= (9158 of 6948 personen l26 ) en f675,= tot fl799,= (7895
mensen). Degenen die het schellinkje bezochten, zijn vermoedelijk mensen
geweest die in deze twee categorieen te vinden waren; lagere middengroepen met een relatief gering inkomen. Het totale jaarlijkse bezoek op de
tweede gaanderij bedroeg, bij een redelijke bezetting van dagelijks 60%, ongeveer 17550 personen.127 Ais we aannemen dat de bezoekers van deze rang
allen een maal per jaar naar het toneel gingen, dan zouden zich dus in de
maatschappelijke middengroepen op zijn minst 17550 mensen moeten
bevinden. De inkomensongelijkheidstabel van Van Leeuwen laat hier 17053
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of 14843 gezinshoofden zien. Nu zijn dit vennoedelijk niet allen potentiele
bezoekers van het schellinkje geweest - nog afgezien van het feit of zij allemaal toneelliefhebbers waren -, want de beter betaalden zullen misschien
een kaartje voor een duurdere rang gekocht hebben. Daar staat tegenover dat
er in deze groep ook mensen geweest zullen zijn die het zich konden permitteren enkele keren vaker naar de schouwburg te gaan, en dat de meesten bijvoorbeeld hun vrouw, of een van de kinderen mee zullen hebben genomen.
Globaal beschouwd - nauwkeuriger laten de gegevens niet toe - lijken deze
cijfers dan ook niet in tegenspraak te zijn met de constatering dat een groot
deel van het minder rijke schouwburgpubliek vennoedelijk bestond uit een
wisselende groep mensen.
De invoering van de remuneratiebiljetten in 1858 aileen lijkt mij niet voldoende geweest om ook de laagst betaalden, arbeiders en dagloners, naar de
schouwburg te trekken, zoals in de secundaire literatuur wei gesuggereerd
wordt; ook 25, later zelfs 50 cent, voor een lootje zal voor hen een te hoog
bedrag geweest zijn. Wei is het mogelijk dat door de invoering van deze
kortingkaartjes de gegoede burgers uit de schouwburg verdreven werden;
degenen die eerder op het schellinkje hadden gezeten, konden toen immers
voor hetzelfde geld in de bak plaats nemen. Bovendien is het denkbaar - nader onderzoek zou dit moeten uitwijzen - dat na die tijd het vroegere schellingpubliek de schouwburg in grotere getale heeft kunnen bezoeken, omdat
vanaf ongeveer 1860 de inkomens wei konden worden aangepast aan het niveau van de prijzen. 128 Dit alles heeft er waarschijnlijk toe geleid dat in de
ogen van de geletterden, de schouwburg toen 'verworden' is tot een puur
'volkstheater' .
Omdat de methode die bij de bepaling van het potentiele schouwburgpubliek gevolgd is, enkele vooronderstellingen in zich draagt, kunnen ook de
uiteindelijke conclusies niet meer dan hypothetisch van aard zijn. Toch bevatten zij mijns inziens een redelijke mate van waarschijnlijkheid. In de eerste plaats omdat geprobeerd is, zoveel mogelijk de methode van de contraexpertise toe te passen. In de tweede plaats omdat die vooronderstellingen
gebaseerd zijn op relatief gunstige budgettaire omstandigheden voor de
consument. Dit was noodzakelijk omdat de beweringen in enkele toneelhistorische studies, als zou de Stadsschouwburg in het begin van de negentiende eeuw vooral door de laagste sociale groepen bezocht zijn, als het
ware 'getoetst' moesten worden; als in een dergelijke, relatief voordelige,
situatie bepaalde groepen uitgesloten zouden lijken van de mogelijkheid tot
schouwburgbezoek, dan zouden deze zich zeker geen toneelavond hebben
kunnen veroorloven als de omstandigheden in werkelijkheid onverhoopt
minder gunstig waren. Aileen op deze manier zou een eventuele falsifiering
van de beweringen in de literatuur dan ook enige betekenis hebben.
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Tenslotte is het denkbaar dat de interdisciplinaire omweg die hier bewandeld is, de lezer wat al te lang heeft geleken. De sociaal- en economisch-historisch gelnteresseerde heeft immers lang moeten stilstaan bij onderzoeksresultaten die hem bekend geweest zullen zijn, terwijl degene die
vooral be lang stelt in de hi storie van het toneel daarentegen, de gedetailleerde beschrijvingen van de aardappelconsumptie misschien wat erg ver
van zijn bed vond staan. Hoewel de resultaten min of meer hypothetisch
blijven, zijn echter mijns inziens lOWe! de methode als de uitkomst van het
onderzoek zeker van belang. Gebleken is dat aan de problematiek van de sociale stratificatie van het schouwburgpubliek veel haken en ogen zitten, die
in eerdere studies van het negentiende-eeuwse tonee1 te zeer veronachtzaamd zijn. Door gebruik te maken van de resultaten van een ander discipline, de sociaal-economische geschiedenis, is dan ook enige nuancering
aangebracht in datgene wat over de sociale status van de toneelbeschouwer
bekend was, en zijn zelfs enkele mededelingen daaromtrent gecorrigeerd.
Hierdoor heb ik mijns inziens meer greep kunnen krijgen op de sociale positie van de schouwburgbezoeker in het begin van de negentiende eeuw.
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industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914 (2e druk, Amsterdam 1976. (Ie druk 1968»,
28) komt een jaarornzet van winkeliers van f2.000,= a0.000,= neer op eenjaarlijks inkomen van
ongeveer 000,=. Van Amsterdamse neringdoenden is mij de aanslag in de patentregisters aileen
bekend voor 1806 (Diederiks, 221); meer dan 70% van de winkeliers in de hoofdstad hoefde toen
slechts fl,= per jaar te betalen. Ook toen zaJ dit op een geringe omzet en - als men de cijfers van
De Meere en De longe mag extrapoleren - vermoedelijk op een inkomen van eveneens weinig
meer dan 000,= hebben geduid.
94
Diederiks, 311-315, 332.
95
Diederiks, 337, noot 477. Hij baseert deze veronderstelling op de belastingaanslagen in het
'koffie- en theegeld', waar de laagste belasting geheven werd op inkomens van 000,= tot 099,=
per jaar. Inkomens die lager uitvielen werden niet belast, en zouden beneden de grens van het
bestaansminimum vallen. Dit wordt volgens Diederiks bevestigd door opvattingen binnen het Amsterdamse armenwezen, volgens welke een weekloon van minimaal f6,= noodzakelijk was om
rond te kunnen komen. Overigens impliceert dit een arbeidsjaar van ongeveer 300 dagen (HR).
96
De MeerelNoordegraaf, 'De sociale gelaagdheid', 161-163. Overigens moet men erop bedacht zijn dat zijn visie op de levensgewoonten van de armere stadgenoten gekleurd kan zijn door
zijn rijke bril.
97
De MeerelNoordegraaf, 'De sociale gelaagdheid', 162; zie ook noot 65.
98
Zie ook: E.P. de Booy, 'De maaltijden van jongeheer PijnappeJ', laarboek Amstelodamum
27,312-343, aldaar 313.
99
'Stads Schouwburg te Amsterdam', Kunstkronijk, 1 (1840),45-48, aJdaar 47. (Cursivering
HR.)
100 Nieuwe Amsterdamsche Courant en Algemeen Handelsblad, 28-12-1836. Zie ook: Ibidem,
3-3-1841.
101 I.M.M. de Meere, 'Daglonen in Belgie en Nederland in 1819. Een aanvulling', TvSG 6
(1980), 357-384, aldaar 371.
102 Over de substitueerbaarheid van de produkten tarwe, rogge en aardappelen is wei een en ander opgemerkt: A. Knotter en H. Muskee, 'Conjunctuur en levensstandaard in Amsterdam 18151855. Een onderzoek op basis van plaatselijke accijnzen', TvSG 12 (1986),153-181.
103 Een raming van een gemiddelde koopkracht van de arbeidende klasse in Nederland in de
eerste helft van de negentiende eeuw is gegeven door: De Meere, 'Daglonen in Belgie en Nederland', tabel 8.
104 Deze benadering lijkt veel op de zogenaamde '44%-methode' die door W.P. Blockmans en
W. Prevenier ontwikkeld is CArmoede in de Nederlanden van de 14e tot het midden van de 16e
eeuw: bronnen en problemen', Tijdschrift voor Geschiedenis 88 (1975), 501-538) en die t~gepast
is door onder meer Noordegraaf (,Levensstandaard en levensmiddelenpolitiek in Alkmaar vanaf
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het einde van de 16de tot het begin van de 19de eeuw', Alkmaarse Historische Reeks IV (1980),
55-100) en M.H.D. van Leeuwen en F. Smits ('Bedeling en arbeidsmarkt in Amsterdam in de eerste helft van de negentiende eeuw', TvSG 13 (1987),432-457), maar wijkt er ook op enkele punten
van af. Het is mij niet te doen om het bepalen van de armoedegrens bij een of enkele modelgezinnen, of om de ontwikkeling van de koopkracht bij een bepaalde inkomenscategorie, maar om de
financiele ruimte in het budget van, zo mogelijk, aile loongroepen aan de onderkant van de sociale
ladder. Omdat weinig bekend is over de daadwerkelijke koopkracht bij deze groepen, veronderstel
ik daarbij budgettair zo gunstig mogelijke omstandigheden, en daarom ook de consumptie van
uitsluitend granen en aardappels, in plaats van een verbruik van 44% van deze produkten. Dit heeft
als nadeel dat voorbijgegaan wordt aan de noodzakelijke variatie in het gebruik van voedingsmiddelen, maar als voordeel dat de 'circulariteit' van de 44%-methode - waarop onder meer
Vanleeuwen gewezen heeft (Bijstand, 62) - enigszins omzeild wordt. Verder ben ik niet in de eerste plaats geInteresseerd in de ontwikkeling van de koopkracht, maar in een min of meer statische
situatie. Pas in tweede instantie zal hier aan de verschuivingen in de koopkrachtenige aandacht besteed worden.
105 In werkelijkheid was het gemiddelde calorische totaal dat werd geconsumeerd, in Amsterdam vermoedelijk lager; 'omstreeks 1800' werden per dag 1164 calorieen aan tarwe, rogge en
aardappelen gebruikt; in 1810 1384 calorieen aan aardappelen, graan en vlees (waarvan vlees overigens voor arbeidende Iieden financieel vrijwel niet bereikbaar was; alleen het goedkopere spek
kwam bij hen af en toe optafel. (De Meere, Economische ontwikkeling, 96.)); in 18171226 calorieen aan aardappelen, tarwe en rogge. (J. van der Maas en L. Noordegraaf, ' Smakelijk eten. Aardappe\consumptie in Holland in de achttiende eeuw en het begin van de negentiende eeuw', TvSG
9 (1983), 188-220, aldaar 209,214, 220 noot 44).
106 Ibidem, 209, 214, 219 noot 39.
107 H. Muskee, De evolutie van de levensstandaard in Amsterdam 1815-1855. Een onderzoek
naar de consumptie van granen (en aardappelen) en vlees (niet uitgegeven scriptie Amsterdam,
z.j.),10-11.
108 CI. Lesger, Huur en conjunctuur. De woningmarkt in Amsterdam 1550-1850 (Amsterdam
1986), 10.
109 Diederiks, 329, 343.
110 Lesger, 10, 95.
111 Multatuli, De geschiedenis van Woutertje Pieterse. Opnieuw uitde Ideeen verzameld door
Prof. dr. N.A. Donkersloot (Amsterdam 1938),26-27.
112 Diederiks, 333.
113 Van Leeuwen, Bijstand, 59 .
114 J. Giele, Arbeidersleven in Nederland /850-1914 (Nijmegen 1979),42.
115 Van Leeuwen, Bijstand, 62-63 .
116 IJ. Brugmans, De arbeidende klasse in Nederland in de 1ge eeuw /813-1870 (8e druk.
Utrecht, Antwerpen 1970), 162-163; Giele, Arbeidersleven, 42.
117 Dit was niet mogelijk voor het huishoudboekje van de houtzagersknecht (1863), omdat ik
voor dat jaar niet over prijzen beschikte. In dit geval ben ik uitgegaan van de gemiddelde prijzen
die ik ook eerder heb gehanteerd, maar dit komt de betrouwbaarheid van de vergelijking natuurlijk
niet ten goede.
118 KnotterlMuskee, 'Conjunctuur' , 153-154; Van Leeuwen, Bijstand, 53-55.
119 In feite gaan zij gedetailleerder te werk, maar dit niveau is voor een vergelijking met het verloop van de recettes niet zo zinvol, omdat op de inkomsten uit kaartverkoop ook andere factoren
dan de levensstandaard van invloed konden zijn.
120 KnotterlMuskee, 'Conjunctuur' , 164-171.
121 Explicatie A. Knotter.
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122 Van Leeuwen, Bijstand, 66-67, grafiek 1.
123 Barbaz, Overzigt, tweede afdeeling, 26.
124 Voor de seizoenen waarvan lootjesboeken bewaard gebleven zijn (1835-' 36 en 1838-' 39),
is sprake van een bezetting op deze rang van gemiddeld ongeveer 60%; dissertatie-onderzoek.
125 Van Leeuwen, Bijstand, 70-73, tabel2; appendix B, tabel Bl, B2. Gebruikt zijn hierde gegevens over 1810-1813.
126 Deze verschillende aantallen hangen samen met een zekere onbetrouwbaarheid van de
volkstellingen in die jaren, die een mogelijke onderregistratie vertonen. Het eerste cijfer is gebaseerd op de oorspronkelijke volkstellingen, het tweede op de gecorrigeerde tellingen, waarbij een
onderregistratie van vijf procent aangehouden is. Voor de hoogste drie categorieen zijn overigens
beide cijfers gelijk. Van Leeuwen, Bijstand, 311.
127 Er waren grofweg 130 speelavonden per jaar en het maximum aantal plaatsen op het schel1inkje bedroeg ca. 225. Bij een gemiddelde jaarlijkse bezetting van 60%, zou het totale bezoek hier
derha1ve 6011 00 x 225 x 130 = 17550 bedragen.
128 Knotter, 'De Amsterdamse bouwnijverheid', 144.

BIJLAGE 1
Berekening van de prijzen:

* aardappelen:

- gemiddelde prijs per mud (= 100 liter):
Zeeuwse: f2,13; Friese: f1,67 .
- gemiddelde prijs per liter:
Zeeuwse: fO,0213; Friese: fO,0167.
- calorische waarde van aardappelen met schil,
per liter: 583 kCal.
idem zonder schil: 476 kCal.
- prijs van Zeeuwse aard. met schil bij
calorisch minimum van 2500:
2500 kCal x 11583 I x fO,0213 = f 0,09.
idem van Friese:
2500 kCal x 11583 I x fO,0167 = fO,07.
prijs van Zeeuwse aard. zonder schil bij
calorisch minimum van 2500:
2500 kCal x 11467 I x fO,0213 = fO, II.
idem van Friese:
2500 kCal x 114671 x fO,0167 = fO,08.
-> fO,07 - fO, II per persoon per dag =
fO,49 - fO,77 per persoon per week =
f1 ,96 - f3,08 voor 4 personen per week.

* tarwebrood:

- gemiddelde prijs 1816-1831 per 3 Amsterdamse ponden
(= 1473,27 g): fO,35->
per kg: fO,35 / 1473,27 g x 1000 g = fO,2376;
gemiddelde prijs 1832-1841 per 1,5 kg:
fO,37 -> per kg: fO,37 /1500 g x 1000 g = fO,2437 .
gemiddelde prijs 1816-1841: fO,2425.
- cal. waarde I kg tarwebrood: 3320 kCal.
- prijs bij cal. min. van 2500 kCal:
2500 x (1000/ 3320 g) x fO.2425 =
fO,18 per persoon per dag =
fl,26 per persoon per week =
f5,04 voor 4 personen per week.

* roggebrood:

- gemiddelde prijs 1816-1831 per 3 A'd. ponden:
fO,158 = per kg: fO,1073;
gemiddelde prijs 1832-1841 per 1,5 kg:
fO,157 = per kg: fO,1047;
gemiddelde prijs 1816-1841: fO,l06.
- calorische waarde roggebrood per kg:
3185 kCal.
- prijs bij cal. minimum van 2500 kCal:
1000/3185 g x 2500 kCal x fO,106 =
fO,08 per persoon per dag =
fO,56 per persoon per week =
f3,08 voor 4 personen per week.
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BIJLAGE 2
Tabellen
Tabell. lnkomens in stuivers, voor Alkmaar en Amsterdam
Alkmaar*

Lang
loon
particulier ambacht
hoog gespecialiseerden
geschoolden
meesters
meesterknechts

Middel Kort
loon
loon

Lang
loon

23-28
23-28

28-30"
ca.
25-27"

>30
26-28
24-26

20-14
20

ongeschoolden
best betaalde gewone knechts
opperlieden
andere knechts en leeIjongens
in overheidsdienst
geschoolden
onderbazen
(meester)knechts
commandeurs
opzichters
ongeschoolden
gewone knechts
oppers/sjouwers
jongmaatjes
fabriekmatig georganiseerde bedrijven
geschoolden
knechts
ongeschoolden
'modale' arbeiders

A'dam
Middel Kort
loon
loon

18-20

16

14

23k1z
26
18 klz
_19"

20k1z
23
16 klz

18klz
20
1416k1z

lager; varierend

22

18

37-50d
30-32d
25-28d 25 d
20d
14-25
d
128
18-20d 17d
d
ca.
6
3_6d

ca.20?
15-16

14,5

12-13

16-20
15-16

14,5

12-13

21-22d

12- 20d
16d
d
5

16-34z gemiddeld

Verklaring der teken.r:
* : Noordegraaf, Daglonen; zie noot 74.

Diederiks, 231-248.
Knotter, ' De Amsterdamsche bouwnijverheid' , 132, tabel 5, opgave voor 1810, 1853; 146-147, bijlage 2.
n : Nusteling, 252-253, tabel 5.1 ; opgave voor 1809-1850.
, : Van Zanden, 'Lonen', 12, tabel 3 (zie Knouer, tabel 5).
,,2: Ibidem, 8, tabel2; opgave voor 18161'19, 1827'/32, 1836.

d :

k :

Opmerking:
Noordegraaf, Knouer en Van Zanden geven de knechtslonen exc1usief de toes lag voor de baas; Nusteling
vermeldt deze lonen inc1usief de toeslag. In de tabel is dit bedrag, dat ongeveer 10% zou bedragen, van de
door Nusteling opgegeven knechtslonen afgetrokken. Diederiks doet geen uitspraak over eventuele inhoudingen op het knechtsloon ; de inkomens die hij vermeldt, zijn in hun geheel overgenomen.
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Tabel2. Geschat besteedbaar inkomen in de nijverheidssector
Amsterdam
jaar100n op basis
van zomerloon en
arbeidsjaar van 300
dagen; in guldens

particulier ambacht
hoog gespecialiseerden
geschoolden
meesters
meesterknechts
ongeschoolden
best betaa1de
gewone knechts
opperlieden
andere knechts en
leerjongens
in overheidsdienst
geschoolden
onderbazen
(meester)knechts
commandeurs
opzichters
ongeschoolden
gewone knechts
opperslsjouwers
jongmaatjes
fabriekmatig georganiseerde
bedrijven
geschoolden
knechts
ongeschoolden
'modale' arbeiders

jaar100n (93% van
het zomerloon op
jaarbasis); in
guldens

week100n op basis
van 93% van
zomerloon op
jaarbasis; in guldens

>450,-

>418,50

>8,05

420-450
390-420

390,60-418,50
362,70-390,60

7,51-8,05
6,71-7,24

345-390

320,85-362,70

6,17-6,98

270-315

251,10-292,95
lager; varierend

4,83-5,10

550-750
450-480
375-420
300

210-375/420

418,50-446,40
348,75-390,60
279

10,67-14,42
8,05-8,59
6,71-7,51
5,37
3,76-6,7117,51

270-300
45-90

195,30-348,75
1390,60
251,10-279
41,85-83,70

240-300

223,20-279,00

4,29-5,37

240-510

223,20-474,30

4,29-9,12

4,83-5,37
0,80-1,60
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Tabel 3. Hypothetisch aandeel van de kosten van voeding, bij een dagelijks
verbruik v.e. calorisch minimum a 2500 kCal aan TARWE, uitgedrukt in
percentages van het weekloon
Amsterdam

particulier ambacht
hoog gespecialiseerden
geschoolden
meesters
meesterknechts
ongeschoolden
best betaalde
gewone knechts
opperlieden
andere knechts en
leerjongens
in overheidsdienst
geschoolden
onderbazen
(meester)knechts
commandeurs
opzichters
ongeschoolden
gewone knechts
oppers/sjouwers
jongmaatjes
jabriekmntig georganiseerde
bedrijven
geschoolden
knechts
ongeschoolden
'modale' arbeiders

4 personen

6 personen

>63

>94

63-67
70-75

94-101
104-113

72-82

108-123

99-104
hoger; varierend

148-157
hoger; varierend

35-47
59-63
67-75
94

52-71
88-94
101-113
141

67-134
94-104

101-201
141-157

94-118

141-176

55-118

83-176
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Tabel 4. Hypothetisch aandeel van de kosten van voeding per gezin per
week, bi} een verbruik van een calorisch minimum a 2500 kCal aan ROGGE, uitgedrukt in percentages van het weekloon
Amsterdam

particulier ambacht
hoog gespecialiseerden
geschoolden
meesters
meesterknechts
ongeschoolden
best betaalde
gewone knechts
opperlieden
andere knechts en
leeljongens
in overheidsdienst
geschoo\den
onderbazen
(meester)knechts
commandeurs
opzichters
ongeschoolden
gewone knechts
oppers/sjouwers
jongmaatjes
fabriekmatig georganiseerde
bedrijven
geschoolden
knechts
ongeschoolden
'modale' arbeiders

4 personen

6 personen

>28

>42

28-30
3\-33

42-45
46-50

32-36

48-55

42-46
hoger; varierend

66-70
hoger; varierend

\6-2\
26-28
30-33
42

23-32
39-42
45-50
63

30-60
42-46

45-89
63-70

42-52

63-78

25-52

37-78
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Tabel 5. Hypothetisch aandeel van de kosten van voeding per gezin per
week, bi} een verbruik van een calorisch minimum ii 2500 kCal aan AARDAPPELEN, uitgedrukt in percentages van het weekloon
Amsterdam

particulier ambacht
hoog gespecia1iseerden
geschoolden
meesters
meesterknechts
ongeschoolden
best betaalde
gewone knechts
opperlieden
andere knechts en
leetjongens
in overheidsdienst
geschoo1den
onderbazen
(meester)knechts
commandeurs
opzichters
ongeschoolden
gewone knechts
oppers/sjouwers
jongmaatjes
fabriekmatig georganiseerde
bedrijven
geschoolden
knechts
ongeschoolden
'modale' arbeiders

4 personen

6 personen

>24-38

>37-57

24-38/26-41
27-43/29-46

37-57/39-62
44-641 44-69

28-44/32-50

42-66/48-75

38-60 1 41-64

58-91/61-96

hoger; varierend

hoger; varierend

14-21/18-29
23-36/24-38
26-41 1 29-46

20-32/28-43
34-54/37-57
39-62/44-69

37-57

55-86

26-41 1 52-82
41-64137-57

39-62/78-123

37-57/46-72

55-86/69-108

22-34/46-72

32-51/69-108

61-96/55-86

146

EHSJb 56 (1993)

Tabel6, Huren; percentages van het geschatte jaarloon-,
Amsterdam
gemiddeld
jaarloon in
guldens (bij
93% van het
zomerloon bij
300 dagen per
jaar)

partieulier ambaeht
hoog gespecialiseerden
geschoolden
meesters
meesterknechts
ongeschoolden
best betaalde
gewone knechts
opperlieden
andere knechts en
leetjongens
in overheidsdienst
geschoolden
onderbazen
(meester)knechts
commandeurs
opzichters
ongeschoolden
gewone knechts
oppers/sjouwers
jongmaatjes***
fabriekmatig georganiseerde
bedrijven
geschoolden
knechts
ongeschoolden
'modale' arbeiders

huurin % van
het jaarloon,
bij flO,jaarhuur

huur in % van
het jaarloon,
bij f50,jaarhuur

huur in % van
het jaarloon
bij floo,jaarhuur

404,55
362,70

3
3

12
14

25
28

341,78

3

15

29

258

4

20

39

652,50
432,45
369,68
279

2
2
3
4

8
12
14
18

15
23
27
36

195,30
369,68**
265,05

5
3
4

26
14
19

51
27
38

251,10

4

20

40

223,20
474,30**

5
2

22

45
21

II

Verklaring der tekens:
•
de percentages zijn afgerond
••
omdat de opgegeven jaarlonen hier zeer uiteenlopen, is hier het gemiddelde gegeven van het minimum
en maximum opgegeven loon,
••• aangenomen wordt dat jongmaatjes inwoonden bij hun ouders of bazen; hun jaarinkomen is te gering
om een zelfstandige woning te kunnen hetalen,
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Tabel 7. Hypothetisch aandeel van enkele minim ale kosten, uitgedrukt in
percentages van het maximaal opgegeven weekloon
Amsterdam
rogge/
aardappelen

particu/ier ambacht
hoog gespecialiseerden
geschoolden
meesters
meesterknechts
ongeschoolden
best betaalde
gewone knechts
opperlieden
andere knechts en
leetjongens
in overheidsdienst
geschoolden
onderbazen
(meester)knechts
commandeurs
opzichters
ongeschoolden
gewone knechts
oppers/sjouwers
jongmaatjes***
fabriekmatig georganiseerde
bedrijven
geschoolden
knechts
ongeschoolden
'modale' arbeiders

overig f1,-

huur

totaal

28/24-38

10

12

50/46-60

28/24-38
31/27-43

10
10

12
14

50/46-60
55 I 51-67

32/28-44

10

14

56/52-68

44 I 38-60

10
meer; varierend

20

75 I 68-80

16/14-21
26/23-36
30 I 26-41
42 I 37-57

\0
\0
\0

10

7
12
13
19

23/21-38
48 145-58
53 149-64
71 166-86

30 I 26-41
42/47-57

10
10

14
19

54 I 50-65
71 166-86

42/37-57

10

19

71 166-86

25/22-34

\0

II

46/43-55
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Tabel 8. Percentage van weekloon uitgegeven aan voeding; in werkelijkheid, volgens opgave huishoudboekjes; theoretisch, bij cal. minimum van
2500 kCal, en bij zelfde inkomen en gezinsgrootte als in huishoudboekjes.
BUDGETIEN
nr

aardappels + brood overige
voedingsmiddelen

1
2
3
4
5
6

34
32
52
45
43
27
29

7

19
22
32
31
28
33
33

1HEORETISCH
totaal
voedingsmiddelen

rogge 1 aardappelen

53
54
84
76
61
60
62

36/58-65
32/51-58
62/99-113

75/119-135
64/103-116
47/41-64
47175

Verklaring der nummers:
I.
Arbeider bij machinefabriek en scheepswerf te Amsterdam; 1854; 4 kinderen; totale uitgaven/inkomsten: f14,06.
2.
Idem; 2 kinderen; tot. uitg.link.: f10,60.
3
Idem; 5 kinderen; tot. uitg.link.: f9,52.
4
Idem; 5 kinderen; tot. uitg.link.: 17 ,93.
5
Idem; 4 kinderen; tot. uitg.link.: 17,89.
6
Houtzagersknecht uit Amsterdam; 1863; 3 kinderen; tot. uitg.link.: f6,-..
7
Ambachtsman uit Amsterdam; 1855; 3 kinderen; tot. uitg.link.: f9,80.
Bronnen:
nrs. 1 tim 6: Brugmans, De arbeidende klasse, 162-163.
nr.7: Giele, Arbeidersleven, 42.
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BULAGE3
Grafiek 1. Gemiddelde recette per dag
per seizoen (1820-'21 • 100)
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Grafiek 2. Gemiddelde recettes
per seiloen (1820-'21 • 100)
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De landbouw aan weerszijden van de Nederlands-Duitse grens aan het einde van
de achttiende eeuw
J.C.G.M. JANSEN

De kennis van oude landbouwtechnieken, vroegere leefwijzen op het platteland en regionale verschillen in de landbouweconomie is de laatste tientallen jaren mede bevorderd door de publicatie van landbouwkundige beschrijvingen. In de series I die verschenen, werd nauwelijks aandacht besteed aan
in agrarisch opzicht wat achtergebleven gebieden, zoals oostelijk NoordBrabant en Limburg? Zij waren voor de agronomen uit de negentiende
eeuw ook niet erg interessant. Dat gold even weI niet voor volkskundig
gelnteresseerden en beleidsmakers. In hun nalatenschappen treft men nog
weI eens beschrijvingen aan van agrarische toestanden in landstreken, waar
vooruitgang geen prioriteit had. 3 Soms vindt men ze op de vreemdste plaatsen. Dat is weI heel speciaal het geval met het dossier, dat ons hier zal bezighouden.
In het archief van de familie Heusch, later Van Scherpenzeel-Heusch geheten, kasteelheren te Vlodrop, bevindt zich een portefeuille met 36 beschrijvingen van landbouwkundige en nijverheidstoestanden in het departement van de Roer, opgesteld tussen november 1798 en maart 1799. 4 Zij bevatten de antwoorden op een enquete, uitgezonden op 9 oktober 1798 door
de commissaris van het Directoire Executif in het Roerdepartement, A.J.
Dorsch, aan 42 kantoncommissarissen. De antwoorden dragen gewoonlijk
de titel "Rapports sur I'etat de I'agriculture, commerce, mines et monuments
d'art". In de loop van 1799 werden deze rapporten deels aangevuld met inlichtingen over bijzondere kwesties. Van deze "Renseignements" interesseert ons vooral het document over de toestand van de weilanden in het
noorden van het Roerdepartement, getiteld "Deman des et n!ponses sur les
prairies dans I'arrondissement de Cleves". Het bevindt zich in dezelfde portefeuille.
Hoe de stukken die aan Dorsch zijn geadresseerd in handen kwamen van
M.G.C. van Scherpenzeel-Heusch (1759-1810), is onduidelijk. Vast staat
slechts dat beide heren in 1803-1804 in Kleef werkzaam waren: Dorsch als
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onder-prefect van het arrondissement Kleef, Van Scherpenzeel als vertaler
5
bij de rechtbank van eerste aanleg. Duidelijk is ook dat Van Scherpenzeel
contacten onderhield met de opvolger van Dorsch als onder-prefect, K.L.
van Keverberg. Het kan zijn dat Van Scherpenzeel incidenteel vertaalwerk
verrichtte voor de onder-prefect en het dossier van hem kreeg.
Van de 42 kantoncomrnissarissen die inlichtingen moesten verstrekken
over de landbouw, de handel en de nijverheid in hun kanton, antwoordden
er in ieder geval 36. Van een kanton in het arrondissement Krefeld en vijf
uit het arrondissement Aken bleven geen antwoorden bewaard.
De rapporten van de kantoncommissarissen in het arrondissement Kleef
zijn allemaal bewaard. Van negen van de tien rapporten kan met zekerheid
worden vastgesteld, dat zij tussen 22 oktober 1798 en 3 november 1798 aan
Dorsch zijn toegezonden. Aileen het rapport uit Kalkar is niet exact te dateren. Het kan drie a vijf maanden jonger zijn dan de andere, meer niet, want
medio maart 1799 is het dossier afgesloten.
De rapporten uit het arrondissement Kleef zijn zo opmerkelijk, omdat zij
de landbouw beschrijven in een gebied dat thans deels op Nederlands en
deels op Duits grondgebied ligt. Vijf kantons, te weten Kleef, Kalkar, Xanten, Geldern en Wankum, liggen nu in de Bondsrepubliek. Het kanton Kranenburg omvat een deel van de Ooipolder ten zuiden van Nijmegen in de
huidige provincie Gelderland. Goch omvatte een aantal dorpen tussen Mook
en Venio aan de Nederlandse kant van de huidige grens alsmede een aantal
Duitse dorpen. Ravenstein en Gernert liggen nu in de Nederlandse provincie
Noord-Brabant. Horst omvat een groot deel van het noorden van het huidige
Limburg ten westen van de Maas.
In deze rapporten wordt een beeld gegeven van de landbouw - de nijverheid en de handel stelden in dit gebied niet veel voor, zo zuBen wij zien aan weerszijden van de huidige Nederlands-Duitse grens. Het gebeurde op
een voor Nederlandse begrippen nogal vroeg moment. In ons land was in te7
8
genstelling tot Frankrijk,6 Belgie en Duitsland tijdens het Ancien Regime
nooit veel belang gehecht aan de statistische beschrijving, een genre dat een
overzicht probeerde te geven van de toestand van landbouw, handel en nijverheid in een landstreek. De oudste exercities op dit terrein hier te lande
dateren evenals de rapporten uit het arrondissement Kleef uit de jaren 17989
1800.
Meer dan vanwege hun leeftijd zijn de rapporten van de tien comrnissarissen uit het Kleefse van belang vanwege hun inhoud. Dorsch had een waslijst
van 33 vragen voorgelegd, waarvan er 21 betrekking hadden op de landbouw. De kantoncommissarissen die zeer snel - binnen drie weken - antwoordden, clusterden deze vragen tot negen rubrieken. Handel en nijverheid, mijnbouw en monumenten, die in het Kleefse weinig voorstelden,
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werden begrijpelijkerwijze steeds in drie paragrafen, "Industrie et Commerce", "Mines" en "Monuments d'art" afgedaan. De vragen over de landbouw
werden in zes clusters ondergebracht.
Op het eerste oog waren de vragen tamelijk oppervlakkig. Zo vroeg de opsteller van de enquete in het eerste cluster naar de toestand van de landbouw
in het kanton, de rniddelen om haar te verbeteren en de hinderpalen die de
vooruitgang in de weg stonden. 1O In het tweede cluster werd geinformeerd
naar de belangrijkste akkerbouwprodukten, de omvang van de braak en die
van de kunstweiden, de gebruikte meststoffen en de mogelijkheden de mestvoorraad te vergroten. 11 In het derde cluster ging het over de inheemse en
exotische planten, de moestuinplanten, de fruitbomen en de leibomen. Ook
hier werd gevraagd naar wegen tot verbetering.12 Het vierde cluster handelde over de in zwang zijnde landbouwwerktuigen. Waren die ook geschikt?
Keek de landbouwer weleens naar de werktuigen die werden gebruikt in
buurdorpen of hield hij zich aan blinde routine?13 In het vijfde cluster kwam
de veeteelt aan de orde. Werden de dieren, in het bijzonder het grootvee,
behoorlijk verzorgd? Deed men moeite om de rassen te verbeteren? Weidde
men het vee of hield men het in de stal? Bestonden er paardenfokkerijen?
Hoe talrijk waren de schapen? Hadden de dorpers ooit van bijenteelt gehoord en deden ze er wat aan?14 Tenslotte, in cluster zes ging het om de
kwestie of de boer wei op de hoogte was van de mogelijkheden zijn veestapel gezond te houden en de beesten bij ziekte te genezen. Kende hij de ware
oorzaak van de besmettelijke veeziekten en wist hij die plagen te voorkomen? Of was hij wellicht ten prooi aan empirisme en onwetendheid?15
De comrnissarissen in de kantons van het arrondissement Kleef waren
zonder uitzondering heel gezagsgetrouw. Zij hadden grote waardering voor
de Verlichting en de Revolutie en verdedigden het Frans gezag gewoonlijk
door dik en dun . Maar deze vorm van vragen stellen ging hen te ver. Dachten de opgeblazen heren in Parijs nu werkelijk, dat zij aile wijsheid in pacht
hadden, zelfs op agrarisch terrein? Meenden zij in het Kleefse arrondissement te maken te hebben met boerenkinkels, die zich geen enkele moeite
gaven om hun bedrijven te verbeteren? Stuk voor stuk gingen de kantoncomrnissarissen in de tegenaanval. Het gros volgde het door Voltaire zo fel
gehekelde Leibniziaanse refrein: de landbouw in hun kanton was de best
mogelijke. De commissaris te Xanten opende zijn beschouwingen met de
zinsnede: "De toestand van de landbouw vraagt weinig verbetering. De boer
haalt elk mogelijk voordeel uit zijn grond" .16 Zijn coli ega te Kalkar meende
dat alles scheen samen te werken om de ijver van de boeren te stimuleren,
vooral op de hooggelegen gronden. 17 De Kleefse functionaris betoogde dat
aIles zo goed verliep als maar enigszins mogelijk was. IS Die van Goch prees
de zorgvuldigheid, waarmee de boeren in zijn district traditioneel te werk
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gingen. 19 In Kranenburg heette het dat er vermoedelijk geen middelen tot
verbetering waren. De landbouw had een graad van perfectie bereikt, die
uitsteeg boven die in andere landsdelen. 20 In Horst prees de commissaris de
niet aflatende ijver van de boer.21 Die van Geldern merkte op dat het slechts
aan de ijver van de boeren te danken was, dat de akkers er op deze matige
gronden zo goed uitzagen?2 Zijn Ravensteinse coli ega verheugde zich over
de zorgvuldigheid, waarmee speciaal de veeteelt werd bedreven. 23
Voorts werd er meermalen op gewezen, dat uitgerekend het Franse bestuur
verantwoordelijk was voor de gebreken die nu aan de landbouw kleefden.
Zo waren de mogelijkheden tot ontginning van woeste gronden te beperkt.
De hinderpaal voor vervolmaking, zo meende de commissaris van Gernert,
bestaat in het verbod ons opgelegd tot het vervreemden of verkopen van
gronden die de staat toebehoren. 24 Ook werd geklaagd over de uiterst beperkte mogelijkheden tot afzet van goederen in het buitenland vanwege de
restrictieve Franse douanepolitiek. Hoge invoerrechten bedreigden de concurrentiekracht van het deel van de nijverheid dat agrarische produkten verwerkte. De retorsiemaatregelen van Pruisen en de Bataafse Republiek dreigden tot verplaatsing van bedrijven te leiden, wat zijn weerslag zou hebben
op de afzet van landbouwprodukten. 25
De verbazing over de Parijse manier van vragen stellen riep niet aileen negatieve reacties op. Vrijwel aile commissarissen grepen de gelegenheid aan
in te gaan op specifieke lokale omstandigheden, waardoor de rapPOrten aan
diepgang wonnen. Vaak werd gewezen op bodemkundige en fysisch-geografische factoren. Ook werd uitgeweid over de werking van een ecosysteem, dat de grens van zijn perfectie had bereikt. Binnen dat systeem kwamen allerlei varianten voor, die echter niet uitwisselbaar waren. Incidenteel
werd gewag gemaakt van de marktomstandigheden, de commercialisatiegraad van de regionale landbouw en sociale spanningen. Opmerkelijk is
tenslotte dat omschakeling van akkerbouw naar veeteelt heel bezwaarlijk
werd geacht.
Dergelijke verrassende aspecten van de antwoorden vielen de departementscommissaris Dorsch dadelijk op. Omdat nagenoeg aile door de kantoncommissarissen gehanteerde argumenten van micro-economische aard
waren en zonder veel samenhang werden gepresenteerd, formuleerde hij
enige aanvullende vragen rond de in de regio meest nadrukkelijk aan de
orde gestelde themata. In het arrondissement Kleef lag de kern van de problemen kennelijk bij de veeverzorging, zodat nader werd geYnformeerd naar
de toestand van het weiland. De antwoorden op de vragen uit deze bijlage26
dienen bij de analyse te worden betrokken. Die vergt een omstandige
beschrijving, al was het maar omdat wij van de landbouw in deze streek
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rond 1800 helemaal niets weten, behalve dan dat haar winstgevendheid vaak
zelfs lager was dan in Drenthe.
Een agrarische landstreek

De opmerkingen in de rapporten onder de hoofdstukken "Commerce", "Mines" en "Monuments d'art" tonen overduidelijk aan dat de bevolking van
het arrondissement Kleef voor zijn Ievensonderhoud vrijwel geheel afhankelijk was van de Iandbouw. Mijnbouw was er in hun kanton niet. Zij was er
ook nooit geweest, meIdden acht van de tien commissarissen. De twee anderen, die van Kranenburg en Kalkar, vonden dit zo vanzelfsprekend, dat zij
op de vragen omtrent mijnbouw niet eens antwoord gaven.
Met handel, industrie en dienstverlening was het droevig gesteld. Kranenburg, Wankum en Ravenstein kenden geen industrie, al was een ondernemer
in Straelen van plan een bedrijf op te richten. 27 De bevolking van Kranenburg handelde aileen in uit Holland betrokken vee, dat ter plaatse werd vet
geweid en vervolgens in Keulen afgezet. 28 De inwoners van het kanton
Wankum zetten wat rogge en gesponnen vias af, deels op de markten van
Keulen en Maastricht. In Ravenstein en Megen had men in de late achttiende eeuw geprofiteerd van de kennis van de jeugd die het onderwijs voIgde,
waarvan de kosten goeddeel&-deor een Ioterijfonds waren gedragen. Ongelukkigerwijs was daaraan een eind gekomen nadat de Republikeinen het
29
fonds Iiquideerden.
Goch en Horst ken den wat vormen van nijverheid, bestemd voor 10kale
markten. In Goch schatte men de werkgelegenheid die daaruit VOOrt sproot
op hooguit 30 personen. Er werden wollen kousen, grove lakens en spelden
vervaardigd. In Horst bedroeg het aantal arbeidskrachten inclusief de eigenaren hooguit 15, grotendeels kinderen. De lakens die werden vervaardigd,
konden "ongetwijfeld geperfectioneerd worden", meende de kantoncommis30
saris. De afzet was weinig systematisch, voor het merendeel en detail.
Ook in Kleef was de werkgelegenheid in de nijverheid zeer gering. Zij
omvatte hooguit 30 a40 personen. Er werden borstels vervaardigd, azijn gemaakt en textiel om de landlieden te kleden. Meer perspectiefrijk waren de
twee tabaksfabrieken, als tenminste het onlangs ingevoerde importverbod
op tabakswaren werd gehandhaafd. De eerste vervaardigde snuif en betrok
zijn grondstoffen uit Duinkerken. De tweede bood rookwaren aan, gefabriceerd uit Hollandse tabak.3J
In Gernert woonde een tweehonderdtal linnenwevers, die deels heilig waren overtuigd van de hoge kwaliteit van hun produkten. Zij betrokken vIas
uit Vlaanderen, dat zij buiten het kanton lieten spinnen of lieten uit Holland
Silezisch garen komen. Het eindprodukt ging via Holland naar ondermeer
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Engeland, Rusland, Frankrijk en Spanje. De facteur-commissionair had de
verkopen de laatste tijd echter aanzienlijk zien dalen.32
34
De rapporten van Kalkar33 en Xanten gewagen van een industriele
werkgelegenheid, die telkens zo'n honderd personen omvatte. Het ging om
de vervaardiging van stoffen uit katoen, Jinnen, woI en zijde met enige afzet
in het buitenland. Er werd ook wat aardewerk vervaardigd. In Xanten waren
tekenen van groei, maar in Kalkar was de concurrentiekracht aangetast door
het nieuwe systeem van douanerechten. Bovendien waren de inwoners van
die stad, volgens de commissaris, te lui. Zij gingen Iiever op het platteland
bedelen dan zich nuttig te maken. Verwonderlijk was dat zijns inziens niet:
de nijverheid gedijde immers sIechts op onvruchtbare bodems.
Helemaal ongeJijk had hij misschien niet. Uit Geldem wordt tenminste gemeld dat de lage lonen als een magneet hadden gewerkt op fabrikanten van
textiel en leerprodukten, die waar leverden van geringe kwaliteit. Daar was
weinig vraag naar. Eigenlijk was er maar een potentiele grote klant: het leger kon nergens beter van hemden, laarzen en schoen en worden voorzien
dan hier. Misschien wilde men toestaan de belastingaanslagen met dit soort
koopwaar te voldoen. De werkgelegenheid van zo'n tweehonderd personen
zou dan behouden blijven. 35
De totale industrieIe werkgelegenheid in het arrondissement Kleef bood
kennelijk bij lange na geen duizend personen werk. De densiteit van indus2
trie-arbeiders lag bij zo'n 0,5 personen per km ! Ook als rekening wordt gehouden met de handel voor lokale behoeften in de talrijke kleine plattelandsstadjes, blijft de indruk dat zo'n 75 tot 85% van de bevolking afhankelijk
was van de landbouw. Kennelijk was dat in het verleden niet veel anders geweest. Behalve Kalkar vertoonde geen stad sporen van oude welvaart. Over
kunstzin was niets te melden. Behoudens in Xanten, waar schilderstukken
van Rubens en Johann van Kalkar waren aangetroffen en in de geboorteplaats van deze laatste, waar nog twintig werken van deze leerling van
Titiaan werden bewaard, waren nergens sporen aangetroffen van kunstwerken, die de moeite waard waren in een museum te worden bewaard. Er was
geen architectuur van bijzondere betekenis en evenmin waren er boeken of
manuscripten of het moest zijn in de priveverzameling van de arts Beuth te
Kleee 6 Het landleven was uiterst eenvoudig.

De bodemgesteldheid
De aandacht voor de landbouw in de rapporten is recht evenredig met zijn
belang voor de regionale economie. Zo'n 80% van de beschouwingen van
de commissarissen heeft er betrekking op. Gewoonlijk beginnen zij met een
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paar opmerkingen over de bodemgesteldheid. Uitvoerig is men daarover
vooral in de langs de Rijn gelegen kantons.
In Kleef wordt opgemerkt dat een viertal dorpen - Salmorth, Mittelwart,
Dtiffelwart en Hurendeich - is gelegen in de uiterwaarden van de rivier. Elke
zes 11 acht jaar overstromen die gronden. Het slib maakt dit gebied uitermate
vruchtbaar. Men kan er aile mogelijke gewassen tel en, hoeft zelden te bemesten en beschikt over heel veel weiland. Binnendijks onder Griethausen,
Rinderen, Wardhausen, Kellen, Brienen, Keeken en Bimmen zijn er meer
problemen. De grond is er weliswaar vet, maar zanderiger dan buitendijks,
omdat bij overstrorningen die gepaard gaan met dijkdoorbraken veel grind
en zand wordt aangevoerd. Hier is een rotatiestelsel nodig en moet regelmatig worden bemest. Het hoge deel van het kanton, Kleef, Hau, Materborn en
Donsbrtiggen, is zandig en vergt ongekende inspanningen voor een matig
resultaat. 37 Soortgelijke opmerkingen werden gemaakt vanuit Kranenburg
en Kalkar, zij het dat daar maar twee typen grondsoorten werden onderscheiden: de vruchtbare rivierklei in het dal en de hoger gelegen zandgronden.
De comrnissaris van Kranenburg is kortaf. "De dorpen vlak bij Rijn en
Waal, Niel, Mehr, Kekerdom, Leuth en Zyfflich, hebben veelal vruchtbare
grond, die de boeren genoegzaam schadeloos stelt voor hun moeite. Het akkerland in de andere gemeenten is zandig en bestaat slechts uit heide die
sinds enige jaren wordt bewerkt", zo liet hij weten. 38 De commissaris in
Kalkar was heel wat explicieter. Hij onderscheidde in zijn kanton twee delen, het laagland langs de Rijn tot aan de heuvelrug die van Nijmegen tot
Rheinberg parallel aan de rivier liep en het plateau dat zich vanaf de heuvels
uitstrekte tot aan de Maas.
In een aparte paragraaf, getiteld "Bodemgesteldheid", weidde hij aileen uit
over de laaglanden, het beste deel van het kanton. Dit deel was bedekt met
kostelijke weilanden, die, bevloeid door de Rijn en vruchtbaar door zijn slib,
voor de bevolking van groot nut waren. Een vet en kleiig land bracht er, zo
zegt hij, granen voort met zo'n overdadige haast, dat de boer verplicht is in
de lente de roller over de aren te trekken en schapen te wei den op het ontluikend graangewas. Op het eiland tegenover Emmerik kon men dierlijke mest
verkopen. Vaak werd die zelfs eenvoudigweg in de Rijn gekieperd. 39
Over de mindere bodem op het plateau wordt in aile volgende paragrafen
breed uitgemeten. De boer was er te beklagen. Zijn zweet moest de steriliteit
van de bodem goedmaken. Derhalve deed de bewerker van het plateau vier
maal meer moeite dan die in het laagland. Door de nood gedwongen stond
hij open voor iedere mogelijke verbetering. Hij was eindeloos zuinig op zijn
tijd en wist de dag op wonderbaarlijke wijze te verlengen. Terwijl de boer in
het dal nog sliep, klaarde die op het plateau al een aantal klussen. Bij mane-
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schijn maaide hij, 's nachts trok hij rond op zoek naar meststoffen. Hij wist
zelfs de seizoenen te verlengen: voordeel trekkend van de lichte bodem,
werkte hij 's winters door op het moment dat de zware grond in het dal
ondoordringbaar was geworden. 40
Het rapport van het vierde langs de Rijn gelegen kanton, Xanten, is niet
expliciet over de bodemgesteldheid. Het verschil tussen de lichte en zandige
plateaugronden en de sterk vochthoudende en vette gronden langs de rivier
was de rapporteur echter goed bekend. In de alinea's over de bodembewerking en de veehouderij werd er op ingegaan. 41
De comrnissarissen van de langs de Maas gelegen kantons gaven veel
rninder informatie over de kwaliteit van de bodem. Vit Goch vememen wij
dat de bodem, met uitzondering van enkele Kleine stukken langs de Maas,
van zo matige kwaliteit is, dat zeer grote inspanningen nodig zijn voor een
42
karige opbrengst. Geldern meldt slechts dat de bodem gewoonlijk van matige kwaliteit is, grotendeels zandig. 43 In Horst heet het dat de bodem
hinderpalen voor de landbouw opwerpt. Zij is deels te zan dig, deels te lemig. 44 Aileen Ravenstein is wat meer genuanceerd. Daar spreekt de comrnissaris van vier bodemkwaliteiten: goed, matig, slecht en heide. Veelzeggend is die opmerking niet. 45
De aan de rapporten toegevoegde notitie, getiteld "Deman des et reponses
sur les prairies dans l'arrondissement de Cleves", maakt duidelijk dat er een
groot kwaliteitsverschil bestond tussen de laaglanden langs de Rijn en de
Maas. De vegetatie langs de Maas was veel rninder geschikt voor beweiding
dan die langs de Rijn. 46 In dit stuk en in diverse rapporten werden de eigendomsverhoudingen als oorzaak aangevoerd. Heel wat uiterwaarden langs de
Maas en broekgronden waren onverdeeld bezit van de dorpsgemeenschappen. Zij werden per definitie door niemand onderhouden.
Alleen in Ravenstein lag de zaak anders. De strook rivierklei was in de
bocht naar links van de Maas veel breder dan ten zuiden van Gennep. Daar
stond echter tegenover dat als gevolg van de werking van de Beerse overlaat
heel wat rivierkleigronden een flink dee! van het jaar onder water stonden,
zodat zij maar gedurende een heel Korte peri ode van het jaar konden worden
bewerkt. Hier speelden niet de bodemkundige, maar de hydrologische factoren de hoofdrol.
Dat was in nog sterkere mate het geval langs de beken, in het bijzonder
langs de Niers. Daar stonden tamelijk veel molens, zodat aile wei!anden er
van 1 november tot 1 april met een voet water waren bedekt. In de zomer
werden zij tel kens wanneer het de molenaar behaagde opnieuw geinundeerd. Er groeiden voornamelijk kruidachtige gewassen. Voor agrarisch ge41
bruik waren dergelijke gronden ten enenmale ongeschikt. Vandaar dat de
comrnissarissen in de hooggelegen kantons geen enkel verschil maakten
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naar grondsoort, ook alliepen er door hun territoria diverse beken. Zo wordt
uit Gernert gemeld, dat de grond vet noch mager is, maar van gemiddelde
kwaliteit, althans voor zover hij voor de landbouw wordt gebruikt, want er
48
zijn heel veel woeste gronden. In Wankum kende de commissaris maar
een soort landbouwgrond: slechte. Het was een wonder dat er nog zoveel af
kwam. 49 De sumrniere beschouwingen over de bodemgesteldheid maken al
duidelijk dat behalve bodemkundige ook hydrologische omstandigheden en
eigendomsverhoudingen een rol speelden in de landbouwkundige verhoudingen.
De akkerbouw

De grote verschillen in bodemgesteldheid en eigendomsverhoudingen tussen de diverse delen van het arrondissement droegen bij tot het ontstaan van
een scala aan varieteiten in agrarische structuur. Ieder benutte - daarover is
men het eens - de mogelijkheden van dorp en streek zo goed mogeJijk. Dat
blijkt ook uit de grote varieteit aan geteelde akkerbouw- en tuinbouwprodukten.
Vanzelfsprekend werden overal granen geteeld. Het hele scala, rogge, tarwe, gerst, haver en de destijds algemeen tot de granen gerekende boekweit,
treft men slechts aan in Ravenstein, Xanten, Goch en op een deel van de
gronden in Kalkar. Rogge en haver werden daar aileen op het plateau, tarwe
slechts in het laagland geteeld. In Kleef was het onderscheid nog sprekender. Op de beste gronden speelde de tarwe een grote rol, maar ontbrak de
rogge. Op de slechte, hooggelegen gronden was het precies andersom. Op
matige gronden werden beide graansoorten aangetroffen. Haver wordt in dit
kanton niet vermeld. Dat is opmerkeJijk, omdat de produktenJijst er zeer gedetailleerd is. In Geldern kwamen aile granen voor, zij het dat tarwe er heel
zeldzaam was. In Horst, Kranenburg en Gernert beperkte men zich tot de
teelt van rogge, haver en boekweit, met dien verstande dat de haver in Horst
die naam eigenJijk niet waard was. Mogelijk doelt de rapporteur op een prirnitieve haversoort, de evie. Die werd in die contreien zelfs rond 1890 nog
veel aangetroffen. 50 Een primitief tarwegewas, de spelt, wordt aileen in Ravenstein vermeld. De commissaris van het kanton Wankum deelt mee dat in
zijn kanton aileen rogge werd gewonnen. Waarschijnlijk vermeldde hij in
zijn zeer summiere rapport echter aileen de marktbare gewassen en zag hij
die, waarvan de opbrengst aileen voor de consumptie in de gezinnen van de
boeren of voor veevoer diende, over het hoofd.
Heel bijzonder zijn de details over de aardappeJteelt. In Horst, Gernert en
in een deel van Kleef was het een marktbaar akkergewas. In Kranenburg
werd het louter als voedergewas geteeld. In de kantons Goch en Kleef was
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dit voor een deel van de aardappelteelt het geval. In Geldem, Xanten en in
somrnige delen van het kanton Goch was de aardappel nog uitsluitend als
tuinbouwgewas in zwang. In Ravenstein en Kranenburg werd het produkt
niet vermeld. Mogelijk hebben we hier toch een voorbeeld van het geleidelijk opschuiven van de aardappelteelt van het zuidwesten naar het noordoosten, waarin Van Acker zo heilig geloofde. 51 In het zuiden van Limburg werd
omstreeks 1770 voor het eerst gesproken over de teelt van aardappelen,
vaak in verband met de verzorging van de moestuin. In 1796 werden in heel
het departement van de Nedermaas aardappelen geteeld, gewoonlijk als veevoer. In 1812 was het gewas rond Venlo, Roermond en Weert een teelt van
importantie en ongetwijfeld een marktbaar gewas. 52 Er schijnt zich in de
decennia rond 1800 een langzame verbreiding en een intensivering van dit
tuingewas voor eigen gebruik via veevoer naar marktbaar gewas te hebben
voltrokken langs een van zuidwest naar noordoost verlopende as, zij het dat
in voorlijke landbouwstreken, zoals het kanton Kleef, vroegtijdig met een
overslaan van tussenliggende streken nieuwe expansiecentra ontstonden die
.
.
1sen kon den zorgen. 53
voor elgen
lmpu
Voor het overige zijn de mededelingen over voedergewassen summier. In
Goch werden naast de aardappelen, klaver, spurrie, voederkool en rapen geteeld. In Kleef werd naast spurrie en aardappelen op de hooggelegen gronden ook voederklaver en esparset verbouwd. Op de betere gronden werd in
dat kanton veel klaver geteeld, die echter niet zonder meer tot de voedergewassen mag worden gerekend. De zaadwinning stond vaak voorop, zodat
men beter van een handelsgewas kan spreken. Dat was ook in een deel van
Kalkar het geval. In Geldem werd klaver daarentegen specifiek als voedergewas geteeld.
Waarschijnlijk zijn de opmerkingen over de teelt van voedergewassen niet
volledig. In ieder geval had de teelt van klaverachtigen langs de Rijn en de
Maas een lange historie. Op de allerbeste weilanden langs de Rijn kwamen
naast grassoorten en relicten van vroegere graanteelten ook wikke en rode
klaver voor. Langs de Maas trof men in de wei den twee soorten wikke-achtigen en vier soorten klavers aan. Dat wijst op verspreiding en teelt gedurende een langere tijd ook buiten de traditionele akkerlanden. S4
De teelt van handelsgewassen stelde weinig voor. Vias werd aangetroffen
in Wankum, Geldem en Kleef, dichtbij de linnen producerende centra. Hennep kwam voor in Kalkar en Kleef. Tabak was sedert de introductie van de
Franse invoerrechten in 1795-1796 een gewas dat vanwege zijn hoge prijs
een snelle ontwikkeling doormaakte. In de kantons Ravenstein, Geldem,
Kleef en Kalkar was de teelt kort tevoren gei'ntroduceerd. De meekrap, die
aileen in het kanton Geldern, de papaver en de cichorei, die beide in Kleef
werden vermeld, waren van heel geringe betekenis.
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Van meer betekenis waren de oliehoudende gewassen, zoals het lijnzaad
in Geldern, het raapzaad in Kleef, het koolzaad in Ravenstein en vooral het
klaverzaad in Kleef en Kalkar. Dit laatste produkt werd over heel West-Europa en in de Verenigde Staten afgezet om de olie te leveren, benodigd voor
de bereiding van verfstoffen, waarmee Iinnen stoffen en indiennes werden
gekleurd. In Ravenstein en Kleef bestond tenslotte enige activiteit op het
stuk van de produktie van zaaizaden. Ret ging vooral om graszaad en mogelijk ook om tuinbouwzaden, indien men de term "semence de choux" tenminste in die zin mag verstaan.
In Xanten, Geldern en Goch werden wat tuinbouwactiviteiten vermeld.
Allerlei koolsoorten, rapen, wortelen en hier en daar wat bonen werden opgesomd. Er zijn geen aanwijzingen dat het meer was dan een teelt voor eigen gebruik met zo nu en dan wrt afzet van overschotten op lokale markten.
Dat schijnt ook te hebben gegolden voor Kleef, waar in moestuinen naast de
hierv66r genoemde produkten ook nog erwten, spinazie, andijvie, schorseneren, bloemkool en meloenen werden aangetroffen. 55 AIleen rond Biiderich
tegenover de stad Wesel werd de tuinbouw ais zelfstandige bedrijfstak beoefend.
De bewerking van de bodem

De akkerbouw vertoonde een grote variatie, die weI samenhang vertoonde
met de bodemkwaliteit, maar in sommige gevallen tevens door afzetmogelijkheden werd bepaaid. Daarnaast waren ongetwijfeid ook de aanzienlijke
verschillen in bodembewerking en rotatie van belang. Braak werd, waar mogelijk, vermeden. Zij kwam op enige schaal slechts voor in Ravenstein en
Xanten. In dit laatste kanton schatte de commissaris, dat jaarlijks zo'n 20%
van het akkerland onbebouwd moest blijven als men steeds een mooie oogst
wilde behalen. 56 Elders - zelfs in Gernert - zou braak volgens de rapporteurs
niet of ternauwernood zijn aangetroffen, zij het om heel verschillende redenen. In Wankum heet het dat de gronden zo mager zijn, dat zij wei ieder jaar
moeten worden bebouwd, willen zij niet helemaal steriel vallen. 57
Meer economisch gekleurd is het geluid uit Geldern: braak komt niet voor,
want de boer moet jaarlijks profijt trekken van zijn grond. 58 In Goch wordt
het accent gelegd op de mestvoorziening: braak is van geen enkel nut voor
de beweiding. Ret verdient de voorkeur in het braakjaar voedergewassen te
59
telen. De commissaris van Kleef formuleerde hetzelfde argument iets
nauwkeuriger: braak kwam bijna niet voor, zegt hij. Vroeger teelde men allerlei gewassen, die tot kunstweiden dienden, waaronder lucerne. Intussen
was men helemaal overgestapt op klaver. Op sommige gronden - vooral die
van de middelste klasse - werd dit gewas als onderteelt onder rogge gezaaid,
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waarna het twee jaar als hoofdteelt bleef staan. De rotatie duurde dan zes
60
jaar. Kalkar zwijgt over dit thema.
De opmerkingen over braak en rotatie brengen ons - hoe kort zij vaak ook
zijn - op het grote knelpunt in de laat-achttiende-eeuwse landbouw in het arrondissement Kleef: de mestvoorziening. In aBe rapporten speelt het thema
een grote ro!. Soms wordt er breed over uitgeweid. De verstrekte inlichtingen leveren al dadelijk een grote verrassing op: hoe beter de gronden, hoe
minder vaak werd bemest. Soms was het om de drie jaar nodig, dan weer
kon men acht jaar wachten. Wie over veel weidegronden beschikte, zoals de
bewoners van de onder Kleef en Kalkar vlak aan de Rijn gelegen dorpen,
kon zich beperken tot het uitstrooien van de overvloedig aanwezige dierlijke
mest. Soms kon men zelfs nog wat mest verkopen. Op de zandiger laaggelegen gronden langs de Rijn in het kanton Kleef, waar elke zes jaar moest
61
worden bemest, volstond de bereiding van de mest met stro. lets meer naar
het noorden, in Kranenburg, was het al wat moeilijker. Daar werd de dierlijke mest vermengd met half vergane heide, die in de winter werd gemaaid.
Op de hooggelegen gronden moest aan de mestvoorziening bijzonder veel
aandacht worden besteed. De bewoners van het plateau in Kalkar haalden de
beerputten met menselijke fecalien in het laagland 1eeg. Zij zochten tot ze!fs
aan de overkant van de Rijn naar assen. Zij haalden kalk uit het Bergische
land en Luik en mergellangs de boorden van de Maas. Aan het einde van de
herfst zetten zij heideplaggen op grote ronde hopen en gaven die vijf maanden tijd om vermengd met dierJijke uitwerpselen en stro tot rotting te komen. Sinds kort werd geexperimenteerd met zand in de stallen. Daarmee
werd bij gebrek aan stro een ligbed voor de dieren gemaakt. Zo werd voorkomen dat men drijfmest op de velden moest brengen, die de ontluikende
gewassen verbrandde. Ook waren naar het voorbeeld van boeren uit den
vreemde mestkuilen en mestopslagplaatsen gebouwd, waarin de vloeibare
bestanddelen van de mest werden verzameld. 62 De resultaten van deze proeyen waren uitstekend.
In Xanten beperkte men zich tot de aankoop van houtas aan de rechter zijde van de Rijn.63 Daarbij ondervonden deze boeren concurrentie van de inwoners van het kanton Goch. Overigens kon men langs de Maas ook mergel
en kalk krijgen. Die waren nodig voor de teelt van klaver en rapen. Voortdurend was men in de weer om de voorraad meststoffen te vermeerderen door
humus uit sJijk en afval toe te voegen. 64
Langs de Maas was het gebruik van mergel vrij algemeen. Ook in de kantons Horst en Geldern wordt de aankoop in de omgeving van Maastricht van
deze stof vermeld. Liever had men voor de teelt van vias en klaver nog kalk,
maar die kon menige boer niet betalen.65 In Horst volstond de aanvoer van
merge! niet. De mestbehoefte was gigantisch. Per 150 morgen had men jaar-
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Iijks 60 a 70 karren nodig. Door de stalmest met stro en heide te vermengen,
kreeg men de benodigde hoeveelheid bijeen, zij het dat men veel gronden
woest moest laten liggen. 66
In Ravenstein, waar veel aandacht uitging naar de veeteelt, ontmoeten wij
een afwijkende situatie. Er was voldoende stalmest om het door de voortdurende overstromingen sterk gereduceerd bouwlandareaal te bemesten. De
bijzonder natte weilanden werden verzorgd door er assen op te strooien. Dat
kostte weliswaar veel werk, maar 100nde. 67
De bemestingstoestand was, zo moeten wij concluderen, zwak, enkele
spaarzame uitzonderingen, zoals het Eiland van Emmerik en de Kleefse dorpen Salmorth, Mittelwart, Diiffelwart en Hurendeich, daargelaten. Op allerlei manieren werd de voorraad aangevuld. Extra kalkgift kwam veel voor,
zij het vanwege de transportkosten voomamelijk langs de rivieren. Groenbemesting bleef beperkt tot klaverteelt, waardoor een extra stikstofgift van 20
tot 60 kg per ha werd bereikt. De klaver werd in de vorm van nateelt soms
als bodembedekker gebruikt, zodat de structuur van de grond verbeterde. De
klaverteelt bleef begrijpelijkerwijs beperkt tot de laaggelegen gronden, waar
het gewas de vochtbalans verbeterde, en werd op de plateaus vermeden, omdat dan een vochtgebrek ontstond dat nadelig was bij de verbouw van rogge,
het voomaamste gewas in die contreien. Ook werd, waar mogelijk,
gecomposteerd met behulp van stadsbeer of het loof van heideplanten. Deze
ongemeen arbeidsintensieve vorm van extra bemesting leverde ook nog wat
extra gift van kali, magnesia en fosforzuur op. De humusvorming was bij
toevoeging van strooisels en compost bovendien beduidend beter dan bij het
68
gebruik van groenbemesters en pure stalmest. Ervaring had geleid tot het
ontwikkelen van gedegen agronomische inzichten.
Aile elementen voor een naar modeme maatstaven behoorlijke bemesting
waren aanwezig, maar de verdeling over het onderzochte gebied was zeer
ongelijk. De gigantische arbeidskosten, de afwezigheid van sommige mestvormen in weinig verstedelijkte gebieden en de onmogelijkheid op talrijke
bedrijven de benodigde financieringsmidde1en beschikbaar te stellen, verhinderden gewoonlijk de gewenste combinatie van de diverse bemestingsvormen in de praktijk te brengen, tenzij af en toe. Gevolg was het voortduren van een zwakke vochtbalans, een sterke vervuiling van het land door onkruidvorming en een wankele structuur van de bodem met daaruit weer
voortvloeiende lage opbrengsten per hectare, onvoldoende inkomen en gebrek aan werklcracht, benodigd om de beschikbare hoeveelheid weiland verder uit te breiden.
De meeste evenwichten waren totstandgekomen op een laag niveau van
produktiveit en welstand. Verhoging van dat niveau was heel lastig. Naast
kosten speelden daarbij ook ecologische factoren een rol: de lage produkti-
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viteit leidde tot een geringe produktie van voedergewassen wegens gebrek
aan bouwland, een lage veebezetting, een structureel tekort aan primaire
meststoffen, een hoge arbeidsbelasting en tens lotte de onmogelijkheid het
areaal bouwland uit te breiden wegens gebrek aan mest. Ret was een vicieuze cirkel. De voortdurend - zij het in wisselende intensiteit - aanwezige
noodzaak om hetzij uit marktoverwegingen, hetzij terwille van de beheersing van de kosten, hetzij vanwege transportproblemen, hetzij vanwege bodemkundige of hydrologische moeilijkheden, toch te trachten de dwang van
het ecologisch evenwicht te doorbreken, leidde tot een ongekend grote
versnippering van landbouwstructuren. Zowel bij de bespreking van het
teeltplan als bij de bemesting zagen wij dat binnen een kanton twee, drie
verschillende agrarische systemen konden optreden, om te zwijgen over de
verscheidenheid in typologieen op het niveau van het arrondissement.
Veeteelt
lets dergelijks komt ook in de veeteelt tot uiting. Beslissend is hier de veevoederpositie. Die verschilde van streek tot streek en dus werd het grootvee
ook van kanton tot kanton anders verzorgd. Beginnen wij ditmaal met de
kantons met hele magere gronden. In Wankum en omgeving waren geen
weilanden beschikbaar. Dus moest men het vee het hele jaar door op stal
houden. Schapen hield men dientengevolge weinig. Aan paardenfokkerij
kon niet worden gedacht. Fruitbomen, die in de late achttiende eeuw vaak
als boventeelt in weilanden werden aangetroffen, zijn er hoegenaamd niet. 69
In Horst was de situatie ongeveer dezelfde. De vele woeste gronden bleven
.. I on benut.70
vnJwe
Ook in Gernert werd een groot gebrek aan weilanden vastgesteld. Dit had
hier even wei niet tot gevolg dat de dieren in de pots tal moesten worden gehouden. De melkkoeien werden in de zomer door hun eigenaren in kleine
groepjes naar de schaarse wei den gebracht en daar aan een paal vastgebonden, zodat zij niet meer konden eten dan strikt nodig. Op heel warme dagen
werden de dieren pas laat naar de wei gebracht, omdat de lokale boeren geloofden dat kwade dampen, aanwezig in de dauw, besmettelijke veeziekten
veroorzaakten. 's Middags werden zij alweer tijdens de grootste hitte teruggehaald, voordat de eerste sporen van verdamping in dit hoogveengebied
zichtbaar werden. Nog niet gedekte runderen liet men op de gemene gronden weiden. Er bleef ruim genoeg over om heel wat schapen te houden. Aan
paardenfokkerij hoefde onder deze omstandigheden even wei niet te worden
gedacht. Wei kon men zich op bijenhouderij toeleggen. 71
In Goch en Geldern waren potstal en heerdgang naast eIkaar in zwang. Lokale omstandigheden bepaalden de voorkeur. Wei gaf men zich moeite tot
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rasverbetering te geraken. Het succes daarvan hing af van de veevoederpositie: wie zijn dieren in voldoende mate voer kon geven, had per definitie het
beste vee.72 Men zocht het succes niet in vergroting van de aantallen runderen, maar in toename van hun produktiviteit. Schapen en bijen werden uit
vrees voor afhankelijkheid van gemene gronden verwaarloosd. In Geldern,
waar de kwaliteitsverbetering met meer succes was nagestreefd dan in
Goch, nam de aandacht voor de paardenfokkerij toe. Sommige landbouwers
hadden veel paarden. Zij wonnen zoveel veulens, dat de commissaris. vreesde voor een overschot, zodra de oorlog voorbij was. Tot dat moment kon
men ze evenwel aan het leger slijten. 73 Voor al deze hooggelegen kantons
gold het adagium: geen weiden, geen fruit.
Een heel ander type veeteelt treft men langs de rivieren aan. Het begint al
bij Ravenstein. In heel het kanton, behalve in het dorp Zeeland waar nog gemene gronden voorkwamen, werden de dieren op weiland in eigen bezit geweid. 's Winters werden zij op stal gevoederd. Er werd grote zorg besteed
aan de paarden en het hoornvee. Een zorgpunt was even wei dat men de dieren te vroeg liet jongen, zodat het vee klein van gestalte bleef. Er waren enkele paardenfokkerijen en in het hele kanton nog maar 300 schapen. Opmerkelijk is de goede veterinaire zorg. De boeren bemoeiden zich niet zelf met
de genezing van ziek vee, maar schakelden daar specialisten voor in. Zoiets
kwam verder bijna nergens in het arrondissement voor.
In het kanton Kranenburg werd de veeteelt op bijna dezelfde wijze bedreyen als in Ravenstein. Het vee verbleef in de zomer dag en nacht in het eigen weiland van de boer en stond 's winters op stal. Ten behoeve van de
paardenfokkerij werd een beperkt aantal fokmerries aangehouden. Het
kleinvee was van gering belang. 74 De veterinaire zorg berustte nog bij de
boeren.
lets dergelijks schijnt ook in Xanten, tenminste langs de Rijn, te zijn voorgekomen. Voor het hoornvee zijn er voldoende weiden. De fok van grootvee
was sedert de laatste grote veesterfte van 1769 tot 1771 zo veel verbeterd,
dat geen vee uit het buitenland hoefde te worden bijgekocht. Deels was dat
jammer. Om de paarderassen op hoger plan te brengen, zou het wenselijk
zijn nog wat hengsten uit Holstein of Pruisen te laten komen. Op de hoger
gelegen gronden werd het vee dageJijks naar de gemene gronden gedreven.
Die waren echter uitermate improduktief, zodat arbeidskracht er het
onmogelijke mogelijk moest maken. Alleen de jeneverfabrikanten hielden er
nog potstallen op na. Aan de fok van paarden was men nog niet toe. Bijen
werden in deze natte streek niet gehouden. Schapen werden aileen aan de
rand van de heide aangetroffen. 75
De zeer spraakzame commissaris van Kalkar meldt een soortgelijke tegenstelling tussen de veehouderij op de laaglanden en het plateau. In het Rijndal
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was genoeg weiland. Van oudsher had men er zich toegelegd op vetweiderij.
De handel in slachtvee was lange tijd de tweede inkomstenbron geweest. Zij
voorzag kopers tot in Parijs, Luik en Mainz van slachtvee. De kwaliteit van
het melkvee was excellent. Men meende met Oost-Friesland te kunnen concurreren. Daar haalde men trouwens de fokstieren vandaan.
Op de hoogvlakten werd aIleen na de oogst van de granen buiten geweid.
Dan was er "Sporich", een klaversoort, beschikbaar. De rest van het jaar
stond het vee op stal. Het kreeg er vooral klaver te eten, in de winter aangevuld met zogenaamde "Olkuchen" en aardappelen. Ook bewaarde de boer in
putten gezouten knolvoer, een procede dat de melkgift aanzienlijk deed stijgen en de kwaliteit van de melk verbeterde.
Ook op de hoogvlakte werden de dieren in de nazomer dag en nacht buiten
gelaten. Daartoe werden in lager gelegen delen van de landerijen vergaarbakken voor het regen water, poelen en drenkplaatsen aangelegd.
Gespecialiseerde paardenfokkerijen waren er niet. WeI werden van oudsher inheemse paarden verkocht op de markten van Mook en Hurendeich.
Voorheen gingen zij zelfs naar het prinsbisdom Keulen en het hertogdom
Gulik. Als gevolg van de opheffing van de kloosters in Belgie was de prijs
van bijenwas spectaculair gedaald, zodat de bijenteelt, tot groot nadeel van
de produktie van rapen, boekweit en teenwilgen, ernstig werd verwaarloosd.
De fruitteelt was nog niet omvangrijk. Op het plateau ontbrak zij.76
Vit Kleef werden gelijkaardige berichten ontvangen. Langs de rivier werd
veel aan vetweiderij gedaan. Het slachtvee werd vervolgens afgezet langs de
Bovenrijn, in Frankrijk en in Belgie. In de hoger gelegen delen was de
heerdgang in zwang: overdag liet men de bees ten wei den in het Reichswald
en op de heidevelden. 's Nachts stonden zij op stal. Paardenfokkerijen waren er niet, al probeerde iedere grote boer jaarlijks een paar veulens te winnen voor de verkoop. Het paarderas liet nogal te wensen over, omdat de
pachters op de domeingoederen tot 1795 verplicht waren geweest een
hengst te houden. Zij hadden zich niet erg bekommerd om de zuiverheid van
het ras. De paardjes waren kort en niet erg hoog van gestalte, ongeveer zoals
de Friese paarden, zegt de commissaris.
De schapenteelt stelde weinig voor. Er waren niet veel meer schapen dan
nodig voor de interne vleesvoorziening. De bedrijven waren te klein om
zich grote schaapskudden te kunnen perrnitteren; de bevolking was een tegenstander van het wei den van schapen op braakgronden en na de oogst op
de omheinde velden vanwege de schade, die de dieren dan aanrichtten. De
matige kwaliteit wol bracht niet veel op. De bijenteelt was geconcentreerd in
77
de hogere delen van het kanton, waar veel bos en hei was.
In het Kleefse begon zich enige fruitteelt te ontwikkelen. Het mooiste fruit
werd verkocht. Van de rest maakte men azijn. Het drogen van fruit was er
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78
niet in de mode. In het eigen huishouden werd weinig fruit gebruikt. Dat
was ook zo in Kalkar, waar men het fruit nog als een luxe zag en niet als een
nuttig produkt. De interesse voor bosbouw en de teelt van wilgetenen onontbeerlijk voor de beschoeiing van de Rijnoevers - trok er meer belangstelling. 79 Ook in de andere langs de Rijn gelegen kantons, Kranenburg en
Xanten, was de fruitteelt niet spectaculair, al werden er in Xanten wei wat
pruimen geteeld, die men in gedroogde vorm in de noordelijke Nederlanden
80
afzette.
Het vermoeden dat tenrninste langs de Rijn enige eenvorrnigheid bestond
in de veeteelt, wordt nadrukkelijk door het verslag over de weidegronden in
het arrondissement Kleef weersproken. De weidegronden werden er in drie
klassen onderscheiden. Aileen de laaggelegen vette weiden boden de mogelijkheid twee keer per jaar een bescheiden hoeveelheid hooi te winnen, ongeveer honderd centenaar per morgen, van redelijke kwaliteit. De weilanden
toonden er weliswaar een breed scala plantesoorten, waaronder minstens zes
geslachten grasachtigen, maar die waren geen van aile schadelijk voor de
dieren. Dat was wei anders op de vele drassige weilanden binnendijks, waar
naast gras ook allerlei halfheesters en voor het vee schadelijke planten voorkwamen. Er kwam wei veel hooi af, maar dat was niet erg bevorderlijk voor
het welzijn van de dieren, het was "pour ainsi dire ... bon a rien", zoals de
auteur het in zijn verfranst Nederduits uitdrukt. 81 In deze contreien was de
veevoederpositie slecht. Dat gold ook voor de gebieden, waarin veel aan
vetweiderij werd gedaan. Daar was voor de wintervoedering maar zoveel
hooi beschikbaar als het slachtvee 's zomers overliet.
Langs de Maas kwam een mengvorm voor. De Maasweiden werden in
juni gemaaid voor de hooiwinning. Daarna joeg men er tot aan de winter
vee op voor de vetweiderij . Op die manier poogde men het melkvee de winter door te laten komen en tegelijk nog wat bij te verdienen met mestvee.
Per saldo bleef het veebestand laag. Er was 0,9 ha weiland nodig per melkkoe en 0,6 ha per rund, bestemd voor de vetmesterij.82 Ook langs de rivieren, waar relatief veel weigrond was, waren met passen en meten lokale systemen ontwikkeld, die weinig mogelijkheden tot uitbreiding en verbetering
van de veeteelt overlieten.
Mogelijkheden tot verbetering

Het mag dan ook niet verwonderen dat in de rapporten herhaaldelijk werd
gepleit voor maatregelen om tot structurele verbetering van de landbouw te
geraken. De suggesties waren van zeer verschillende aard. Zo werd gepleit
voor verbetering van de bedrijfsstructuur, vernieuwing van de landbouw-
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techniek, verruiming van de afzet, aanpassing van de sociale structuur alsmede - hoogst incidenteel - voor enige voorlichting.
Mogelijkheden tot verbetering van de bedrijfsstructuur zag men gewoonlijk in ontginningen. Aileen Ravenstein maakt daarop een uitzondering.
Daar was in het veri eden met steun van het loterijfonds veel ontgonnen en
vormde nu de ontwatering het meest klemmende probleem, zodat de commissaris pleitte voor veranderingen in het stelsel van sloten en kanalen. 83
Algemeen was - naar het schijnt - de overtuiging dat het communaal bezit
van woeste gronden schade toebracht aan de landbouw. Uit Xanten wordt
bericht dat de gemene gronden voor de veehouderij van geen nut zijn, omdat
er veel meer bees ten op worden gedreven dan de gronden kunnen voeden.
Het is zo erg "que la moitie n'a rien a manger". Minstens zo erg was dat de
woeste gronden vaak aan meerdere dorpen tezamen behoorden. Dat gaf eindeloze disputen, zodat soms niemand meer van de gronden gebruik durfde
te maken. Mogelijkheden tot ontginning waren er onder deze omstandigheden nooit, de produktiviteit van de gronden was altijd zeer laag. Bij verdeling van de heide zou, volgens de comrnissaris, vooral de rninder gefortu84
neerde bewoner veel winnen.
Uit Kleef wordt bericht dat er maar een verbetering mogelijk was: de verdeling van de ongecultiveerde weidegronden, in gebruik bij troepen vee uit
de dorpsgemeenschappen, zal de opbrengsten doen stijgen. De woeste gronden brachten bij gebrek aan verzorging maar de helft op van hun waarde.
Personen die er een heleboel vee op dreven, verlangden dat degene die maar
een koe bezat evenveel bijdroeg in het onderhoud als hijzelf. Met als gevolg
dat er helemaal niets aan onderhoud werd gedaan. Heel uitvoerig besprak de
commissaris van Gernert dit probleem. Hij merkt op dat het was verboden
staatseigendommen te vervreemden of te verkopen, zodat het onder het
Pruisisch bestuur ingezette beleid de woeste gronden te ontginnen en daardoor de produktie aanzienlijk te vergroten, was gestaakt. 85
Commissaris Roefs somt een groot aantal voordelen op van verkoop en
verdeling van woeste gronden. De verwerver investeerde dadelijk na de aankoop in geld en tijd om zijn nieuwe bezit om te zetten in weiland of akkerland; de werkge1egenheid voor de arme landarbeiders nam toe; de rundveeteelt verbeterde kwantitatief en kwalitatief; de graanhandel nam als gevolg
van stijging van marktbare voorraden een grotere omvang aan en er yond
herbebossing plaats. Er kon even wei een complicatie optreden. Tot nu toe
lieten de rninder welgestelden hun rundvee op de inculte gronden grazen.
Het was nodig er zorg voor te dragen dat ook zij een stuk woeste grond konden verwerven, bijvoorbeeld door kredietfaciliteiten te verstrekken. Roefs
denkt dan aan betaling van 25% van de koopsom contant en een laagrentende lening voor het restant. 86 Juist degenen die ervaring hadden met de
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geleidelijke ontginningen van het Pruisisch bestuur in de achttiende eeuw,
hechtten aan schaalvergroting, intensivering en structuurverbetering langs
deze weg.
In een enkel geval werd de voorgaande redenering nog aangevuld met een
opmerking over verouderde rechtsverhoudingen. In Gernert kwam een
scheiding van economische en jiJridische eigendom voor, die hoogstens in
formele zin enige gelijkenis vertoont met het befaamde Groningse beklemrecht. 87 Terwijl in Groningen het gebruiksrecht was verstard, gold dit in Gernert en omgeving juist voor de blote eigendom. De grondeigendom lag in
het Gemertse duidelijk vast. Eigenaren mochten er echter niet op rekenen
dat zij elk jaar hun grond zelf konden bewerken. Een deel van de akkerpercelen werd van jaar tot jaar uitgewisseld. De eigenaar bewerkte het ene
jaar zijn eigen lap grond, maar het volgende jaar dat van de rechter buurman
en het derde jaar dat ter linkerzijde of een stuk land dat nog iets verder weg
lag. Omdat iedere boer wist dat hij de akker die hij bewerkte de eerstvolgende jaren niet tot zijn beschikking zou hebben, werden dergelijke akkercomplexen nooit bemest. Na verloop van tijd werden het woeste gronden. Roefs
pleit voor ingrijpen van de overheid. 88
Terzijde zij opgemerkt dat deze passage uit het rapport van de Gemertse
commissaris nader dient te worden bestudeerd. Het is denkbaar dat hij hier
een belangrijke oorzaak vermeldt voor de in het zuidoostelijk deel van
Noord-Brabant frequent aangetroffen Wtistungen en dorpsverplaatsingen.
Gewoonlijk worden dergelijke fenomenen in de landbouw-historische literatuur in verband gebracht met wisselende marktomstandigheden als gevolg
van scherpe fluctuaties in de omvang van de bevolking. Zo'n verklaring levert nogal eens bezwaren op, omdat de f1uctuaties in het inwonertal niet altijd beperkt bleven tot de regio, waarin de Wtistungen optraden. Een - bijkomend - argument, ontleend aan oude rechtsgebruiken, kan deze moeilijkheid
wellicht - deels - ondervangen. Een nadere analyse van dit fenomeen kan
hier even wei niet plaatsvinden. Wij dienen terug te keren naar de middelen,
in 1798 voorgesteld tot verbetering van de landbouw in het arrondissement
Kleef.
Zij waren, zoals vermeld, deels van technologische aard. De landbouwtechniek in het arrondissement kende omstreeks 1800 heel wat vormen van
verstarring, gebaseerd op bodemkundige omstandigheden. De landbouwwerktuigen waren aile van oude datum en buitengewoon simpel van constructie. Hier en daar waren pogingen ondernomen verbeteringen aan te
brengen, maar met weinig succes. Vooral bij de ploeg kwam het, zo verhalen de commissarissen van Gernert, Xanten, Goch, Ravenstein, Geldern,
Kalkar en Kleef, aan op geschiktheid voor de grondsoort. Hoewel men tot
veranderingen bereid was en zich daarover goed informeerde (Kleef, Kal-
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kar), bleef men gewoonlijk volhouden dat de eigen ploeg de beste was, ook
al kon men dat niet altijd precies beargumenteren (Kranenburg). Een enkeling (Kalkar) meende dat de behoefte aan vakrnanschap bij de grondbewerking doorslaggevend was. Men diende hoi te ploegen, zodat na het inzaaien
de grond eenvoudig kon worden dichtgeslagen. Ret instrument dat werd gebruikt, was van secundair belang. Soms meende men zelfs dat het gebruik
van de ploeg voor de slechte gronden al te belastend was. In Wankum hielden de boeren vol dat de grond moest worden omgespit, wilde hij niet totaal
onvruchtbaar worden. 89
De grote terughoudendheid ten opzichte van veranderingen in de grondbewerking had niet tot gevolg dat men in alle opzichten afkerig was van technologische vernieuwingen. De commissaris van Kalkar maakt gewag van
een kort tevoren uitgevonden simpele dorsmachine, die de arbeidsproduktiviteit verdubbelde. Uit de beknopte beschrijving die hij geeft, vait op te maken dat het ging om een taps toelopende kegel, verbonden met een spil door
zijn top, waar omheen hij door een paard werd aangedreven. Rollend over
de garven maakte de kegel het graan perfect los uit de aren. Ret apparaat
was vrij kostbaar en kon alleen door rijke boeren worden aangeschaft. Er
waren er in het kanton nog slechts drie in gebruik. De opmerking dat het apparaat, als het zich vermenigvuldigde, vele handen werk zou geven, kan inhouden dat de schrijver mogelijkheden zag voor de ontwikkeling van een
soort 100ndorsbedrijven. 90 Ook was er nog een serieuze moeilijkheid, die
ook een eeuw later nog leidde tot aversie tegen mechanisch dorsen: 91 het
stro werd geplet en was aileen nog geschikt voor mestbereiding, niet meer
voor het dekken van daken of het vlechten van hoeden.
Vervolgens dient aandacht te worden gevraagd voor mogelijke verbeteringen van de afzet van landbouwprodukten. Roewel de bezorgdheid voor de
instandhouding van de bodemvruchtbaarheid, van de bedrijven en de gezinnen in de rapporten duidelijk prevaleerde boven markteconornische overwegingen, werden herhaaldeJijk opmerkingen gemaakt over de noodzaak als
overheid zorg te dragen voor een goede toegang tot de markt.
Men was er zich zeer wei van bewust dat slechts een klein deel van de
produktie ter markt werd gebracht. Zo werd uit Goch gemeld dat de boeren
slechts met de grootste moeite het dubbele van wat zij voor eigen consumptie nodig hadden van de velden konden halen.92 Trekt men daarvan af hetgeen intermediair in het eigen bedrijf werd gebruikt als veevoer, dan laat
zich becijferen dat de commercialisatiegraad van de landbouw tussen Maas
en Rijn ten noorden van Venlo vaak nog lager was dan de 30% die in 1806
in de omgeving van Oirsbeek in het zuiden van de huidige provincie Limburg werd gemeten. 93 Daarin stak inkomenstechnisch gezien even wei een
enorm voordeel, dat de belangstelling voor landbouweconomische vraag-
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stukken sterk stimuleerde. Omdat het interne verbruik van agrarische produkten voor gezin en bedrijf vrij stabiel was, betekende elk procent stijging
van de toegevoegde waarde van agrarische activiteiten een toename van de
hoeveelheid ter markt gebrachte gewassen van 3 a4% met dienovereenkomstige gevolgen voor het inkomen. Het was dus van groot belang dat men
vrije toegang tot de markt had.
De veranderingen die het Franse bestuur had teweeggebracht door rond
het Maas-Rijngebied tussen Nijmegen en Venlo nieuwe tollinies op te richten, die de afzet naar het westen, het noorden en het oosten blokkeerden,
was reden tot emstige bezorgdheid. Kalkar wijst erop dat vroeger klaverzaad naar Holland, Engeland, Amerika en via LUbeck naar Pruisen was afgezet, dat gerst naar het MUnsterland ging, boekweit naar Holland en de gebieden rechts van de Rijn. Dat was allemaal weggevallen en werd niet
gecompenseerd door de verkoop van hennep uit Udem naar Brabant en tabak uit Wissel naar Keulen, van waaruit men dit produkt in Duinkerken liet
bewerken. Dat was temeer onvoldoende, omdat de inlandse tabak zijn
onaangename geur pas verloor als hij over zee werd vervoerd en ook dat
94
kon nu niet.
In Xanten wijst men erop dat de fruitoogst in DUsseldorf en in gedroogde
95
vorm in Holland werd afgezet. Kleef attendeert op de voordelen van de nabijheid van Holland voor de afzet van klaverzaad, de handel in slachtvee,
granen en fruit. Zij vormt de basis van de welvaart. Liberalisatie van het
96
handelsverkeer met het buitenland zou de streek zeer ten goede komen.
Het was overigens niet zo dat aileen de intemationale handelspolitiek van
Frankrijk de afzet en daarmee de commerciele mogelijkheden van de streek
beYnvloedde. Ook de sociale structuren binnen het arrondissement hadden,
zo meent de vertegenwoordiger van Kalkar, belang. Hij wees erop dat de
verschillen in levensstijl in zijn kanton correspondeerden met die in bodem
en akkerbouw. Woning, kleding en gedragswijzen van de bewoners van het
laagland toonden hun welstand en luxe. Hun keukens geurden als de beste
restaurants in Parijs. Zilverbestek, porselein en tafellinnen sierden de dis.
Bij feestelijkheden dronk men stromen Rijnwijn en liet de glazen klinken.
Zelfs meiden en knechten waren er weldoorvoed. De boer sprak Frans, rekende gemakkelijk en schreef de landstaal. Hij ging te paard naar het stadhuis en met een koets naar de kermis, uitgedost met stropdas, hoge hoed,
twee horloges in de vestzakken en een zweepje onder de arm.
Toch had die welstand ook grote nadelen. Zij stimuleerde luiheid en verveling. Derhalve waren er in het laagland heel wat armen en was de laaglandbewoner die zich op het plateau vestigde in korte tijd straatarm. Zulks in
tegenstelling tot de plateaubewoner die, afgedaald naar beneden, in korte
tijd rijk werd, hoe weI hij vrije tijd te over had. Hij was gewend aan
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ononderbroken werk en een zeer sobere levenswijze. Op tafel kwamen er
slechts weinige grove gerechten, onbereide groenten, melkprodukten en
nauwelijks vlees. Tin, koper, aardewerk en door hun eigen vrouwen geweyen linnen dekten hun tafel. Bij feesten ging de beker van mond tot mond en
werd jenever met suiker geschonken op een schoteItje. De boer is anaIfabeet
en spreekt slechts het dialect van zijn dorp. Hij is gekIeed in grof Iaken naar
de mode van zijn overgrootvader, loopt naar het stadhuis, een stok van beukehout in de hand. Naar de kermis gaat hij te paard, zijn lief achterop. Desondanks grijpt hij elke kans die hem wordt geboden met twee handen aan. 97
Veel verandering zal men in deze toestand niet kunnen brengen, want zij
wordt in hoge mate bepaaId door de kwaIiteit van de bodem en het moeizaam instandgehouden ecoIogisch en economisch even wicht. SociaIe aspecten zijn van belang, maar nauweIijks te bei"nvIoeden, ook niet door onderwijs.
De vragen rond veterinaire zorg en het optreden van besmettelijke veeziekten gaven hier en daar aanIeiding te wijzen op de wenselijkheid van betere IandbouwvoorIichting. Men was er gewoonIijk van overtuigd dat de
boeren heel bezorgd waren over de gezondheid van hun vee (Wankum). De
kennis van de oorzaken van veeziekten was evenweI heel beperkt, in het bijzonder als het ging om besmetteIijke veeziekten (Wankum, Kranenburg).
Van eenvoudige hard werkende boeren mocht dit ook niet worden verwacht
(Horst). AIleen de aanwezigheid van deskundigen bood de zekerheid van
ernstige inspanningen op dit vIak (Ravenstein, KIeef en Geldern).
Ongelukkigerwijze kende niemand de ware oorzaak van besmettelijke
veeziekten, laat staan dat men op de hoogte was van middelen ze te voorkomen (Geldern, Kleef en Kalkar). Vaak nam men zijn toevIucht tot "oude
wijvenmiddeltjes" of voIgde men de raad van de priester (Kleef), de smid en
de beul (Kalkar), de orakels in veterinaire aangelegenheden. De boer mocht
men daar geen verwijt van maken: "II est loin que Ie campagnard soit assujetti a l'empirisme et a l'ignorance". Hij heeft aIle middeltjes uitgeprobeerd.
Geen bleek werkzaam, aI heeft hij ontdekt dat de besmettelijke veeziekten
een grote varieteit vertonen (Xanten). Wei dient de overheid zich te keren
tegen de invloed van de Capucijnen, die zeggen dat de besmettelijke veeziekten het gevoIg zijn van hemelse woede, waartegen gebed en offers de
enige remedie vormen (Kleef). Tevens is het gewenst onjuiste inzichten te
bestrijden. Zo dachten de boeren in Gernert dat de besmettelijke veeziekten
stamden uit de uitwaseming van kwade luchten. Daarom bracht men het vee
niet naar de wei den v66r de dauw was opgetrokken en haalde ze terug v66r
die weer viel. Ook meende men daar dat het aanbeveling verdiende besmette
dieren de tong en de mond te wassen met lauwwarme azijn. Een genezen
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dier zou voldoende weerstand hebben opgebouwd om de kwaal niet meer terug te krijgen.
Hoewel deze theorie nauw aansloot bij het in de achttiende eeuw wijd verbreide medisch paradigma, dat bekend staat als miasmatisme en volgens
welke leer onzuiverheden in de omgeving van mens en dier de veroorzakers
waren van epidemische ziekten,98 was de Gemertse commissaris kennelijk
niet overtuigd van het nut van het bovenomschreven optreden. Met zijn Kranenburgse collega was hij van mening dat op het stuk van epidemische veesterften grote behoefte bestond aan voorlichting, al twijfelde hij eraan of die
succesvol kon zijn. 99
Een discours over het gezinsbedrijf

Wij hebben een uitvoerige beschrijving gegeven van de rapporten, vrijwel
zonder commentaar. Dit is niet zonder opzet gebeurd. De tweeslachtigheid
van de rapporten van de kantoncommissarissen is duidelijk naar voren gekomen. Enerzijds bieden zij een discours, een opvatting over de mogelijkheden van de toenmalige landbouw, anderzijds een beschrijving van enige in
hun ogen belangrijke kenmerken van de aIledaagse werkelijkheid van het
toenmalige landbouwbedrijf. Op discursief niveau vertonen de verslagen
een hoge mate van uniformiteit. De agrarische werkelijkheid is daarentegen
bijzonder gevarieerd weergegeven. Die tegenstelling vraagt om een verklaring.
De commissarissen waren vrijwel unaniem van mening dat de landbouw
in het arrondissement Kleef, gegeven de omstandigheden, zo volmaakt functioneerde als maar mogelijk was. Verbeteringen konden slechts worden bereikt door bestaande uitgangspunten te varieren. Een enkele uitzondering
daargelaten, zoals op de laagvlakte in het kanton Kalkar, was er geen mogeIijkheid de inzet van arbeidskracht te vergroten. Evenmin kon men de
veestapel uitbreiden, tenzij er meer en beter weiland kwam of meer akkerland, zodat wintervoer kon worden geteeld en de veevoederpositie langs die
weg verbeterd. Vernieuwing van de landbouwtechniek en meer voorlichting
konden slechts een marginale bijdrage leveren. Hetzelfde gold voor veranderingen in de sociale structuur. AIleen als de boer van kindsbeen af was gewend dag en nacht te werken, zou een toename van zijn welvaart mogelijk
zijn, zodra hij wat meer goede cultuurgrond wist te verwerven. De groei die
hij dan realiseerde werd echter gecompenseerd door de daling van het inkomen van zijn coli ega, die het in zijn jeugd beter was gewend. Ook op de toegang tot de markt werd niet veel nadruk gelegd. Was de afzet van het ene
produkt niet meer lonend, dan legde men zich gewoonlijk snel op een ander
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toe dat juist veel was gevraagd, zoals de tabak. Zo'n oplossing werd beschouwd als een lapmiddel, niet als een mogelijkheid voor blijvend soelaas.
Er was sprake van een "natuurlijk" even wicht, waarvan het niveau slechts
kon worden verschoven door de uiterrnate extensief benutte woeste gronden
bij het cultuurareaal te betrekken. Ontginningen vormden de sleutel tot verbeteringen.
Die evenwichtstheorie met bescheiden kansen tot verruiming van de
schaal is hoogst opmerkelijk. Zij vertoont geen samenhang met de economische groeitheorieen van die tijd, die toch goed bekend waren bij de toenmalige beleidsmakers. Er is geen samenhang met de opvattingen van Smith,
gebaseerd op toenemende arbeidsdifferentiatie,IOO noch met die van Ricardo
voor wie de landbouw een wezenlijke bijdrage had te leveren in de groei
van de toegevoegde waarde, lOl twee theorieen die omstreeks 1800 uitvoerig
102
werden bediscussieerd in het Engelse Lagerhuis. Evenmin sluiten de opvattingen van de commissarissen aan bij de mercantilistische inzichten, die
in Duitsland in de late achttiende eeuw de Hausvater-literatuur beheersten
en uitgingen van een groter aandeel van enkele nationale en regionale economieen in de Europese welvaart ten koste van andere gewesten. 103 Ook de
achttiende-eeuwse Franse fysiocraten, die vonden dat de landbouw een
strategische rol diende te spelen in de toename van het individueel inkomen,l04 vonden hier geen weerklank.
Zelfs de variant van Du Pont de Nemours op het fysiocratisch ideeengoed
uit de beginjaren van de Revolutie komt als verklaring niet in aanmerking.
Geen kantoncommissaris bepleitte immers het creeren van agrarische kapitalisten 105 door middel van bijvoorbeeld een geforceerde ontginningspolitiek. Vaak was zelfs het omgekeerde het geval en beoogden de commissarissen juist de kleine exploitant met wat meer cultuurgrond uit zijn misere te
halen.
Ook bij de meer vooruitstrevende economische politiek van de achttiende
eeuw wordt niet aangesloten. De ideeen omtrent de toekomst van de landbouw liggen duideJijk ten achter bij die van de protagonisten van de Britse
enclosures, die tussen 1760 en 1797 zo'n 1.500 enclosing acts door het parlement wisten te loodsen. Zij haken niet aan bij de sinds 1793 door de Board
of Agriculture gepropageerde ontsluitingen van woeste gronden. Die dienden immers om een door onder anderen TuB en Young gepropageerd rotatiestelsel met blijvende hogere produktiviteit dan de traditionele mogelijk te
106
maken.
De economen en de Engelse politici hadden een forse versterking van de
markteconomie op het ~Og, waarbij een zo groot mogelijk deel van de produktie te gelde werd gemaakt. Zoiets was in het Kleefse niet aan de orde. De
kantoncommissarissen ken den nog geen markteconomie. Voor hen beteken-
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de de verkoop van produkten slechts het binnenhalen van een extraatje, dat
het instandhouden van bedrijf en gezin vergemakkelijkte. Voor de auteurs
van de rapporten over het arrondissement Kleef lag de kern van de zaak
hierin: elke maatregel op agrarisch gebied moest dienstbaar zijn aan het instandhouden van het landbouwbedrijf en het landbouw bedrijvende gezin.
Daarmee stuiten wij op een tamelijk onbekende vorm van economie.
Braudel heeft een scherp onderscheid voorgesteld tussen dit type economie en de markteconomie. Hij vindt er met moeite een naam voor en spreekt
van materiele cultuur bij gebrek aan een betere term. 107 Hier te lande opteerde Van Zanden bij het beschrijven van het gezinsbedrijf voor het begrip
"peasant-economy",108 een term waartegen als bezwaar valt aan te voeren,
dat haar definitie heel wat kenmerken omvat die inherent zijn aan het bedrijyen van landbouw als zodanig en niet specifiek voor een bepaalde vorm ervan. 109 Zelf stelde ik de term informele samenleving voor vanwege een van
de markantste kenmerken van dit type economie. 110 Overigens is ook deze
term minstens zo discutabel als de eerder genoemde.
Onder al die wisselende termen verstaan de auteurs voor wat het platteland
betreft overigens ongeveer hetzeIfde: het gemengde agrarische gezinsbedrijf, waar altijd voldoende arbeidskracht aanwezig was om tenminste voor
eigen behoefte voedsel te produceren en het vee, dat primair diende voor het
behoud van het reproduktievermogen van de akkers, in leven te houden. De
bedrijfskosten waren buitengewoon laag en de produktie zeer gevarieerd.
Dat laatste vanwege de behoefte van het gezin aan graan, groenten, fruit,
vlees, zuivelprodukten, stro voor onder andere het dekken van het dak en
het vullen van matrassen, wol en vIas voor het vervaardigen van eenvoudig
textiel en tal van andere goederen, waaraan een gezin nu eenmaal behoefte
had. Aileen voor het bevredigen van behoeften die boven zelfverzorging uitgingen, was een toegang tot de markt nodig. Die konden maar ten dele worden benut. Biologische processen, zoals geboorte, huwelijk en overlijden
bei'nvloedden de economische mogeIijkheden in dit soort samenlevingen zo
sterk, dat van een streven naar blijvende verbetering geen sprake kon zijn.
Dientengevolge was het niveau van investeringen structureeJ laag. GewoonJijk werd daarop aileen een uitzondering gemaakt, als er zich een gelegenheid voordeed perspectieven op een huwelijk te creeren voor meer dan twee
kinderen. I I I
Ongelukkigerwijze zijn weI de kenmerken van de materieie cultuur, de
peasant-economy of als men haar zo noemen wil, de informele samenleving,
beschreven - zij het met wisselend succes vanwege de grote varieteit in verschijningsvormen -, maar ontbreekt een economische theorie van dit type
economie. Het is hier niet de plaats in dit man co te voorzien, omdat de gebruikte bron te weinig eiementen voldoende duidelijk naar voren Iaat ko-
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men. Een paar aspecten kunnen niettemin, mede dank zij een tweetal recente
voorstudies, toch worden geexpliciteerd:
Sociale aspecten hebben altijd prioriteit boven economische. Zoals diverse commissarissen opmerkten, beslist de bereidheid van de boer en zijn
gezin zich voor de volle honderd procent in te zetten over het succes van de
bedrijfsvoering. Het biologisch ritme, waaraan de bedrijfsvoering is onderworpen en de afhankelijkheid van door de natuur opgelegde omstandigheden van klimaat en bodem bepalen het economisch basisevenwicht, dat
slechts weinig variatie toelaat.
De produktie is primair gericht op zelfverzorging van het gezin en het
instandhouden van het bedrijf. De feitelijke bedrijfsopbrengsten bewegen
zich steeds boven het produktie-optimum, want er is altijd weI iets dat men
wil en kan verkopen. Het leven is altijd aangenamer dan minimaal noodzakelijk. De hierv66r al een paar maal genoemde Widdershoven merkte dan
ook voor de streek rond Oirsbeek op, dat de dorpsbewoner een heel tevreden
mens was, die er goed van leefde en zich weI beyond in een gesloten
dorpssamenleving. ll2
Monetair gesproken, betekent het per definitie bereiken van meer dan
een produktie-optimum, dat het geld in deze samenleving nooit neutraal
ll3
was: het bepaalde de aangename kant van het leven en de mogelijkheden
tot consumptief gedrag.
Het streven naar een toename van inkomen uit verkoop van produktie
is mede afhankelijk van het aanbod aan voor het boerengezin aantrekkelijke
goederen. De consumptiedrang beheerst de economische ontwikkeling. Pas
vanaf het moment dat er consumptiegoederen werden aangeboden die
aantrekkelijk zijn voor de boer en zijn gezin, zal de bereidheid toenemen
een hoger inkomen na te streven. In Zuid-Limburg gaat de diffusie op het
platteland van koffie, thee, tabak, chocola, jenever en wat goederen ter
verbetering van huisraad en leefcomfort tussen 1715 en 1740 duidelijk vooraf aan de toename van de produktiviteit in de akkerbouw, die omstreeks
lJ4
1740-1750 inzette.
Daarbij speelde een grote rol dat, zolang de
commercialisatiegraad van de zelfverzorgingsbedrijven laag was, een kleine
stijging van de opbrengst in de akkerbouw volstond om een aanzienlijke
inkomensstijging te bereiken en dus beduidend meer behoeften te bevredigen. Het ontginnen van een klein perceel woeste grond, het enigszins verbeteren van de veevoeder- en mestpositie loonde altijd opmerkelijk goed.
De economische golfbeweging in een zich langzaam ontwikkelende
zelfverzorgingseconomie is tamelijk fel. Exogene factoren overwegen daarbij. De onzekerheden van natuur en biologisch leven leveren op korte termijn flinke fluctuaties op, die onbeheersbaar zijn. Vraag en aanbod van nietagrarische goederen zijn bijzonder welvaartsgevoelig, zoals Abel al
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uiteenzette. Bij een door toevallige oorzaken dalende produktie in de akkerbouw of de veeteelt stelt de boer-consument zijn bestedingen zonder vee I
nadeel al vlug uit met als gevolg, dat de vraag naar consumptiegoederen tij115
delijk bijna helemaal wegvalt.
Een bescheiden toename van de produktiviteit heeft tot gevolg dat het
evenwichtssysteem zichzelf dreigt op te blazen. De produktiviteitsstijging in
de landbouw is weliswaar traag, maar levert op langere termijn vanwege de
enge ecologische grenzen een niet onaanzienlijk risico op dat zich Ackersucht voordoet. Een tijdelijke daling van het besteedbaar inkomen levert een
nogal aanzienlijke kans op, dat de neveninkomsten uit plattelandsnijverheid
opdrogen en vervolgens worden gerealloceerd. Dientengevolge wordt heel
het econornisch leven in toenemende mate afhankelijk van de inkomsten
van de landbouw. Per saldo zijn deze risico's slechts door een ingrijpende
wijziging in de structuur van de markt op te lossen. Kapitaalaccumulatie,
waarvoor Ricardo pleitte, versterkt de fluctuaties op den duur zelfs, terwijl
verrnindering van de bevolking - een andere suggestie van Ricardo -, zoals
Malthus terecht opmerkte, slechts een tijdelijk effect heeft.
De markt is nietternin een secundaire factor. Het aanbod is er gering,
vooral in verstedelijkte gebieden te beperkt om een enigszins omvangrijke
niet-agrarische bevolking in voldoende mate te voeden. De prijsvorming op
de lokale en regionale markten vertoont een hoge mate van afhankelijkheid
met die op centrale markten. Toch lag daar, zoals wij onlangs aantoonden,
de oplossing.11 6 Ais gevolg van sedert 1780 optredende Ackersucht, de
toenemende vraag naar agrarische produkten van hoge kwaliteit in zich
langzaam industrialiserende delen van het Rijnland en Luik, de toenemende
inkomenselasticiteiten, het protectionisme van de Franse Republiek en mogelijk nog enkele andere factoren, veranderde de samenhang tussen deze
markten rond de eeuwwisseling ingrijpend van karakter. Vanaf het eerste
kwart van de negentiende eeuw gingen de aanbieders het prijsniveau bepalen en ontstond een heel andere marktsituatie. Ten onrechte zagen Labrousse en Weir hierin een gevolg van regionale specialisatie. ll7 Waarschijnlijk
was precies het omgekeerde het geval en gaven de verbeterde afzetmogelijkheden juist aanleiding tot een meer marktgeorienteerde specialisatie.
Op het einde van de achttiende eeuw was vooral sprake van evenwicht
in verscheidenheid. De schaalvergroting, waarvoor de kantoncommissarissen met een beroep op het nut van ontginningen pleitten, beoogde niet meer
te bereiken dan een enigszins hoger niveau van de toegevoegde waarde,
waarvoor slechts geringe economische en technologische aanpassingen nodig waren. Het niveau van commercialisatie was en bleef laag. Zoals wij
hierv66r zagen, lag het in een orde van grootte van enkele tientallen procen-
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ten van de bruto opbrengst van de graanteelt. In de veeteeltsector was het,
behoudens in daarop gespecialiseerde landstreken, nog lager.
Disparate realiteit

Dit specifieke karakter van de door zelfvoorziening gekenmerkte economie
van de late achttiende eeuw vermag - dunkt mij - de tegenstelling tussen het
uniforme discours van de commissarissen en hun beschrijving van de zeer
disparate werkelijkheid van de regionale landbouw redelijk te verklaren.
Een grondige kennis van de agrarische praktijk had de schrijvers van de
rapporten ervan overtuigd dat de mogelijkheden tot verbetering heel beperkt
waren en moesten worden gezocht in een kleine kring. Primair moest een
ecologisch evenwicht in stand worden gehouden. Dit eiste optimaal benutten van lokale mogelijkheden. Het leidde ertoe dat in hun beschrijving van
de toestand van de landbouw een grote varieteit in agrarische technieken en
landbouwkundige gebruiken naar voren komt. Wij krijgen een beeld van typisch gesloten regionale landbouwhuishoudingen, die soms het niveau van
het dorp niet eens overstegen.
De werktuigen, in het bijzonder de ploegen, blijken geheel aangepast aan
lokale omstandigheden. Dat stemt overeen met de grote voorraad dialectuitdrukkingen die het Woordenboek van de Limburgse Dialecten vermeldt
voor de ploeg en haar gebruik.118
Voor een voorwerp dat van streek tot streek, soms van dorp tot dorp, verschilde, had ieder ook zijn eigen terminologie. Nergens wordt zoveel heteronomie aangetroffen dan bij de woordvoorraad betreffende bodembewerking,
nergens ook zoveel zelfvoldaanheid over "eigen vondsten".
Opmerkelijk is ook de sterke variatie in mestbereiding. Hier en daar werden meststoffen bijgekocht. Soms volstonden de boeren in een regio met bereiding van stalmest met produkten uit het eigen bedrijf. Elders werd strooisel van de heidecomplexen gehaald of werden hulpstoffen aangekocht. Ook
de technieken om tot verteerde mest van hoge kwaliteit, die goed uiteenvalt,
te geraken, verschilden aanzienlijk. Opnieuw correspondeert dit met de varieteit in de dialectologische terminologie. Naast elkaar werd blijkens de
voorraad overgeleverde termen gebruikgemaakt van diverse soorten ruige
vette mest, verrotte of verbrande mest. 119
Duidelijker nog is het verschil in de technieken van veevoedering en veeverzorging: de heerdgang, waarbij het vee dagelijks van de stal naar de weidegronden werd gebracht en weer teruggehaald, permanente verzorging in
de potstal en sernipermanente beweiding op natuurlijke weiden of op kunstwei den met aileen opstal in de wintermaanden, kwamen naast elkaar voor.
De vorm van bemesting en veeverzorging vertoonde enige samenhang met
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de kwaliteit van de bodem. Op de vruchtbare rivierkleigronden werden algemeen de minst arbeidsintensieve technieken toegepast. De samenhang was
echter niet dwingend: op magere en weinig vruchtbare gronden had ervaring
geleid tot het gebruik van lokale varianten die niet gemakke1ijk elders konden worden toegepast.
Het teeltplan vertoonde een wat nadrukkelijker samenhang met de bodem:
hoe vruchtbaarder de grond, hoe groter het aantal geteelde gewassen. Op
vruchtbare bodems trof men ook de grootste bereidheid tot innovaties aan,
was de commercialisatie het verst voortgeschreden, speelden economische
overwegingen de grootste rol en bepaalde de individuele welvaart de statusverschillen. Hoe minder vruchtbaar de bodem, hoe eenzijdiger het teeltplan,
hoe minder de interesse voor vernieuwingen en hoe homogener de dorpssamenleving. De landbouw in de laat-achttiende-eeuwse op materiele cultuur en zelfverzorging gerichte gemeenschappen blijkt aanzienlijk verscheidener dan in de literatuur gewoonlijk is beschreven. Noch het paradigma
120
van Van Zanden en Jansen van een langzaam openbreken van traditionele
agrarische structuren door een geleidelijk sterker wordende marktorientatie,
noch de stelling van Bieleman 121 die diverse agrarische technieken elkaar
zag opvolgen, is in zijn algemeenheid houdbaar. In een kleine regio als het
arrondissement Kleef bestonden relatief moderne vormen van landbouw en
heel traditionele in 1798 naast elkaar. Er zijn slechts eilanden van vernieuwing, zoals ook voor Vlaanderen en Noord-Frankrijk wei is verondersteld. 122 Pas in de loop van de negentiende eeuw zal daarin verandering komen. Nadat de aanbieders omstreeks 1800 een dominerende rol op de markt
waren gaan spelen, werd ondanks een tijdelijk overaanbod van granen met
als gevolg scherpe prijsdalingen vanaf 1817, een zo overwegende invloed
van economische aspecten gerealiseerd, dat een einde kwam aan het evenwichtssysteem, waarbij ecologische, bodemkundige en biologische factoren
van doorslaggevend belang waren. Ret moeizame proces dat tot dit resultaat
leidde, kan wellicht helderder worden door het bestuderen van bronnen over
meervoudige economische activiteiten op het platteland. Hopelijk wordt
daar eerlang aandacht aan besteed.

NOTEN
Landbouwkundige 8eschrijvingen uit de negentiende eeuw, (2 dIn), Wageningen 19791981 (= Agronomisch-Historische Bijdragen, uitg. door de Vereniging voor Landbouwgeschiedenis, IX en X); J.L. van Zanden, "Den zedelijken en materielen toestand derarbeidende bevolking
ten plattelande ". Een reeks rapporten uit J85 J, Wageningen 1991 (= Agronomisch-Historische
Bijdragen, uitg. door de Vereniging voor Landbouwgeschiedenis, XIV).
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Ret diversificatieproces bij de boterkleurselproducenten L. en F. van der Grinten te
Venlo voor 1918
H.F.1.M. VAN DEN EERENBEEMT

Onlangs verscheen een studie onder de titel Van boterkleursel naar kopieersystemen; de ontstaansgeschiedenis van Oce-van der Grinten 1877-1956. 1
Gezien gebrek aan plaatsruimte kon naast het succesartikel boterkleursel
geen aandacht besteed worden aan de overige produkten die in de beginperiode door Van der Grinten werden gefabriceerd. Toen vanaf 1918 de eerste
stappen werden gezet op het terrein van de vervaardiging van blauwdrukpapier, kwam al spoedig het hoofdaccent te liggen op het gebied van kopieersystemen. Op dit vlak is de huidige multi-national nog steeds actief.
Deze studie handelt over de vraag waarom een klein bedrijf dat een goedlopend artikel maakte, desondanks in de beginperiode zich bezig hield met
de ontwikkeling van nog andere produkten. Op zich is deze keuze niet zo
vreemd. Juist in de peri ode 1890-1910 realiseerden meerdere ondernemingen in Nederland hun doelstellingen van groei, risicospreiding en rentabiliteit door het uitbreiden van de verschillende bedrijfsactiviteiten: diversificatie geheten.
Lodewijk en later ook Frans van der Grinten hebben hun geluk in zaken
op meerdere terreinen gezocht. Zij wensten hun kansen niet op een kaart te
zeUen. De verbindende schakel was weI, dat tot 1918 hun activiteiten, behoudens een enkele uitzondering, steeds met kleuren en conserveren van
voedingsmiddelen hadden te maken. Deze aanpak was met uitzonderlijk.
Vele ondernemers hielden op het eind van de negentiende eeuw zich binnen
hun branche bezig met een breed assortiment aan fabrikaten.
Vanuit een eenvoudige apotheek te Venlo werd in het vierde kwartaal van
de negentiende eeuw en in het begin van de twintigste eeuw door vader Lodewijk en zoon Frans van der Grinten een bloeiend boterkleurselbedrijf opgebouwd, dat zowel in binnen- als buitenland een grote kring van afnemers
verwierf. AI kort na de start rond 1877 was een duidelijke internationale gerichtheid van het beginnend bedrijf te signaieren. Dit valt mede te verklaren
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door de ligging van de vestigingsplaats Venlo, welke gemeente toen al over
goede spoorwegverbindingen beschikte met aansluiting op het reeds sterk
uitgebreide spoorwegnet in Duitsland en met een goede spoorwegaansluiting naar de havens van Rotterdam en Vlissingen, van belang voor de export
overzee, met name naar Engeland. Ook de ligging van Venlo aan de Maas
was een gunstige factor voor het transport.
Naast de apotheek die te weinig inkomsten opleverde om enkele grote gezinnen een goed bestaan te verschaffen, werd naar extra verdiensten gezocht. Zoals reeds gesteld werd dit gevonden in het vervaardigen van boterkleursel. Deze bezigheid groeide zozeer uit dat de apotheek reeds spoedig
nevenzaak werd. Door zijn ondernemingszin wist Van der Grinten de resultaten van zijn speurwerk via eigen produktie te verzilveren. De toename van
de zakelijke activiteiten bracht mee dat de ambachtelijke voortbrenging in
een werkruimte achter de apotheek gelegen niet meer voldeed. Er werd op
een meer fabriekmatige produktie overgeschakeld.
Alhoewel met boterkleursel succes werd geboekt en dit artikel gedurende
geruime tijd de basis van de bedrijfsvoering bleef, deed zich al vroeg een
streven voor tot verbreding van het assortiment fabrikaten. Toch bleef dit
uiteindelijk beperkt tot een diversificatie in de marge. Gezien hun wetenschappelijke herkomst als apotheker en hun constante aandrift tot onder2
zoek, testten zowel Lodewijk als Frans van der Grinten in hun laboratorium
allerlei nieuwe produkten en traden daarmee ook naar buiten op de verkoopmarkt. Zij hadden beiden een grote scheikundige kennis en hie\den deze
door een constant bestuderen van nieuwe vakliteratuur en veelvuldige research op peil. Wei stond tot 1918 het pakket van aangeboden artikelen toch
altijd min of meer in relatie tot de branche waarin zij hun hoofdartikel kleursel afzetten.
Naast kleursel werd al snel een belangrijk nevenartikel het vervaardigen
van antiseptisch poeder. Doordat boter en margarine in steeds ruimere hoeveelheden werden vervaardigd en op een steeds grotere markt werden afgezet, ontstond de behoefte aan een conserveringsmiddel om deze voor bederf
te behoeden. Op deze nieuwe vraag haakten de Van der Grintens snel in.
Verder hie\den zij zich bezig met de vervaardiging van kleursel en stremsel
ten behoeve van de kaasbereiding, maar ook met kleurstof voor zeep, kaarsen en vloeistoffen. Een bont spectrum van activiteiten, waar wei niet de
grote winst uit voortkwam, maar dat wei aangeeft dat hier rusteloze onderzoekers aan de gang waren, die aile mogelijkheden uittestten en niet indutten op basis van succes met een enkel artikel, namelijk boterkleursel, behaald. Deze diversificatie in produkten is een kenmerkend punt. De kansen
werden niet op een kaart gezet. Pas wanneer was gebleken welke artikelen
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het meest succesvol waren en in welke opzichten de eigen krachten het
grootst waren, werd gekozen voor specialisatie.

1. Conserveringspoeder: een tweede speerpunt naast boterkleursel tot in
1903
Gezien de toenemende vraag naar zowel boter- als margarineprodukten namen produktie en daarmee samenhangend de voorraden toe. Omdat het distributienet steeds omvangrijker werd, duurde het langer voordat het artikel
de consument bereikte. Om bederf tegen te gaan ontstond de behoefte aan
een conserveringsrniddel. Lodewijk van der Grinten begon met de produktie
hiervan in het begin van de jaren negentig, dus geruime tijd later dan de start
met het vervaardigen van kleursel. Dit 'poudre preservatif' werd het tweede
succesprodukt.
GrondstoJ
Ais grondstof voor zijn conserveringsrniddel gebruikte Lodewijk van der
Grinten aanvankelijk fijn zout, dat in zakjes van 25 kilo elk betrokken werd
bij Nederlandse zouthandelaren o.a. te Nijmegen en bij Jos Marres te Maastricht. Verder boorzuur en borax in fijn gemalen poedervorm. Deze kwamen
als vaten chernicalien per schip in grote hoeveelheden van de firma Morgenstern, Bigot & Co te Hamburg. Vanaf 1892 werd deze firma opgenomen in
de Union Deutscher Borax-Fabriken. Om een lagere prijs te kunnen bedingen sloot Lodewijk van der Grinten vanaf 1893 leverantiecontracten af van
50.000 kilo per jaar. Ais grootafnemer van honderden vaten op jaarbasis waren in de vaten de initialen L.G. ingebrand. Het transport geschiedde via het
expediteursbedrijf Berten & Bianchi te Rotterdam. In latere jaren nam de bij
deze firma bestelde hoeveelheid echter af tot circa 15.000 kilo in 1899, zodat Van der Grinten niet meer in aanmerking dreigde te komen voor de eerder genoten 3% korting. Voorlopig werd deze prijsreductie alsnog toegestaan, omdat de firma Morgenstern gaame Van der Grinten als afnemer wilde behouden.3 Bij het chemicalienbedrijf Schering's Griine Apotheke te
Berlijn werd vanaf het begin der jaren negentig fluornatrium in poedervorm
besteld. Omdat bij afname van duizend kilo of meer een prijsreductie gold,
verbond Lodewijk van der Grinten zich tot dit kwantum, zij het in gedeeJten
af te leveren. In de praktijk kwam hij een stuk boven deze Iirniet uit. Later
haalde ook Frans royaal de gestelde minimum-afname. In 1896 betrok hij
circa 3700 kilo tegen een prijs van 265 Duitse- marken per honderd kilo.4
Van de firma E. de Haen te Hannover werden duizenden kilo's natronloog
5
technisch 36% afgenomen . Samen met zuur vormt deze base zout, onderdeel bij het vervaardigen van conserveringspoeder. Bij de Anilinfarben- und
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Chemische Fabrik van de voormalige firma A. Leonardt & Co in Miihlheim
werden grote hoeveelheden resorcine besteld dat als conserveringsmiddel
was te gebruiken.6 De firma Leopold Cassella & Co te Frankfurt leverde
voor dit doel vele vaten nitriet, aniline-olie en beta-napthylanin en beta7
naphtol.

Experimenten en produktie
Het nieuwe conserveringspoeder dat een speerpunt in de bedrijfsontwikkeling in de jaren negentig zou worden, heeft Lodewijk van der Grinten niet
zelf ontwikkeld. Via zijn vriend W. Pollen die lange tijd in Oss werkzaam
was en die over eindeloos veel informatie beschikte betreffende wat er bij de
bekende margarinefabrikant Jurgens omging, vernam hij dat dit bedrijf het
boorzuur door bemiddeling van een handelsagent uit Londen ontving. In
plaats van zuiver boorzuur in fijn gemalen poedervorm gebruikten deze
margarinefabrikanten thans iets 'wat nog beter is en hetwelk door een chemist in Londen uitsluitend voor Jurgens en Prinzen & Van Glabbeek wordt
gefabriceerd'. De naam van de producent mocht Pollen niet noemen, wei
van twee anderen uit Frankrijk die enige tijd geleden Jurgens een offerte
hadden gedaan en monsters hadden gestuurd die sterk leken op het produkt
van de 'chemist' in Londen. De prijs was 1,25 tot 1,50 Franse francs per
kilo, exclusief vrachtkosten. In juli 1891 ontving Lodewijk via Pollen de namen en adressen van de twee leveranciers in Frankrijk: A. Peschard, apotheker te Argentan in het departement Orne, en Poulenc freres, Produits Chimiques, te Parijs. Pollen raadde Lodewijk aan bij deze twee adressen monsters
van het 'poudre antiseptique' te bestellen 'dan kunt U hetzelve bestuderen,.8
Dat Lodewijk niet zelf de uitvinder van het conserveringsmiddel was, behoeft geen verwondering te wekken. Nederland was in de negentiende eeuw
geen koploper maar volger in de technische ontwikkeling in Europa. De
meeste uitvindingen, ontdekkingen en innovaties vonden elders plaats. Toch
is het proces van techniekdiffusie niet op te vatten als een simpel imitatieproces. Technische kennis wordt door mens en naar eigen omstandigheden
en behoeften omgevormd en aangepast. Juist de rol van wetenschap, technologie en technisch wetenschappelijke deskundigheid nam een grote plaats in
bij het handelen van Lodewijk van der Grinten. 9 Het was niet zozeer het
nieuwe maar meer het perfectioneren van wat anderen bedacht hadden, wat
zijn kracht was.
Omdat Lodewijk zich niet in de kaart wilde laten kijken, bestelde hij niet
zelf een partijtje poeder uit Frankrijk, maar liet dit via Pollen lopen, die hierbij weer een bevriende relatie inschakelde. Pollen beloofde hem tevens te
zullen navragen in welke verhouding het poeder met boter en margarine gemengd moest worden. Al vanaf 1 september 1891 kon hij per postpakket
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Lodewijk een kilo poudre antiseptique toezenden, afkomstig van apotheker
Peschard uit Argentan. Hij wenste hem succes toe met de pogingen om dit
produkt na te gaan maken. Pollen informeerde hem tevens, dat hij bericht
had ontvangen dat de kosten bij afname van 100 kilo franco Rotterdam 66
cent per kilogram waren. Bovendien had hij vemomen dat bij gewone goede
kwaliteit boter de mengverhouding I: I 00 was en bij de allerbeste kwaliteit
1,25 %. Bij warm weer iets meer en in de winter iets minder. 1O
Ook via andere weg kwam Lodewijk van der Grinten in aanraking met het
nieuwe conserveringsmiddel, ditmaal van Engelse afkomst. In september
1891 schreef Raijmakers, werkzaam bij de in 1875 in Den Bosch opgerichte
margarinefabriek Jos F.A. Albers, aan Lodewijk hem als monster zonder
waarde te hebben toegezonden een doosje 'preservative' dat uit Engeland
naar Den Bosch was verstuurd. Raijmakers vroeg om het monster te onderzoeken en wilde weten welke bestanddelen dit bevatte. II
Een derde signaal ontving Lodewijk van de zijde van Joh. Jurgens. Deze
schreef hem op 30 juni 1891, dat hij per post een doosje 'antiseptic' naar
Venlo had gestuurd en verzocht de inhoud te analyseren. Jurgens merkte in
zijn brief op, .dat deze antiseptische stof die de margarine tegen bederf moest
vrijwaren, 'door andere fabrikanten zeer veel gebruikt wordt'. De conc1usie
van Lodewijk na onderzoek luidde, dat het opgestuurde monster bestond uit
borax met toevoeging van 10% keukenzout. Op 8 juli deelde hij aan Jurgens
zijn bevindingen mee en stelde, dat hij een dergelijk artikel ook wei kon maken. De prijs die hij hiervoor bedong, was in de ogen van Joh. Jurgens veel
te hoog. Deze antwoordde hem jaarlijks ongeveer vijfduizend kilo borax en
antiseptic te gebruiken en wei in een verhouding van 2lfz kilo op 1000 kilo12
gram boter.
Een vierde indicatie dat er iets broeide op het conserveringsfront, kwam
van de firma A. BIuyssen in Asten. Van die zijde ontving Lodewijk conform
afspraak een monster 'preservatief' dat na analyse uit gelijke del en borax en
boorzuur bestond. Genoemde firma had echter voorkeur voor een conserveringsmiddel in poedervorm, omdat dit gemakkelijker in de margarine was te
mengen. Men schreef: 'Boorzuur en salicylzuur zijn wei bederfwerend maar
hoe zou u te werk gaan om zulks met de boter te meleren1' .13
Een vijfde hier te noemen, maar in de tijd bezien het eerste, signaal ontving Lodewijk van der Grinten van zijn vertegenwoordiger in Duitsland,
J.e. Uhlenbroek. Deze was in mei 1891 bij hem te Venlo op bezoek geweest. Tijdens het gevoerde gesprek waren de recente ontwikkelingen op de
Duitse margarinemarkt o.a. de toepassing van een nieuw conserveringsmiddel ter sprake gekomen en had Uhlenbroek toegezegd hiervan monsters naar
Venlo te sturen. Op 3 juni zond hij vanuit Breslau de beloofde monsters:
'dat witte poeder is voor onder zout en dat andere voor de melk' . Hij was
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zeer benieuwd naar het resultaat van de analyses die Lodewijk zou gaan uitvoeren. Indien het lukte om achter de samenstelling van deze stof te komen
en om daarna dit produkt zelf te gaan maken, verwachtte Uhlenbroek dat
daarmee goede zaken te doen waren. Lodewijk was snel met het onderzoek
gereed en stelde Uhlenbroek begin juli van de uitslag op de hoogte. Deze
schreef naar Venlo, nu aldaar dit artikel ook gemaakt kon worden, dat hij
gaarne zag 'als u spoedig in de gelegenheid was rnij van dat conserve zout
te kunnen bezorgen'. Een week later drong hij opnieuw aan op toezending
van 'dat witte poeder voor onder het zout te doen'. In Duitsland werd het
eerder bekende poeder in vaten van 50 of 100 kilo afgeleverd. De fabrikanten gebruikten circa 5 kilo daarvan op 1500 kilo boter. Lodewijk dacht aan
een prijs van 100 mark voor 100 kilo poeder incIusief vat, hoewel de geldende prijs veellager lag. In augustus had Uhlenbroek eindelijk vanuit Ven10 een pakje met het poeder ontvangen. Hij ging hiermee proeven doen. Teyens stuurde hij monsters aan diverse Duitse margarinefabrikanten om hun
reacties af te wachten. 14 Daarna werd het stit. Was Van der Grinten te duur?
Was de kwaliteit niet naar genoegen? Of waren er andere kapers op de kust?
Lodewijk van der Grinten was nu duidelijk een gewaarschuwd man. Van
vijf kanten was hij er op gewezen, dat er iets nieuws op de markt was. Dit
conserveringsmiddel voldeed nog niet geheel of was te hoog in prijs. Het
was voor hem zaak op deze uitdaging in te gaan. Hij moest niet aileen een
goede samenstelling voor het conserveringsrniddel zien te vinden dat tevens
krachtiger was dan dat van anderen, maar ook met een prijs zien te komen,
welke onder die van zijn concurrenten lag. Klaarblijkelijk slaagde hij hierin,
want op 21 september bestelde Joh. Jurgens bij hem 300 kilo acide borique
en 300 kilo borax. 15
Alzet
Zoals uit het voorgaande blijkt, was Lodewijk van der Grinten in de zomer
van 1891 druk doende met analyses van conserveringsmiddelen van anderen
om een eigen artikel te ontwikkelen dat beter voldeed en lager in prijs was.
Om te zien of dit hem lukte, is het van belang de draad weer op te nemen
van de met Pollen hierover gevoerde correspondentie. Op 14 september
1891 berichtte Lodewijk aan Pollen, dat hij er in geslaagd was het antisepti sch poeder van Peschard te analyseren en dat hij dit kon namaken. Pollen
stelde daarop voor dit poeder aan Ant. Jurgens te offreren voor 65 cent per
kilo. Voor het poeder dat deze tot dan toe uit Londen betrok, betaalde hij 72
cent. Daarom was Peschard die 66 cent vroeg, ook voor Jurgens een potentiele leverancier. Pollen meende dat het verstandig was iets onder de prijs van
Peschard te gaan zitten. Lodewijk was zelfs bereid tot 60 cent te zakken,
hetgeen Pollen te laag achtte. 16
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Ondanks de gunstige prijs ging Ant. Jurgens niet op het aanbod in. Al
spoedig bleek waarom. Hij was gebelgd, omdat Lodewijk van der Grinten
bij de firma Prinzen & Van Glabbeek in Helmond de leverantie van poeder
had verkregen. Tevoren had deze firma het poeder via Jurgens betrokken,
die het weer in Engeland kocht. Op basis van deze doorleverantie had Jurgens 'wekelijks eene mooije duit verdiend'. Jurgens was zeer ontstemd deze
verdienste kwijt te zijn en aan Van der Grinten verI oren te hebben. Hij
maakte nu ineens chicanes over het boterkleursel, stopte in 1893 met de af17
name hiervan en ging over naar de Deen Hansen als leverancier. In 1895
blijkt Ant. Jurgens echter weer een geregelde afnemer van geel en rood
kleursel uit Venlo te zijn. Hij verzocht Frans van der Grinten zelfs om hem
een monster toe te zenden van het nieuwe door deze ontwikkelde conserveringspoeder ten behoeve van de Belgische afzetmarkt. 18 Ook voor de vestiging Ant. Jurgens, Prinzen & Co te Goch, die zich samen met andere vestigingen in Oss, Helmond en Antwerpen afficheerde als het oudste en belangrijkste margarinebedrijf op het Europese continent, werd poudre antiseptique besteld. WeI werd hieraan de conditie gekoppeld, dat Van der Grinten
een schriftelijke garantie diende af te geven op te zullen komen voor de gevolgen uit eventuele onderzoekingen die zouden uitwijzen, dat zich in het
poeder voor de gezondheid schadeJijke bestanddelen zouden bevinden.
Daarnaast speelde het probleem, dat op de export van poeder via Goch invoerrechten werden geheven, die de prijs verhoogden. Dit hoewel de mening was, dat het poeder niet aan invoerrecht was onderworpen. Deze visie
was gebaseerd op de praktijk, dat het antiseptisch poeder dat eerder uit Engel and kwam, steeds vrij van rechten was binnengekomen. 19 Een andere oplossing was om het poeder als zout op te geven en op het station Kaldenkirchen in te klaren, hetgeen 12,80 mark per honderd kilo kostte.
Uit een in het begin van de jaren negentig opgesteld recIameschrijven aan
potentiele afnemers, waarin verwezen werd naar leveringen niet alleen in
Nederland maar ook in Duitsland en Oostenrijk, vermeldde Lodewijk van
der Grinten dat bij toevoeging van zijn poudre antiseptique een verhouding
van V2% voldoende was om de boter langdurig goed te houden.20 Zijn conserveringsrniddel was derhalve sterker dan dat van Peschard waarvan de
verhouding tot de botermassa minstens 1% bedroeg.
A/zet in het buitenland
In 1892 leverde Lodewijk van der Grinten zijn conserveringsmiddel onder
de naam Preservis Salz naar Scandinavie. Op de vrachtbrieven stond deze
stof aanvankelijk omschreven als chemicalien, later werd gesproken van vaten poeder of preservatief. 21 Bij bestellingen in de loop van 1893 door de
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Helsingborgs Margarin-Aktiebolag werd het betreffende poeder vermeld als
22
preservitas. De prijs bedroeg hier 75 cent per kilo.
Naar Duitsland yond het conserveringspoeder onder de naam van Conservenpulver of Conservativ-Salz of Conservesalz zijn weg. De eerste reacties
waren echter aarzelend. In maart 1892 berichtte A.L. Mohr die een grote
margarinefabriek in Bahrenfeld bij Ottensen had, dat hij deze stof niet zou
toepassen omdat hij tegenstander was van het gebruik van dergelijke kunstmatige middelen. Dit argument gebruikte het bedrijf Wahnschaffe & Co in
Kleef niet. Men achtte daar de prijs gewoon te hoog. Er werd een ander
conserveringspreparaat gebruikt dat goed voldeed en goedkoper was. De firma Lang & S6hne die margarinefabrieken in Neurenberg en Wenen had,
stelde zich niet afwijzend op en was bereid proeven met het produkt van Lodewijk van der Grinten te nemen. In mei ging er een proefzending van vijf
kilo naar de Rheinische Margarine Gesellschaft in Biebrich bij Wiesbaden .
Dit leidde tot een bestelling van een vat van 100 kilo, gevolgd door meerdere orders. Eveneens in mei bestelde de margarinefabriek George Goetz in
Regensburg een vat van 100 kilo poeder. In juni vroeg de firma Gebr. Eisen23
lohr in Barmen om een monster poeder toe te sturen.
Toch was het nieuwe artikel aanvankelijk nog niet van topkwaliteit. In januari 1893 berichtte Uhlenbroek die op dat moment in een margarinefabriek
te Biebrich werkzaam was, dat het antiseptisch poeder van Van der Grinten
bijna niet te gebruiken was, omdat het de margarine een bittere smaak gaf,
zelfs bij toevoeging in een verhouding van slechts If 4%. In Venlo werd
deze kritiek ter harte genomen en wederom ging Lodewijk van der Grinten
aan het experimenteren. Al spoedig was een andere samenstelling bedacht,
die beter bleek te voldoen. Uhlenbroek was bepaald te spreken over het toegezonden proefvaatje met het nieuwe poeder, waarmee hij verscheidene
proeven had genomen. Hij noemde de kwaliteit nu 'zeer goed' en adviseerde met klem 'daar niets meer aan te veranderen dan zijn Uwe andere klanten
daar ook zeer mede tevreeden' .24 Deze voorspelling kwam uit. Lodewijk van
der Grinten kreeg zelfs nieuwe afnemers voor zijn verbeterd produkt. Van
verschillende zijden in Duitsland kwamen aanvragen binnen om monsters
en gebruiksaanwijzing toe te zenden. Na verloop van tijd resulteerde dit in
flinke leveringsopdrachten, o.a. van Joh. Harms te Hamburg. Ook de Neusser Margarine-Werke te Neuss in Rijnland, waar in 1896 een nieuw fabriekscomplex in bedrijf was gesteld en waar J.e. Uhlenbroek in de directie
was opgenomen, werd een regelmatige afnemer. De samenstelling van het
geleverde poeder bestond uit circa 60% boorzuur, 30% borax, 5% 'berlijnsel' en 5% suiker. 25
In latere jaren werden in Duitsland nog meer afnemers voor dit artikel gevonden, o.a. de Ostfriesische Margarinewerke van de Gebr. Hesse in Busch-
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feld. Dit bedrijf ontwikkelde zich tot een belangrijke afnemer van het pou26
dre antiseptique. De heren C. en G. Muller die in Rixdorf bij Berlijn een
margarinefabriek bezaten, schreven eind 1899 door bevriende zijde gewezen
te zijn op het conserveringsmiddel voor margarine, dat Van der Grinten op
de markt bracht. Deze ondernemers verzochten om een proefzending. Verder werd een relatie de Margarine-Werke van Benedikt Klein te Keulen. De
directie van deze onderneming verlangde, dat het poeder onder de benaming
van zout geleverd zou worden. Onder geen beding mocht op de verpakking
de term ConservesaIz vermeld staan. Carl Beuermann in Hannover gebruikte in zijn meIk- en boterfabriek het conserveringsmiddel om de roomboter
goed te houden. Voor hetzelfde doeleinde paste A. Riekenbrauck te Hildesheim dit toe. 27
De firma Schmitz & Loh in Duisburg die voor haar margarinefabriek veel
conserveringspoeder bij Van der Grinten besteIde, liet in 1898 een monster
van dit produkt en dat van een concurrent onderzoeken op een scheikundig
laboratorium. Het poeder van de concurrent kreeg een wat betere beoordeling, terwijl het bovendien nog goedkoper was. Frans van der Grinten werd
van deze uitslag op de hoogte gesteld. Gezien het feit dat de orders gewoon
doorgingen, kunnen wij het voorgaande als een middel tot prijsdruk beschouwen. Van meer ingrijpend effect was de kwestie die in 1899 aan de
orde kwam. De Duitse overheid eiste toen, dat conserveringsmiddelen voortaan chemisch zuiver, vrij van boorzuur en onschadelijk voor de menselijke
gezondheid moesten zijn. Hoewel genoemde afnemer gewoon doorging met
het plaatsen van bestellingen, voelde Frans van der Grinten zich toch genoopt naar een andere samenstelling van zijn conserveringspoeder te gaan
zoeken. Immers eerder verwerkte hij daarin boorzuur, tegen welke stof de
Duitse overheid nu plotseling bezwaar maakte. Bij dit speurproces was ook
de afnemer actief betrokken. In september 1903 stuurde deze margarinefabrikant een monster Duits conserveringspoeder naar Venlo op, dat beantwoordde aan de wettelijke voorschriften. Het verzoek Iuidde dit op zijn antiseptische uitwerking te onderzoeken en bij positieve bevinding na te maken.
Verzocht werd op te geven tegen welke prijs Van der Grinten een dergelijk
nieuw poeder zou kunnen leveren?8 Zoals wij later nog zuBen aangeven is
Frans van der Grinten niet op dit verzoek ingegaan, omdat hij in de loop van
1903 met de fabricage van conserveringspoeder is gestopt.
Fritz Schmidt uit Durlach in Baden, die voor zijn margarinefabriek al geruime tijd poeder bij Van der Grinten betrok, had dit in 1899 Iaten onderzoeken. Analyse had de aanwezigheid van boorzuur aangetoond. Om niet
met de nieuwe Duitse wetgeving in conflict te komen zag deze ondernemer
af van verdere orders in Venlo. Wat hij nog aan poeder in voorraad had, zag
hIJ" gaarne teruggenomen. 29
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Eveneens vanuit Oostenrijk was belangstelling getoond voor het conserveringspoeder. Zo werd eind 1893 een grote order uit Wenen ontvangen van
de firma Carl Blaimschein. Ook de Weense vetwaren- en conservenfabriek
van Julius Granichstadten kreeg het antiseptisch poeder geleverd tegen een
prijs van f 67,- per honderd kilo op conditie dat de af te nemen partij minstens duizend kilo groot zou zijn. Dat bedrijf bleef in latere jaren een vaste
afnemer van dit artikel. 30 Zelfs uit Stanislau in Polen en van de firma H.
Gahlnbaeck te Moskou kwamen verzoeken tot zending van monsters van
het nieuwe conserveringspoeder. 3J De margarinefabrikant Frant Holoubek te
Praag ontving begin november 1894 een monster van het poudre antiseptique. Hij deed daarmee meteen proeven en was over de uitslag hiervan bepaald tevreden. Dit leidde nog in november tot bestelling van twee vaten.
Deze werden als nummer 376 en 377 afgeleverd, waaruit blijkt dat Van der
Grinten in 1894 al een flinke omzet in dit nieuwe artikel had. Ook Ant. Marik te Breznitz in Bohemen nam poeder af.32
In Belgie trachtte Lodewijk van der Grinten met zijn poeder eveneens voet
aan de grond te krijgen. In mei 1892 stuurde hij naar de margarinefabriek
van de firma Pierre Aen & Fils te Ensival een monster van het poeder. Dit
leidde reeds op het eind van die maand tot een bestelling van 100 kilo. In
juli bedroeg de order 200 kilo, in september 400 kilo. De laatste hoeveelheid
werd bij de daarop volgende bestellingen aangehouden. 33 Ook in latere jaren
werden flinke partijen poeder afgenomen.
Een complicatie trad op, toen met ingang van 1 juli 1895 bij koninklijk besluit in Belgie het toevoegen in boter en margarine van het tot dan toe gebruikte antiseptisch poeder werd verboden. Dit verbod, dat niet gold voor de
te exporteren boter en margarine, was ingegeven door de mogelijk schadelijke werking op de menselijke spijsverteringsorganen van salicylzuur en
boorzuur. Eerstgenoemd bestanddeel gebruikte Van der Grinten niet, het
tweede weI. Overs tappen op gewoon zout ter conservering zou geen oplossing bieden, omdat de werking daarvan niet krachtig genoeg was. Fabrikant
Jos Albers uit 's-Hertogenbosch, die veel margarine in Belgie afzette, vroeg
daarom in een brief van april 1895 aan Frans van der Grinten om iets
nieuws te ontwikkelen, dat in effectiviteit niet voor boorzuur of borax zou
34
onderdoen. Eind juni had deze een nieuw produkt ontwikkeld. Afnemer A.
Bluyssen uit Asten, die boter en margarine naar Belgie exporteerde, liet dit
'poeder voor Belgie' bij een chemisch laboratorium in Amsterdam onderzoeken. Uit de uitslag bleek, dat het toch nog boorzuur bevatte en dus ongeschikt was voor afzet in Belgie. Frans van der Grinten experimenteerde verder en kwam nu met 'het nieuwe poeder voor Belgie', dat hij antisepticum
35
noemde. Als oplossing heeft hij waarschijnlijk bedacht een alternatief voor
boorzuur toe te passen, namelijk chemisch zuiver keukenzout, 'systeem
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Beins', dat hij met duizenden kilo's betrok van U. Mesdag, eigenaar van
zoutziederij Gemini in Zwolle. In de eerste helft van 1896 werd elfduizend
kilo Beins zuiver keukenzout afgenomen tegen f 6,20 per honderd kilo.
Daarna stagneerden de leveranties. Frans van der Grinten berichtte hierover
aan Mesdag: 'het artikel waartoe het zout gebruikt werd, gaat niet meer' .36
Het lijkt er echter meer op, dat hij hiervoor een alternatief had gevonden.
Irnmers in de loop van 1896 werd hem via C. Broederlow in Liverpool door
de firma Mear & Green, een chemisch bedrijf te Kidsgrove, twintig vaatjes
'white preservative' geleverd?7
Kennelijk zijn de gerezen problemen ten aanzien van export naar Belgie
opgelost. Irnmers na 1895 werd regelmatig door Belgische ondernemingen
in Venlo antiseptisch poeder besteld. Allereerst door het eerder genoemde
bedrijf Pierre Aen & Fils te Ensiva1. 38 Verder door Leonard Magnee, eigenaar van de Beurrerie Liegeoise te Luik. Deze nam flinke partijen poeder af
tegen f 70,- per honderd kilo. Bij warm weer paste hij dit veel meer toe om
bederf tegen te gaan dan in de koudere jaargetijden. Begin 1900 bedroeg
voor hem de prijs f 67,50 per honderd kilo, terwijl die in juni van dat jaar
gezakt was naar f 65,-. Hierbij moet opgemerkt worden, dat de bestellingen
telkens twee vaten van elk 125 en later van 200 kilo poeder betroffen, zodat
39
hier een kwantumkorting kon gelden.
In de aanvang van de twintigste eeuw kwamen er nog twee nieuwe Belgische relaties bij. Allereerst de firma H. Lacroix & A. Janssens te Luik. Dit
handelshuis plaatste telkens een order voor een vat van tweehonderd kilo
poudre antiseptique tegen de prijs van f 65,- per honderd kilo. Het betreft
hier geen boter- of margarinefabriek maar een handelsfirma die in consignatie en in commissie zaken deed en het betrokken artikel weer doorverkocht.
Van de kant van de Grande Fabrique de Margarine in Schooten bij Antwerpen, die geexploiteerd werd door de heren E. en P. Meeus en margarine
leverde onder de merknaam 'Lux', werd eveneens preservatief afgenomen. 40
In Frankrijk was in 1895 de firma T. Cordeweener, Upet & Cie te Pres St.
Gervais bij Parijs zeer tevreden over het aangeboden 'preservatif a base
d ' acide borique' . Omdat ' la qualite est bonne', werden hiervan flinke hoeveelheden besteld. Ook de Margarinerie Tournaisienne te Tournai wenste
41
een zending van het poudre antiseptique.
Onverwacht was de belangstelling vanuit Italie voor het conserveringspoeder, maar dan voor andere doeleinden dan om boter en margarine tegen bederf te vrijwaren. Hier was men vooral gelnteresseerd in de beantwoording
van de vraag, of dit produkt ook eigenschappen bezat om vIees te conserve42
reno Met name werd hierbij gedacht aan ham en salamiworst. De toepassing hiervan werd, zoals in 1893 bleek, geen succes. Ondanks toevoeging
van het conserveringspoeder had de worst zijn goede kleur verI oren. Voor
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toevoeging aan boter was het poeder al evenmin geschikt, omdat het zout en
bitter smaakte. Dit strookte niet met de in ltaW! geldende smaak die op zoete
43
boter was gericht. Ook vanuit Nederland werd interesse getoond voor de
toepassingsmogelijkheid van poeder ten behoeve van het goed houden van
vleeswaren. In november 1895 legde J. ten Doesschate uit Zwolle aan Frans
van der Grinten de vraag voor 'of poudre antiseptique ook geschikt is voor
het conserveren van vleesch?,44
In Drammen, een stad in het zuiden van Noorwegen, was de Drammen
Smorfabriker Ltd een geregelde afnemer van vaten poudre antiseptique uit
Venlo. Van de kant van de directie van Margarinefabriken 'Alfa' te Vejen in
Denemarken, een nieuw bedrijf dat in 1898 van start ging, kwam het verzoek een monster 'Preserves Salz' te sturen. Aangedrongen werd op een
voordeJige offerte. 45
Engeland, de oorspronkelijke bakermat van het conserveringspoeder,
bleek toch geen afgesloten markt te zijn. De firma Warren, Sons & Co te
Londen bestelde in 1895 beperkte hoeveelheden poeder. Een verloren afnemer in dat jaar werd de Londense firma W.C. Laming & Co. Deze had een
grote order geplaatst. Het conserveringspoeder werd geleverd tegen de
scherpe prijs van f 45,- per 100 kilo. Hoewel deze prijs lager lag dan door
Engelse leveranciers werd gevraagd, was deze afnemer toch van mening dat
toepassing van het Engels fabrikaat betere resultaten gaf. Daarom stopte
deze met het gebruiken van poeder uit Venlo. 46
Werd Engeland wei degelijk als afzetgebied serieus genomen, omgekeerd
viel dit land als leverancier van conserveringspoeder niet buiten het blikveld
van Frans van der Grinten. Naar aanleiding van zijn brief van 8 januari
1895, gericht aan The Borax Company Limited te Londen, kreeg hij een
week later een offerte voor levering van boorzuur en borax in poedervorm.
De firma Morgenstern in Hamburg werd klaarblijkelijk niet meer als de enige bron ten behoeve van zijn produkt beschouwd. In januari ontving Frans
vier vaten van honderd kilo van de diverse soorten die te leveren waren. 47 In
september 1895 was het C. Broederlow uit Liverpool, die hem een contract
aanbood voor levering van een grote partij conserveringszout die naar keuze
in gedeelten afroepbaar was. Frans van der Grinten voelde blijkbaar wei
voor dit voorstel, want naar aanleiding van zijn positieve reactie werden
naar Venlo tien vaten Preservative gezonden en tevens monsters boorzuur.
Geoffreerd werd 50 tot 100.000 kilo in gedeelten tot eind 1896 af te nemen.
Voor kristal a 28.10 pound en voor poeder 30.10 per ton van 1016 kilo. Van
deze prijs ging af 3% rabat en 21/2% provisie. In 1896 was de prijs opgelopen tot 45 pound per ton. Daarna was een daling opgetreden en vervolgens
weer een stijging tot 42 pound. Ais motief voor het laatste gaf Broederlow
op het hoger worden van de prijzen voor grondstoffen. 48
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De policy zich niet van een leverancier afbankelijk te maken, was een beleid dat al jaren werd gevoerd. Wij zuBen later nog zien dat deze uitgeworpen Engelse spiering in staat was de voormalige Duitse kabeljauw te vangen. Voorlopig waren de via Broederlow afgenomen partijen echter beperkt
49
van omvang. Dit temeer omdat dit Engelse poeder hoger in prijs was dan
het poeder dat Van der Grinten zelf op basis van uit Duitsland betrokken
grondstoffen maakte. Op de inventarislijst betreffende de goederenvoorraad
eind december 1896 te Venlo aanwezig, staat zowel een grote voorraad poudre antiseptique vermeld als een beperkte hoeveelheid 'Engels poeder', ingekocht tegen 4V2 pound per honderd kilo.50 Kortom Van der Grinten vervaardigde zelf poeder, maar hield zich tegelijk ook bezig met doorverkoop
van uit Engeland betrokken poeder.
Ook in de Verenigde Staten van Amerika was de faam van het conserveringspoeder al snel doorgedrongen. In augustus 1893 werd Lodewijk van
der Grinten schriftelijk benaderd door Edward I. Wilson uit Englewood in
de staat fllinois. Deze had zijn adres gekregen via A. van Leeuwen te Rotterdam, een bekende uit de margarinewereld. Wilson was geattendeerd op
Lodewijk als 'manufacturer of a butter, rniIck and meat preservative powder'.
Hij wenste het agentschap voor dit artikel in Chicago tegen redelijke
voorwaarden op zich te nemen. Hij vroeg per post monsters op te sturen,
voldoende om twee a drie demonstraties te geven. Verder verzocht hij de
laagste prijzen op te geven bij bestelling van honderd, vijfhonderd of duizend kilo, per schip vanaf Rotterdam. Tevens wilde hij de betalingscondities
51
vernemen. Aan het gevraagde werd snel voldaan.

A/zet in het binnenland
In Nederland wist Lodewijk van der Grinten eveneens afzet te vinden voor
zijn nieuw produkt. Tot dan gebruikte men bij de margarinefabricage als
conserveringsmiddel boorzuur of borax. In maart 1892 schreef Lodewijk
aan Joh. Jurgens te Oss, dat zijn poudre antiseptique niet aBeen hetzeIfde effect had als boorzuur en borax maar daarenboven ook gisting tegenging. Hij
vroeg Jurgens 'ons poeder eens streng te controleren zowel met boter als
met melk' en zijn bevindingen kenbaar te maken. Jurgens berichtte dat het
poeder hem uitstekend beviel en bestelde dan ook twee vaten van dit artike\.
Het enige punt waarop hij aanmerkingen had, was dat het poeder nog onvoldoende op de melkzuurgisting inwerkte. Toen ook dit punt was opgelost,
kwam er weer een nieuw duveltje uit de doos. Bij de erkenning dat 'Uw antiseptique zeer goed werkt', bleek nu de prijs een probJeem te zijn. Jurgens
stelde dat bij de heersende scherpe concurrentie hij het zich niet kon permitteren om wekelijks voor circa f 150,- aan het gebruik van antiseptisch poeder te spenderen 'waarvoor hoegenaamd niets gerembourseerd wordt'. Voor
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Joh. Jurgens was dan ook de concIusie, dat als de prijs niet flink werd verlaagd, zijn afname met de helft zou verminderen. 52
Toen deze prijsdruk niet hielp, tapte Jurgens uit een ander vaatje. Op 30
juni berichtte hij, dat de laatst afgezonden twee vaten 'antiseptic' hem
'geenszins bevallen'. Hij schreef: 'het poeder ruikt veel meer en is ook veel
geeler; het beantwoordt geenszins aan de vereischte want de boter wordt er
rot van'. Jurgens was zeer ontstemd. Rij begreep niet hoe Van der Grinten
hem dergelijk spul kon leveren: 'in plaats dat de boter niet bederft, verrot
ze'. Daarom bestelde hij bij Van der Grinten acide borique, borax en boorzuur, menend dat deze geen problemen zouden opleveren. De persoonlijke
overkomst van Lodewijk van der Grinten werd dringend gewenst geacht. In
juli 1892 luidde de vraag hoeveel gram van het conserveringsmiddel per liter melk vereist was. Ret antwoord luidde 1.7 gram per Iiter. 53
Joh. Jurgens wenste niet dat op de vaten boorzuur en borax die hij van L.
van der Grinten betrok, de naam van deze artikelen vermeld stond. Aanduiding met B v~~r boorzuur en BA voor borax achtte hij voldoende. Argument was: 'De geheele wereld behoeft met te weten wat ik gebruik'. Jurgens
was zeer beducht, dat de concurrentie in Oss er achter zou komen wat hij in
de margarine verwerkte. Daarom dienden de aangevoerde grond- en hulpstoffen zo anoniem mogelijk te blijven. Er waren op het station van het
spoor of op de kade waar de boten losten, altijd wei nieuwsgierigen. Naast
behoefte aan anonimiteit was Joh. Jurgens ook fel op kwaliteitsgebreken. In
de door Van der Grinten geleverde vaten borax bleken in het voorjaar van
1894 harde brokken te zitten, 'die bijna niet met een hamer zijn los te krijgen'.
Drie maanden later was dit euvel nog niet opgelost, want in een geleverde
ton met borax zaten vele stukken 'zoo hard als straatsteenen'. Klaarblijkelijk
zijn de problemen de wereld uit geholpen, want in de tijd daarna werd weer
regelmatig besteld. Later nam hij een andere leverancier voor poeder, maar
in 1899 klopte hij weer bij Van der Grinten aan om hem dit artikel te leve54
reno
Ook Ant. Jurgens werd benaderd om het poudre antiseptique aan te bevelen. Lodewijk van der Grinten schreef: 'Ret is werkelijk veel sterker dan
aile tot nu bekende en een kleine proef met melk zal u daarvan gemakkelijk
overtuigen' .55
Dat Lodewijk van der Grinten zijn conserveringspoeder niet aileen bij Jurgens wist te plaatsen, bewijst de bestelling door de Relmondse margarinefabriek Prinzen & Van Glabbeek.56 De eerste grote afnemer was echter de firma W.J. Albers die te Dordrecht een stoomfabriek van margarineboter exploiteerde. Deze had begin januari 1892 een toegestuurd monster in onderzoek. Reeds op 23 januari werd een bestelling gedaan van 200 kilo poudre
antiseptique. Albers berichtte aan Lodewijk van der Grinten: 'Uw poeder zal
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beter moeten zijn dan datgene wat ik thans gebruik, want uw prijs is hooger
dan ik in Engeland betaal'. De kwaliteit was inderdaad beter en de bestellingen namen in omvang toe. Wei verlangde Albers telkens snelle aflevering.
Gebeurde dit niet dan dreigde hij zijn orders elders te plaatsen. De vaten
poudre antiseptique werden per Bergerboot naar Dordrecht verzonden. Aangezien deze firma al snel duizenden kilo's afnam, werd de prijs op f 70,- per
100 kilo gesteld, hoger dan de offerte aan Jurgens maar lager dan voor ande57
re veelal kleinere afnemers. Evenals bij het boterkleursel voerde Lodewijk
van der Grinten ook bij het conserveringspoeder een gedifferentieerde prijspolitiek.
De Bossche margarinefabriek van de firma Jos F.A. Albers ging niet zo
maar over tot de toepassing van het conserveringspoeder. In april 1892 berichtte de eigenaar uitvoerige proeven te willen nemen met het 'speciaal preservatif' van Van der Grinten. Hij wilde de werking vergelijken met die van
borax en boorzuur. In juni liet hij aan Lodewijk weten dat 'uw poeder het
wint' en bestelde 100 kilo dat meteen als ijlgoed afgezonden diende te worden. Later volgden meerdere orders voor dit artikel. Ook het Nijmeegs
margarinebedrijf Cramer & Scheers bleek in juni 1892 een afnemer van antiseptisch poeder te zijn.58
Afwachtend stelden zich de firmanten op van de margarinefabriek A.
Bluyssen Zonen te Asten. Naar aanleiding van een brief van Lodewijk van
der Grinten van 15 juli 1892 antwoordden zij nog weinig over het geoffreerde poeder te kunnen zeggen. Eerst wilden zij een vergelijking maken in zake
prijs en kwaliteit met de aanbiedingen van andere leveranciers. In augustus
waren de firmanten echter al door de bocht. Voortaan diende elke week een
vat poeder naar Asten geleverd te worden. In 1896 wenste de directie van
deze onderneming 'poudre voor Belgie'. Dit apart samengesteld poeder, gezien de in Belgie daaromtrent bestaande wettelijke voorschriften, was echter
duurder dan het gewone poeder. Dit leverde geen bezwaar op. Wei werd
verlangd dat de prijs van het 'preservatief gewone kwaliteit' omlaag zou
gaan. Van concurrerende zijde waren zeer voordelige aanbiedingen gedaan.59 Gezien de latere leveringen moet dit punt naar tevredenheid zijn opge10st.
Intussen waren de Engelse leveranciers van antiseptisch poeder actief op
het Europese continent. Ook Bluyssen werd benaderd met aantrekkelijke
proposities. Deze stuurde een monster van het uit Londen geoffreerde poeder en daarbij gevoegde prijsopgave naar Frans van der Grinten met het verzoek hem 'iets dergelijks in dien prijs te leveren'. De prijs van het Engelse
preservatief bedroeg f 42,25 per honderd kilo, terwijl Van der Grinten f 48,rekende. Laatstgenoemde begreep de wenk en verlaagde zijn prijs. Enige
tijd later stuurde Bluyssen wederom een monster poeder op, dat hem bijzon-
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der was aanbevolen als zijnde van een sterk conserverende kracht en verder
voor de menselijke gezondheid totaal on schadelijk. Voor gebruik in Belgie
zou dit poeder uitstekend geschikt zijn. Een punt bij dit alles was, dat de samenstelling van de toegepaste conserveringspoeders nogal uiteenliep. Voor
Frans van der Grinten had de toegespeelde informatie het voordeel dat hij
op deze wijze goed te weten kwam, wat zijn concurrenten zoal in de aanbieding hadden. Hij kon daar zijn voordeel mee doen om zijn produkt zo nodig
aan te passen. Aan zijn fIe xi bel en inventief beleid was het te danken dat hij
Bluyssen ondanks alle verlokkingen als afnemer wist te behouden. De prijs
van f 42,- per honderd kilo die hij Bluyssen in 1899 in rekening bracht60 ,
geeft aan dat Frans van der Grinten niet star aan zijn eerdere, veel hogere
prijsnotering bleef vasthouden. Nu was het weI zo dat Bluyssen grote partijen poeder ineens afnam en dat de vervoersafstand beperkt was. Beide punten drukten de kosten. In Belgie rekende Frans in datzelfde jaar, zoals wij
hebben vermeld, f 70,- per honderd kilo. Bij de prijsstelling hanteerde hij
een zeer ruime bandbreedte.
Meer omslachtig verliep de levering aan H.W. van der Hagen in Sint-Oedenrode, die een groothandel in boter, kaas en ham had. Deze verlangde levering in kisten, omdat het poeder in fusten spoedig vochtig en hard werd.
Het poeder moest naar zijn mening 'zeer droog zijn als stof'. Hij stelde dat
de handmatige verwerking in natuurboter vee I nauwer luisterde dan de machinale bewerking van de margarine. Ook had hij bemerkt dat Lodewijk van
der Grinten hem een hogere prijs berekende dan bij andere afnemers. Hiertegen protesteerde hij. Later klaagde hij dat het poeder de roomboter bitter
maakte, zodat zijn afnemers de boter dreigden terug te sturen. Begin december 1892 reisde zoon Frans naar Sint-Oedenrode om de moeilijkheden te bespreken. Er waren eerder diverse monsters gestuurd waarmee uitvoerig
proeven werden genomen. De keuze viel op een bepaalde soort die voor de
beste werd gehouden. Daarmee ging Van der Hagen verder door, terwijl hij
tevens de verhouding poeder ten aanzien van de hoeveelheid boter verlaagde
van 2% naar 3/4%. Hij verwachtte nu geen reclames meer te zullen ontvangen van de kant van zijn afnemers van natuurboter. 61
Bestonden in Nederland in de loop van 1892 nogal wat aarzelingen tegenover het door Van der Grinten op de markt gebrachte nieuwe produkt, 1893
mag het jaar genoemd worden van de doorbraak van het poudre antiseptique. Uit het gehele land stroomden de bestellingen binnen zowel uit de sector van de margarine- als die van de roomboterfabricage. Een belangrijke
impuls tot deze vraag was uitgegaan van een artikel, in juli 1893 verschenen
in het veel gelezen blad De Boterhandel, dat vanuit Oss werd uitgegeven
door J.A. Acket. Lodewijk van der Grinten had een abonnement op dit blad.
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Er kwamen heel wat schriftelijke verzoeken binnen om een monster van dit
poeder, een gebruiksaanwijzing en prijsopgave te ontvangen. De firma A.
van der Leeuw & Zoon uit Delft bestelde meteen vier kistjes poeder, gevolgd door meerdere orders. De firma Harmens & Zoon te Harlingen informeerde, of het poeder gebruikt kon worden voor boter in blik ter verzending
overzee. 62 c.L. Rutten, secretaris van het bestuur van de cooperatieve boterfabriek in Beegden, een Limburgs dorp ten zuidwesten van Roermond, berichtte in augustus 1893 aan Frans van der Grinten pas met de melkverwerking gestart te zijn, en wenste gaame 'een proef te nemen met de poeder
voor de boter versch te houden' .63 Ten behoeve van de stoomzuivelfabriek
'Wilhelmina' te Venray werd in april 1894 een kistje met acht kilo poeder
bezorgd. 64 Ook de firma W. lurgens-Kipp te Berchem bij Oss, die een handel in boter en koloniale waren dreef, was geinteresseerd in het 'anticepticum voor natuurboter tegen het sterk worden'. In 1898 had deze afnemer
klachten. Desondanks werd er doorbesteld, maar Frans van der Grinten
kreeg wei op het hart gedrukt te zorgen dat 'het poeder zuiver is en niet behebt met stukjes hout en zwarte stipjes als laatst ontvangen' .65 Zowel bij de
roomboterfabricage als bij die van margarine werd het poeder uit Venlo gebruikt.
Grote afnemers van boterkleursel waren al begin 1893 overgegaan tot het
bestellen van vaten met poeder. Een duidelijke dissonant vormde de reactie
van margarinefabrikant los Albers te 's-Hertogenbosch. Nadat deze in januari 1893 reeds geklaagd had over de bittere smaak die zijn margarine
kreeg na toevoeging van het poeder uit Venlo, welk probleem door Lodewijk van der Grinten onmiddellijk werd opgelost, barstte zijn toom in december van dat jaar helemaal los over het hoofd van Lodewijk. Na herhaalde proefnemingen met diens antiseptisch poeder en met gewoon boorzuur
was Albers tot zijn niet geringe verbazing tot de slotsom gekomen 'dat er in
de bederf werende eigenschappen der stoffen in kwestie niet het geringste
verschil bestaat, en dat ik dus, door geloof te hechten aan Uwe beweringen
aangaande de krachtdadigheid van Uw poeder, er nog al aardig ingeloopen
ben'. Immers gewoon boorzuur kon hij kopen voor 51 cent per kilo, terwijl
hij voor het poeder steeds 611f 2 cent had betaald, hetgeen op basis van tussen beide partijen gedane zaken een verschil opleverde van rond de duizend
gulden. Albers voelde zich beet genomen en dacht er voorlopig niet aan om
nog verdere orders in Venlo te plaatsen. 66 Had Albers in 1892 zich nog positief uitgesproken over de kwaliteit van het poeder, nu maakte hij chicanes
waarschijnlijk met de bedoeling de prijs naar beneden te krijgen. Dergelijk
spel werd wei meer toegepast. Dat hij de relatie niet serieus verbrak, blijkt
uit het feit dat hij in 1894 naast kleursel ook vaatjes poeder in Venlo bestelde. De onweersbui was weer snel weggetrokken. Hij kon klaarblijkelijk on-
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danks zijn bezwaren tegen de prijs die hem was berekend, het poeder van
Van der Grinten bij de margarineproduktie niet missen. In 1896 had deze
Bossche ondernemer opnieuw klachten over het poeder dat de margarine
een scherpe, wrange nasmaak gaf. 67
Geheel anders was de reactie van naamgenoot W.J. Albers die in Dordrecht een stoomfabriek van margarineboter exploiteerde. Deze Iiet op basis
van ontvangen monster voor een relatie in Engeland een vaatje van vijftig
kilo 'boorzuur houdend poeder' versturen met verzoek om het bij de douane
als borax aan te geven. Voor eigen gebruik bestelde hij begin november
1895 zes vaten poudre antiseptique. Half november deed hij aan Frans van
der Grinten het verzoek hem elke week tot nader order vier vaten poeder toe
te zenden, die in het midden van de week in Dordrecht gearriveerd dienden
te zijn. Begin 1896 werd er minder van dit artikel besteld maar vanaf de zomer weer telkens vier vaatjes per week. Ook ten behoeve van de nevenvestiging van Albers in Antwerpen werd poeder betrokken, dat op verzoek van
deze fabrikant bij de douane als borax moest worden aangegeven. Zowel
voor de vestiging in Dordrecht als die in Antwerpen werden in 1898 'vaten
poeder als gewoon' geleverd. 68 In het voorjaar van 1899 werd om de tien
dagen een vat poeder naar Dordrecht verzonden, in de maand juli werd dit
twee vaten in de week, begin augustus wekelijks drie en in het midden van
die maand zelfs vier, twee in het begin en twee in het laatst van elke week.
Eind september hieIden de bestellingen echter Op.69 Daarnaast stuurde Van
der Grinten regelmatig vaten poeder ten behoeve van de vestiging in Antwerpen. Duidelijk komt in het voorgaande naar voren, dat het gebruik van
dit conserveringsmiddel in relatie stond met de warme weersomstandigheden, tijdens welke de margarine kans liep te bederven.
Een grote afnemer van het poudre antiseptique was, zoals eerder reeds opgemerkt, de firma Prinzen & Van Glabbeek te Helmond. In de loop van
1894 werden hiervan enkele tientallen vaatjes in Venlo besteld. In de loop
van 1895 ontstond een discussie over de prijs van 52V2 cent per kilo. De
firma had op een notering van niet boven de 50 cent gerekend. Ook toen de
bestelling vijftien vaten ineens bedroeg, wilde Frans van der Grinten niet
verder gaan dan een halve cent korting. De afnemer achtte dit een 'bespotteIijke prijsvermindering', maar Van der Grinten gaf geen krimp. In de periode hierna werd desondanks voortgegaan met het geven van opdrachten tot
levering van telkens vijftien vaten poeder. Toch is deze afnemer na verloop
van tijd naar een andere leverancier overgestapt. De leiding van dit Helmondse bedrijf bleef wei doorgaan met het plaatsen bij Van der Grinten van
vele orders voor boterkleursel, maar huldigde de mening dat het poudre antiseptique van andere producenten van betere kwaliteit was. Deze opvatting
werd nog eens bevestigd bij een hernieuwde poging van Frans van der Grin-
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ten deze client terug te winnen door een proefvaatje met zijn conserveringspoeder naar Helmond te sturen. Het oordeelluidde negatieCO
In mei 1894 nam de stoomroomboterfabriek van de firma B. van Rijckevorsel & Co te 's-Hertogenbosch poeder 'ter conservering van boter' af en
71
een maand later Adr, van den Elzen in Boekel. Een jaar later meldde de
roomboterfabriek J.B. Raaijmakers-Doggen te Wouw zich voor de afname
van conserveringspoeder voor de aldaar vervaardigde roomboter. De firma
J. van Renswoud & Zoon te Rotterdam bestelde eveneens poeder in Venlo,
maar achtte de prijs 'wei wat duur'. De directie van de margarinefabriek van
de firma Tjessinga & Co te Nijmegen verzocht in februari 1895 een postpakket met 4V2 kilo poudre antiseptique te zenden 'ter vergelijking met
buitenlandsche preparaten,.72
De belangrijkste grootafnemer van kleursel, Simon van den Bergh te Rotterdam, weigerde pertinent het conserveringspoeder van Lodewijk van der
Grinten te betrekken. Ondanks een schrijven van Lodewijk van 27 april
1894 verklaarde deze geen order voor het antiseptisch poeder te kunnen
plaatsen. Op II december 1894 berichtte Van den Bergh na herhaald aandringen van Lodewijk, dat het hem speet 'dat er voor het oogenblik geen
uitzicht voor U bestaat op levering van Uw poudre antiseptique' . De reden
zou nog wei eens later persoonlijk worden meegedeeld.73
Positiever was de reactie van M. Proos, directeur van de Middelburgsche
Kunstboterfabriek. Deze bestelde tweehonderd kilo van het poeder. Bij de
firma Muller & Co die margarinefabrieken in Goor/Oldenzaal en in de Duitse plaats Gildehaus exploiteerde, was men na het nemen van proeven zo tevreden dat meteen tweeduizend kilo werd besteld. Op basis van de uitspraak
van de heren Muller dat zij grote afnemers zouden worden, luidde het verzoek wei om de prijs wat te verlagen. Op dit verlangen ging Lodewijk van
der Grinten niet in, omdat hij zijn prijs al uiterst laag had gesteld. Bovendien
merkte hij op dat zijn poeder krachtiger dan dat van anderen was, namelijk
toevoeging van een half procent was voldoende om de boter voor langere
tijd te conserveren. Dit maakte zijn preparaat uiteindelijk goedkoop.74
Het margarinebedrijf Meijer van Leeuwen te Oss plaatste binnen twee weken na aanvrage van een proefzending poudre antiseptique een flinke bestelling voor dit artikel. Ook de margarinefabrikanten Cohen & Vander Laan
waren enthousiaste afnemers van het conserveringsmiddel. Elke week werd
vanuit Venlo een vat antiseptisch poeder naar dit bedrijf in Haarlem verzon75
den.

Agenten
Naast eigen inzet tot het verkrijgen van orders maakte Van der Grinten teyens gebruik van agenten . Ben persoon die hem vele nieuwe relaties aan-
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bracht, was J.e. Uhlenbroek, afk:omstig uit Venlo maar een groot deel van
diens leven werkzaam binnen de sector van de Duitse margarineindustrie.
Met deze werd in 1891 een overeenkomst aangegaan. Als provisie voor het
promoten van het nieuwe artikel poudre antiseptique ontving hij aanvankelijk een provisie van 8-10%. Toen na de startperiode de orders een grotere
omvang kregen, werd de provisie tot 5% verlaagd. Door zijn vele contacten
met margarinefabrikanten in het buitenland wist hij van nabij , hoe het Venlose produkt in de praktijk uitwerkte. Via een uitvoerige correspondentie
hield hij Van der Grinten nauwkeurig op de hoogte van nieuwe afzetmogelijkheden en over de sterke en zwakke punten van het conserveringsmiddel.
Van deze informatie werd dankbaar profijt getrokken, hetgeen leidde tot
verbetering van de kwaliteit. Bovendien leverde de uitgebreide berichtgeving een goed inzicht op betreffende de mogelijkheden van de verkoopprijs en waar de concurrentie aan het werk was. 76 Voor exploratie van
de Engelse markt werd in 1894 contact gelegd met The Antitropic Company . Deze Londense firma was gespecialiseerd in conserveringspoeder, had
een aantal handelsreizigers in dienst en beschikte over een groot netwerk
van relaties met Britse boterfabrieken. Om van de diensten gebruik te kunnen maken diende Van der Grinten weI een behoorlijke provisie te betalen.77
In Nederland trad als agent op H.W. van der Hagen, groothandelaar in boter en koloniale waren in Sint-Oedenrode en later exploitant van de in die
gemeente gevestigde Nederlandsche Stoom-Roomboterfabriek. Deze had
veel relaties in Duitsland. Hij gaf de namen van hen door aan Van der Grinten. Afspraak was dat wanneer die overgingen tot het bestellen te Venlo van
het poudre antiseptique, hij daarvan 3% provisie zou ontvangen. 78 Verder
werd in 1896 een contract gesloten met C.M. Moerings uit 's-Hertogenbosch. Deze ontving 2 1/2% provisie van orders op poudre antiseptique die
hij wist te plaatsen bij nieuwe door hem aan te brengen relaties. 79

Concurrentie
Los van het feit dat Van der Grinten niet mocht klagen over belangstelling
voor zijn tweede grote produkt naast het boterkleursel, kwam de concurrentie hem wei steeds nauwer op de hielen te zitten. Wij vermeldden reeds het
afhaken van enkele afnemers, omdat elders goedkopere aanbiedingen werden gedaan. Een grote dreiging op dit punt deed zich met name in 1899
voor. Van de kant van de directie van de margarinefabriek 'Holland' te Helmond kreeg Frans van der Grinten te horen, dat men geen aanmerkingen had
op de kwaliteit van zijn poeder. Het grote bezwaar was 'dat Uw poudre antiseptique veel te duur is'. Daar stond tegenover dat de firma Lamers & Indemans te 's-Hertogenbosch een conserveringszout in de handel had gebracht,
dat slechts f 20,- per honderd kilo kostte. Bij afname van duizend kilo in ge-
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deelten bedroeg de prijs f 19,50. Kortom veellager dan de prijs die in Venlo
werd berekend. Bovendien stond vast, dat 'dit zout aan zijn doel beantwoordt'. De firma Joh. Verschure & Zoon te Oosterhout, eveneens een belangrijke client van Van der Grinten voor boterkleursel, was 'een en al lof
daarover' . Vernomen was dat deze dit nieuwe poeder 'in enorme kwanta'
betrok. Ook afnemer W. Jurgens-Kipp te Berchem bij Oss, die in zijn bedrijf natuurboter verwerkte, was met dit nieuwe produkt geconfronteerd. Hij
schreef aan Frans van der Grinten over de hier vermelde aanbieding contact
te hebben gehad met de heer Indemans van de Bossche firma Lamers & Indemans. Omdat hij zich moest vastleggen op afname van een groot kwantum, was het nog niet tot zaken gekomen. 80
Dat verscheidene goede reIaties van Van der Grinten in de ban waren geraakt van de nieuwe Bossche ster aan het poederfirmament, schiep een gevaarlijke situatie. De tijd zou moeten !eren, of men in Venlo deze aanval zou
weten te pareren.
Ondanks de in het voorgaande geschetste dreiging van afhaken van afnemers kon in 1900 toch een nieuwe client gewonnen worden. Ret handelde
om de Nederlandsche Margarine-Fabriek van F.K. Erdtsieck te Rotterdam,
die overging tot het bestellen van vaatjes antiseptisch poeder. Frans van der
Grinten zag rond de eeuwwisseling veel perspectief voor zijn tweede produkt: conserveringspoeder. Deze visie wordt ondersteund door het feit dat
hij bij de Venlose boekhandel H. Uyttenbroeck vijfhonderd facturen liet
drukken, met daarop de specifieke vermelding 'poudre antiseptique'. Daarnaast bestelde hij bij dit adres tweeduizend facturen met de omschrijving
'boterkleursel' . 81 De verhouding geeft aan, dat naast het hoofdprodukt boterkleursel het artikel conserveringspoeder binnen de totale bedrijfsvoering een
belangrijk tweede produkt was.
Problem en met produktie en transport
Ook al was er geruime tijd ervaring opgedaan met de vervaardiging van het
antiseptisch poeder, toch kon er ook wei eens iets mis gaan. Een dergelijk
geval deed zich voor in 1900. De leiding van de stoomboter- en kaasfabriek
van de firma J.B. Raaymakers-Doggen in het Brabantse dorp Wouw beklaagde zich in september 1900 er over, dat de afnemers de boter retourneerden omdat deze sterk was geworden. De oorzaak hiervan werd gezocht
in de onvoldoende kwaliteit van het geleverde conserveringspoeder. De fabrikant weigerde de rekening te voldoen en dreigde met schadeclaims.82
Hoe vervelend dergelijke incidentele perikelen ook waren, de oplossing
werd gewoonlijk wei gevonden. Van meer structurele aard waren de problemen die ontstonden door allerlei overheidsbepalingen die in vele landen van
kracht werden in zake het niet toelaatbaar zijn van diverse stoffen in boter
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en margarine. In Engeland, het voornaamste exportgebied voor boter en
margarine uit ons land, was een beweging op gang gekomen tegen het gebruik van boorzuur en borax in voedingsstoffen. De Haarlemse margarinefabrikanten Cohen & Van der Laan wensten van Frans van der Grinten precies
te weten hoe de samenstelling was van het door hem op de markt gebrachte
conserveringsmiddel. Zij waren bevreesd bij export in moeilijkheden te komen. De firmanten van A. Bluyssen Zonen die grote hoeveelheden preservatief bij Van der Grinten betrokken, hadden moeite met de interpretatie van
de nieuwe boterwet die met ingang van 1 januari 1901 in Nederland in werking was getreden. Het was hen niet duidelijk welke eisen daarin werden gesteld ten aanzien van de toepassing van conserveringsmiddelen. Eerder had
dit bedrijf geexperimenteerd met toevoeging van kalk en beendermeel die
naar verteld was 'beide goede preserveringsmiddelen zouden zijn voor boter
en margarine'. AI spoedig was echter gebleken, dat genoemde stoffen hiertoe niet geschikt waren. 83
Ook bij het vervoer van het poeder naar de afnemers kon er van alles rnis
gaan. Zo klaagde in 1892 margarinefabrikant W.J. Albers uit Dordrecht dat
vijf door Van der Grinten geleverde vaten met conserveringspoeder 'in zeer
slechte conditie' waren bezorgd. Toen de vaten na aankomst in de bedrijfshal werden gerold, lieten ze een lang spoor van poeder op de grond achter.
Dit betekende produktverlies voor de afnemer. De klacht hield in, dat het
poeder te duur was om afgeleverd te worden in vaten die niet goed waren afgesloten. De houten vaten hadden van het vervoer nogal te lijden. Dit Ieidde
tot lekkage hetgeen voor de afnemer een verliespost betekende. Alleen bij
kleinere zendingen werden kistjes gebruikt, die beter tegen het transport bestand waren. 84
Een specifiek punt bij het afleveren was, dat het bestelde snel geleverd
moest worden. Lange levertermijnen werden niet geaccepteerd. Voor een
vlot vervoer was een goede communicatie met de expeditiebedrijven een
eerste vereiste. Van der Grinten besteedde veel aandacht aan logistieke problemen. Door een goed uitgedacht systeem van transport, zowel wat aan- als
afvoer betreft, behoefde hij geen grote voorraden aan te houden. Dit was een
urgent punt omdat de opslag- en verwerkingsruimte in Venlo beperkt was.
Om met een relatief bescheiden produktiecapaciteit toch tot een omvangrijk
afzetvolume te komen moest de verzending per schip of spoor dan wei via
een goed geolied systeem zijn geregeld.
De produktie gestaakt
Door de zich opstapelende problemen met het conserveringspoeder in relatie
tot de steeds scherpere eisen die in steeds meer landen werden gesteld, besloot Frans van der Grinten in 1903 om met de produktie hiervan te stoppen.
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Deze beslissing werd mede ingegeven door het feit dat hij zijn handen vol
had met de overgang in die tijd naar het nieuwe fabrieksgebouw, dat hij aile
aandacht nodig had om aan de hogere eisen die de overheid ook aan boterkleursel ging stellen, te voldoen en dat zijn gezondheid niet optimaal meer
was, waardoor de werkdruk verlaagd diende te worden.
Op 11 maart deelde Frans van der Grinten per brief aan de lei ding van de
Astense firma A. Bluyssen Zonen, die eind februari nog vijfhonderd kilo
preservatief had besteld, mee dat hij met het produceren van conserveringspoeder zou gaan stoppen. Deze grootafnemer die nog gauw een order voor
zes vaten preservatief plaatste, begreep niets van dit besluit. Opgemerkt
werd dat 'de kwaliteit den laatsten tijd zoo goed was'. Gewezen werd op het
feit dat het poeder niet in Nederland bij wet was verboden, zodat hiernaar
toch voldoende vraag moest bestaan. 85 Motieven voor zijn beslissing heeft
Frans hier niet gegeven. In een brief van een jaar later van een andere afnemer wordt een tipje van de sluier opgelicht. Daarin staat een verwijzing naar
een mededeling die men indertijd dienaangaande uit Venlo had ontvangen:
'het poeder antiseptique met welke levering U opgehouden hebt, omdat de
behandeling daarvan niet loonend of te omslachtig was'. 86 Van de kant van
de chemische fabriek Morgenstern, Bigot & Co te Hamburg, waar men het
betreurde sedert geruime tijd geen orders uit Venlo te hebben ontvangen,
werd opgemerkt: 'wir haben inzwischen durch die Herren Berten & Bianchi
gehort, dasz Ihr Bedarf in Borsaure, resp. Borax in Foige des Borsaure Verbots in Deutschland nach diesem Lande aufgehort hat' .87 Op de moeilijkheden in het Duitse afzetgebied ondervonden hebben wij reeds gewezen. Deze
waren echter niet de enige oorzaak. Het zal een complex van factoren geweest zijn, die Frans van der Grinten er toe heeft aangezet op te houden met
het maken van conserveringspoeder.
De firmanten B1uyssen vroegen Frans, of hij het 'recept voor preservatief'
niet aan hen zou willen overdoen. Nu hij dit artikel niet meer zelf fabriceerde, meenden zij dat hij aan dit verzoek gevolg zou kunnen geven. Uit de inhoud van de gevoerde briefwisseling blijkt dat dit inderdaad is gebeurd.
Verder is een indicatie dat enige tijd later bij Van der Grinten 1500 kilo
boorzuur werd besteld, de basisgrondstof waaruit het conserveringspoeder
werd gemaakt. 88 Omdat de leverancier hiervan, de Hamburgse firma Morgenstern, niet inging op het verzoek van Frans van der Grinten het geleverde
boorzuur terug te nemen wegens het stoppen met de fabricage van poeder89 ,
zullen de bestellingen van de zijde van Bluyssen beslist welkom zijn geweest om van de voorraad af te komen. Voor Bluyssen had het aileen zin
om dit te doen, wanneer bekend was hoe verder hiermee te handelen. Wij
mogen derhalve aannemen dat het procede aan Bluyssen, tevens een goede
afnemer van boterkleursel, is overgedaan.
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De firmanten van het Haarlemse margarinebedrijf Cohen & Van der Laan,
die eveneens op de hoogte waren gesteld van de beslissing om de produktie
van het conserveringsmiddel stil te leggen, vroegen Frans naam en adres op
te geven van een andere leverancier 'waar wij het vroeger door U gefabriceerde poudre antiseptique kunnen betrekken'. Dit heeft blijkbaar niet tot
een bevredigend resultaat geleid, want een jaar later kwam van deze zijde
het verzoek binnen de poedermolen, waarmee in het bedrijf van Van der
Grinten was gewerkt, tegen financiele vergoeding in bruikleen te mogen
ontvangen. 90
Afnemer Erdtsieck te Rotterdam, die van Frans van der Grinten had vernomen dat hij 'dit poeder niet meer maakt', wilde uit de voorraad nog weI
een vat hebben. Hij berichtte, dat in het westen van ons land op dat moment
het conserveringsmiddel werd betrokken vanuit Engeland. Eveneens uit de
nog aanwezige voorraad zal geleverd zijn, toen het Osse margarinebedrijf
Knoek & Cohen in juni 1903 een kleine partij van 25 kilo preservitas bestel91
de.
Na 1903 kwamen geen bestellingen meer voor. Een duidelijke indicatie
dat de activiteiten op het terrein van het conserveringspoeder geheel waren
gestopt. De enige poging van buiten ondernomen om Frans van der Grinten
dienaangaande weer in beweging te brengen, yond in 1908 plaats. Justus L.
Prins te Rotterdam berichtte toen, dat hij als agent optrad voor de Duitse firma Morgenstern, Bigot & Co. Hij legde de vraag voor 'of er kans bestaat
met U in borax en/of boorzuur weder tot belangrijke zaken te komen zoo als
vroeger,.92 Op dat verzoek is Frans van der Grinten niet ingegaan, zodat dit
het definitieve einde aIleen maar bevestigt.
2. Kaaskleursel en stremsel

Naast boterkleursel maakte Lodewijk tevens kaaskleursel 93 , niet aIleen ten
behoeve van de Limburgse kaasmakers maar ook voor relatie J.B. Raaymakers in Wouw die in 1895 zijn boterfabriek uitbreidde met een kaasmakerij.
Kaasstremsel werd eveneens door Van der Grinten vervaardigd. 94 Wanneer
de bestelling niet groot genoeg was, betrok hij het gevraagde van elders. Zo
werd van de Deense firma L.C. Glad & Co uit Kopenhagen vaten kaasstremsel a 40 cent per kilo en kaaskleursel a 38 cent per kilo afgenomen, die
per schip in Rotterdam werden afgeleverd. De leveranties door Glad gebeurden weI met een zekere regelmaat maar waren toch altijd maar beperkt van
omvang. Gewoonlijk werd tweemaal per jaar bij Glad een fust stremsel besteld dat in latere jaren via de haven van Antwerpen werd aangevoerd. Daarnaast leverde deze firma eens in het jaar een groot vat kaaskleursel. Lag de
prijs voor stremsel eerst rond de 40 cent per kilo, in 1899 was deze gedaald
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tot 35 cent, maar in juni 1900 weer opgelopen tot 45 cent. 95 De in Antwerpen vanuit Kopenhagen aangevoerde fusten werden door de Venlose expediteur J.P. Janssen bij Van der Grinten bezorgd. 96 Ook bij Eduard Ahlborn
te Hildesheim werd een kwantum van ruim 120 kilo kaasstremsel ingekocht
tegen een bedrag van 99 Duitse marken. 97 In 1903 beklaagde Glad zich over
de terugval in de bestellingen. In dat jaar en eveneens in 1906 werd slechts
een vat stremsel afgenomen. 97 In september 1908 betreurde Glad het, dat sedert enkele jaren geen orders meer waren ontvangen. Hij informeerde of de
reden soms was, dat Frans van der Grinten zelf de fabricage van stremsel ter
hand had genomen. Hij offreerde nu een drievoudig geconcentreerd stremsel
dat bij gebruik goedkoper uitviel dan stremsel op de traditionele wijze uit
kalvermagen vervaardigd. Dit bericht maakte Frans nieuwsgierig. Hij bestelde een vat van ruim honderd kilo van dit krachtige stremsel dat 98 cent
per kilo kostte. Daarna stopten de orders. Op een offerte van Glad uit 1912
voor geconcentreerd stremsel werd niet ingegaan. MogeJijk zijn er bij het
gebruik problemen ontstaan met de verdunning van het geconcentreerd
stremsel. In 1912 werd specifiek aangegeven, dat dit moest gebeuren met
een zoutoplossing in water tot achttien graden verwarmd en met toevoeging
van twee procent boorzuur. 99
De hier gememoreerde bestellingen werden weer uitgedistribueerd in kleinere partijen. Een voorbeeld hiervan was J. ten Doesschate. Deze had in
Zwolle een zaak in drogerijen, verfwaren, enz. Genoemde relatie nam veel
boterkleursel af ten behoeve van boter makende boeren en ook voor zuivelfabrieken in de omgeving. Daarnaast plaatste hij ook regelmatig in Venlo
orders voor leverantie van beperkte hoeveelheden Deens kaaskleursel en
loo
stremsel dat voor 65 cent per kilo werd geleverd. Eveneens het familielid
Henri Muijsers te Veghel bestelde in 1895 een kilo kaasstremsel ten behoeve van een roomboterfabrikant aldaar, die hiermee wilde experimenteren.
Gevraagd werd een prijs op te geven bij afname van geringe en grotere hoelol
veelheden. Het kwam tot zaken doen. In 1896 werd kaasstremsel en kaasI02
kleursel tegen zestig cent per kilo geleverd. Ook apotheker L. Giisgens te
Vaals nam in dat jaar tweemaal tien kruiken met een inhoud van elk een liter
kaasstremsel af. Deze werden in een mand verzonden. Het bestelde kaaskleursel werd in bussen van 2lf2 liter verstuurd. In latere jaren bleef dit patroon gehandhaafd. Het handelde telkens om bestellingen in het voor- en najaar. De hoeveelheden betroffen elke keer hoofdzakelijk tien a vijftien liter
stremsel. In mei 1899 nam Giisgens twintig kruiken af met ieder een kilo
kaasstremsel van de eerste kwaliteit. Later steeg de omvang enigszins van
de door Giisgens afgenomen hoeveelheden, namelijk naar dertig literflessen
stremsel in mei en vijfentwintig in oktober. 103 Apother De Hesselte in Heerlen nam eveneens kaasstremsel af.l04 Duidelijk is in de twee laatst genoemde
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gevallen sprake van kleinverkoop via apotheken aan kaasmakende boeren in
Zuid-Limburg. Kwamen in het eerste decennium van de twintigste eeuw
nog regelmatig orders voor kaasstremsel en kleursel binnen en maakte Frans
van der Grinten in die peri ode ook nog zelf deze produkten, later verdwijnen
genoemde artikelen uit het zicht. Van der Grinten had toen blijkbaar geen
ornzet meer op dit terrein.
Het voorgaande lijkt in eerste instantie vooral op een service naar de afnemers toe die primair met Van der Grinten in relatie stonden voor de levering
van boterkleursel, maar daarnaast zich direct of indirect bezig hielden met
de kaasbereiding. Van der Grinten nam dit marktsegment serieus, omdat hij
geen enkele kans wilde laten liggen. In 1893 werd zelfs aan een relatie in
Parijs naast een zending boterkleursel ook een partij kaaskleursel en stremsel geoffreerd. Het betreft hier de Parijse firma Th. Pilter aan wie na aanvraag van beide artikelen een monster werd toegestuurd met daarbij een
prijsopgave. I05 De prijs voor het kaaskleursel was f 45,- per honderd kilo en
voor het stremsel f 50,- bij verzending in vaten van tweehonderd kilo. Ook
I06
aan een adres in Belgie werden kaaskleursel en stremsel aangeboden.
Blijkbaar zag Van der Grinten exportmogelijkheden in dit artikel. Maar al te
ver durfde Van der Grinten niet te springen. Toen Willem Tielen, commis.sionair in Buenos Aires, in 1896 het Limburgse kaaskleursel en stremsel in
Zuid-Amerika wilde gaan pousseren, ging de Venlose ondernemer niet op
deze uitnodiging in.107 Op dat moment was de psychologische barriere
klaarblijkelijk nog te hoog om over een zo grote afstand zaken te gaan doen.
Van der Grinten zag met name in ons land afzetmogelijkheden voor kaaskleursel en stremsel. Hiervoor was niet alleen markt bij kaasmakende boeren maar ook in principe bij belangrijke afnemers van boterkleursel als de
firma A. Bluyssen Zonen te Asten of Raaymakers in Wouw. Immers deze
bedrijven afficheerden zich ook als kaasproducenten. Er lagen hier dus kansen . Dat Frans van der Grinten daarop serieus wilde inspelen, blijkt uit een
advertentie die hij in 1898 in Deense bladen liet zetten en waarin hij mensen
die goed op de hoogte waren met de nieuwste methoden van kaaskleursel en
stremsel maken, opriep met hem in verbinding te treden. Op deze wijze wilde hij zich de kennis eigen maken van de Deense manier van werken op dit
terrein. Het aanbod van c.A. Johanssen uit Kopenhagen in 1898 om zijn recepten zowel voor de meest moderne wijze van bereiden van kaaskleursel
als voor het maken van kaasstremsel mondeling over te dragen liep op niets
uit, omdat deze aileen deens verstond en sprak. I08 Toch bleef bij Frans van
der Grinten de belangstelling bestaan om op dit terrein het produktieproces
beter onder de knie te krijgen. Vooral bij grote leveranties was het interes-
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santer zelf kaaskleursel en stremsel te maken dan als doorverkoper op te treden.
Hoewel het voorgaande niet tot concrete resultaten leidde, ging Frans van
der Grinten op dit gebied gewoon door. Hij had dienaangaande bepaald ambities. In 1898 bracht hij op verzoek van de firma Molinari & Co te Turijn
een offerte uit voor levering van kaasstremsel naar Ita\i(~. Hij stuurde daarvan een monster op. De zaak liep niet op de kwaliteit stuk maar op de prijs
die hij berekende en die veel te hoog werd geacht. Zodoende kwam het niet
tot het binnen halen van een mooie order. I09 Meer succes werd behaald bij
het bedrijf Veuve Melotte te Remicourt in Belgie. Dit bestelde ten behoeve
van wederverkoop aan kleinafnemers 50 literflessen met kaaskleursel en 50
flessen met elk een halve liter van dat artikel. Verder betrof de order 25 literflessen kaasstremsel en 50 flessen, een halve liter stremsel inhoudend. In
1899 had de leverantie een omvang van dertig literflessen kaasstremsel en
dertig van een halve liter hiermee. Verder dertig literflessen met kaaskleursel. Een jaar later werden vijftig literflessen en eenzelfde aantal
halveliterflessen aan dit adres afgeleverd. Ook kwam er van de zijde van
deze afnemer een order voor vijftig halveliterflessen kaaskleursel. 110
Vooral rond de eeuwwende was Frans van der Grinten zeer actief op het
terrein van de kaassector. Wij wezen reeds op de mislukte poging in 1898
om op de hoogte te geraken van de Deense methode van kaasstremsel en
kleursel maken. In 1900 blijkt uit correspondentie van W. Jessen te Londen,
die in Engeland als agent voor Frans van der Grinten optrad, dat de laatste
goede resultaten had geboekt met het zelf vervaardigen van stremsel. Het
was op instigatie van Jessen geweest dat Frans zich hierop opnieuw had
toegelegd. Deze relatie uit Londen was verheugd om het behaalde succes.
Hij schreef: 'j'avais toujours peur que I'argent que vous avez depense,
n' emmencrait pas de resultat' . III
In 1902 werd in Venlo nog steeds op dit terrein gewerkt. 1I2 Dit alles maakt
het begrijpelijk dat Van der Grinten in 1904 een invitatie tot een inzending
voor de categorie kaas- en boterkleursel ontving naar aanleiding van de
Landbouwtentoonstelling in Oosterhout. Op deze uitnodiging was bij het organiserend comite sterk aangedrongen door de firma Joh. Verschure & Zoon
te Oosterhout. Deze was een afnemer van kleursel voor de door deze firma
geexploiteerde margarinefabrieken. Daarnaast had Verschure ook nog een
kaashandel. Aangezien Van der Grinten op beide terreinen opereerde met
kleursel en voor kaasbereiding met stremsel, was er aile reden tot vermelde
invitatie.
De reputatie van Van der Grinten op het kaasfront drong ook door in het
buitenland. Ferd Kiihne te Kempten in Beieren, exporteur van kalvermagen,
had vernomen dat Frans van der Grinten kaasstremsel maakte. Deze gaf de
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wens te kennen in aanmerking te willen komen voor de levering van de
l13
daartoe vereiste kalvermagen. Voor het maken van kaasstremsel waren
nodig de enzymen van kalvermagen. Uit deze werd na voorzichtige droging
een extract verkregen door ze met behulp van keukenzout en boorzuur of alcohol uit te trekken. 114 De laatste drie genoemde hulpstoffen werden regelmatig en in behoorlijke omvang vanuit Venlo besteld. Al in 1893 waren magen van nuchtere kalveren betrokken bij Carl R. Andersen in Kopenhagen
tegen een prijs van 18 Duitse marken per honderd stuks. ll5 Maar ook in eigen land werd deze basisstof betrokken. Alex Wolff, vleeshouwer te Venlo,
leverde aan Frans van der Grinten tussen november 1906 en eind augustus
1907 ruim achthonderd 'kalfsmagen' tegen een prijs van 10, 12 tot 20 pfennig per stuk. 116 Drie jaren later werden honderd kalvermagen betrokken bij
de firma Heitler & Hochwald te Praag, die als exporteur in dit artikel was
117
gespecialiseerd.
Met name in 1907 ontplooide Frans van der Grinten allerlei activiteiten in
het kader van de vervaardiging van kaasstremsel. Naast de reeds vermelde
afname van kalvermagen van A. Wolff valt te wijzen op de volgende opmerkelijke initiatieven. Begin januari 1907 trad Frans van der Grinten in
correspondentie met de chefredacteur van de in Duitsland uitgegeven Chemiker-Zeitung. Deze gaf hem een aantal titels op van boeken, tijdschriften
en bladen, waarin hij informatie kon vinden over de diverse aspecten van
het maken van kaasstremsel. Tevens kreeg hij het adres van prof. dr. Franz
von Soxhlet te Miinchen, die een autoriteit op het betreffende terrein was.
Aan deze professor, verbonden aan de Technische Hochschule aldaar, vroeg
Frans nadere inlichtingen over de technische kanten van de zaak.llS Een
diepgaande orientatie moest de grondslag voor succesvol handelen leveren.
Dat Frans de zaak groots wilde aanpakken, bJijkt tevens uit de opdracht aan
G. Mosmans te Venlo om vijfhonderd etiketten te drukken met daarop de
119
vermelding van de term kaasstremsel en de naam van de producent.
Niet aileen wat stremsel betreft, maar ook op het gebied van kaaskleursel
was Frans van der Grinten druk in de weer. Voor dit doel werd saffraan van
de in Frankrijk en Spanje groeiende saffraanplant gebruikt. 120 Dit artikel komen wij tegen bij de door Van der Grinten bestelde grondstoffen. In 1906
vroeg de Haarlemse firma Cohen & Van der Laan om kaaskleursel te leveren. 121 Een jaar later verzocht de directie van de grote firma Mohr & Co te
122
Hamburg om een offerte uit te brengen voor levering van dit artikel. In
1911 kwam van het 'Bureau ter bevordering van den Nederlandschen Handel en Industrie', gevestigd te Amsterdam, het verzoek binnen om ten behoeve van een potentiele afnemer in Riga een offerte voor kaaskleursel uit te
brengen. 123 Een jaar later kwam Paul Lehmann die te Graudenz in WestPruisen een groothandel dreef in o.a. benodigdheden voor de kaasmakerij,
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met de vraag een offerte op te stellen voor levering van kaaskleursel van de
124
beste kwaliteit.
Hoewel de onderneming te Venlo zich duidelijk presenteerde als Nederlandsche Boterkleurselfabriek in tegenstelling tot vrijwel aile concurrenten die
veelal in hun bedrijfsnaam eveneens naar kaasstremsel en kaaskleursel verwezen, leverde Van der Grinten tot in de twintigste eeuw naast boterkleursel
wei degeJijk ook kaasstremsel en kaaskleursel. De auteur Everwijn noemde
in zijn studie uit 1912 Van der Grinten als producent van genoemde drie artikelen. I25 Toch moet korte tijd na 1912 met de produktie van kaaskleursel
en stremsel gestopt zijn. In het eerste Verkoopboek dat vanaf 1917 beschikbaar is, wordt met geen woord gewag gemaakt van deze twee artikelen. 126
Frans van der Grinten moet ondanks al de hieraan bestede moeite de activiteiten op dit terrein hebben gestaakt. Los van de minder goede gezondheid
die hem tot beperking van activiteiten hebben genoopt, past deze ontwikkeling binnen het raam van concentratie van aandacht op het hoofdprodukt boterkleursel. Was in 1903 de vervaardiging van conserveringspoeder gestaakt
waarmee tot dan een goed resultaat was behaald, de activiteiten in de kaassector zijn een decennium later eveneens gestopt. Deze ontwikkeling is
mede te verklaren uit de verdere profilering van Van der Grinten als boterkleurselfabrikant. De felle concurrentie noodzaakte tot specialisatie om te
kunnen overleven. Pas toen door de moeilijke jaren tijdens de tweede helft
van de Eerste Wereldoorlog de produktie van boterkleursel op de tocht
kwam te staan, kwam de drang tot diversificatie in de te maken artikelen opnieuw op gang.

3. Andere kleurstotTen
Vleeschverf
Lodewijk van der Grinten hield zich eveneens bezig met de vervaardiging
van rode kleurstof om vlees, met name worst, een frisse tint te geven. In het
laboratoriumjournaal van 1892 spreekt hij van 'vleeschverf,.127 Nader onderzoek zal moeten uitwijzen, in hoeverre voor dit artikel een relatie heeft
bestaan met Hartog's Vleesfabrieken in Oss en met Zwanenberg's Slachterijen en Fabrieken in dezelfde plaats. Het kan ook zijn dat Van der Grinten
met dit artikel in het experimenteerstadium is blijven steken. Het geeft in ieder geval wei aan dat de ondernemende apotheker in Venlo de vleugels
breed wilde uitslaan.
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Kleursel voor zeep
In de loop van 1895 voerde Frans van der Grinten een correspondentie met
C.J.E. Redele, eigenaar van de fabriek van harde zepen 'De Lelie' te Eindhoven. Hij had deze per brief laten weten een kleurstof te kunnen maken die
licht-echt was. Dit beschouwde Redele als een voordeel maar riiet als een
doorslag gevend punt. Het door hem gebruikte kleursel hield zich voldoende, omdat geen enkele goede winkelier stukken zeep in de zon of lange tijd
in het schelle licht legde.
Wat de tint aanging, was Redele enthousiast over de door Van der Grinten
aangeboden kleurstof, omdat deze 'vuriger en helderder' was dan die van
andere kleurleveranciers. Het kleursel uit Venlo zou goed toegepast kunnen
worden bij de vervaardiging van oranje-muskuszeep die 'speciaal gebruikt
wordt door luidjes die van violente kleuren houden'. Hij zou even weI nog
moeten uitproberen 'hoe Uw fabrikaat werkt met andere kleuren gemengd'.
Zeep in een enkele primaire kleur wcrd weinig in Eindhoven gemaakt. Hierbij werd meestal een mengsel van kleuren toegepast.
Redele stelde voor dat Frans van der Grinten een beperkte hoeveelheid
oranje kleurstof zou leveren om daarmee verder in Eindhoven te experimenteren. Hij had aIle vertrouwen in de uitslag, omdat Frans het probleem van
het moeilijk oplossen van het kleursel in de zeepmassa had verholpen. De
kleurstof werd in een verhouding van 1 : 3000 met de gesmolten vetmassa
vermengd. Hoewel er geen technische problemen meer waren, bleek de prijs
te hoog. Elders kon de oranjekleur voor een lager bedrag worden betrokken.
Hoewel het niet tot grote orders kwam, bleef Van der Grinten telkenjare tot
in 1917 toe beperkte hoeveelheden oranjekleur aan de Eindhovense zeepfabrikant leveren. 128
Bij brief van 3 maart 1896 bood Frans van der Grinten aan kleursel voor
de zeepfabricage te leveren. De potentiele klant tot wie hij zich richtte, was
Jac. Fabre in Aubervilliers in het departement Seine. Deze antwoordde
Frans dat hij van een vriend vernomen had 'que votre colorant pour savons
est bon' . Fabre was niet zelf een zeepfabrikant maar een tussenhandelaar.
Hij vroeg hem een kilo te sturen, zodat hij daarvan kleine monsters kon maken die hij naar zijn relaties wilde zenden. 129
Dat Frans van der Grinten zich ook met de vervaardiging van kleurstof ten
behoeve van de zeepbereiding bezig hield, is niet zo verwonderlijk. Immers
er waren nogal wat ondernemingen die zich zowel op de fabricage van margarine als op die van zeep toelegden. In beide gevallen bestond de grondstof
uit vet. Het is derhalve geen branchevreemde activiteit die hij hier ondernam.
Ook al was Van der Grinten technisch in staat kleursel voor toepassing in
zeep te maken, het is de vraag of hij dat bij kleine bestellingen ook telkens
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zelf deed. Zo plaatste hij in 1898 bij de kleurstoffenfabriek van de firma
Saltzer & Voigt te Oker am Harz een order voor levering van twee kilo
oranjekleursel bestemd voor verwerking in zeep. De leverancier drukte de
prijs naar 30,50 mark per kilo in de hoop dat deze aanleiding zou geven tot
het doen van grotere zaken. De zending was verstuurd naar station
Kaldenkirchen, waar voerman Schreurs het pakket ten behoeve van Frans
van der Grinten ophaalde. In latere jaren tot 1910 toe werden bij genoemde
Duitse ondememing telkens kleine partijen oranjekleursel besteld l30 , klaarblijkelijk met de bedoeling deze al dan niet na bewerking door te leveren
aan Redele.
Uit het archiefmateriaal is niet gebleken, dat Frans van der Grinten op grotere schaal kleursel voor de zeepfabricage heeft vervaardigd. Verder dan het
experimenteerstadium is hij niet gekomen. Bovendien paste het pluriform
bezig zijn niet meer zo goed in de nieuwe tijd die rond 1900 was aangebroken en waarin de eis tot specialisatie zich steeds klemmender stelde. De produktie van boterkleursel had intussen een dergelijke omvang aangenomen
en vroeg zoveel aandacht bij het bedrijfsbeleid, dat er geen tijd overbleef om
zich uitvoerig met nevenprodukten bezig te houden.
Kleur voor vloeistoffen
Evenals zijn vader was ook Frans van der Grinten niet benauwd om andere
dan gebaande wegen te begaan. Op 14 februari 1903 kreeg hij van Frans
Jurgens, op dat moment de technische man in de lei ding van Ant. Jurgens'
Margarinefabrieken de vraag voorgelegd, of hij ook kleursel kon maken dat
zich met melk of water vermengde. Jurgens schreef: 'Uwe bestaande kleur
is goed voor de kamen, doch, indien wij melk of water willen kleuren om,
buiten de kam, aan de boter toe te voegen, blijkt uwe kleur te olieachtig en
wil zich met de melk of het water niet mengen'. Jurgens vroeg om nader bericht en zag gaame eventueel een monster tegemoet. 131
Na enkele dagen had Frans van der Grinten het voorgelegde probleem opgelost en binnen een week na de ontvangen brief stuurde hij naar Oss 'monsterflesches kleur'. Na aldaar getest te zijn bleek de inhoud aan de bedoeling
te beantwoorden. Op 20 februari 1903 werden voor het opgegeven doeleinde twee vaatjes besteld, een geel en een rood. Jurgens verloochende zijn
commerciele aard niet door de veronderstelling uit te spreken dat 'er ook
weI een prijsverschil tusschen deze en de gewone kleur zal zijn, daar het
Ideursel in plaats van met olie in deze met een dunnere vloeistof is verrnengd'. 132
Interessant bij deze zaak is, dat Jurgens niet zelf met een specificatie van
technische eisen kwam waaraan het gevraagde produkt moest beantwoorden. Hij ontmoette op de werkplek bij het kamen van de margarine een probleem en verwachtte van de toeleverancier, in het onderhavige geval van
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kleursel, dat die dit voor hem oploste. Het is kenmerkend voor Van der
Grinten dat deze meteen aan de slag ging, omdat hij zich terdege er van bewust was, dat een fabrikant bij fricties in het produktieproces maar weinig
tijd en geduld had.
Een soortgelijk probleem als Jurgens had Van den Bergh in Kleef. Ook
deze firma wenste in 1904 een kleursel dat in water oplosbaar was. Brasserie & Laiterie de Haecht in Belgi(.\ zocht in 1905 een vloeistof om tijdens de
zomer de melk goed te houden. Hiervoor werd Frans van der Grinten geacht
een oplossing te vinden. Enkele jaren later betrof de vraag een vloeistof te
ontwikkelen om de bleke kleur van de melk tijdens de wintermaanden een
wat meer romige tint te geven. Ook aan dit verzoek werd meteen gevolg ge133
geven.
Gordijnkleursel
Begin 1917 werden proeven genomen met het maken van gordijnkleurstof.
Het bleef niet bij experimenteren. Reeds in maart 1917 vond de eerste leverantie van 38 liter gordijnkleursel a f 0,995 per kilo plaats aan de firma Ten
Doesschate in Zwolle. In dezelfde maand en in november nam familielid
Muijsers te Veghel 25 resp. 35 flessen gordijnkleursel a 25 cent af. Op 3
april volgde apotheek Schrijnen te Venlo met tien flessen en in mei apotheek Wiel van der Grinten met 33 flessen . In juli werd wederom aan Ten
134
Doesschate gordijnkleursel geleverd maar nu af 1,465 per kilo.
De verkoop van dit nieuwe artikel kwam vooral in de loop van 1918 goed
op gang. In maart van dat jaar bestelde apotheek Wiel van der Grinten resp.
10 en 20 flessen a 30 cent per stuk. In juni bedroeg dit aantal 40. Ook apotheek Schrijnen noteerde in maart 1918 een bestelling van 20 flessen. De
grootste afnemer van dit nieuwe artikel werd Ten Doesschate te Zwolle die
op 5 juli 1918 tweeduizend 'flesches gordijnkleur' van dertig gram a zes
cent per stuk afnam. Verder werden in juli, augustus en september nog ruim
elfhonderd flesjes besteld. 135
Waarom met dit nieuwe produkt werd gestart, is niet duidelijk. Het opgaan
van deze weg paste weI binnen het streven dat in het voorlaatste jaar van de
Eerste Wereldoorlog viel te signaleren, namelijk om de basis van het bedrijf
te verbreden. De moeilijkheden vooral op het eind van de oorlog ondervonden bij de import van grondstof en bij de afzet van het boterkleursel naar het
buitenland, hadden het besef doen groeien dat boterkleursel een kwetsbaar
artikel was. De uiteindelijke drijfveer tot het ondernemen van dit nieuwe
initiatief moet vooral gezocht worden in de minder goede gang van zaken in
1916. Dat daarentegen 1917 een beter resultaat ten aanzien van de kleurselverkoop zou opleveren, was begin dat jaar nog niet te voorzien. 136
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De gordijnkleurstof werd gewoonlijk afgeleverd in flessen. De grondstof
bestond uit brandspiritus met een alcoholgehaite van 90% en kleurstof. De
brandspiritus werd in 1924 betrokken bij Distilleerderij en Alcoholfabriek
'De Papegaai' te Delft. Een blijvende afnemer van de gordijnkleurstof was
A.J. ten Doesschate naar wie in januari 1922 een zending van 49 liter gordijnkleur verstuurd werd.137
Van der Grinten maakte voor dit nieuwe produkt reklame, o.a. in het
Adresboek van de Nederlandsche Fabrikanten. Het bedrijf afficheerde zich
daarin onder drie noemers: boterkleursel, gordijnkleursel en lichtdrukpapier.
Het gordijnkleursel werd alleen op de binnenlandse markt afgezet. Op 27
juni 1929 bracht de leiding van het bedrijf Van der Grinten aan de redactie
in Den Haag van de uitgave De Nederlandsche Industrie het verzoek over
'ons vroeger artikel gordijnkleur uit het adresboek te willen schrappen' . 138
Dit is een duidelijk signaal dat met de produktie van dit nieuwe artikel op
dat moment was gestopt.
4. Evaluatie

Vraag is nu waartoe de hier geschetste diversificatie heeft geleid. Zoals eerder aangegeven werd in 1903 besloten de relatief goed renderende afdeling
betreffende de vervaardiging van antiseptisch poeder af te stoten. Dit besluit
valt te begrijpen binnen het licht van de verwachting dat de kwaliteit van de
markt zou verslechteren door structureel dalende afzetprijzen. Ook speelde
de overweging een rol, dat het vroegere prestatieniveau niet gehandhaafd
zou kunnen blijven gezien de steeds hogere kwaliteitseisen die door consument en door overheid in het kader van de volksgezondheid aan dit artikel
werden gesteld. Door niet op deze nieuwe uitdaging in te gaan kwamen er
binnen de snel groeiende onderneming middelen vrij, -zowel geldmiddelen
als managementtijd-, die elders in het bedrijf nuttiger aangewend konden
worden. Juist in het begin van de twintigste eeuw werd een nieuwe fabriek
gebouwd. Het hiermee gepaard gaand proces van mechanisatie en rationalisatie noopte Van der Grinten aile kaarten te zetten op zijn hoofdprodukt: boterkleursel. Kortom een terugkeer naar de kernactiviteit en afstoting van
nieuw ondernomen activiteiten, waardoor de eerdere diversificatie plaats
maakte voor inversificatie. 139
Gold de in het voorgaande besproken beslissing in eerste instantie voor
het tweede, grotere produkt antiseptisch poeder, ook de vervaardiging van
andere kleinere artikelen als kaaskleursel en stremsel werd geleidelijkaan
gestopt, zij het een decennium later. De activiteiten op het gebied van kleurstof voor vlees, zeep en vloeistoffen betekenden meer het ingaan op uitdagingen naar aanleiding van verzoeken van zakelijke relaties in die richting,
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dan dat de produktie ten behoeve van dit marktsegment bewust werd uitgebouwd. Het bleef op dit terrein bij incidentele voortbrenging die ten tijde
van de Eerste Wereldoorlog geheel gestopt bleek te zijn.
Na eerst de vervaardigillg van andere produkten dan boterkleursel als een
intellectuele uitdaging te hebben beschouwd en na er in geslaagd te zijn
voor de gemaakte artikelen ook afnemers te vinden, bleven deze sectoren
toch te klein om blijvend te kunnen meespelen in de concurrentie. Met de
produktie werd dan ook na verloop van tijd gestopt. Toch werden deze segmen ten niet meteen afgestoten, omdat levering aan de klant gezien werd als
een stuk service. Een oplossing werd gevonden door het produkt elders in te
kopen en door te leveren aan de afnemer. Voordeel van deze handelwijze is
dat de voeling met de markt blijft bestaan. Men kan nooit weten of er niet
opnieuw onverwachte mogelijkheden zich voordoen. Dan is de uitgangspositie gunstig om daar snel op in te spelen.
Een verklaring voor de wijziging van het ondernemersgedrag is in dit geval te zoeken in de verandering van de context waarbinnen de onderneming
moest concurreren. Hierdoor was aanpassing in de bedrijfsstrategie noodzakelijk en diende selectiever te werk te worden gegaan. Door de steeds hogere eisen van de afzetmarkt was het niet meer mogelijk technologisch maar
ook commercieel en financieel voorop te lopen. Via functionele krimp werd
de mogelijkheid geschapen om te groeien door de gelijktijdige uitbouw van
de resterende activiteiten. Door inversificatie mocht een verlaging van de
gemiddelde omzetkosten verwacht worden. Dit zou tot uitdrukking moeten
komen in een beter bedrijfsresultaat. De gang van zaken bevestigt deze veronderstelling, zodat de beslissing tot afstoting van nevenactiviteiten een bewijs is van goed zicht op hetjuist uitoefenen van ondernemerschap.
Enigszins tegendraads aan de hier geschetste ontwikkeling is de start in
1917 met de vervaardiging van gordijnkleursel. Dit valt te plaatsen in het
kader van de stagnatie in de omzet van boterkleursel in de laatste oorlogsjareno Een decennium later bleek dit artikel weer verleden tijd te zijn. Dus ook
hier een keuze voor inversificatie.
Anders was het verloop van een tweede initiatief dat eveneens tegen het
eind van de Eerste Wereldoorlog werd genomen. Het betreft hier het beginnen met de produktie van blauwdrukpapier als gedeeltelijke compensatie
voor de teruglopende afname van boterkleursel. Toen dit laatste na afloop
van de oorlog slechts een tijdelijke aangelegenheid bleek te zijn, werd gezien het grote succes van de nieuwe nevenlijn hiermee niet gestopt. Het
Iichtdrukpapier en later de produktie van kopieersystemen gingen zelfs na
enige tijd het belang van de boterkleurselomzet overvleugelen. De opmars
op het terrein van dit nieuwe produkt zette zich constant voort. Hierdoor
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groeide het bedrijf uit tot de tegenwoordige multinational Oce-van der Grinten. In 1970 werd de vervaardiging van boterkleursel afgestoten, zodat opnieuw, zij het nu omgekeerd ten aanzien van het oude hoofdprodukt, de keuze voor inversificatie werd gemaakt.
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De ontwikkeling van het wasserijbedrijf in
Nederland tussen 1890 en 1940 en de opkomst van werkgevers- en werknemersorganisaties
O.G.H.M. KLABBERS

1. Inleiding
In zijn dissertatie beschrijft J.A. de Jonge de ontwikkelingen die plaatsvon den in de Nederlandse nijverheid tussen 1850 en 1914. De belangrijkste
veranderingen die zijns inziens plaatsvonden, kunnen worden samengevat in
de begrippen industrialisatie, d.w.z. de toename van gemechaniseerde productie ten koste van handarbeid, en - daarmee samenhangend - schaalvergrating: een toename van het midden- en grootbedrijf ten koste van het
kleinbedrijf. Op basis van zijn studie kan worden geconstateerd, dat deze
ontwikkelingen in een versnelling raakten in de jaren '90 van de negentiende eeuw. Aan deze versnelling lag een complex van factoren ten grondslag.
Ais belangrijkste daarvan zijn te noemen de toepassing van nieuwe productietechnieken, de expansie van de buitenlandse afzet, de vergroting van de
inkomsten uit de Nederlandse kolonien en de bloei van de scheepvaartsector. I
Uit andere studies valt, impliciet of expliciet af te leiden, dat parallel aan
deze processen van industrialisatie en schaalvergroting ook sociale veranderingen plaatsvonden? Patriarch ale arbeidsverhoudingen, kenmerkend voor
het kleinbedrijf, maakten plaats voor zakelijke, onpersoonlijke relaties. De
verschillen tussen patroons en arbeiders met betrekking tot aanzien, inkomen en macht namen vormen aan die voordien ongekend waren.
Als gevolg van deze ontwikkelingen op economisch en sociaal gebied namen de klassentegenstellingen toe en werd de noodzaak gevoeld - zowel
door werkgevers als werknemers - om zich te organiseren. De grootschalige
industriele voortbrenging en de toenemende macht van de industrielen leidde aan het einde van de negentiende eeuw tot de oprichting van vakbonden
en sociale en politieke bewegingen. Als uitvloeisel van de ongerustheid over
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de negatieve sociale consequenties van de veranderde productiewijze, groeide ook op politiek niveau het besef dat wettelijke maatregelen nodig waren.
In het kader van deze 'sociale questie' zagen verschillende nieuwe wetten
het levenslicht, zoals het kinderwetje van Van Houten (1874), waarmee
kinderarbeid tot op zekere hoogte aan banden werd gelegd. Hiermee werd in
bepaalde mate de kinderarbeid aan banden gelegd. Daarnaast werd in 1886
besloten tot een parlementair onderzoek naar de omstandigheden in de industrie. De uitkomsten van dit onderzoek leidde tot nieuwe arbeidswetgeving. 3
Hoewel in de bovengenoemde en andere studies de ontwikkelingen in nagenoeg aile belangrijke bedrijfstakken betrekkelijk uitgebreid beschreven zijn,
is er terzake weinig bekend over het Nederlands wasserijbedrijf. Dit is
enigszins merkwaardig te noemen, wanneer in ogenschouw wordt genomen
dat er in het wasserijbedrijf rond 1890 zo'n 10.000 arbeiders werkzaam waren en dat dit aantal in 1930 was verdubbeld. Daarmee deed deze bedrijfstak
wat werkgelegenheid betreft niet veel onder voor bijvoorbeeld de Twentse
textielindustrie. Maar ook een aantal kwalitatieve aspecten maken deze bedrijfstak tot een interessant onderzoeksdoel, zoals uit dit artikel mag blijken.
Het is niet zo, dat er geheel niets over het Nederlands wasserijbedrijf bekend is. In 1983 werd een gedenkboek uitgegeven door de Nederlandse
Vereniging van Wasserijen, ter gelegenheid van haar tienjarig bestaan.
Deze, goed gelliustreerde, uitgave biedt een boeiende kijk op het wasserij4
bedrijf door de jaren heen. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan de
vrouwenarbeid in de Nederlandse wasserijen in de bundel Dienstverlening
in Nederland en Duitsland van H. van Dijk en S.W. Verstegen. Deze bundel
beperkt zich voor wat het wasserijbedrijf betreft voornamelijk tot het geven
van (kwantitatieve) gegevens over vrouwenparticipatie in het wasserijbedrijf.5 De overige studies beperken zich practisch allen tot het slechts terloops noemen van het wasserijbedrijf.
In dit artikel zal ik trachten deze lacune enigszins op te vullen en proberen
de ontwikkelingen te beschrijven in het Nederlandse wasserijbedrijf tussen
1890 - toen het handmatige wassen nog de overhand had - en 1940, toen het
transformatieproces naar fabrieksmatige arbeid nagenoeg was afgerond.
In paragraaf twee zal het transformatieproces - van kleinschalige
handmatige arbeid naar, in verhouding, grootschalige fabrieksarbeid - en de
factoren die dit proces tot gevolg hadden aan de orde komen. Vervolgens
zullen in de derde paragraaf sociaal-economische ontwikkelingen worden
besproken, waaronder de vorming van werkgevers- en werknemersorganisaties en de arbeidsverhoudingen. Daarbij zal een verklaring worden gezocht
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voor de relatief zwakke positie van zowel de werkgevers- als de werknemers in deze bedrijfstak.
In het laatste hoofdstuk worden een samenvating en de belangrijkste
concIusies van het onderzoek gegeven.
2. De ontwikkeling van bet wasserijbedrijf
De periode v66r 1890
Al van oudsher moeten kleding en andere textielproducten worden gereinigd. Dit was zwaar, tijdrovend en ongezond werk waardoor het als minderwaardige arbeid werd beschouwd. Ais het even kon, werd het werk daarom
uitbesteed aan anderen die niet kieskeurig konden zijn ten aanzien van hun
brood winning.
Lange tijd werd dit werk gedaan door individuele wassers en bleekers. Ret
betrof voornamelijk handmatige arbeid, hier en daar slechts verlicht met behulp van paardekracht en eenvoudige hulpmiddelen.
Naast de kleine bedrijfjes waar handmatig gewassen en gebleekt werd,
kende de bedrijfstak zelfstandig werkende wasvrouwen, strijksters en mangelsters die voor bemiddelde families het wasgoed verzorgden. Dit waren in
meerderheid middelbare, getrouwde huisvrouwen of weduwen. 6 Veel vrouwen zagen zich gedwongen om het inkomen van het gezin tijdelijk of permanent aan te vullen. Wanneer de man werkloos of ziek was, betekende het
wassen voor hen een manier om het gezin van een karig inkomen te voorzien.7 De wasvrouwen behandelden de aan hen toevertrouwde was bij zich
thuis, waarbij vaak het hele gezin werd ingeschakeld. Aangezien de reguliere huishoudelijke taken ook vervuld moesten worden, werd niet zelden 's
nachts doorgewerkt. 8
De vroege handwasserijen en bleekerijen vestigden zich traditioneel daar
waar zacht, schoon en stromend water voor handen was. Daardoor ontstonden in Nederland al vroeg enkele typische wasserijen bleekerijconcentraties,
zoals in Raarlem, Loosduinen, Apeldoorn-Epe, Nederhorst den Berg en
's-Graveland. Daarnaast waren er ook veel wasserijen gevestigd in een aantal grote steden, zoals Rotterdam, Gouda, Utrecht, 's-Gravenhage en Amsterdam. De aanwezigheid van bemiddelde klanten zal voor deze laatste
groep van locaties een sterke pull-factor hebben gevormd. 9
De periode na 1890
Vanaf de jaren '80 van de negentiende eeuw ontstond een duidelijk
herkenbare 'wasserijbranche'. Een aantal factoren, zowel aan de vraag- als
de aanbodzijde, droeg ertoe bij dat de bedrijfstak van karakter veranderde.
In tabel I wordt een overzicht gegeven van de totaal aantal in het
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wasserijbedrijf werkzame personen . Rierbij wordt een onderscheid gemaakt
tussen zelfstandigen en werknemers.
Tabel 1 Overzicht totaal aantal personen werkzaam in het wasserijbedrijJ,
uitgesplitst naar zelJstandigen en werknemers (met indexcijfers, waarbij
1889=100). Bron: beroeps- en bedrijfsteIIingen CBS.
jaar
1889
1899
1909
1920
1930

totaal
11.347 (100)
14.753 (130)
16.832 (148)
15.892 (140)
19.653 (173)

zelfstandig

werknemers

5.500 (100)

5.847 (100)

6.300 (115)

8.453 (145)

5.972 (109)

10.860 (186)
10.640 (182)

5.252 (95)
2.635 (48)

17.019 (291)

Aan de hand van het totaal aantal werkenden in de wasserijen over de periode 1889 - 1930 (tabel 1 en 2) komt de omvang van het bedrijf goed tot uiting. De werkgelegenheid in het wasserijbedrijf nam in de peri ode na 1889
enorm toe, nameIijk met 73 %. Opvalt dat in 1920 deze gestage groei tijdeIijk stagneerde en de werkgelegenheid afnam met 940 personen. Dit aantal
bestond uit 720 zelfstandigen en 'slechts' 220 werknemers.
Ret absolute aandeel van de zelfstandigen op het totaal bleef tot ongeveer
1920 stabiel, om daarna fors af te nemen. Als gevolg van de sterke toename
van het aantal personen in de bedrijfstak als geheel, verminderde het aandeel
van de zelfstandigen relatief gezien vanaf 1889. Ret aandeel van de werknemers nam daarentegen zowel absoluut als relatief fors toe. De afname van
het aantal bedrijfshoofden in verhouding tot de totale omvang van het personeel wijst op een relatieve schaalvergroting.
Over de omvang van de wasserijen v66r 1930 is het volgende bekend. In
de 2.283 was- en strijkinrichtingen waren bijna 20.000 mensen werkzaam.
Ongeveer 80% van de wasserijen was kleinbedrijf, dat wil zeggen met
maximaal 10 personen. In ruim 500 bedrijven was aIleen het bedrijfshoofd
werkzaam. Daarnaast mag worden aangenomen dat veel vrouwen, die voor
slechts enkele klanten de was deden, dit niet opgaven bij beroepstellingen of
fiscus. Bijna de helft van het wasserijpersoneel (48%) was werkzaam in het
rniddenbedrijf (11 tot 50 personen). Daarnaast bestonden er ongeveer 50
wasserijen met meer dan 50 personen (grootbedrijf), met een gezamelijk
personeelsbestand van 4.200 mensen. De meerderheid van de bedrijven be-
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hoorde dus tot het kleinbedrijf, de meerderheid van het personeel werkte in
midden- en grootbedrijf!IO
Aangenomen kan worden dat in het wasserijbedrijf sprake was van een
productiviteitsstijging. Gelijk met de toename van de werkgelegenheid in
het wasserijbedrijf met 70%, yond een verschuiving plaats van de aanwending van de arbeid. Aanvankelijk hield het meeste personeel zich bezig
met het wassen zelf, later meer met de afhandeling, zoals strijken, inpakken
1I
e.d. Daarnaast is het volgende van belang: in de periode 1850-1900 nam
de Nederlandse bevolking toe met 75%. In het tijdvak 1900-1950 trad nog
eens bijna een verdubbeling op (90%). In het bijzonder de toename van de
beroepsbevolking lijkt me in dit verband veelzeggend als vraagfactor. De
Nederlandse beroepsbevolking nam in de peri ode 1909-1930 toe van ongeveer 2,25 tot 3,17 miljoen mensen (dus ongeveer 70%). Naast deze absolute
toe name van de beroepsbevolking, yond aileen al in het tijdvak daarvoor,
1850-1910, een toename in het besteedbaar inkomen plaats van tenminste
12
70%, terwijl deze groei zich tot de jaren dertig langzaam voortzette. Ofschoon geen expliciete productiviteitscijfers op basis van economisch onderzoek voorhanden zijn, lijkt de veronderstelling gewettigd dat er een grotere vraag naar het product van de wasserijen ontstond en dat de werkgelegenheid daardoor toenam. Aangezien de werkgelegenheid vooral toenam in
de afhandeling van het wasgoed en niet in het stadium van het eigelijke wassen, kan worden afgeleid dat meer wasgoed kon worden verwerkt met relatief minder mensen. Kortom: er was sprake van een productiviteitsstijging.
Tabel 2 Aandeel zelJstandigen en werknemers op totaal aantal werkenden
(= 100%) in het wasserijbedrijf over de periode 1889-1930.
jaar

zelfstandigen

1889
1899
1909
1920
1930

48%
43%
35%
33%
13%

werknemers
52%
57%
65%
67%
87%

De belangrijkste factor die de productiviteitstoename tot gevolg had, was de
mechanisatie. Vanaf het vierde kwart van de negentiende eeuw werden in
toenemende mate stoommachines en later vrachtauto's voor het werk ingezet. In 1906 stelde de rijksverzekeringsbank in haar ondernemingsstatistiek
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vast, dat krachtwerktuigen werden gebruikt in 384 wasserijenJ bleekerijen
(met in totaal 6.582 arbeiders) en in 35 strijkinrichtingen (met 467 arbeiders). Tesamen maakten dus 419 bedrijven - van de naar schatting vijf a
zesduizend bedrijven - gebruik van krachtwerktuigen.
In 1930 werden in het totaal nog maar 2.283 bedrijven geregistreerd. Van
deze bedrijven werkten ongeveer 1.000 wasserijen zonder krachtwerktuigen.
Hieronder viel onder andere het overgrote dee I van de ruim 500
eenpersoonsbedrijven en ongeveer de helft van de 970 bedrijven met 2 tot 5
personen. Door ongeveer 1.000 bedrijven werd gebruik gemaakt van electromotoren en in ca. 500 bedrijven stonden stoommachines. 13
Verklaringsfactoren voor het transformatieproces
In het voorgaande werd geconstateerd, dat het bedrijf een sterke groei doormaakte. Als eerste verklaringsfactor hiervoor kan de stijging van het besteedbaar inkomen vanaf de jaren tachtig van de negentiende eeuw worden
genoemd. Zoals hierboven reeds gesteld, nam dit inkomen tussen 1850 en
1910 met 70% toe. Dit leidde tot een grotere vraag naar de diensten van de
wasserijen.
Daarnaast nam de bevolking aanzienlijk toe, waardoor er meer moest worden gewassen. Mede onder invloed van de massaproductie in de snel opkomende textielindustrie nam het gebruik van goedkopere, lichte stoffen toe.
De gemiddelde uitzet werd kleiner, waardoor de omloopsnelheid van de
stoffen toenam. De noodzaak om vaker te wassen steeg navenant. 14
Naast deze economische factoren, die de vraag naar wasserijen deden toenemen, groeide het maatschappelijke besef dat wassen thuis een zware en
ongezonde bezigheid was. Van feministische zijde werd bepleit om het werk
van de huisvrouw te verlichten door de 'was uit huis te doen ' .15
Ook in het licht van de 'onmaatschappelijkheidsbestrijding' en de bevordering van de volkshygiene, werd de ontwikkeling van de wasserijen met
vreugde begroet. De problematiek van de volkshygiene deed zich met name
voelen onder invloed van verdergaande urbanisatie in combinatie met toenemen de industrialisatie en bijbehorende vervuiling. In kleine arbeidershuisjes
of woonkazernes was het met de aanzienlijke luchtverontreiniging immers
vaak moeilijk om de was schoon en droog te krijgen. De bewerking van vuil
goed betekende daardoor een zeker gevaar voor de gezondheid. Daarnaast
werd sterk geageerd tegen de thuiswerkende wasvrouwen en strijksters die
onder 'onhygienische omstandigheden' de was deden en werden de (professionele) was-en strijkinrichtingen aanbevolen. 16
Vanuit socialistische (SDAP) en feministische groepen werd daarnaast
aangedrongen op de oprichting van gemeente-wasserijen. In dergelijke wasserijen zouden ook de smalle beurzen in staat worden gesteld om op
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hygienische manier hun was te doen of tegen een geringe meerprijs te laten
doen. In steden als Amsterdam werden inderdaad gemeente-wasserijen opgericht. Ret zal geen verwondering wekken, dat de wasserijpatroons hier fel
op tegen waren. Ofschoon over het aigemeen de arbeidende klasse, waarvoor de gemeentelijke wasserijen bedoeld waren, niet tot hun clientele behoorde, vreesden veel patroons concurrentie. 17
De toegenomen vraag naar diensten alleen leidde echter niet tot de ontwikkeling van wasserijen. Eerst dienden een aantal technische en sociaaIeconornische voorwaarden vervuld te zijn.
Door de aanwending van chioor en het beschikbaar komen van was-en
strijkmachines, kon het wasgoed snel en goedkoop worden behandeld.
Innovaties als stoommachines, electromotoren en strijkijzers op persgas,
hadden een stimulerend effect op het wasserijbedrijf. Naast deze technische
innovaties was de aanieg van voidoende infrastructurele voorzieningen van
groot belang. In veel gebieden konden wasserijen pas tot ontwikkeling komen na de aanieg van waterleidingen en rioleringen.
Tensiotte was de beschikbaarheid van arbeidskracht voor de wasserijen
een probleem. Ret werk in de wasserijen bleef ook bij het gebruik van machines arbeidsintensief. De aanwezigheid van goedkope arbeid was dus van
groot belang. Gezien de aard van het werk waren slechts weinigen bereid (of
geschikt) om in de wasserijen te werken. Onder invloed van de verdergaande industrialisatie kwamen grotere groepen personen beschikbaar,
voornamelijk vrouwen en jeugdigen. De potentiele arbeidskrachten voor het
wasserijbedrijf kwamen namelijk doorgaans uit arbeidersgezinnen. 18
De hierboven beschreven factoren leidden er rnijns inziens toe dat pas aan
het einde van de negentiende eeuw de professionele was-en strijkinrichtingen
tot wasdom konden komen.
In samenhang met deze factoren, het ontstaan van een afzetmarkt,
arbeidspotentieel en relevante technische innovaties, werden drie ontwikkelingen in gang gezet.
Ten eerste de overgang van kleine naar vooral rniddelgrote ondernerningen. Daarnaast werd het handwerk bij het was sen zelf meer en meer vervangen door machinale bewerkingen, gecombineerd met de overgang van menskracht naar machinale kracht. Voor overige verrichtingen zoals strijken, inpakken en dergelijke, nam de behoefte aan mensenhanden toe. Een derde
ontwikkeling was dat de arbeid zich verplaatste van huis naar fabrieksruimten.
Wat betekende deze ontwikkelingen voor de arbeidsverhoudingen en
arbeidsomstandigheden in de was-en strijkinrichtingen?
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3. Arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen
3.1 Arbeidsomstandigheden
Ofschoon 'huisindustrie' in de oorspronkelijke betekenis na 1890 hoegenaamd niet voorkwam, kan een onderscheid worden gemaakt tussen arbeidskrachten in was- en strijkinrichtingen en zelfstandige thuiswerkende
wasvrouwen en stnJ"k sters. 19
Ret werk in de wasserijen stond laag in aanzien. Voor de zelfstandige
wasvrouw gold dit eens te meer, omdat zij door armoede werd gedreven en
het werk zwaar was. De wasvrouwen waren van's morgens vroeg tot diep
in de nacht in de weer om aile taken te vervullen. Juist deze onvermogende
vrouwen bewoonden kleine woonruimten waarin vaak ook nog kinderen
aanwezig waren. Ret wassen en drogen in dergelijke woningen, was geen
lichte opgave. De slechte werkomstandigheden leidde regelmatig tot het
ontstaan en de verspreiding van ziekten. 20
De wasserijpatroons klaagden steen en been over de 'concurrentie' die zij
van de wasvrouwen ondervonden. Zij zagen zich, zeker na de Eerste
Wereldoorlog, geconfronteerd met een verplichte acht-urendag en hoge 10nen. Daarnaast waren ze verontwaardigd over het feit, dat zij wei en de
wasvrouwen niet onder de veiligheidswet en de controle van de arbeidsinspectie vielen.
Door de recessie van 1920 gingen meer mensen in inkomen achteruit of
werden werkloos. Dit leidde ertoe dat de vraag naar goedkope wasvrouwen
toenam en dat meer vrouwen bereid waren voor een laag loon te werken.
Ook voor deze jaren gold dat de gerenommeerde wasserijen voldoende omzet haalden en geen last hadden van die wasvrouwen. De klanten van deze
wasserijen waren immers goed bemiddelden zodat zij zich ook in minder
goede tijden een wasserij konden permitteren. Maar het was natuurlijk wei
een mooi argument om de voor hen onwelkome regelingen, als gevolg van
allerlei sociale wetgeving, te bekritiseren. De patroons klaagden in 1921 in
een brief aan de minister van Arbeid, over de verbeterde situatie van de arbeider. Rierdoor zouden veel meer meisjes thuis worden gehouden of gaan
trouwen. Veel gezinnen zouden 'ontevreden zijn met de toch al (te) hoge 10nen van de mannen en de vrije tijd benutten en misbruiken door wassen te
behandelen van derden'. Ook zouden de arbeidsters, na hun arbeid in de
wasserijen, tot diep in de nacht thuis nog wassen behandelen. De patroons
beschouwden deze 'vrijwillige' extra arbeid als een vorm van ontduiking
van de acht-uren werkdag. Want die was juist bedoeld ter verkorting van de
arbeidsduur.21 Dit illustreert dat de sociale wetgeving niet het beoogde doe I
bereikte, namelijk verlichting van het leven van de arbeiders. Ret wasserij-
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personeel zag zich kennelijk gedwongen om het inkomen uit de arbeid in de
wasserij aan te vullen met verdiensten uit arbeid elders.
De overheid zag, ondanks verzoeken van de patroons daartoe, geen aanleiding om zich op regulerende wijze met het wasserijbedrijf te bemoeien.
Voor andere bedrijven was de regering in het Interbellum eveneens zeer
terughoudend. 22 In november 1936 werd de Wet op huisarbeid van kracht,
waardoor ondermeer een beperking werd oplegd aan het thuis bewerken van
wasgoed. De wet hield in dat bepaald werk niet meer mocht worden verricht
in ruimten waar de bewoners ook moesten slapen. Ook mocht men in
huisruimten geen vuil wasgoed meer sorteren. Er werd echter wei een clausule opgenomen dat men tijdelijke ontheffing kon krijgen, wanneer de maatregel op onoverkomelijke problemen zou stuiten?3
Aanvankelijk werkten in de opkomende wasserijen vrouwen uit dezelfde
groep die ook als zelfstandig wasvrouw actief waren: getrouwde vrouwen
van rniddelbare leeftijd. In de beginperiode waren in de wasserijen veel jonge meisjes aan te treffen, die als strijkster werkzaam waren. Van lieverlede
veranderde de leeftijdsopbouw van het wasserijpersoneel. De groep van de
rniddelbare getrouwde vrouwen nam af ten gunste van de jonge, ongetrouwde arbeidsters. In 1930 was 58% van de 11.115 vrouwen werkzaam in het
eigenlijke bedrijf jonger dan 21 jaar en 40% had een leeftijd tussen 21 en 50
jaar. In 1889 was rond de 30% van de vrouwen jonger dan 21122 jaar.
Slechts 2% van deze wasserij-vrouwen was ouder dan 50 jaar. In 1889 was
dit nog ruim 20% !24
De verklaring voor deze verschuiving zal voomamelijk gezocht moeten
worden in het feit dat de patroons het liefst goedkope krachten aannamen.
Daarbij speelde mee dat deze zich gemakkelijker aanpasten aan de fabriekmatige werkwijze en niet al te veel 'tegen de baas in' zouden gaan.
Niet alleen de samenstelling van de groep arbeidsters veranderde, ook het
karakter van het werk werd anders. Door toenemende rationalisatie en mechanisatie veranderde het meer all-round werk van vroeger in gespecialiseerde arbeid. GeYnspireerd door het Taylorisme ontwikkelden vooral
de grotere inrichtingen productielijnen. Iedere arbeidskracht kreeg slechts
een klein onderdeel van het proces in handen. Het tempo en ritme werden
niet langer door de arbeider bepaald maar door de machines. Deze specialisatie leverde in de jaren dertig in de Nederlandse wasserijen 67 verschillende functies op.
Ofschoon in de loop van de tijd duidelijk verbetering waameembaar was,
leidden de situaties in de wasserijen tot veel processen-verbaal door de
arbeidsinspectie?5 Vooral 's zomers maakten de hoge temperatuur en lucht-
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vochtigheid in de slecht geventileerde ruimten het werk bijna ondraagJijk.
Mede daardoor kwamen in de wasserijen in verhouding veel bedrijfsongelukken voor. De combinatie van lange werkdagen, slechte werkomstandigheden en onvoldoende beveiligde machines, leidde in 1908 zelfs tot
beeindiging van een collectieve ongevallenverzekering bij de verzekeringsmaatschappij. De verzekeraar kampte met grote tekorten vanwege de claims
uit het wasserijbedrijf.26 De aansprakelijkheid die uit de ongevallenwet
(1901) voortvloeide bleek een extra stimulans voor patroons om maatregelen te treffen voor beveiliging van machines en werkplaatsen. Diegene die
innovaties op het gebied van de veiligheid wist te bedenken, werd een premie uit bondskas van de patroonsorganisatie in het vooruitzicht gesteld.27
In Engeland, waar men met vergelijkbare problemen worstelde, werd in
1910 een conferentie georganiseerd met vertegenwoordigers van de wasserij-industrie, ingenieurs en de arbeidsinspectie. Dit leidde tot een uitgebreide
28
studie naar bedrijfsongevallen. In het eindrapport werd geconcludeerd dat
veel ongelukken het gevolg waren van onvoldoende ventilatie, te hoge temperaturen en vermoeidheid van de arbeiders. Onderzoek had uitgewezen dat
binnen een bepaalde temperatuurmarge het aantal ongelukken het laagst
was, terwijl bij toename van de temperatuur het aantal ongelukken navenant
steeg. Ook ging men uitgebreid in op ongunstige factoren zoals onvoldoende ventilatie, het gevaar van het ontsnappen van schadelijke stoffen en
vermoeidheid. Vooral deze laatste factor bleek ongelukken te veroorzaken.
Opgemerkt werd dat juist in wasserijen, waar het werk vermoeiend was, het
werk efficient moest worden uitgevoerd. Daarom moest de indeJing van de
werkvloer doelmatig zijn en zouden er voldoende degelijke hulprniddelen
aanwezig moeten zijn, zodat mensen niet onnodig hoefden te sjouwen. Hierdoor werd de kans op rugklachten verkleind.
Ret regelmatig inlassen van korte pauzes zou de vermoeidheid beperken
en daarmee een gunstig effect sorteren op het aantal ongelukken.
In een Nederlands rapport uit de jaren dertig werden ook dergelijke aanbevelingen gedaan. 29 Daarin werd geadviseerd rekening te houden met het
werktempo. Dit mocht niet te hoog zijn in verband met vergrote kans op ongelukken. Monotonie, die veel voorkwam in het werk in de wasserijen, leidt
net als vermoeidheid tot een extra risico. Verder legde men er de nadruk op
het personeel goed te trainen en werd voorgesteld het toezicht op de arbeiders te verbeteren.
Ondanks aile negatieve aspecten zagen sommigen ook de voordelen van het
werken in de wasserijen.30 Er was meer vrijheid dan bij een huishoudeJijke
betrekking waarvoor bovendien vaak specifieke kleding vereist was. Voor
het werk was geen enkele opleiding nodig en meisjes die hun best deden,
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konden als 'fijnstrijkster' een hoger loon krijgen. Het werk sloot goed aan
bij wat de vrouwen thuis al wisten van het was sen en het werk was in deeltijd mogelijk. Deze voordelen wogen kennelijk niet op tegen de nadelen,
want de patroons hadden constant personeelsgebrek. Wervingsmogelijkheden waren sterk afhankelijk van de aanwezige alternatieven voor de arbeidsters.
Samenvattend kan over de arbeid in de wasserijen worden gesteld dat het
zware, ongezonde arbeid was. In de was-en strijkinrichtingen bleek het werk
vanwege de slechte omstandigheden gevaarlijk en er deden zich dan ook
veel ongelukken voor. Onder invloed van controles van arbeidsinspectie en
technische verbeteringen verbeterde de situatie zich wei in de loop der tijd.
Daarnaast viel op, dat er een verschuiving optrad in de samenstelling van
het werknemersbestand dat overwegend uit vrouwen bestond. Het zwaartepunt verschoof van getrouwde vrouwen van middelbare leeftijd naar ongetrouwde meisjes. Het karakter van het werk onderging eveneens veranderingen. In toenemende mate raakten de arbeidsters gedisciplineerd om conform
het ritme van de machines hun arbeid te verrichten. De motivatie het werk te
blijven doen bleef het gebrek aan voldoende keuzemogelijkheden in combinatie met de noodzaak een inkomen te verwerven.
3.2 Arbeidsverhoudingen
Met de oprichting van nieuwe wasserijen nam de concurrentie toe. De markt
was tamelijk transparant, waardoor ondernemers aileen door scherpe prijsstelling klan ten voor zich konden behouden. Om zo goedkoop mogelijk te
produceren ontstond een sterke behoefte aan goede machines die zo veel
mogelijk werk aankonden. Omdat lonen altijd de grootste kostenfactor binnen de wasserijen vormden, bleef het drukken van de lonen vaak de
gemakkelijkste en meest effectieve oplossing om de winst te vergroten.
Niet aileen de prijs was van belang. Ook de kwaliteit van het wassen
speelde een rol. Vooral in de eerste decennia kwamen hierover veel klachten, zoals over vermiste of beschadigde kledingstukken. Het was het gevolg
van een gebrek aan vakkennis en ervaring van de patroons. 3 ) Dit deed het
aanzien van de wasserijen natuurlijk geen goed. Kortom: het was zaak om
vooral door technische innovaties te komen tot kwaliteitsverbetering van
het product, goedkopere productie c.q. grotere ornzet en veiliger machines.

Organisatie als oplossing
Onder sommige patroons ontwikkelde zich het besef dat wellicht door
onderlinge afspraken en door samenwerking oplossingen zouden kunnen
worden gevonden voor bovengenoemde problemen op technisch en sociaal-
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economisch gebied. In 1899 werd een eerste poging in die richting ondernomen. In dat jaar verscheen het eerste vakblad, Kruls Maandblad voor
Hand-, Stoom-, en Chemische Wasscherijen. De ondertitel maakte al duidelijk wat de bedoeling was van hoofdredacteur en oprichter van het blad
L.J.M. Krul. Hij wilde een 'vakblad voor alles wat op deze industrie betrekking heeft. Doel en middel ter bespreking van onderlinge belangen. Vraagbaak voor hen die inlichtingen wensen omtrent technische moeilijkheden
van het vak'. Abonnees hadden de mogelijkheid om via een 'vragenbus'
kosteloos allerlei vragen voor te leggen aan een aan het blad verbonden
scheikundig ingenieur.
Het blad was populair, maar de behoefte aan een bedrijfsorganisatie bleef
kennelijk bestaan. In 1900 werd de 'Bond ter bevordering der Waschindustrie in de provincie Utrecht' opgericht. Een initiatief dat snel werd gevolgd door andere regionale organisaties, zoals in Den Haag. Op 18 september 1903 werd in Utrecht een nationale bond in het leven geroepen, de
'Bond ter bevordering der Waschindustrie in Nederland' (BWN). In de
daaropvolgende jaren nam het ledental van deze organisatie toe tot zo'n 400
in 1913. De organisatie had toen inmiddels vijf afdelingen. Het waren voornamelijk de eigenaars van grotere wasserijen die lid werden. Zij hadden ook
het grootste belang bij een dergelijke organisatie, want de grote wasserijen
hadden vaak de meeste machines en het meeste personeel. Daar viel dus
door samenwerking en onderzoek de meeste vooruitgang te boeken. Dat zij
zichzelf als 'waschindustrieel' zagen, is illustratief voor hun kijk op het bedrijf. Over het algemeen gold voor zowel de wasserijpatroons als de 'wasbazen', dat zij een geringe status hadden en eerder als deel van de middenstand moesten worden gezien dan als 'industrielen'. Het feit dat er maar
weinig echt grote ondernemingen waren, dat een wasserij meestal tot niet
grote materiele rijkdom leidde en het relatieve gemak waarmee een wasserij
kon worden gestart, droegen daartoe bij. Ook het gegeven dat wasserijarbeid
als minderwaardig, zwaar en onhygienisch werd beschouwd, speelde een rol
bij dit imago. De organisatie toont overigens weI dat een deel van de patroons een duidelijke 'eigenwaarde' voelde en zichzelf als groep beschouwde, waarbij samenwerking nodig was; een belangrijk gegeven met
betrekking tot de contacten met de buitenwereld.
De nationale (algemene) bond (A WB) kreeg de functie van overkoepelingsorganisatie, onder leiding van secretaris A.M. van der Schalk. Vanaf
1906 gaf deze ook een eigen orgaan uit, het vakblad der Waschindustrie. In
de statuten van de organisatie werd uitgebreid beschreven wat de bond de
leden wilde bieden.32
De hoofdtaken van de patroonsbond waren primair gericht op het geven
van vaktechnische en algemene informatie over het bedrijf. De bond be-

KLABBERS W ASSERlJBEDRIJF IN NEDERLAND

235

moeide zich niet met loonkwesties in de diverse individuele wasserijen. Dit
bleef vooralsnog een zaak tussen de arbeiders en de individuele patroon. 33
Het anticiperen op relevante wetgeving werd als een kerntaak van de bond
beschouwd. Een voorbeeld daarvan was de Ongevallenwet, die in 1901 in
werking trad. 34 Naar aanleiding daarvan werd besloten tot de oprichting van
een 'Onderlinge omslagvereeniging, ?5
In 1909 werd op vergelijkbare wijze gereageerd op de Wet risico en
aansprakelijkheid. Er werd een 'Vereeniging tot het onderling dragen van
Wettelijk risico' in het leven geroepen. Daardoor konden de deelnemende
wasserijen zich verzekeren tegen de wettelijke aansprakelijkheid van patroons en personeel tijdens het werk.
De gemoederen binnen de wasserijwereld raakten hevig in beroering, toen
in 1916 een afzonderlijke 'R.K. Haarlemse Bond van Waschindustrielen' in
het leven werd geroepen. Daar bleef het echter niet bij, want een jaar later
werd 'den R.K. Nationale Bond van Waschindustrielen' (RKBW) opgericht
als onderafdeling van de R.K. Hanzebond, met daarbij gevoegd een inkoopcentrale. Deze Katholieke 'concurrente' patroonsorganisatie werd geleid
door bondssecretaris J. Kamerbeek. De ABW verloor direct veel katholieke
leden in Brabant en Limburg aan de RKBW.
De ABW reageerde teleurgesteld en verbaasd. Een scheiding der geesten
op het gebied van de wasindustrie had men eerder niet opgemerkt. Waarom
dan toch afscheiding? zo vroeg men zich af. De 'alleingang' van de kathoIieke patroons kon slechts verklaard worden uit de 'katholieke actie', zoals
werd gesteld tijdens een ABW -vergadering. De afscheiding bemoeilijkte de
aanpak van de problemen in het wasserij-bedrijf aanmerkelijk en leidde
regelmatig tot conflicten.
De verhoudingen tussen de beide patroonsorganisaties onderling waren
bovendien sterk wisselend. Een voorbeeld waarbij de samenwerking goed
verliep, was bij de oprichting in 1919 van een gemeenschappelijk 'Centrale
Raad voor de waschindustrie'. Ondanks de vele conflicten waren beide landelijke organisaties in deze Raad vertegenwoordigd. Ook verschillende regionale verbanden: de Bond van Grootwaschindustrielen en de Vereenigde
Amsterdamse Stoomwascherijen hadden hierin zitting. De Raad hield zich
ondermeer bezig met het tot stand brengen van minimumtarieven en de
beperking van de onderlinge concurrentie. De vele ideeen leidden slechts in
bepaalde gebieden tot resultaten zoals prijsafspraken en loonregelingen.
Over het algemeen hadden de pogingen om tot een ordening van de markt te
komen geen succes. Steeds bleef het verschil bestaan tussen woorden en daden, waarbij het eigenbelang uiteindelijk de doorslag gaf. Uiteindelijk
weigerden de wasserijen zich vast te leggen op afspraken.
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Ret vinden van een oplossing voor het probleem van de onderlinge
concurrentie, bleef gedurende de hele peri ode aanzienlijk lastiger dan de
overige problemen. Ofschoon het een zogenaamde 'beschutte bedrijfstak'
betrof, die dus geen concurrentie te duchten had van het buitenland, was er
een sterke binnenlandse concurrentie. Een verklaring hiervoor is het bestaan
van grote verschillen in bedrijfssituatie en omvang. Ret scala aan wasserijen
varieerde van eenmans handwasserijtjes tot 'hypermoderne' stoomwas-en
strijkinrichtingen. De investeringen die nodig waren om als zelfstandig wasser te beginnen waren zo gering, dat practisch iedereen voor zichzelf kon
beginnen. Dit ging niet aileen ten koste van het aanzien van het ondernemerschap, maar leidde ook tot verscherping van de concurrentie.
Sommige wasserijen produceerden efficient en goedkoop, andere niet. Dat
verschil viel overigens zeker niet altijd samen met de omvang van het bedrijf of de mate van mechanisatie. Een gebrekkige bedrijfsvoering was doorgaans het gevolg van het ontbreken van goed inzicht in de mogelijkheden
van het bedrijf. Gedurende de hele periode waren er bedrijven die geen kostprijsberekeningen maakten en dus niet op een bedrijfseconornisch verantwoorde manier hun prijzen konden vaststellen. In tijden van econornische
neergang bezuinigde het publiek massaal op de uitbesteding van de was.
Om voldoende klandizie te houden, verlaagden de patroons hun tarieven,
hetgeen weer leidde tot lagere bedrijfsresultaten en navenante loonproblemen.
Ter nuancering dient echter opgemerkt te worden, dat ook de markt voor
wasserijen gesegmenteerd was. Veel grote wasserijen met een goede naam
en een kwalitatief goed product bedienden een doorgaans vaste groep
welgestelde klanten. Aangenomen kan worden dat de afzet bij dit marktsegment stabieler was dan de maatschappelijke groepen die veel meer
inkomensgevoelig waren.
Tot zeker 1939 bestonden er naast de nationale bonden diverse locale en regionale verenigingen of samenwerkingsverbanden. Voorallocaal ken den de
patroons van de wasserijen elkaar goed hetgeen leidde tot kleine samenwerkingsverbanden. Relaas is hierover nauwelijks meer bekend. Wei zijn namen als 'Vereeniging van Stoomwasscherijen' (of 'Verenigde Amsterdamse
Stoomwasscherijen ,)36, de 'Bond van GrootwaschindustrieIen' bewaard
gebleven. 37
Naast (de inrniddels gerealiseerde) werkgeversorganisaties, streefden de
patroons naar speciale instellingen voor het technisch onderzoek. Vooral de
inschakeling van de Rijksnijverheidsdienst en de Rijksvezeldienst waren
daarbij van belang. Deze instituten bestonden al eerder, maar gingen in
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respectievelijk 1921 en 1922 ook werken voor wasserijen. De diensten deden onder andere technisch onderzoek voor individuele wasserijen.
Vanaf 1924 werd er gepleit voor een eigen proefstation voor de wasindustrie. Dit idee werd vooral gepropageerd door S.P. Lips, de secretaris van
de Algemene Bond. Het zou echter tot 1937 duren voordat dit station werd
geopend. De taken waren zowel het algemene wetenschappelijk onderzoek
ten behoeve van het wassen, zoals scheikundig onderzoek, als het behandelen van problemen met het wassen binnen individuele wasserijen. 38
3.3 Arbeidersorganisatie
Over de peri ode tussen de opkomst van de (stoom)wasserijen (eind
negentiende eeuw) tot het einde van de Eerste Wereldoorlog is weinig bekend over de organisatie van arbeiders in het wasserijbedrijf. Pas vanaf
1919 is duidelijk hoeveel arbeiders er georganiseerd waren en bij welke
bonden. Tot dat jaar zijn er slechts incidentele gebeurtenissen bekend waaruit bleek, dat er tiberhaupt organisatie bestond onder de wasserij-arbeiders.
Het vroegste voorbeeld van arbeidersorganisatie in het wasserijbedrijf dateert uit 1901. In dat jaar stuurde de 'Bleekersgezellenvereeniging' een brief
naar de toen nog jonge 'Bond ter bevordering der Waschindustrie afdeling
Den Haag'. Deze brief had betrekking op het functioneren van het systeem
van het 'kostwerken'. Dit systeem hield in, dat het personeel bij de patroon
van een wasserij in de kost was. Daarnaast ontvingen de arbeiders vaak zakgeld. In ruil daarvoor moest men werken van's morgens vijf uur tot's
avonds acht uur en vaak zelfs langer. De werktijden van vrouwen waren bij
wet beperkt tot 11 uren per dag. Over-uren waren niet bekend en zondagsarbeid was geregeld aan de orde. Het protest van de 'bleekersgezeIlen' was
vooral gericht tegen het feit dat er geen vaste werkdagen waren en dat men
vaak tot in de nacht moest doorwerken. De arbeiders vroegen bovendien om
afschaffing van het kostwerksysteem. De patroons weigerden om hier op in
te gaan. Een voorstel om tot een vaste 12 uren dag te komen werd afgewezen. Iedere patroon moest maar afzonderlijk met zijn personeel tot een regeling komen, waarbij rekening diende te worden gehouden met de belangen
van de afzonderlijke ondernemingen, zo stelde de organisatie. Dat de patroons tiberhaupt bereid waren tot overleg, yond zijn oorzaak in het feit dat
in het Twentse Wierden, in de stoomwasserij van Van Elst, al weken een
staking aan de gang was. De patroons waren hierdoor mogelijk doordrongen
van eventuele gevolgen van een al te rigoureuze afwijzing van de arbeiders.
39
elsen.
De volgende gelegenheid, waaruit bleek dat er in deze jaren iets bestond
als een arbeidersorganisatie, was een bijeenkomst in 1907 van de 'Haagsche
Bestuurdersbond'. Er was een grote opkomst en besloten werd tot de oprich-
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ting 'eener Vereeniging van mannelijke en vrouwelijke arbeiders aan
Wasch-en Strijkinrichtingen' met de naam: 'Vooruitgang zij ons streven'.
In het vakblad van patroons schreef de redactie, dat de patroons de arbeiders niet het recht mochten ontzeggen om een eigen organisatie op te richten. Wei, zo voegde men daaraan toe, moest dit voor de eigen gelederen
aanleiding zijn om snel zo krachtig te worden, dat men niet al te veel hinder
van de arbeidersorganisatie zou ondervinden.40
Aansluiting bi} bestaande vakbonden
De organisatie van wasserijarbeiders beperkte zich aanvankelijk tot organisaties binnen enkele bedrijven. In Almelo was er bijvoorbeeld een vereniging voor het personeel van de onderneming van de Gebr. Pal the. Op 1 januari 1912 had die vereniging 303 leden.41
De eigen arbeidersverenigingen voor de wasserijen konden zich waarschijnlijk niet zelfstandig handhaven als gevolg van het te geringe aantal leden. In 1918 sloten daarorn enkele kleine organisaties van wasserijpersoneel, zoals de 'Vereeniging van Wasscherijpersoneel' te 's-Gravenhage en
een plaatselijke vereniging uit Leeuwarden, zich aan bij de (socialistische)
Nederlandse Vereniging voor Fabrieksarbeiders(sters) (NVvFA). Daarmee
was voor het eerst sprake van wasserijpersoneel in deze bond. 42
In 1914 telde de NVvFA ruim 2.000 en in 1918 10.000 leden. De betekenis hiervan was gering, ofschoon het een sterke stijging inhield. Op het
43
totaal aantal arbeiders bleef het echter een klein groepje. Na verloop van
tijd sloten zich ook arbeiders uit de voeding- en genotsmiddelenindustrie,
hout-, steen-, drank-, lederindustrie, chemische industrie en van de papierindustrie aan. 44
In de periode rond 1914/1915 zou ook de Nederlandse Bond van ChristeIijke fabrieksarbeiders ontstaan. Deze was qua omvang kleiner dan de
NVvFA en was daardoor nauwelijks van betekenis voor het wasserij-bedrijf.
Tenslotte was er een Roorns-Katholieke vakbond voor de wasserij-arbeiders voorhanden, namelijk de Nederlandse R.K.Fabrieksarbeidersbond
'St-Willibrordus' (RKVvFA). Deze bond had zich in 1918 van de Nederlandse R.K. Fabrieksarbeiders-, Haven, en Transportarbeidersbond losgemaakt en was als zelfstandige fabrieksarbeidersbond doorgegaan. De bond
was daarv66r al aangesloten bij het Bureau voor de R.K. Vakorganisatie
(sinds 1925 het R.K. Werkliedenverbond) en bij de Internationale Federatie
45
van Christelijke Fabrieks-en Transportarbeidersbonden.
In tabel 3 is een overzicht gegeven van de ontwikkeling van het ledenaantal
van de NVvFA, voor wat betreft de wasserij-arbeiders. 46
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Tabel 3 Aantalleden van de NVvFA in het wasserijbedrijf over de periode
1919-1939.
Jaar
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928

Leden
957
818
358
288
231
211
204
208
184

Jaar
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

Leden
194
353
408
599
797
744
556
587
578
533

Tabel 4 Aantalleden van de Fabrieksarbeidersbond 'St. Willibrordus' over
47
de periode 1936-1938.
Mannen

Vrouwen

Totaal

1936:

230

73

303

1937:

191

69

260

1938:

207

92

299

Uit tabellen 3 en 4 is af te leiden, dat de organisatiegraad in de periode 1919
- 1939 laag was. De jaren 1919 en 1920 vorrnen hierop een uitzondering.

In de laatste jaren van de Eerste Wereldoorlog organiseerde zich een relatief
groot deel van de wasserij-arbeiders(sters) in een aantal fabrieksarbeidersbonden. In het najaar van 1919 bedroeg de organisatie-graad rond de
10%. En dat was, zoa1s tabe1 3 aangeeft voor dit bedrijf uitzonderlijk hoog.
Latere jaren ken den aanmerkelijk lagere cijfers.
Onmiddellijk werpt zich daarbij de vraag op, waarom juist in 1919/1920
sprake was een hoge organisatiegraad.
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De verklaring moet gezien worden in samenhang met de ontwikkeling van
het ledental van de werknemersorganisaties in het algemeen. Over de hele
linie kenden de vakbonden aan het einde van de Eerste Wereldoorlog een
geweldige opleving. De stijging van het ledental deed zich zowel bij moderne als bij confessionele bonden voor, maar waren bij deze laatste het
sterkst. 48
Er zijn enkele factoren te noemen die de groei van de vakbonden in het algemeen hebben begeleid. In de algehele constellatie van de laatste 'oorlogsjaren' en de eerste vredesjaren, was er veel sociale on rust. Voor regering en ondememers was dit aanleiding om tijdelijk aan allerlei eisen van de
werknemers toe te geven. Er was in de eerste jaren na de Eerste Wereldoorlog tevens sprake van een optimistische vredesstemming die werd ingegeyen door een peri ode van hoogconjunctuur. Ret waren ook de jaren, waarin
de regering tal van sociale wetten effectueerde, waarvoor al vele jaren door
de vakbonden was gevochten. Een belangrijk voorbeeld daarvan was de arbeidswet van 1919. 49
De belangrijkste oorzaak voor de sterke groei van de vakbonden, was gelegen in de regelingen ten aanzien van werkloosheid. De enige manier voor
arbeiders om zich tegen werkloosheid te verzekeren was deelname aan de
werkloosheidsverzekeringen van de vakbonden. Aileen georganiseerde
arbeiders konden deelnemen aan de door de vakbonden beheerde en door
gemeente en rijk gecontroleerde werkloosheidskassen. Na de oorlog werd,
door middel van de werkloosheidsverzekeringnoodwet 1919, de bijslag van
de overheid op de premies tijdelijk belangrijk verhoogd. De uitkeringen van
de verzekering werden daardoor aanmerkelijk hoger dan de bedragen die de
armenzorg de werklozen in het vooruitzicht stelde. En wanneer de arbeiders
zich niet verzekerden, waren zij aangewezen op die armenzorg. Mede als
gevolg van een mentaliteitsverandering die zich onder de arbeiders had
voorgedaan, meldden zij zich na de oorlog massaal aan bij de vakbonden en
de werkloosheidsverzekeringen. Deze groei voltrok zich vooral in 1919. 50
Vooral in dit laatste punt schuilt een mogelijke verklaring voor de geringe
organisatiegraad in de wasserijen in de overige jaren. Er was in het wasserijbedrijf zelden sprake van werkloosheid. Ret Iidmaatschap van een bond, in
verband met een eventuele werkloosheidsuitkering, was dus niet nodig.
Daarnaast speelde mee, dat rond de 80 a 90% van de arbeiders uit vrouwen
bestond, waarvan de meerderheid zeer jong was. Deze groep organiseerde
zich ook in andere bedrijven niet, in geringe mate of slechts voor korte tijd.
Ofschoon de verklaringen voor de lagere organisatiegraad van vrouwen in
het algemeen uiteenlopen, lijkt de oplossing thans nog gezocht te moeten
worden in het feit dat velen toch spoedig zouden trouwen en het werken op
zouden geven. Voor veel vrouwen was de arbeid slechts tijdelijk of aanvul-
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lend. Ook de (geringe) verwachting dat de bond iets voor de vrouwelijke arbeiders wilde en kon betekenen dient hierbij betrokken te worden. Binnen
de NVvFA en de RKVvFA bestond discussie over de geringe participatie
van vrouwen. Het bestuur riep daarbij steeds op het lidmaatschap van de
bond onder de meisjes in de wasserijen te propageren. Het probleem daarbij
was niet aileen het werven, maar vooral het behouden van de vrouwelijke
leden. Het mag evenmin onvermeld blijven, dat verschillende patroons
uitermate vijandig stonden tegenover de arbeidersbonden en het lidmaatschap van hun personeel. In een aantal gevallen leidde dit zelfs tot ontslag. 51
Onder invloed van de politieke angst, de economische hausse en een actieve en sterke vakbeweging kwamen er diverse verbeteringen in de loonsituatie, de arbeidsomstandigheden en de arbeidsvoorwaarden. V66r de Eerste
Wereldoorlog was over het algemeen geen sprake van betaald verlof
(vakantiedagen). Na 1918 werden de bonden echter actief voor het verkrijgen van dit recht. Maar over het algemeen zou het recht op betaald verlof
pas halverwege de jaren twintig een belangrijk punt bij de CAO-onderhandelingen worden.
Door al deze 'hoopgevende' ontwikkelingen was het voor de arbeiders in
die tijd aantrekkelijk om zich bij een bond aan te sluiten teneinde mee te
kunnen profiteren van de verbeteringen. 52
Resultaat arbeidsverhoudingen: aeties en loonvorming
Ofschoon de aanduiding 'arbeidsverhoudingen' een complex geheel van relaties, kwaliteiten en aspecten omvat, kan worden gesteld dat uit de aard der
zaak de arbeidsvoorwaarden (eventueel in de vorm van collectieve contracten) en in het bijzonder de loonvorming daarbij centraal staat.
In het onderstaande zal kort worden ingegaan op de resultante van de verhoudingen tussen arbeiders en patroons op het gebied van loonvorming en
het bereiken van collectieve contracten.

Zoals reeds opgemerkt, was de organisatiegraad onder de wasserijarbeiders
gering. De mogelijkheden om door middel van collectieve actie eventuele
verbeteringen in de arbeidsvoorwaarden te bedingen of verslechteringen af
te houden, waren beperkt. Toch betekende dit niet dat er helemaal geen aetie was.
Aan de hand van de door de NVvFA in haar jaarverslagen gepubliceerde
actieoverzichten, is over de peri ode 1916-1936 een indruk te krijgen van de
ontwikkeling van het aantal acties in het wasserij-bedrijf (zie tabel 5). Deze
vakbondsacties varieerden van bondsinmenging door het stellen van vragen,
eisen en ultimata tot het organiseren van stakingen. 53
De RKVvFA publiceerde geen naar bedrijf uitgesplitste actieoverzichten,
zodat het aantal acties van deze bond niet bij deze beschouwing kan worden
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betrokken. Derhalve moet eehter wei gesteld worden, dat het totaal aantal
vakbondsaeties groter was dan hier wordt vermeld. Gezien de voorziehtige
opstelling van de RKVvFA behoeft eehter zeker geen verdubbeling van het
aantal aeties te worden verwaeht.
Tabel 5 Overzicht aantal acties van de NVvFA in het wasserij-bedrijf,
1916 -1936.
1916:
1917:
1918:
1919:
1920:
1921:
1922:
1923:

2
7
25
55
55
9
16
20

1924:
1925:
1926:
1927:
1928:
1929:
1930:
1931:

15
14
15
14
19
28
31
30

1932:
1933:
1934:
1935:
1936:

43
39
34
25
28

Tabel 6 Overzicht gemiddelde daglonen in de was- en strijkinrichtingen,
1916-1939.
1908:
1909:
1910:
1911 :
1912:
1913:
1914:
1915:
1916:
1917:
1918:
1919:
1920:
1921 :
1922:
1923:

1,02
1,02
1,05
1,06
1,06
1,08
0,55
1,12
1,21
1,34
1,49
1,86
2,35
2,55
2,63
2,58

(1,14)
(1,13)
(1,15)
(1,18)
(1,20)
(1,23)
(0,62)
(1,25)
(1,37)
(1,53)
(1,45)
(2,25)
(2,90)
(3,08)
(3,11 )
(3,01)

1924:
1925:
1926:
1927:
1928:
1929:
1930:
1931:
1932:
1933:
1934:
1935:
1936:
1937:
1938:
1939:

2,50
2,48

(2,92)
(2,88)

2,48
2,46
2,41
2,37
2,28
2,19
2,11
2,07
2,10
2,10

(2,94)
(2,91)
(2,81)
(2,72)
(2,60)
(2,49)
(2,41 )
(2,40)
(2,39)
(2,42)

(Het eerst genoemde bed rag is het dagloon in de was-en strijkinriehtingen,
het bedrag tussen haakjes is het gemiddelde dagloon over de hele bedrijfsgroep VII, Kleding en Reiniging.)
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Ret loon is berekend op basis van de ongevallenstatistiek 1913-1939 van
54
de Rijksverzekeringsbank.
Op grond van bovengenoemde cijfers zijn verschillende fasen te onderscheiden, die nauw samenhangen met het verloop van de economische conjunctuur in Nederland. De jaren 1918 tot en met 1920 gaven over het algemeen
veel acties te zien, hetgeen samenviel met een relatief hoge organisatiegraad
(zie tevens tabel 3). Ook vertoonden de gemiddelde lonen een beweging
naar boven. Tot in 1920 was er sprake van een offensief van de vakbeweging in het algemeen en ook in de wasserijen. Naast looneisen, vooral ter
compensatie van de duurte van levensmiddelen, werd door de bonden gestreefd naar beperking van de arbeidstijden conform de nieuwe normen van
de arbeidswet van 1919. Ofschoon de gemiddelde lonen weI stegen, kwam
55
hoger loon vooral ten goede aan de kleine groep mannelijke arbeiders.
De situatie in de wasserijen was doorgaans sterk wisselend. Dit leidde op
het gebied van de arbeidsvoorwaarden en het loon tot grote verschillen.
Over de omstandigheden in wasserijen waar de bonden geen leden hadden,
is aIleen iets bekend door verwijzingen in publicaties van de bonden zelf.
De bonden zelf waren (uiteraard) van mening dat de situatie in de wasserijen met ongeorganiseerd personeel slechter was dan in de wasserijen waar
..
d was. 56
een h oge orgamsatiegraa
Gouda, waar veel wasserijen gevestigd waren, bleek een van de centra van
vakbondsactie gedurende het gehele Interbellum. Door de matige economische omstandigheden in de stad en de concurrentie tussen de wasserij-patroons onderling, stonden de lonen en de arbeidsomstandigheden permanent
onder druk. Door de relatief hoge organisatiegraad konden echter steeds
collectieve arbeidsovereenkomsten worden afgedwongen. In tijden van
economische voorspoed werden als het even kon vooruitgang opgeeist, terwijl bij neergang de gevolgen steeds beperkt konden blijven.
De peri ode 1921-1929 gaf een afnemende organisatiegraad te zien. Een
beweging die algemeen was, maar in het wasserij-bedrijf sterker naar voren
kwam dan in overige bedrijfstakken. Voor de gemiddelde lonen leidde dit
nog niet tot een achteruitgang.
In de jaren dertig was het aantal acties vrij groot. In 1933 en 1934 was ook
een lichte stijging van het aantal georganiseerden te zien. Dit kon niet beletten dat over de hele linie de lonen daalden en de voorwaarden verslechterden. In een aantal gevallen moest men zich zelfs neerleggen bij ontslag.
Soms konden ondernemingen verslechteringen in de arbeidsvoorwaarden
pas doorvoeren nadat een speciale rijksbemiddelaar door middel van een
boekenonderzoek bij het bedrijf, de bedrijfseconomische noodzaak daartoe
had bevestigd. Vanaf 1936 was er volgens de bonden sprake van een status
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quo. In de bekende wasserij-centra kon over het algemeen een CAO blijven
bestaan, ofschoon de voorwaarden steeds magerder werden.
Het einde van het Interbellum gaf een stabilisatie van de lonen en een vermindering van het aantal acties te zien.
4. Samenvatting en concIusies

Terugkijkend op de ontwikkeling van de wasserijen valt het volgende op te
merken.
V66r 1889 bestond het wasserijbedrijf grofweg uit individuele, kleinschalige en handmatige wasserijtjes en wasvrouwen. Vooral getrouwde
vrouwen van middelbare leeftijd waren in het bedrijf werkzaam. Het werk
werd doorgaans thuis behandeld onder slechte omstandigheden .
Een aantal economische, sociaal-maatschappelijke, demografische, infrastructurele en technologische factoren heeft ertoe bijgedragen dat zich een
bedrijfstak van betekenis kon ontwikkelen en handhaven. Vanaf de jaren
tachtig van de negentiende eeuw onderging het bedrijf belangrijke veranderingen; schaalvergroting, verschuiving van het werk van huis naar fabrieken,
de wasvrouw werd vervangen door veel (jongere) wasserijarbeidsters en in
toenemende mate deden de mechanisatie en rationalisatie hun intrede.
Bij deze 'modernisering' van de bedrijfstak hoorde ook het ontstaan van
werkgevers en werknemersorganisaties. Beide groepen bleken, door interne
verdeeldheid, niet in staat om hun doe len te verwezenlijken en een vuist te
maken.
De patroonsorganisatie, die rond de eeuwwisseling in het leven werd geroepen, beperkte zich tot ongeveer het einde van de Eerste Wereldoorlog vooral
tot de eigen groep: het geven van informatie over bedrijf en wetgeving, protest tegen onwelkome overheidsmaatregelen en het bedenken van technische
verbeteringen, waarin zij ten dele slaagde. Pas rond 1919 ging de organisatie
zich met arbeiderskwesties bezighouden.
Het waren vooral de grotere wasserijen die waren aangesloten bij de organisaties. Het statusverschil tussen de patroons van grote en kleine wasserijen was groot. De patroonsorganisaties kozen bewust voor een ledenbestand van voornamelijk grotere wasserijen. De grote wasserijen hadden andere belangen dan de overige wasserijen, die nauwelijks te organiseren bleken. Iedere poging tot ordening door afspraken over bijvoorbeeld
standaardtarieven werd gefrustreerd. Daar komt bij, dat de grote gerenommeerde wasserijen een andere en stabielere afzetmarkt hadden dan de overige wasserijen, zodat zij zich min of meer afzijdig konden houden in de
concurrentiestrijd.
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Tijdens de periode van econorrusche opbloei, zoals bijvoorbeeld van 1919
tot 1920/21 ging het de patroons over het algemeen goed en was er bereidheid tot onderlinge samenwerking met de arbeiders.
Hoewel er de he Ie peri ode confiicten bleven bestaan tussen de RKBW en
de ABW, waren er toch ook regelmatig vormen van samenwerking om ordening te" krijgen in het wasserijbedrijf. Met name in de econorrusch slechtere perioden (1915, 1921-1925 en gedurende de jaren dertig) was de bereidheid tot samenwerking het sterkst. Dit impliceert overigens niet dat de econorrue alleen de bepalende factor was. Ook andere factoren, zoals sociale en
technische overwegingen, speelden hierbij een rol.
Over het algemeen kan gesteld worden dat de nationale patroonsorganisaties in de onderhavige peri ode weinig succesvol waren. Pas in de jaren
dertig werd er daadwerkelijk samengewerkt tussen de verschillende patroonsorganisaties. Maatregelen ten behoeve van prijsstabilisering, ondernemersafspraken en vestigingsbeleid kwamen daarbij echter niet van de
grond.
Tenslotte is het volgende over de arbeiders in de wasserijen en de verhoudingen met de patroons op te merken.
Er was over het algemeen een lage organisatiegraad. Aileen daar waar de
arbeidersbonden redelijk vertegenwoordigd waren, kon enig resultaat worden geboekt. Het succes was bovendien sterk afhankelijk van de economische omstandigheden. In dat verband was er vooral sprake van het verzilveren van kansen die ontstonden in de samenleving als geheel. Er werden geen
eigen kansen gecreeerd en bevochten.
De lonen volgden grofweg de conjunctuur, maar bleven de gehele peri ode
laag. Dit valt enerzijds te verklaren uit de aard van het werk, anderzijds
wordt het gerruddelde daginkomen sterk belnvloed door het feit, dat het
voor 80 tot 90% Ionen van vrouwelijke arbeiders betrof. Die Ionen Iagen altijd een stuk lager dan de lonen van de mannelijke arbeiders.
In het wasserij-bedrijf verenigden zich op unieke wijze zowel huishoudelijke en dienstverienende aspecten als verschillende industriele kenmerken.
De verschijningsvorm van 'Wasserij-arbeid' varieerde bovendien enorm en
was nauw gekoppeld aan de economische conjunctuur. Alleen binnen een
bepaalde economisch en maatschappelijke constellatie konden de wasserijen
zich ontwikkelen en handhaven. Na verloop van tijd, onder invloed van de
veranderende maatschappelijke en technologische omstandigheden, nam het
belang van de wasserijen voor de particuliere consument sterk af. Door met
name het in gebruik nemen van de huis-wasautomaat ging particuliere was
voor de wasserijen veri oren en verlegden de wasserijen hun aandacht defini-
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tief naar de grote wassen van instellingen zoals ziekenhuizen, hotels en kazernes.
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Economische structuur en inkomensontwikkeling in Amersfoort, 1890-1930
PAULBRUSSE

Inleiding

Er is vee I geschreven over de industrialisatie in Nederland. Hierbij is regelmatig de vraag gesteld of het begin van de industrialisatie als een scheidslijn
kon dienen in de sociaal economische geschiedschrijving. Wanneer was Nederland nog pre-industrieel en vanaf welk moment was Nederland
geindustrialiseerd? Is de economische groei en de toenemende welvaart na
1895 vooral te danken aan de industrialisatie? Kan men de structureel economische veranderingen die na 1850 of na 1890 plaatsvonden eigenlijk weI
aanduiden met het begrip industrialisatie? Het tijdstip, de omvang, het waarom en de gevolgen van de industrialisatie staan nog steeds ter discussie. Dit
artikel beoogt een bijdrage te leveren aan deze discussie.
In het kader hiervan is het nuttig te kijken naar regionale ontwikkelingen.
Uit de regionale studies die over deze peri ode zijn verschenen, blijkt dat de
veranderingen per regio sterk konden verschillen. Terwijl het begin van de
industrialisatie in Nederland gedateerd is omstreeks 1895, had er in Amsterdam al v66r 1855 een belangrijke doorbraak van het industrieel grootbedrijf
plaatsgevonden. Een op de zes werknemers in de Amsterdamse nijverheid
werkte in de toen ontstane fabrieken. In Twente werd vanaf 1830 gemechaniseerd in de spinnerijen en in de weverijen werd vanaf 1860 op grootscheepse schaal stoomkracht toegepast. F.A.M. Messing dateerde de "industriele take-off" in Haarlem omstreeks 1895 en Alkmaar kon in 1930 nog
geen industriestad genoemd worden.
Opvallend is, dat de meeste studies over deze peri ode, ook de regionale,
vooral gericht zijn op de ontwikkelingen in de nijverheid. Deze ontwikkelingen worden van een overheersend belang geacht voor de structureel
economische veranderingen na 1890. De veranderingen in en de betekenis
van de handel en de dienstensectoren (en de landbouw) worden door veel
historici onderschat, onderbelicht of genegeerd. Ook in de stu die over Alkmaar, waar, zoals gezegd, de industrie beperkt was ontwikkeld in die tijd,
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werd een direct en positief verband gelegd tussen de industrialisatie en de
groeiende welvaart aldaar.
Dit artikel richt zich op de structureel economische ontwikkelingen tussen
1890 en 1930 in Amersfoort en de gevolgen daarvan voor de inkomens van
de werkende bevolking. Amersfoort, dat kwa economische structuur vergelijkbaar is met Alkmaar, groeide sneller dan veel andere steden tussen 1890
en 1930. Ret aantal inwoners nam toe van ongeveer 15000 tot bijna 40000.
Deze bevolkingsgroei deed een snelle economische ontwikkeling vermoeden. De verwachting was dat er in Amersfoort net zoals in Alkmaar niet op
grote schaal gelndustrialiseerd werd direct na 1890 en daarom zouden de
ontwikkelingen in Amersfoort en Alkmaar vergelijkbaar kunnen zijn: een
toenemende welvaart in een stad waar men op beperkte schaal industrialiseerde.
De bedoeling is in dit artikel de volgende vragen te beantwoorden: wat
waren de gevolgen voor de welvaart van de bevolking in een stad waar nauwelijks gelndustrialiseerd werd. Indien de industrialisatie inderdaad beperkt
was en de welvaart daadwerkelijk omhoog ging, in welke sectoren werd de
welvaartsverbetering dan vooral gerealiseerd? Een bijkomende vraag is de
vraag naar het waarom van de inkomensverschillen per economische sector.
Om een goed beeld te krijgen van de structurele economische ontwikkeling van Amersfoort tussen 1890 en 1930, is gebruik gemaakt van de
comparatieve methode (zie appendix 1). AIleen op die manier was het mogelijk te bepalen of de stad - volgens zekere maatstaven - gelndustrialiseerd
was of niet en kon de relatieve betekenis van de verschillende economische
sectoren en bedrijfstakken beter vastgesteld worden. Dit artikel wil naast het
beantwoorden van de voornoemde vragen het nut van een dergelijke methode aantonen.
Rierna zal eerst de veranderingen in de economische structuur van Amersfoort tussen 1890 en 1930 beschreven worden, daarna komt het vraagstuk
van de welvaartsontwikkeling per economische sector aan de orde.
Structurele veranderingen

Onder economische structuur wordt verstaan 'de inrichting en de organisatie
van de productie van goederen en diensten'. Die structuur kan volgens P.
Kooij het beste onderzocht worden aan de hand van de volgende punten:
1) de verdeling van de beroepsbevolking over de verschillende sectoren en
bedrijfstakken
2) de bedrijfsgrootte
3) de mechanisatiegraad
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4) de functie van het plaatselijke bedrijfsleven binnen de nationale economle.
Deze punten zijn uit praktische overwegingen gekozen, omdat het bronnenmateriaal vooral hierover informatie verschaft. 4 Met behulp van deze
vier punten is de Amersfoortse economische structuur onderzocht. De
Amersfoortse ontwikkelingen zijn gerelateerd aan de ontwikkelingen elders
in het land. Het Iigt voor de hand om de stedelijke veranderingen te plaatsen
in een landelijk perspectief. P. Kooij doet dat bijvoorbeeld in zijn boek over
de stad Groningen met behulp van de zogenaamde concentratiegetallen. 5
Ook Messing kijkt naar de cijfers van de landelijke ontwikkelingen, wanneer hij de ontwikkelingen in Haarlem vergelijkt. 6 De landelijke cijfers zijn
echter een gemiddelde van stad en platteland. Het is dan ook beter dat de situatie in Amersfoort wordt vergeleken met die in andere steden. Ook het
niet gelijkelijk over het land verspreide proces van de industrialisatie rechtvaardigt een vergelijking per stad of regio.
De comparatieve methode is op een tweetal jaren toegepast, name\ijk op
1899 en 1930. Zoals uit appendix 1 blijkt, is voor een zinvolle vergelijking
van belang, dat de economische structuur en het aantal inwoners per stad tot
op zekere hoogte overeenkwamen. Alleen die steden, waarvan de demografische ontwikkelingen in de tussenliggende periode niet te veel afweken van
die in Amersfoort, werden in beide jaren met Amersfoort vergeleken. Voor
1899 is de economische structuur in Amersfoort vergeleken met die in Alkmaar, Emmen, Gouda, Hilversum, Kampen, Middelburg en Utrecht. Emmen
en Utrecht vielen af voor 1930, omdat was gebleken dat de economische
structuur al in 1899 te veel van die in Amersfoort verschilde. Ook Hilversum, Kampen en Middelburg vielen af. Kampen groeide nauwelijks tussen
1899 en 1930 en in Middelburg was er zelfs sprake van een demografische
achteruitgang, terwijl de bevolking in Amersfoort meer dan verdubbelde in
die tijd. Hilversum daarentegen streefde Amersfoort ver voorbij. Bleven
over: Alkmaar en Gouda. Deze steden, waarin de bevolkingsgroei echter
ook kleiner was dan in Amersfoort, zijn voor beide jaren in het onderzoek
betrokken. Omdat het zogenaamde referentiegebied zo te klein was geworden, is voor 1930 gekozen voor twee andere steden, namelijk Zwolle en Enschede. De keus voor Zwolle behoeft weinig toelichting, maar de keus voor
Enschede wei, want in tegenstelling tot wat zojuist is beweerd, is er doelbewust voor Enschede gekozen, omdat deze stad, naar verwachting, in 1930
een afwijkende economische structuur had.
Amersfoort is naast bovengenoemde steden, behalve Enschede, gezet met
de bedoeling de relatieve omvang van de economische sectoren en bedrijfstakken in Amersfoort te bepalen. Aileen als het referentiegebied voldoende
overeenkwam met Amersfoort, kunnen de daarvan geconstateerde afwij-
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kingen betekenisvolle bevindingen zijn. Indien er echter een stad in het
referentiegebied is opgenomen met een volkomen afwijkende economische
structuur, kan juist dit verschil met de andere steden betekenisvol zijn. In dit
onderzoek heeft het verschil betrekking op de mate waarin een stad gemechaniseerd was in 1930. Als er een stad in Nederland omstreeks 1930
gemechaniseerd was, zo werd verondersteld, dan was dat Enschede wel. De
mechanisatie in Enschede zou als maatstaf kunnen gelden. Door de mechanisatie in Amersfoort en de andere steden mer tegenover te stellen, kon vastgesteld worden in hoeverre in deze steden de industrialisatie direct was
doorgedrongen.7
De werkgelegenheid vormt de uitdrukking van de economische structuur
van een stad. Deze wordt vooral bepaald door de in een stad gevestigde bedrijven. Ad Knotter maakt het onderscheid tussen agglomeratievormende of
stuwende en agglomeratievolgende of verzorgende werkgelegenheid. Verzorgende bedrijven vervaardigen goederen of leveren diensten die uitsluitend bestemd zijn voor de plaatselijke bevolking. Kenmerkend voor deze
bedrijven is, dat ze min of meer in gelijke mate in de verschillende steden
voorkomen. Hun aantal zal groeien naarmate de bevolking van een stad toeneemt. Stuwende bedrijven geven een stad een specifieke werkgelegenheidsstructuur. Deze bedrijven exporteren goederen en diensten en zorgen
voor een geldstroom naar de stad toe. Met dit geld kunnen weer goederen
gei'mporteerd worden. Ook personen die hun inkomen ontvangen uit buiten
de stad ge'investeerde of belegde gelden hebben een stu wende functie. De
vestiging van mensen in een stad die op deze manier een inkomen vergaren,
de zogenaamde vermogenden, is des te belangrijker voor de werkgelegenheid in de niet-industriele sectoren. Door hun vestiging wordt de vraag naar
huispersoneel, personeel in de luxe- en bouwnijverheid en verzorgende bedrijven aanzienlijk vergroot. 8
Er is weI kritiek geleverd op deze ruime interpretatie van de theorie van de
stu wende exportsector. Een sector als de bouw is geen exporterende
bedrijfstak, maar kan in deze theorie toch een stuwende functie krijgen, zoals in het bovenstaande geval waarin waarschijnlijk de vraag n1af (luxe) woningen toeneemt. Ook het onderscheid stuwend en verzorgend stuit op problemen. Er zijn natuurlijk bedrijven die voor de export en voor de eigen
markt produceren. Een verscherping van de definities voor verzorgend en
stu wend wordt daarom bepleit. Aileen die bedrijven die voor 100% voor de
eigen markt produceren mogen verzorgend genoemd worden. 9 Maar dit levert praktische bezwaren op. Knotter is van mening, dat indien men de steden naar economische structuur wiJ onderscheiden, men weI terug moet vallen op deze theorie.
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Of een sector verzorgend is of stuwend (of gemengd) kan worden bepaald
door de Amersfoortse economische structuur (beroepsbevolking) te vergelijken met die in andere steden. Er kan op die manier per economische sector
een percentage van over- of ondervertegenwoordiging vastgesteld worden.
Knotter komt tot de volgende norm. Bij een oververtegenwoordiging tot
33% heet een sector verzorgend. Tussen de 33% en 66% was een sector gemengd. Dat betekent dat een sector verzorgend was, maar een belangrijk
stu wend component had. Bij een oververtegenwoordiging van meer dan
66% was een sector stuwend. De brede marges die Knotter hanteert bij deze
zogenaamde minimale-vereistenmethode zijn bedoeld om de verschillen in
de koopkracht per stad te neutraliseren (zie verder appendix 1). Hieronder
zuBen slechts enkele uitkomsten van de berekeningen vermeld worden.
Grafiek 1 Beroepsbevolking per sector, uitgezonderd de nijverheid in procenten van de totale beroepsbevolking in Amersfoort, 1889-1930. Bron: beroepstellingen, zie notenapparaat.
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Volgens P. Kooij verdwenen omstreeks 1900 de regionale economische systemen, om plaats te maken voor een economie op nationale schaal. 'De steden buiten de rands tad, die voordien het centrum waren van een relatief gesloten verzorgingsgebied, kregen en benutten mogelijkheden om op een
grotere markt gerichte economische functies te ontwikkelen. Er vond als het
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ware specialisatie plaats'. JO Bepaalde econornische sectoren in die steden
vertoonden een onevenredige groei. Gebeurde dit ook in Amersfoort?
De eerste sector die in Amersfoort een onevenredige groei liet zien na
1890 was de sector overheid. Het aantal werknemers in deze sector groeide
met 70% in tien jaar tijd, terwijl de beroepsbevolking nog niet met 30% toe11
nam. In de pasgebouwde kazernes werden honderden beroepsrnilitairen
12
gelegerd. Rond 1900 was het Ministerie van Oorlog, met ruim 12% van
de beroepsbevolking in dienst, de grootste werkgever van Amersfoort. Na
1900 nam het aantal beroepsmilitairen af, tot het in 1930 nog maar 5% van
de beroepsbevolking uitmaakte (bij de overheid werkte toen 6,9% van de
beroeps bevo lking).
Hoe groot de econornische betekenis van de sector overheid was, kan beter bepaald worden met behulp van de rninimale-vereistenmethode. Het
percentage van oververtegenwoordiging was 97% (zie appendix 1, tabel 1,
kolom 4). Daarmee was deze sector de enige grote stuwende sector in
Amersfoort in 1899, maar ook in 1930 was deze sector nog van een relatief
grote betekenis en waarschijnlijk ook stu wend te noemen. 13

Tabel 1 Aantal werknemers in dienst van de overheid in Amersfoort en het
percentage beroepsmilitairen daarvan.

overheid
% rni1itairen

1889
605
79%

1899
1023
84%

1930
1010
68%

De andere grote sectoren en bedrijfstakken waren gemengd of verzorgend in
1899. De bouw en de sector handel waren gemengd met percentages van
respectievelijk 42% en 37%. De hoogte van de percentages geven aan, dat
de componenten stu wend in deze sectoren niet veel voorgesteld kunnen hebben. De bouw die tot 1889 spectaculair groeide, was over het hoogtepunt
heen. Na 1889 nam het aantal werknemers in deze bedrijfstak relatief af (na
1899 was dit deels een statistische afname, zie verder).
De spoorwegen waren aangelegd, de kazernes waren afgebouwd; de absolute groei Jiep meer in de pas met de groei elders in het land, waar net zoals in
Amersfoort de sociale woningbouw langzaam van de grond kwam. 14 Verkeer (30%) en huiselijke diensten (21 %) behoorden tot de categorie verzorgend. De economische betekenis van deze sectoren was - landelijk gezien zeer beperkt. In de steden, waarmee Amersfoort is vergeleken, waren deze
sectoren eveneens vrij groot.

ESHJb (56) 1993

256

Grafiek 2 Beroepsbevolking nijverheid in Amersfoort per bedrijfstak inprocenten van totale beroepsbevolking, J 889- J 930. Bron beroepstellingen, zie
notenapparaat
50

0

overig

l@ voeding/genotm.
~ textiel

EHEI
E2Zl

metaal

kleding/reinig.
bouw

1889

1899

1930

Na 1900 waren er meer sectoren of bedrijfstakken die een onevenredlge
groei vertoonden. Groeide de beroepsbevolking tussen 1900 en 1930 met
107%, de bedrijfstakken metaal en voedings- en genotsmiddelen en de sectoren onderwijs en verkeer groeiden respectievelijk met 638%, 193%,402%
en 184%. Dankzij deze groei waren deze sectoren voor Amersfoortse begrippen groot geworden. Het aantal werknemers in de handel nam met
126% toe. De overige grote sectoren lieten een veel kleinere absolute groei
zien: de bouw 73%, huiselijke diensten 64% en de overheid groeide slechts
met 7%. Er was hier dus sprake van een relatieve achteruitgang. In deze acht
grote sectoren werkten meer dan 11000 mensen, ongeveer 75% van de beroepsbevolking. Per sector, behalve in het onderwijs, waren meer dan 1000
personen werkzaam.
Ook voor de snelst groeiende bedrijfstakken en sectoren wordt de relatieve
econornische betekenis duidelijker als we de percentages van oververtegenwoordiging bekijken. Deze zijn voor de sector verkeer, de metaal en voeding respectievelijk 51 %, 57% en 63% (1930). Ze zijn gemengd, dat wil
zeggen ze zijn verzorgend met een belangrijk stu wend element. De groeiende werkgelegenheid in de sector onderwijs in Amersfoort zal er niet toe geIeid hebben, dat deze sector stuwend was of gemengd in 1930, want overal
in het land nam het aantal personeelsleden in het onderwijs met sprongen
toe. IS
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Amersfoort kende in 1930 vier sectoren en/of bedrijfstakken met een meer
dan plaatselijke betekenis: overheid, verkeer, metaal en voeding. Ongeveer
een-derde van de beroepsbevolking werkte in 1930 in deze sectoren en/of
bedrijfstakken (vergeJijk Enschede, waar nagenoeg 60% van de beroepsbevolking werkzaam was in de bedrijfstakken textiel en kleding). De overige
sectoren en/of bedrijfstakken die voor Amersfoort zelf van grote betekenis
waren (40% van de beroepsbevolking) groeiden niet boven het plaatselijke
belang uit. Zo kende de sector handel in 1930 zelfs een percentage van
ondervertegenwoordiging van 15%, terwijl volgens de beroepstelling meer
dan 2000 mensen in deze sector hun brood verdienden, bijna 14% van de
beroepsbevolking (vergelijk de metaal, waar ongeveer 1500 mens en werkten omstreeks 1930). De groei in de sector handel was desondanks niet gering en vermoedelijk een gevolg van de verbetering van de koopkracht.
Welk deel was stuwend en welk deel was verzorgend in de drie gemengde
sectoren die Amersfoort rijk was? De ontwikkelingen in de sector verkeer
en de bedrijfstak metaal in Amersfoort zijn sterk met elkaar verbonden,
dankzij de aansluiting van Amersfoort op het spoorwegennet. Ret toenemend gebruik van de spoorwegen vooral na 1895, toen de inkomens stegen
en het treinkaartje betaalbaar werd voor meer mensen, had positieve gevolgen voor het personeelsbestand bij de Spoorwegen in heel Nederland, maar
ook voor Amersfoort. 16 Al in 1899 werkte 50% van de beroepsbevolking in
Amersfoort in de sector verkeer in de categorie 'spoor en tram'. Aile steden
waarmee Amersfoort wordt vergeleken waren aangesloten op het spoorwegennet, maar in geen van de steden, uitgezonderd Utrecht, was in 1899 het
aantal werknemers bij de Spoorwegen zo hoog als in Amersfoort.
Ook in 1930 werkte ruim 50% in de sector verkeer bij de NS.17 De andere
werknemers in deze sector werkten voomamelijk in de expeditie, in de horeca en bij de P1T. Het moge duidelijk zijn dat deze laatsten tot het component verzorgend gerekend moeten worden en de Spoorwegen het stu wende
component was.
In Amersfoort was sinds het einde van de1ge eeuw een kleine spoorwegwerkplaats gevestigd. Hier werden goederenwagons aan een onderhoudsbeurt onderworpen. De mensen die hier werkten, werden bij de beroepstelling in de bedrijfstak metaal ingedeeld. In 1901 werkten daar ongeveer 40
personen. 18 Ais gevolg van een massale verhuizing vanuit Haarlem, waar
ook een spoorwegwerkplaats was gevestigd, naar Amersfoort, nam het aantal werknemers drastisch toe. In 1904 werkten al 180 mensen op de werkplaats. 19
Omdat het aantal treinreizigers, bij tussenpozen flink groeide en de werkplaats er werk bij kreeg, zeker toen de overige herstelplaatsen voor goederenwagons elders in het land werden gesloten, kon het aantal werknemers
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bij de Spoorwegen in Amersfoort verder toenemen?O In 1930 werkten ruim
1250 mensen bij de Nederlandse Spoorwegen in Amersfoort, waarvan ongeveer 400 bij de werkplaats. Dit was ongeveer 9% van de beroepsbevolking.
De NS was de grootste werkgever van Amersfoort geworden.
De groei in de bedrijfstak metaal, die dus voor een belangrijk deel werd
bepaald door de Nederlandse Spoorwegen, is eigenlijk wat geflatteerd. Een
deel van de groei is te danken aan een andere rangschikkiing van de beroepen. De mensen die zich bezig hielden met het aanleggen van water- en gasleidingen werden in 1899 geteld bij de bedrijfstak bouw. In 1903 vielen
deze mensen onder het metaalbedrijf. Bovendien waren er in Amersfoort in
1930 twee grote bedrijven in deze bedrijfstak, die zich bezig hielden met de
aanleg van centrale verwarming en derhalve eveneens aan de bouw gelieerd. 21 Dat betekent niet dat ook de berekening vol gens de minimale-vereisten methode mank gaat. De indeling is namelijk in alle steden hetzelfde.
De bedrijfstak metaal was in 1930 volgens de letter der wet gemengd,
want het percentage van oververtegenwoordiging was 57%. De spoorwegwerkplaats en de categorie 'aanleg van centrale verwarming' waren echter
belangrijke stuwende componenten, net zoals de categorie 'fietsenfabricage'. Ongeveer 60% van de beroepsbevolking in de metaal werkte in deze categorieen. De overige 40% werkte in kleine bedrijven, waarvan de uitstraling niet verder reikte dan de gemeentegrens.
Voedings- en genotmiddelen werden aan het begin van deze eeuw door
Nederland op grote schaal uitgevoerd. Van de hoeveelheid uitgevoerde goederen in 1928 werd 43 % in deze bedrijfstak geproduceerd?2 Door de stijging van de inkomens na 1895 kon men zich naast de eerste levensbehoeften, de meer luxe consumptiegoederen veroorloven. De beroepsbevolking in
de categorie genotmiddelen-productie groeide het sterkst in deze bedrijfstak
in Nederland. 23
Ook in Amersfoort groeide de werkgelegenheid in deze categorie na 1900
erg sterk. Vier grote fabrieken werden in 1930 tot deze bedrijfstak gerekend,
te weten een sigarenfabriek, een bierbrouwerij, een koekjesfabriek (voorheen broodfabriek) en een vleeswarenfabriek. Waarom deze bedrijven zich
in Amersfoort vestigden laat zich makkelijk raden. De bederfelijkheid van
sommige producten vereisten een snel transport. Amersfoort lag aan een
kruispunt van spoorwegen, dus de goederen konden snel in het hele land
verspreid worden. In 1930 hadden de vier bedrijven bijna 800 mensen in
dienst, ongeveer 55% van het totaal der werknemers in deze bedrijfstak.
Deze fabrieken behoorden tot het stu wende deel van de bedrijfstak. De bedrijfstak was in 1930 meer stu wend dan verzorgend. Het stuwende element
werd nog eens benadrukt door de export van bier en tabak door Amersfoort24
se bedrijven naar het buitenland.
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Mechanisatie in Amersfoort

Wat is industrialisatie? Industrialisatie betekent de opkomst van het gemechaniseerd bedrijf in de nijverheid. Dit is een bedrijf waar minimaal tien
mensen werken en waarin niet-bezielde krachtbronnen worden gebruikt.
Anders gezegd industrialisatie hield in dat de handarbeid in bedrijf of
huisnijverheid voor een belangrijk deel werd vervangen door fabrieksmatige
productie.25 Meestal ging het gebruik van niet-bezielde krachtbronnen in een
bedrijf samen met de concentratie van veel werknemers in dat bedrijf, omdat
het gebruik van stoommachines, waarmee doorgaans de energie voor de
aandrijving van de werktuigen werd opgewekt, pas rendabel werd bij een
hoge productie. Maar dit noodzakelijke verband verdween aan het eind van
de 1ge eeuw, toen het gebruik van de relatief goedkope benzine-, gas- en
electromotoren opkwam.
Hoe is vast te stellen of een stad industrialiseerde in de vorige en aan het
begin van deze eeuw? Ten eerste door te kijken naar de verandering in de
omvang van de beroepsbevolking in de nijverheid. Ten tweede door de verandering in de omvang van de bedrijven in de nijverheid te meten. Ten derde door te kijken naar de ontwikkeling van het totale vermogen van de nietbezielde energiebronnen in de bedrijven.
Over de omvang van de beroepsbevolking in de nijverheid is al het een en
ander geschreven. Op grond van de groei die na 1900 plaats yond, kan men
conc\uderen dat de mechanisatie na de eeuwwisseling in Amersfoort was
begonnen.
Tabel 2 Ontwikkeling van de omvang van de bedrijven in de nijverheid in
Amersfoort 1891-1930. 26
1911

1919

1930

J
22
6

2
483
567

2
1
30 616
13 1064
263

J
2
64 1223
15 1651
2 788

7

150
1963

3662

1891
omvang
10-50 prs.
> 50 prs.
> 200 prs.
onbekend
totaal

J
5
1

2
136
68

204

1200

Toelichting. Kolom 1: aantal bedrijven, kolom 2: aantal personen. In 1891
was het precieze aantal bedrijven met tien tot vijftig werknemers onbekend,
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omdat men een andere inde1ing hanteerde. In 1911 is het aanta1 werknemers
bij de werkplaats van de Spoorwegen geschat op 200. In dat jaar was de indeling nogal vaag. Nietternin geeft de tabe1 een goed beeld van de ontwikkeling.
Ook het aanta1 grote bedrijven nam na 1900 toe. In 1891 werkte nog geen
10% van de beroepsbevo1king in de nijverheid in bedrijven van meer dan
tien personen. Dit percentage ging rap ornhoog naar 35% in 1911, 42% in
1919 en meer dan 60% in 1930. Tabel 3 behoeft geen nadere uit1eg. Deze
bevestigt de bevindingen van tabel 2: er werd in Amersfoort gemechaniseerd na 1900. De vraag is echter of deze ontwikkeling parallel liep met de
ontwikkelingen elders.
27
Tabel 3 Aantal pk in Amersfoortse nijverheidsbedrijven 1866-1930.

jaar
pk

1866 1891 1901 1911 1919 1930
12
193 432 735 2617 4984

De beste methode om te achterhalen of Amersfoort achter bleef in de ontwikkelingen, is de mechanisatie in een aantal steden te meten en te vergelijken . In het navo1gende vindt deze verge1ijking plaats voor het jaar 1930. In
tabe14 is de omvang van de beroepsbevo1king in de nijverheid in 1930 in de
steden naast elkaar gezet. Wat opvalt is dat Enschede een zeer klein aantal
mensen te1de dat werkzaam was in de dienstensector. Enschede was zonder
meer een industriestad. Gouda, waar ruim 50% van de beroepsbevolking
werkzaam was in de nijverheid, kwam op een goede tweede plaats. Amersfoort was in vergelijking met Enschede geen industriestad. Afgezien van het
feit dat de omvang van de beroepsbevolking in de nijverheid niet alles zegt,
laat de tabel zien dat Amersfoort niet de enige stad was die erg van Enschede afweek in 1930.
Een tweede manier om een indruk te krijgen van de mate van industrialisatie is het meten van de omvang van de bedrijven. In het voorafgaande is
al geschreven dat er tussen de omvang van de bedrijven en de mate van mechanisatie een positief verband bestond, al verdween dit verband langzamerhand.
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Tabel 4 Aantal mensen dat werkt in de nijverheid volgens de bedrijfstelling

van 1930 in procenten van de bevolking en in procenten van de geschatte
beroepsbevolking in vijf Nederlandse steden.

Enschede
Gouda
Zwolle
Alkmaar
A'foort

1
38%
22%
14%
14%
14%

3

2
23300
11700
11300
11300
15400

19928
6467
4072
4072
5475

4
85%
55%
36%
36%
35%

Toelichting. Kolom 1: aandeel dat werkt in de nijverheid in procenten van
de bevolking. Kolom 2: geschatte beroepsbevolking.28 Kolom 3: aantal werknemers in de nijverheid volgens de bedrijfstelling. Kolom 4: aandeel van de
beroepsbevolking werkzaam in de nijverheid volgens de bedrijfstelling in
procenten van de geschatte beroepsbevolking.
In grafiek 3 komt dat verband duideJijk tot uitdrukking. In Enschede waar
het grootste deel van de beroepsbevolking in de nijverheid werkte, waren de
bedrijven in de nijverheid eveneens in omvang het grootst. In Enschede was
meer dan 60% van de beroepsbevolking in de nijverheid werkzaam in bedrijven met meer dan 200 werknemers. In Amersfoort lag dat percentage
onder de 20%. Opvallend is in deze grafiek dat de verschillen tussen Gouda
100

80

60

Enschede

Gouda

_

bedr' 200 personen

El333I

bedr' 10 personen

Zwolle

EZZl

Alkmaar

A'toort

bedr' 50 personen

Grafiek 3 Omvang bedrijven in vijf steden (1930). Bron: bedrijfstelling 31

december 1930. (Den Haag 1935)
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Grafiek 4 Mechanisatiegraad in vi}! steden (1930). Bron: bedrijfstelling 31
december 1930. (Den Haag 1935)
en Amersfoort gering zijn, terwijl volgens tabel 4 in Gouda toch relatief veel
mensen in de nijverheid werkten in 1930.
De derde methode om de industrialisatie te meten is de berekening van de
mechanisatiegraad. De mechanisatiegraad is het aantal pk per 100 personen
voortgebracht door niet-bezielde energie-bronnen (inclusief benzine, -gas en
electromotoren). Grafiek 4 laat het aantal pk per 100 inwoners zien, het aantal pk per 100 werknemers in de nijverheid en het aantal pk per 100 werknemers in de - volgens de bedrijfstelling - belangrijkste bedrijven. De mechanisatiegraad is in aile gevallen in Amersfoort het laagst. Amersfoort lijkt
in 1930 het minst gemechaniseerd.
Deze berekeningen hebben echter hun beperkingen. De mechanisatiegraad
is namelijk een verhoudingscijfer. Indien in een bepaalde sector relatief veel
mensen werken in verhouding tot het totale vermogen van de energiebronnen, is de mechanisatiegraad automatisch relatief laag. Daarom is het van
belang om naast de mechanisatiegraad ook de relatieve omvang van een sector te kennen. In tabel 5 zijn beide per sector voor een aantal steden weergegeven.
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Tabel 5 Aantal werknemers per bedrijfstak per 1000 inwoners en mechanisatiegraad per bedrijfstak in vijf steden in 1930. 29
Alkmaar
sector
aardew.
grafisch
bouw
chemie
hout
kleding
leer
metaal
papier
textiel
voeding

1

2

9 88
28 36
2 110
7 250
18 42
4 31
26 103
35
49
44 173

Zwolle
1

11
20
3
6
20
7
43
1
2
27

Gouda

2

1

73
99
84
176
31
188
171
33
2
140

25
8
35
24
18
35
4
16
3
89
37

Enschede

2

1

55
4
65
163 22
163
187
4
56 46
4
7
50 32
108
3
15 750
85 14

2

A 'foort
1

2

62
5 68
74 26 31
127
7 143
215
6 192
24 15 34
27
3 16
104 37 95
37
35
251 501 49
165 36 133

Toelichting. Kolom 1: aantal werknemers per bedrijfstak per 1000 inwoners
(afgerond). Kolom 2: aantal pk per 100 werknemers per bedrijfstak.
Men ziet dat de relatieve betekenis van de bedrijfstakken metaal en voeding
in Amersfoort niet gering is. Niet aileen werkten hier veel mensen, maar
ook was het productie-proces vermoedelijk modern. De andere belangrijke
bedrijfstak; de bouw was minder gemechaniseerd. Er waren in Amersfoort
in de bedrijfstak bouw weinig gemechaniseerde fabrieken en aannemingsbedrijven van formaat.
Tabe16 Vergelijkende staat van de mechanisatie in vijfsteden in 1930. 30

Enschede
Gouda
Zwolle
Alkmaar
A'foort

1
8
18
26
32
27

2
54
70
89
85
80

3
19
8
7
5
7

4
176
51
28
16
16

5
65
12
9
6
7

Toelichting. Kolom 1: aantal werknemers werkzaam in bedrijven zonder
krachtvoertuigen in procenten van totaal aantal werknemers in de nijverheid. Kolom 2: pk geleverd door energiebronnen anders dan stoommachines
in procenten van totaal aantal pk in de nijverheid. Kolom 3: gemiddeld aantal personeelsleden per bedrijf in de nijverheid. Kolom 4: gemiddeld aantal
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pk per bedrijf met krachtvoertuigen. Kolom 5: gemiddeld aantal pk per bedrijf in de nijverheid.
Amersfoort was in 1930 geen omvangrijke industriestad. Slechts een enkele
bedrijfstak had een industrieel karakter. Maar ook de steden Alkmaar en
Zwolle werden niet gehuld in de rook van dampende fabriekspijpen. Zelfs in
Gouda, waar meer dan 50% van de beroepsbevolking in de nijverheid werkte, was niet op grote schaal gei"ndustrialiseerd. In deze steden ontbrak het
industriele grootbedrijf. Ondanks het veelvuldige gebruik van de benzine-,
gas en electromotoren, kan men deze steden niet gei·ndustrialiseerd noemen.
Eigenlijk was alleen Enschede een industriestad in 1930. Deze conclusies
worden nog eens bevestigd door tabel 6.
De economische structuren van de steden kunnen, op grond van de bovenstaande tabellen en grafieken, als voigt gekarakteriseerd worden. Enschede
was van de vijf steden de enige industriestad. Gouda had een sterk ontwikkelde industriele nijverheid. De stad telde een groot aantal middelgrote
bedrijven (met meer dan vijftig werknemers), maar het aantal grootbedrijven was gering. De steden Alkmaar, Zwolle en Amersfoort kenden een
nijverheid, waarvan een beperkt aantal bedrijfstakken een industrieel karakter hadden. Er waren meer overeenkomsten tussen deze laatste steden. AIle
drie hadden een sterke sector verkeer. Zowel in Zwolle als in Amersfoort
waren de Spoorwegen een belangrijke werkgever. Ook in Zwolle was een
spoorwegwerkplaats gevestigd. In de drie steden waren de dienstensector en
de handel in vergelijking met Enschede goed ontwikkeld.
Tabel 7 Aantal personen werkzaam in de sector verkeer per 1000 inwoners.31

jaar
1899
1930

M'burg
38
30

H'sum
23
26

Alkm.
30
60

Gouda
31
26

Zwolle
64
74

Ensch.
16
26

A' frt
29
52

Industrialisatie was geen algemeen verschijnsel na 1890. Veertig jaar na
1890 waren veel provinciesteden nog niet gelndustrialiseerd.
Inkomensontwikkeling in Amersfoort na 1895

De inkomensontwikkeling in Amersfoort kan geschetst worden met behulp
van de gegevens betreffende de inkomstenbelasting, die vanaf 1895 werd
geheven in Amersfoort en waarvan een aantal kohieren volledig is overge-

BRUSSE AMERSFOORT 1890-1930

265

leverd (zie appendix 2). Het gaat hier slechts om de nominale inkomensontwikkeling van loontrekkenden en zelfstandigen. Voor de volledigheid en om de cijfers uit Amersfoort beter te kunnen interpreteren wordt
hieronder een korte beschrijving van de reele inkomensontwikkeling in Nederland gegeven. Het onderzoek naar de prijsindexcijfers vertoont echter
emstige tekortkomingen, maar is toch voldoende om de cijfers uit Amers32
foort in een juist daglicht te stellen.
Na 1890 gingen de nominale 10nen sneller ornhoog dan in de voorafgaande
periode. Omdat de prijzen van de landbouwproducten zich nog in een dalende trend bevonden, namen tevens de reele 10nen toe. Na 1897 herstelden de
prijzen van de landbouwproducten zich, maar niet alleen die prijzen gingen
omhoog. In veel gevallen stegen ook de huren. Vanaf 1900 nam daarom het
reeJe loon niet meer toe. Gedurende de ooriog en vooral na 1916 ging het,
als gevolg van de algehele schaarste, met de reeie inkomens snel bergafwaarts. De prijsstijging na 1910 komt tot uitdrukking in de indices van de
kosten van levensonderhoud in Amsterdam. Vit deze cijfers blijkt dat de
prijsstijgingen doorzetten tot 1920 (indexcijfer: 221). Sinds 1911 (indexcijfer: 100) waren de prijzen meer dan verdubbeld. Met name de lagere
inkomensgroepen hadden te lijden van de stijgende prijzen. Er moest bezuinigd worden op vlees, koffie, thee en kruidenierswaren. De koopkracht was
op haar dieptepunt in 1918, het reele inkomensniveau lag vermoedelijk zelfs
onder dat van omstreeks 1900.
Na de oorlog leefde de economie op. De prijzen stegen, maar de inkomens
stegen sneller. De opleving was echter van korte duur en bleek een laatste
stuiptrekking te zijn van de lange hausse die na 1895 was begonnen. Het
reele inkomen daalde na 1922. Dat duurde tot 1926. Daama trad een licht
herstel op tot na de beurskrach van 1929. Pas na 1930 sloeg de crisis echt
toe. De werkloosheid groeide, de prijzen en lonen duikelden naar beneden,
maar het besteedbaar inkomen kon nog iets toenemen. 33
Voor het onderzoek in Amersfoort is voor een drietal jaren het aantal
inkomstenbelasting-betalers gerelateerd aan de beroepsbevolking. Voor een
uitgebreide toelichting wordt verwezen naar appendix 2. Het resultaat is in
de tabellen 10, II en 12 weergegeven. In tegenstelling tot wat Schrage c.s.
hebben gedaan, is dat in de tabellen de inkomensontwikkelingen in de takken van nijverheid en de sectoren landbouw, handel, verkeer, onderwijs en
overheid afzonderlijk met elkaar zijn vergeleken. Bovendien behelst de onderstaande vergelijking gedeeltelijk een andere peri ode. Daarboven werden
niet aileen de inkomens van de loontrekkenden, maar ook van de zelfstandigen bij het onderzoek betrokken.
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Natuurlijk is de reikwijdte van de bevindingen beperkt, omdat het alleen
de inkomensontwikkeling in Amersfoort betreft en ook omdat slechts de inkomens in een drietal steekjaren zijn vergeleken. Toch kunnen de inkomensverschillen per sector in Amersfoort in 1895, 1907 en 1920 en de ontwikkeling van de inkomens in die peri ode zich in heel Nederland hebben voorgedaan, aangezien de ontwikkelingen na 1913 ook grotendeels parallel liepen
(zie verder).
Tabel 10 Het aantal inkomstenbelasting-betalers in Amersfoort per bedrijfstak en sector met meer dan 100 werknemers in 1920 in procenten van
het totaal aantal werknemers per bedrijfstak en sector, exclusief gehuwde
vrouwen in de jaren 1895, 1907 en 1920. Bron zie appendix 2.

sector
grafisch
bouw
chemie
hout
kleding
leer
metaal
textiel
voeding
landbouw
handel
verkeer
onderwijs
verpleging
huisl.dnst.
overheid

1895

1907

14

25
14

13
15

21
8
57

42
5
23
18
33
38
60

28
36
40
45
62

52

70

1920
100
68
16
86
47
75
69
31
29
34
54
100
68
20
4
100

In 1895 betaalde iedereen die meer dan een 500 gulden per jaar verdi en de in
Amersfoort inkomstenbelasting. Van veel mensen was het inkomen lager
dan dat bedrag. Daarom hoefden deze mensen geen belasting te betalen. Uit
tabel 10 blijkt dat het aantal belastingbetalers en dus de welvaart per sector
sterk kon verschillen. Men ziet dat eind 1ge eeuw binnen de nijverheid de
inkomens in de bedrijfstak metaal vermoedelijk relatief hoog waren. In de
overige bedrijfstakken, met name de grafische sector, de bedrijfstak chemie
en de textiel waren de inkomens verhoudingsgewijs laag. Uit de tabel blijkt
ook dat in de sectoren onderwijs en overheid het aantal belastingbetalers ta-
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melijk hoog was, hoger zelfs dan in de bedrijfstak metaal. Juist voor Amersfoort, waar de overheid rond de eeuwwisseling de grootste werkgever was,
moet dit van belang geweest zijn.
De algemene groei van de inkomens na 1895, maar vooral na 1918, komt
in de tabel uitdrukking. De groei was per sector verschillend. De snelle
groeiers tot 1907 waren de bouw, metaal, landbouw en overheid. De langzame groeiers waren de bedrijfstakken kleding, voeding, handel en verkeer.
Na 1907 lijkt de groei van de inkomens meer verspreid, maar de verschillen
tussen de sectoren werden groter. Opvallend is de toename van het aantal
belastingbetalers in de sectoren verkeer en overheid. Hoewel we de cijfers
niet al te "letterlijk" mogen nemen, betaalde in 1920 een relatief zeer groot
aantal mensen in de laatst genoemde sectoren inkomstenbelasting, een duidelijke aanwijzing dat de inkomens verhoudingsgewijs erg hoog waren.
De toename van het aantal belastingbetalers in de bedrijfstak metaal na
1895 is voor een groot deel te danken aan de Spoorwegen. De inkomens in
de spoorwegwerkplaats waren hoger dan de gemiddelde inkomens in de
bedrijfstak. Daardoor werd het gemiddelde in de bedrijfstak metaal positief
bei'nvloed. 34 De groei van het aantal belastingbetalers in de bedrijfstak bouw
werd voor een deel veroorzaakt door het toenemende aantal en naar verhouding goedbetaalde werknemers in dienst van Openbare Werken. Deze dienst
verzorgde de openbare hygiene en onderhield de wegen. Het was een overheidsinstelling. De inkomens in de bedrijfstak bouw lagen in het algemeen
onder de inkomens bij de overheid en Spoorwegen. 35
In tabel 10 zijn tot op zekere hoogte de landeJijke verschillen en tendenties
per bedrijfstak of sector herkenbaar, zoals de relatief snelle groei van de inkomens in de bouw en de lage inkomens in de textiel en de bedrijfstak kleding en de stagnatie na 1907 van de inkomens in de landbouw. Maar waren
de inkomens in de bedrijfstak metaal landelijk gezien in 1920 relatief laag,
in Amersfoort waren ze relatief hoog. Amersfoort kon zich gelukkig prijzen
met de spoorwegwerkplaats, het grootste bedrijf in de metaal, waar, zoals
gezegd, de lonen relatief goed waren. De ontwikkelingen van de inkomens
in slechts enkele bedrijfstakken vertoonden een sterk afwijkend beeld.
Wat in tabel 10 ook naar voren komt is de achterblijvende inkomensontwikkeJing in de sector handel na 1907. In tegenstelling tot wat
Schrage c.s. suggereren over de ontwikkelingen in Nederland, gingen de
loonontwikkelingen in menige bedrijfstakken in de Amersfoortse nijverheid
sneller dan in de sector handel. De snellere inkomensgroei die zij constateren in de sectoren verkeer en handel samen ten opzichte van de nijverheid,
kwam in Amersfoort voor het grootste deel voor rekening van de sector verkeer. 36
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In de tabellen 11 en 12 is andermaal en beter zichtbaar dat de inkomensverschillen in en tussen de sectoren erg groot waren. Men kan ook zien dat de
inkomens tussen 1895 en 1920 overeenkomstig de landelijk trend enorm
waren gegroeid. Maar, zoals men weet, geeft deze groei een wat gefiatteerd
beeld. De hoge inkomens omstreeks 1920 waren een gevolg van een oververhitte economie. Nadien zakten de inkomens over de gehele linie weer
snel.
Tabel 11 Indeling beroepsbevolking (exciusief gehuwde vrouwen) in inko-

mensklassen en in procenten van de beroepsbevolking per bedriJfstak en
per sector in 1895. (Aileen bedriJfstakken en sectoren met meer dan lOa
werknemers.) Bron zie appendix 2.
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De inkomensverschillen lijken in 1920 groter dan 25 jaar eerder. Er heeft
een denivellering plaatsgevonden vanaf 1895. De welvaartsgroei is kennelijk niet iedereen in gelijke mate ten goede gekomen . Deze groei van de inkomensongelijkheid, die waarschijnlijk vooral in de oorIogsjaren en daarna
heeft plaatsgevonden, zou na 1920 weer afnemen. Bepaalde groepen bleven
tussen 1895 en 1920 nagenoeg op hetzelfde inkomensniveau, hetgeen
betekende dat het reele inkomen met sprongen achteruit is gegaan. Ret
achterblijven van de inkomens in sommige bedrijfstakken in de nijverheid is
frappant. Zo is zowel v~~r 1895 als voor 1920 meer dan 70% van de beroepsbevolking in de bedrijfstak voeding in de laagste inkomensklasse (de
niet-belastingbetalers) in te delen, terwijl van de beroepsbevolking in de metaal in 1920 ongeveer 30% in de laagste klasse ondergebracht kan worden
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(1895: ongeveer 60%). Liepen de inkomens in de nijverheid - uitgezonderd
de metaalsector - in 1895 per bedrijfstak niet ver uiteen, in 1920 waren de
verschillen groter. De inkomens in de chemie, kleding, textiel en voeding
waren in 1920 erg laag.
Dat de inkomens in de sectoren verkeer, overheid en onderwijs in beide
steekjaren erg hoog waren in Amersfoort blijkt ook uit de tabellen II en 12.
Dit is overigens zeer opvallend, want in een peri ode van snel stijgende lonen
en prijzen, zou men verwachten, dat de overheid achter dergeJijke
ontwikkelingen aan zou lopen en de inkomensgroei in de betreffende sectoren dientengevolge trager zou zijn. Maar ook daar werden de inkomens snel
aangepast. Ben onderofficier, die in 1909 maximaal 2000 gulden verdiende,
kon in 1920 doorgroeien tot 3100 gulden, en bij de Spoorwegen werden in
1919 belangrijke inkomensverbeteringen gerealiseerd.
Opvallend zijn ook de inkomensverschillen in 1920 binnen de sector handel.
Kennelijk hadden naast de reeds aanwezige kleine winkels een flink aantal
groothandelaren met een omvangrijke omzet zich na 1895 in Amersfoort gevestigd. Sommige handelaren hadden een inkomen van meer dan 10000 gulden. Het aantal groothandelaren had vermoedelijk te maken met de aanwezigheid van de garnizoenen. In 1930 werd volgens de bedrijfstelling 30%
van de handel hiertoe gerekend. Mogelijk dat de toename van het inkomensverschil in de sector handel ten dele een gevolg was van de groei van het
aantal "oweeers" (mensen die tijdens de Eerste Wereldoorlog grote winsten
hadden gemaakt), zoals dat in Amsterdam vermoedelijk het geval was. Juist
in de handel zullen de oorlogswinsten behaald zijn.
De laagste lonen werden uitbetaald in de sectoren verpleging en huiselijke
diensten. De inkomensgroei in deze sectoren was zeer gering. Dat de lonen
Jaag waren in de sector huiselijke diensten blijkt ook uit twee advertenties
waarin om een 'meisje' en een 'meid alleen' wordt gevraagd. Het geboden
salaris was voor de een 130 en de ander 180 gulden per jaar. Daarbij kwam
vermoedelijk kost en inwoning. 37
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Tabel 12 Indeling beroepsbevolking (exclusief gehuwde vrouwen) in inko-

mensklassen en in procenten van de beroepsbevolking per sector in 1920.
8
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Inkomensverschillen per sector en bedrijfstak
Wat zijn de voornaamste oorzaken van de verschillen in inkomens en
inkomensontwikkeling per sector? Een oorzaak is natuurlijk dat de sectoren
eigen conjuctuurbewegingen kenden, die weliswaar grotendeels parallel Iiepen, maar vaak ook een afwijkend patroon vertoonden. Zo vertoonden de
reele inkomens in de landbouw in de Eerste Wereldoorlog en daarna een
tegengestelde ontwikkeling. In de oorlog stegen de reele lonen van de landarbeiders enorm, maar in 1919 trad er een forse daling van de reele lonen in
de landbouw op. De stagnatie in de reeJe lonen van de landarbeiders duurde
tot 1929. Economische crises konden in de ene sector harder toeslaan dan in
de andere. De reele inkomens liepen in Nederland in de bouw na 1930 het
snelst terug. Dit werd veroorzaakt door de afnemende bouwaktiviteiten van
de overheid. Daar stond tegenover dat de bouw het meeste profiteerde van
39
de economische hausse v lak na 1918.
In de economische wetenschap werd in de jaren twintig en dertig het onderscheid gemaakt tussen 'onbeschutte' en 'beschutte' bedrijfstakken en
sectoren. De inkomens zouden tijdens een neergaande conjunctuur in be-
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schutte sectoren beter op peil blijven dan in onbeschutte. Hoewel sommige
beschutte bedrijfstakken en sectoren meer te Iijden hadden van economische
crises dan onbeschutte en het onderscheid daarom terecht door Schrage c.s.
bekritiseerd werd, kon Amersfoort zich toch gelukkig prijzen met twee aanzienlijke beschutte sectoren, namelijk de sectoren overheid en verkeer
(Spoorwegen).40
In deze sectoren werd de prijs van de arbeid veel minder bepaald door het
mechanisme van vraag en aanbod. Een voorgenomen loonsverlaging in deze
sectoren betekende dat er een politi eke beslissing genomen moest worden.
Voor een overheid was het vanzelfsprekend moeilijker om over een dergelijk zaak te beslissen dan een individuele ondernemer. Natuurlijk bleven de
werknemers in de sectoren overheid en verkeer (en de werknemers bij de
spoorwegwerkplaats) loonsverlagingen niet bespaard en vielen er zelfs ontslagen, maar in het algemeen werkte een economische crisis in deze sectoren minder door.41
Andere factoren die de inkomens gunstig of ongunstig beYnvloedden werden
bepaald door plaatselijke omstandigheden. Ten eerste konden de prijzen in
een stad of streek van invloed zijn. De prijsverschillen zuIlen in de uitbetaalde lonen tot uitdrukking zijn gekomen. Zo was de bedrijfstak diamant, waar
de inkomens erg hoog waren, voornamelijk geconcentreerd in Amsterdam
en de bedrijfstak textiel in Twente. 42 In andere sectoren die meer over het
land verspreid lagen zijn deze verschillen niet in de cijfers zichtbaar.
Ten tweede speelde de con curren tie van steden of streken onderling een
rol. Zo werden in Amersfoort de lonen van de weyers omstreeks 1870
vermoedelijk verJaagd, omdat de concurrentie uit Twente te groot werd.43 In
1908 klaagden de kleermakers en de naaisters over de concurrentie van de
confectie bedrijven, waardoor de inkomens terugliepen en het aantal werknemers afnam. De schoenmakers in Amersfoort ondervonden begin 20e
eeuw scherpe con curren tie van de schoenfabrieken die elders waren gevestigd en van de schoen winkels die deze fabrieksschoenen verkochten in
Amersfoort. Veel schoen makers gingen dan ook in inkomen achteruit, al
blijkt dit niet uit de tabeIlen. De modernisering, mechanisatie en de massaproductie elders in het land zetten de inkomens van de ambachtslieden in
sommige bedrijfstakken in Amersfoort onder druk. Toch waren de kleinschalige bedrijven nog niet ten dode opgeschreven. In de bedrijfstak metaal
en hout floreerde het kleinbedrijf, zoals de smederijen en meubelmakerijen.
In de peri ode dat de inkomens van de kleermakers en schoenmakers omlaag
gingen, werd er in deze bedrijven een vooruitgang geboekt. 44
Van belang was ook de mate waarin gebruik werd gemaakt van goedkope
arbeid. Indien in een sector veel vrouwen, jongeren, ongehuwden en onge-
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schoolden werkzaam waren, hoefden de werkgevers relatief minder loon uit
te betalen. Waarschijnlijk was dit een van de belangrijkste factoren. Vee I
ongeschoolden uit Amersfoort vonden werk in de zich snel uitbreidende
bedrijfstak voedings- en genotmiddelen. De groei van deze bedrijfstak werd
voornamelijk bepaald door de vestiging en uitbreiding na 1900 van vier fabrieken. De lage scholing komt tot uitdrukking in en wordt afgeleid van de
lage lonen die in deze bedrijfstak werden uitbetaald. Slechts enkele arbeiders in deze fabrieken verdienden zoveel dat ze inkomstenbelasting moesten
betalen. Degenen die weI belasting betaalden in de bedrijfstak voeding waren voornamelijk de werknemers in de ambachtelijke bedrijven, zoals bak45
kers- en slagersbedrijven.
In hoeverre sexe, leeftijd en burgelijke staat bepalend waren voor de
loonsverschillen tussen de sectoren blijkt als men de tabellen 10 en 13 naast
elkaar legt. De tabellen lijken elkaars spiegelbeeld. Waren de inkomens
laag, dan werkten in die sector veel vrouwen, jongeren en ongehuwden. En
waren de inkomens hoog dan was het aantal mannen dat werkte in de sector
groot. Ook de hoogte van de lonen binnen de sectoren werd gedeeltelijk
door sexe van de werknemers bepaald. Illustratief zijn de loonverschillen in
de bedrijfstak kleding. Een geoefende kleermakersknecht werd in 1908 voor
zijn werk beloond met maximaal 700 gulden per jaar. Een niet minder
geoefende naaister, haar opleiding duurde vier jaar, verdiende maximaal 350
.
46
gu Iden per Jaar.
Tabel 13 Aantal werkende jongeren, (on)gehuwden en (ongehuwde) vrou47
wen in Amersfoort in procenten van beroepsbevolking per sector in 1899.
Sector
grafisch
chemie
hout
kleding
leer
metaal
textiel
voeding
landbouw
handel
verkeer
onderwijs
verpleging
hsl. dnst.
overheid

tim 17 jr. tim 22 jr.
ongehuwd ongehuwd ongehuwd

38
16
38
16
24
26
39
23
8
8
2
3
2
23
3

67
32
51
37
35
40
54
39
18
18
9
26
12
56
35

75
44

57
66
49
56
65
54
39
36
22
83
83
89
67
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25
56
43
34
51

2
0
14
58
1
1
34
2
5
17
6
60
94
95
2

44

35
46
61
64
78
17
17
II

33

gehuwde
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II

1
1

2
2
2
12
5
1
11

8
1
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De mate waarin gebruik werd gemaakt van de arbeid van vrouwen, jongeren en geschoolden was niet alleen bepalend voor de hoogte van de 10nen,
maar zou ook de 100nsontwikkeling tussen 1895 en 1920 bepaald kunnen
hebben. Een werkgever zou namelijk geschoolde, oudere en gehuwde mannelijke werknemers hebben kunnen vervangen door jongeren, vrouwen en
ongeschoolden, waardoor z'n loonkosten omlaag gingen. 48 Een dergelijke
ontwikkeling is voor Amersfoort niet aan te tonen, maar de 100nsontwikkeling werd wei degelijk beinvloed door het aantal ongeschoolden, jongeren
en vrouwen dat werkzaam was in een sector.
Ret aantal ongeschoolden in de bedrijfstak voedings- en genotmiddelen
groeide sneller dan het aantal geschoolden, waardoor de inkomensgroei in
deze bedrijfstak achter bleef. En in andere sectoren waar relatief veel gebruik werd gemaakt van de arbeid van vrouwen en jongeren namen de inkomens relatief minder snel toe. In een aantal sectoren bestond dit verband niet
zo duidelijk. Bijvoorbeeld in de sector onderwijs, waar 60% van de
beroepsbevolking vrouw was, waren de inkomens relatief hoog. En ondanks
dat in de sector overheid veel jongeren en vooral ongehuwden werkzaam
waren, waren de inkomens hoog in die sector. De hogere inkomens, die in
deze sectoren werden gerealiseerd, waren natuurlijk een gevolg van de relatief hoge scholing die de werknemers hadden genoten.
Bijna de helft van de beroepsbevolking in Amersfoort was werkzaam in de
bedrijfstakken en sectoren metaal, handel, verkeer, onderwijs en overheid.
Hier waren de inkomens relatief hoog. De elite van Amersfoort en de mensen met de hoogste inkomens in 1920 waren voornamelijk in deze beroepsklassen te vinden. Van de 'top 100' van de bestverdienenden in Amersfoort
in 1920 behoorde 70% tot deze beroepsklassen.49
De sectoren overheid en verkeer en de ten dele door deze sectoren 'groot'
geworden bedrijfstak metaal en de sector handel droegen verhoudingsgewijs
in sterke mate bij aan de welvaart van Amersfoort in de eerste dertig jaar
van de 20e eeuw. Niet aileen de inkomens waren relatief hoog, maar ook het
werkloosheidsrisico, met name in de sector overheid, was geringer.
Siotbeschouwing

De economische structuur in Amersfoort en de relatieve betekenis van de
verschillende economische sectoren laat zich met behulp van de comparatieve methode zeer goed in beeld brengen. Amersfoort telde omstreeks 1930
vier bedrijfstakken en sectoren met een meer dan plaatselijke betekenis: metaal, voeding, verkeer en overheid. In Amersfoort yond een zekere mate van
specialisatie plaats, maar deze was niet zo ver doorgevoerd als in bijvoorbeeld Enschede.
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Slechts twee bedrijfstakken in Amersfoort droegen een industrieel karakter. In de metaal en voeding, die de relatieve groei van de nijverheid na 1900
bepaalden, werkte in 193020% van de beroepsbevolking, maar in feite was
maar 12% van de beroepsbevolking werkzaam bij de grote gemechaniseerde
bedrijven. Amersfoort was geen industriestad in 1930, evenmin als andere
provinciesteden zoals Alkmaar, Gouda en Zwolle.
De grote bedrijven maakten binnen de metaal en voeding het stuwende
component uit. De overige bedrijven in de nijverheid, ook binnen de
bedrijfstakken metaal en voeding, waren gericht op de verzorging van de eigen bevolking. De relatieve groei van deze bedrijfstakken was kleiner dan
de groei van de bevolking van Amersfoort, hetgeen de verzorgende functie
van deze bedrijfstakken onderstreept.
Ongeveer 80% van de mensen die rond 1930 in de dienstensectoren werkzaam waren, werkten in de sectoren verkeer, onderwijs, huiselijke diensten
en overheid. De sector huiselijke diensten werd vanaf 1890 verhoudingsgewijs van steeds minder belang. De sectoren verkeer, onderwijs en overheid
waren enorm gegroeid sinds 1890. Zij hadden de relatieve groei in de dienstensectoren gedomineerd. De grootste werkgevers van Amersfoort waren in
deze sectoren te vinden. Als eerste groeide de sector overheid. Deze groei,
die vooral in het decennium na 1890 plaats Yond, werd door geen andere
sector geevenaard. Na 1900 waren de sectoren verkeer en onderwijs de koplopers in de groei. Dat de sector onderwijs groeide was op zich niet bijzonder. Dat gebeurde in heel Nederland.
Sinds de aanleg van de spoorwegen ging het goed met Amersfoort, zou
men kunnen zeggen. De legering van het grote aantal militairen en de vestiging van een aantal grote bedrijven zijn onder meer hieraan te danken. En
zonder twijfel is de groei van de sector verkeer bepaald door de Spoorwegen. Niet aileen nam de Spoorwegen honderden mensen in dienst, maar
werd de overige dienstverlening in de sector verkeer eveneens gestimuleerd.
De Spoorwegen was de grootste werkgever v·an Amersfoort in 1930. Een
niet gering aantal was voor de Spoorwegen werkzaam in de metaal.
Men kan stellen dat de groeiende welvaart vooral ten goede kwam aan degene die werkzaam was in de dienstensectoren en in mindere mate aan de
werknemers in de metaal. Uitgezonderd de huiselijke diensten, werden binnen deze sectoren door de meesten relatief hoge inkomens verdiend in 1920.
In de sectoren verkeer en overheid beyond zich niemand in de laagste inkomensklasse. In deze sectoren, en ook in de sector onderwijs kan men per
sector een relatief groot percentage onderbrengen in de hoogste inkomensklassen. In de handel konden de inkomens weliswaar ook erg hoog zijn,
maar het merendeel beyond zich toch in de laagste inkomensklasse. De inkomens in de bouw waren eveneens na 1895 sterk toegenomen, maar slechts
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een klein percentage verdiende in 1920 meer dan modaal. In de bedrijfstak
voeding, waar voor Amersfoortse begrippen de mechanisatie erg ver was
doorgevoerd, waren de inkomens extreem laag. De mechanisatie in deze
sector vergrootte waarschijnIijk weI de werkgeIegenheid, maar zorgde niet
voor een reIatieve verhoging van de inkomens. ZoweI in 1895 toen nog geen
4% van de beroepsbevolking in deze sector werkzaam was, aIs in 1920 toen
bijna 10% van de beroepsbevolking hier werkte, beyond meer dan 70% van
de werknemers zich in de Iaagste inkomensklasse.
In het kort en daarrnee specifiek terugkomend op de vragen die aan het begin van dit betoog zijn gesteld: de industrialisatie ging voor een beIangrijk
deeI aan Amersfoort voorbij . De stad kende in 1930 sIechts twee sectoren
met een industrieeI karakter. Dit had geen negatieve gevolgen voor de stad.
Integendeel, de econornische welvaart was voor het grootste deel te danken
aan ontwikkelingen buiten de nijverheid.
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Appendix 1
De minimale -vereistenmethode
Tabel 1 Amersfoort vergeleken met een aantal steden in Nederland in 1899.
0
sector

A'foort minimum

2
3
percen- A'foort tage minimum

4
percentage

5
A'foort minimum

6
percentage

-4,3
-0,1
-2,9
0,3
4,3
-3,0
-5,6
-1,2
1,5
-0,1
-4,4
-5,8
-0,7

0
0
(52)
1
60
(39)
(18)
(92)
18
0
(37)
(68)
(47)
(69)
90
(72)
(8)
59
0
2
(31)
(52)
(83)
3
(7)
(1)
(5)
15
65
(67)
(9)
0
31

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-0,1
0
2,2
34,0
7,2
3.5
19,6
0,1
5,9

0
0
81
82
100
76
78
100
70

-0,3
0
0
17,4
6,2
-0,1
8,6
0
3,1

0
0
0
42
86
(2)
35
0
37

II

4,7
1,9
0,0
0,3
11,3
0,9
17,5
16,6
0,1
35,3
23,8
0,9
0,5
2,9
3,7
5,8
37,4
9,0
45,5
0,1
2,8
0,1
1,0

62
69
0
68
97
100
71
59
100
76
81
100
100
76
97
98
77
100
97
100
46
38
57

-0,3
1,1
-0,7
0,3
10,8
-0,1
6,4
16,6
0
17,3
8,8
0,2
0,2
1,8
1,8
3,9
10,3
8,2
45,7
0,1
1,6
0,2
0,7

(4)
39
(55)
60
93
(10)
26
59
0
37
30
20
34
46
47
64
21
90
97
100
26
38
42

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

-I, I

10,4
-2,3
-2,2
16,6
0
0,9
-13
-1,0
-2,4
0,1
-0,3
-0,1
-2,3
1,4
30,9
-0,2
-0,6
0
0,5

Bron, zie tabel 2.Voor verklaring van de nummers der sectoren zie hieronder. Toelichting. Kolom I en 2 : Amersfoort verge1eken met de steden Middel burg, Hilversum, Alkmaar, Emmen, Gouda, Kampen en Utrecht. Kolom
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3 en 4 : Idem, exclusief Emmen. Kolom 5 en 6: Amersfoort vergeleken met
Utrecht. De berekeningen zijn gebaseerd op het aantal werknemers per sector per duizend inwoners in de verschillende steden. (zie tabel 2)
Bij de minimale-vereistenmethode is het gebruikelijk de omvang van de beroepsbevolking (per sector) in een bepaalde stad als criterium te nemen, en
deze te vergelijken met de beroepsbevolking in andere steden. Het gaat er
om te bepalen of een bepaalde sector stuwend is of verzorgend. In theorie
zijn verzorgende sectoren die, in welke naar verhouding per stad ongeveer
evenveel mensen werken. In een stu wende sector zal het aantal werknemers
verhoudingsgewijs erg afwijken van dezelfde sector in andere steden. Maar
in de praktijk blijkt dat het relatieve aantal werknemers per sector altijd per
stad varieert (zie tabel 2). Dat duidt erop dat per sector een deel verzorgend
is en een deel stuwend. Hoe kan men nu een verzorgende sector onderscheiden van een stuwende? Door het aantal werknemers per sector uit te rekenen per 1000 inwoners. Of een sector (aIleen) verzorgend is of (ook voor
een dee]) stuwend wordt bepaald door de sector in een stad met het minst
aantal werknemers per 1000 inwoners. Er wordt dan vanuit gegaan dat dat
het aantal werknemers is dat minimaal nodig is om een stad te verzorgen.
Verklaring van de nummers der sectoren.
NIJVERHEID
1.
Aardewerk, glas, kalk en stenen.
2.
Diamant en andere edelstenen.
3.
Boek en steendrukkerijen.
4.
Bouwbedrijven, onderhoud wegen, reinigingsdienst, aanleg gas
en waterleiding.
5.
Chemische nijverheid. Kunstmest en lijm.
6.
Hout-, kurk-, strobewerking. Meubels, lijsten borstels en bezems.
7.
Kleding en reiniging. Wandelstokken, parapluies, matrassen
Kappers en zwembaden.
8.
Kunstnijverheid.
9.
Leer-, wasdoek-, rubber- bewerking en fabricage. Schoenen ed.
10.
Oer, steenkolen, turf.
11112/13. Metaalnijverheid. Edelmetaal, smederijen, machine-, instrumenten-, klokken-, rijwielen-, auto-fabricage, spoorwerkplaatsen,
electrotechniek, enz.
14.
Papiernijverheid.
15.
Textielnijverheid.
16.
Gas- en eletriciteitsbedrijven.
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17.

Bereiding van voedings-en genotsmimddelen.

18.
19.

Landbouw.
Visserij en jacht.

20.

Handel, winkels, warenhuizen, grossiers.

DIENSTEN
21 .
Verkeer.
22.
Krediet en bankwezen.
23.
Verzekeringswezen.
24.
Vrije beroepen, artsen, letterkundigen, advocaten, enz.
25.
Onderwijs
26.
Verpleging, verzorging van arrnen ouderen en zieken.
27.
Huiselijke diensten.
28.
Losse werklieden.
29.
Rijksoverheid.
30.
Provinciale overheid.
31 .
Gemeente.
32.
Waterschap.
33.
Kerkgenootschap.
Knotter wijst erop dat aan de gevonden getallen geen absolute waarde gehecht mag worden. Men moet de methode slechts zien als een pragmatische
oplossing 'voor de theoretische en praktische problemen die samenhangen
met het bepalen van de grens tussen stuwend en verzorgend' .52 Het is belangrijk dat de steden (het zg. referentie gebied) die met elkaar worden vergeleken ongeveer dezelfde economische structuur hebben. Amersfoort is
vergeleken met een zevental steden, die muv. Utrecht in 1899 elk ongeveer
20.000 inwoners hadden. Met behulp van de bovengenoemde berekeningswijze is een minimaal verzorgingspatroon vastgesteld. Daarna is bepaald in
welke mate de Amersfoortse beroepsbevolking van dit minimum afweek,
door het verschil van de Amerfoortse beroepsbevolking met de minimaal te
verwachten beroepsbevolking per sector, per 1000 inwoners uit te drukken
in procenten van de Amersfoortse beroepsbevolking. Voorbeeld. Uit tabel 2
blijkt dat Amersfoort in sector 20 46,5 werknemers had per 1000 inwoners.
In Emmen waren in deze sector per 1000 slechts 11,2 personen werkzaam.
Deze 11,2 zou het minimum zijn om Amersfoort te verzorgen. Het verschil
is 35,3, uitgedrukt in procenten van 46,5 is 76% (zie tabel hierboven). Dat
betekent dat Amersfoort in deze sector met 76% is oververtegenwoordigd.
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Tabel 2 Aantal werknemers per sector per duizend inwoners in verschillen-

de Nederlandse steden in 1899.
sect. M'berg

H'sum

I

0,4

2
3
4
5
6
7
8
9
10

5,5
38,1
2,3
8,7
21,7
0,3
7,1

0,3
1,4
5,5
58,7
3,3
4,7
16,3
0,1
7,4

11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

9,9
8,6
7,4
1,5
0,8
1,6
23,9
22,2
0,3
59,2
38,1
1,9
1,1
5,6
2,9
2,8
66,7
1,7
13,6
1,8
8,0
0,5
1,8

Alkm. Ernmen
0,4

0,1
0,5
7,2

8,7
3,2
1,8
0,4
48,9
2,2
18,1
24,8
0,1
43,8
23,3
2,8
1,6
3,1
4,4
2,8
65,1
0,8
1,7

4,1
41,5
2,6
5,9
23,8
0,1
10,3
0,1
7,8
12,6
5,2
0,2
1,4
1,5
38,9
20,7
0,3
74,9
29,6
2,7
1,2
4,9
3,9
2,5
54,8
5,6
12,1

4,4
0,1
1,0

4,7
0,7
1,6

1,1
5,3
0,1
2,5
156,2
2,8
0,8
0,8
0,2
0,3
7,0
105,7
11,2
5,6
1,0
0,1
0,1
10,9
1,9
3,2
0,1
0,7

Gouda Kampen Utrecht A'foort
16,3
0,1
5,3
30,1
26,9
9,2
31,5
6,9
0,1
11,8
3,6
3,5
1,8
16,6
1,5
33,3
12,0
1,0
59,6
31,4
1,9
0,7
2,1
2,3
2,1
40,2
4,1
7,3
0,3
6,1
0,6
1,5

0,7
2,7
23,8
1,0
10,1
18,6
0,2
5,3
0,1
20,6
1,6
3,7
1,5
2,6
1,0
75,S
42,S
7,4
29,2
20,6
0,7
0,3
2,3
2,0
2,4
38,0
4,8
39,9
0,1
7,9
0,2
1,1

4,3
0,1
5,6
40,8
2,9
7,6
30,5
1,3
6,9
0,1
11,9
8,5
1,5
1,6
1,2
3,2
26,7
II,S
0,1
45,6
42,4
1,9
2,9
3,8
4,1
6,1
50,6
7,6
16,5
0,3
6,6
0,2
1,2

2,7
41,2
7,2
4,6
24,9
0,1
8,4
7,5
2,7
0,8
0,5
11,6
0,9
24,S
28,1
0,1
46,S
29,4
0,9
0,5
3,9
3,8
6,0
48,3
9,0
47,4
0,1
6,0
0,2
1,7

Bron: Uitkomsten der beroepstelling in het koninkrijk der Nederlanden, 31
december 1899, deel 6 provincie Utrecht, Den Haag, 1902. N.B. sector 25
aileen bijzonder onderwijs.

In een aantal gevallen is een sector in Amersfoort het minimum. In die gevallen worden de sectoren in Amersfoort gerelateerd aan de sectoren in de
steden die het minimum zouden zijn zonder Amersfoort. Bovenstaande berekening wordt dan als het ware omgekeerd. De resultaten van die bereke-
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ningen staan tussen haakjes. Deze getallen gelden dan als percentages van
ondervertegenwoordiging.
Volgens de graadmeter van Knotter zal sector 20 stuwend genoemd mogen worden. Knotter stelde op basis van zijn onderzoek een aantal gradaties
vast, te weten: bij een oververtegenwoordiging tot 33,3% is een sector nog
verzorgend, indien dit percentage ergens tussen de 33,3% en 66,6% zit, heet
een sector gemengd, pas bij een oververtegenwoordiging van 66,6% of meer
is er sprake van een stu wende sector.
Knotter is tot deze indeling gekomen om de verschillen in de koopkrachtper stad te omzeilen. Immers indien in een stad de bevolking vee I meer heeft
te besteden aan voeding en kleding, zullen de desbetreffende sectoren verhoudingsgewijs belangrijker zijn dan dezelfde sectoren in andere steden
waar de koopkracht van de plaatselijke bevolking minder groot is. Terwijl
het in beide steden om verzorgende sectoren gaat.
Uit kolom 2 van tabel 1, waarin Amersfoort met de zeven steden is vergeleken, blijkt dat bijna elke sector in Amersfoort stu wend is. Als men naar tabel 2 kijkt, ziet men dat dat veroorzaakt wordt door het feit dat in bijna aile
sectoren in Emmen relatief het rninst aantal person en werkzaam zijn. Emmen blijkt een zeer afwijkende econornische structuur te hebben. De stad is
voor een vergelijking met Amersfoort op deze manier niet geschikt. Een beter beeld geeft kolom 4 van tabel 1. Volgens deze kolom kende Amersfoort
in 1899 5 stu wende sectoren. Maar met uitzondering van sector 29, ging het
in elke sector om een (zeer) gering aantal mensen. Een hoog percentage betekent niet altijd dat de sector voor Amersfoort zelf van groot belang was.
Wanneer Amersfoort uitsluitend wordt vergeleken met Utrecht, bestond er
in Amersfoort niet een stuwende sector in 1899. Veel sectoren waren zelfs
zwaar ondervertegenwoordigd. Een conc1usie kan zijn dat ook Utrecht geen
geschikte stad is om op deze manier met Amersfoort te vergelijken (zie ook
noot 7).
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Tabel 3 Aantal werknemers per sector per 1000 inwoners in verschillende

steden volgens de bedrijfstelling in 1930 en de percentages volgens de minimale-vereistenmethode.
sector
aardewerk
graf.
bouw
chemie
hout
kleding
leer
metaal
papier
textiel
gas
voeding
handel
verkeer

Alkmaar

8,9
28,3
2,2
7,2
18,6
4,3
26,3
1,1
2,4
44

106,4
60

Zwolle

Gouda

Enschede

0,2
11,2
20,4
2,8
5,5
20,2
7,3
43
1,2
1,6
5
26,8
81,9
74,1

24,5
7,6
34,8
23,9
17,6
35,1
3,7
15,8
3,4
14,5
6,4
36,9
81,2
25,7

0,4
4,4
22
1,3
4
46,5
3,7
31,9
2,7
251,3
3,1
13,5
67,1
25,4

Bron: Bedrijfstelling 31 december 1930. (Den Haag)

A'foort percentage
0,1
4,7
25,6
6,8
5,8
14,7
3,1
36.7
0,5
4,3
3,2
36,3
56,9
52

6
20
81
31
(21)
(16)
57
(55)
63
25
63
(15)
51
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Appendix 2

Inkomstenbelasting50

In 1895 werd de 'verordening op de heffing van eene plaatselijke directe belasting naar het inkomen' afgekondigd. In dat jaar ken de men in Amersfoort
voor het eerst een inkomstenbelasting. Deze verordeningen werden op verschillende tijdstippen gewijzigd. Voor dit onderzoek zijn gebruikt: de
bovenvermelde verordening, de verordening van 22 januari 1898 en de
verordening van 31 juli 1917, die op 19 augustus 1919 werd aangepast.
Vanaf 1895 werd iedere inwoner van Amersfoort en degene die lang in
Amersfoort verbleef, van wie het inkomen per jaar meer bedroeg dan f500,aangeslagen. Ret inkomen van de gehuwde vrouw werd in het algemeen bij
dat van de man geteld. Kinderen met een eigen inkomen werden, indien ze
genoeg verdienden, apart aangeslagen, ook al woonden ze nog bij hun ouders.
Uit een aangiftebiljet en het belastingkohier van 1895 is op te maken dat
met het inkomen vermoedelijk het zuiver inkomen werd bedoeld. Zuiver inkomen was het inkomen onder aftrek van noodzakelijke onkosten van beroep en andere zakelijke verplichtingen. Deze verplichtingen waren voor
loontrekkenden gering. Dus voor hen lag het zuiver inkomen dicht bij het
verdiende inkomen.
Ret is aannemelijk dat bij de zelfstandigen het verschil (en dus de aftrek)
groter was, maar het is onwaarschijnlijk dat veel zelfstandigen hiermee
fraudeerden. Uit ander onderzoek is gebleken dat de fraude bij belastingaangifte in die tijd beperkt was. 51 Ret belastingkohier van 1895, waarin
van iedere aangeslagene het zuiver inkomen was vermeld, geeft dus een
redelijk betrouwbaar beeld van de inkomensverdeling en de geldelijke welstand van de inwoners van Amersfoort.
In 1898 werd de belastingverordening veranderd. Ouders met veel kinderen en een minimum inkomen, die voorheen belasting moesten betalen, werden nu vrijgesteld van inkomstenbelasting. Daartegenover stond dat de
belastingvrije som voor mensen zonder kinderen werd verlaagd. Relaas had
de de verordening ook consequenties voor de inrichting van de kohieren.
Niet langer werd het zuiver inkomen in de kohieren vermeld, maar het belastbaar inkomen. Dat was het zuiver inkomen verminderd met kinderaftrek.
In het belastingjaar 1907, waarvan vanwege de volledigheid van de bron,
het kohier is gebruikt, waren kinderrijke families met een laag inkomen dus
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niet opgenomen. En mens en die voorheen niet werden aangeslagen werden
dat na 1897 weI. Dit komt de vergelijkbaarheid niet ten goede.
Uit een vergelijking is echter gebleken dat 90% van degenen die in 1897
werden aangeslagen ook in 1898 belasting moesten betalen. Daarbij kwamen dan de belastingbetalers die dankzij de aanpassing van de verordening
in 1898 voor het eerst in dat jaar werden aangeslagen. Hun aantal was groter
dan het verlies van de 10%, zodat het aantal belastingbetalers groeide. De
verandering in de verordening veroorzaakte dus de groei van het aantal belastingbetalers in 1898. Als men hiermee rekening houdt is vergelijking van
de jaren voor 1898 met de jaren daarna heel goed mogelijk.
Niet mogelijk is het om de zuivere inkomens van 1895 te vergelijken met
de belastbare van 1907. Een inkomens-ontwikkeling kan dus niet gegeven
worden. Toch kan indirect wei iets over de inkomens-ontwikkeling gezegd
worden. Namelijk aan de hand van het aantal belastingbetalers. Voor het onderzoek is het aantal belastingbetalers voor een drietal jaren gerelateerd aan
de beroepsbevolking. Op deze manier wordt er enige inzicht verkregen in de
loonsontwikkeling per econornische sector.
Op 31 juli 1917 werd de belastingverordening wederom veranderd. Twee
jaar daarna yond er een aanpassing plaats. De belastingvrije som werd veranderd evenals de kinderaftrek. De verordening kwam er op neer dat
eenieder (uitgezonderd de meeste gehuwde vrouwen) die meer dan noo,per jaar aan zuiver inkomen genoot aangeslagen werd voor de inkomstenbelasting. Het zuiver inkomen werd keurig vermeld in de belasting kohieren. Voor dit onderzoek is het kohier van 1920 gebruikt, omdat dat het enige
volledig overgeleverde kohier van na 1910 is. Dit betekent dat de inkomens
van 1920 wei met die van 1895 kunnen worden vergeleken.
Uit het totaal aantal belastingbetalers in de jaren 1895, 1907 en 1920 is
een steekproef genomen via de systematische trekking. Elke tiende belasting
betaler is in de steekproef opgenomen. Met behulp van de adressenboeken
en bevolkingsregister zijn de beroepen van de belastingbetalers in 1895 en
1907 van de steekproef achterhaald. Het bevolkingsregister, dat wat betreft
de vermelding van de beroepen niet volledig betrouwbaar is, hoefde gel ukkig in een beperkt aantal gevallen geraadpleegd te worden. De beroepen van
de belastingbetalers in 1920 waren gewoon in de kohieren te vinden.
Voor de indeling van de beroepen in sectoren is gebruik gemaakt van de
alfabetische naamlijst der beroepen.52 De indeling werd bemoeilijkt door de
soms vage omschrijving van de beroepen, zoals arbeider en kantoorbediende. Hierdoor is het mogelijk dat bepaalde sectoren meer of rninder groei vertoonden dan in werkelijkheid het geval was. Waarschijnlijk waren veel (fabrieks)arbeiders, die gerangschikt zijn onder de categorie 'Iosse werklieden', werkzaam in de sector voeding. In die sector waren immers de meeste
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fabrieken te vinden. De sectoren 'vrije beroepen' en 'Iosse werklieden' zijn
niet in de tabellen opgenomen. Zo konden de belastingbetalers van de steekproef in beroepsklassen of economische sectoren ingedeeld worden en kon
het totaal aantal belastingbetalers per economische sector vastgesteld worden. Dit aantal kon vervolgens gerelateerd worden aan het totaal aantal
werknemers per sector.
Een ander probleem was het aantal gehuwde werkende vrouwen. Deze
werden namelijk, indien ze een beroep uitoefenden, wei geteid tijdens de
beroepstelling, maar ze betaalden in de meeste gevallen niet zelf hun inkomstenbelasting. Ret aantal gehuwde werkende vrouwen was niet hoog volgens de beroepstelling van 1899. In slechts een klein aantal sectoren was het
percentage iets hoger dan 10% van het totaal aantal werknemers. Natuurlijk
is de arbeid van gehuwde werkende vrouwen systematisch onderschat. Men
moet zich dus realiseren dat het inkomen waar de man belasting over betaalde in een aantal gevallen mede door de vrouw (en kinderen) is verdiend.
Er is vanuit gegaan dat het aantal gehuwde werkende vrouwen tussen
1895 en 1920 niet veranderd is. De beroepsbevolking is voor de jaren 1895,
1907 en 1920 verminderd met hetzelfde percentage gehuwde vrouwen. In de
tabellen is aIleen de potentieel belastingbetalende beroepsbevolking (dus
exclusief gehuwde vrouwen) gerelateerd aan de belastingbetalers.
Een derde probleem zijn de sectoren met een kleine beroepsbevolking.
Elke persoon uit zo'n sector die toevalligerwijs binnen de steekproef valt
telt relatief (te) zwaar mee. Daarom is besloten aIleen sectoren met meer dan
100 werknemers op te nemen in de vergelijking.
Tot slot moet gezegd worden dat de belastingbetalende bevolking uit 1895
en 1907 gerelateerd is aan de beroepsbevolking van een aantal jaren later,
nameIijk van respectievelijk 1899 en 1909. Er wordt vanuit gegaan dat de
veranderingen tussentijds niet groot zijn geweest. Bovendien moet vermeld
worden dat de beroepsbevolking van 1909 en 1920 gereconstrueerd is. Dat
doet echter niets af aan de betrouwbaarheid van de bevindingen. Voor de
verantwoording hieromtrent zie mijn scriptie, bijlage 3. 53
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telde deel van de beroepsbevolking te relateren aan een geschatte totale beroepsbevolking per stad.
De schatting van de totale omvang van de beroepsbevolking stuit op weing bezwaren, zie verder.
Er blijkt dat het niet getelde deel in Amersfoort relatiefhet grootst is. Het is aannemelijk dat het verschil met de andere steden vooral is veroorzaakt door de sector overheid, gezien het grote aantal
mensen in Amersfoort dat werkte in deze sector volgens de beroepstelling van 1930 (beroepstelling 1930 Amersfoort is wei gebruikt). Zie mijn scriptie, bijlage 2. Bedrijfstelling 31 december
1930. (Den Haag 1935) Gegevens per gemeente betreffende de bedrijfsklassen, 31 december
1930. (Den Haag 1946)
14
Marriet Woudenberg, Sociale woningbouw in Amersfoort 1884-1919. (derdejaarsscriptie,
RUU 1984) passim. I.A. de longe, de industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914. (Nijmegen 1976) 196-206
15
Het is niet mogelijk om v~~r de sector onderwijs een percentage van oververtegenwoordiging te geven. Zie eerder. De longe, a. w., 275-285
16
W. van den Broeke, "Preludium op een vijfsporenbeleid (1839-1939)", in: Het spoor, 150
jaar spoorwegen in Nederland. (Amsterdam 1989) 53-62
17
In de Iiteratuur wordt gesproken over de Nederlandse Spoorwegen, maar het bedrijf werd officieel pas in 1937 opgericht. Vanaf 1917 echter werd het bedrijf al onder deze naam geexploiteerd.
Zie W van den Broeke: "Het spoor terug gevolgd. De eerste honderd jaar (1839-1939)", in: Het
spoor, 150 jaar spoorwegen in Nederland. (Amsterdam 1989) 11-51
18
Gemeenteverslag 1901.
19
Amersfoortsche Courant, 1 maart 1904. HooJdwerkplaats Amersfoort in vogelvlucht
(Amersfoort 1983), 6. Volgens het bevolkingsregister was er in 1903 een uitzonderlijk hoog
vestgingsoverschot in Amersfoort. Verslagen van den toestand der gemeente Amersfoort (gemeeteverslagen) 1903.
20
Van den Broeke, "Preludium op een vijfsporenbeleid", 62.
21
Niet iedereen zal zich daadwerkelijk met de aanleg bezig gehouden hebben. Een groot deel
van deze mensen fabriceerde leidingen en verwarmingen. De groepen laten zich niet scheiden.
De Hen, a.w., 3-18.
22
23
1.A. de longe, a.w., (Nijmegen 1976) 217-222
24
Gemeenteverslag 1900.
25
Van Zanden, De industrialisatie van Amsterdam, 12, 13. De longe, a.w., 4. Hetgetal tien is
genomen, omdat de bronnen dit aantal als grens hanteren. Dit is natuurlijk een tamelijk willekeurig
cijfer. Van Zanden hanteert als minimum twintig personen.
26
Bron: gemeenteverslagen 1866-1919 en bedrijfstelling 1930.
27
Bron: gemeenteverslagen en bedrijfstelling 1930. Het aantal pk in 1919 was mogelijk hoger,
omdat in het gemeenteverslag aileen de bedrijven met tenminste 5 pk werden opgenomen. Deze tabel moet met enige voorzichtigheid getnterpreteerd worden. Er bestond in het verleden geen eenduidigheid over de berekening van het vermogen van stoommachines. Van Zanden vraagt zich af
of het berekende vermogen van stoommachines vergelijkbaar is met het vermogen van andere
krachtbronnen. Van Zanden, De industrialisatie van Amsterdam, 96.
28
Deze schatting is noodzakelijk, omdat de bedrijfstelling niet de totale omvang van de beroepsbevolking geeft. Een aanzienlijk deel van de beroepsbevolking werd niet geteld. De schatting
van de grootte van de beroepsbevolking stu it op weinig bezwaren. In het algemeen week de omyang van de beroepsbevolking per tellingsjaar en per stad of streek niet erg van elkaar af (in 1899:
ongeveer 37% van de bevolking). In 1930 was de omvang van de beroepsbevolking in Amersfoort
38%, voor Nederland lag dat percentage op 40%. Er waren echteruitzonderingen, zoals in Twente,
waar het percentage op 45% wordt gesteld (Fischer, Fabriqueurs enfabrikanten, 203). In de tabel
is een percentage van 40% aangenomen, voor Enschede 45%.
V oor de volledigheid dient hier nog vermeld te worden dat bij de bedrijfstelling aileen werknemers

BRUSSE AMERSFOORT 1890-1930

287

die in een bepaalde stad werken geteld werden, terwijl bij een beroepstelling aileen de inwoners
van een stad met een beroep geteld werden. Het verschil werd bepaald door het woon- werkverkeer
over de gemeentegrenzen heen. Vergelijk Amersfoort of Alkmaar (Van Loo, Armelui, 24) waar
het percentage dat werkt in de nijverheid volgens de beroepstelling respectievelijk 42% en 40% is,
met de tabel, kolom 4. Tabel 4 is dan ook slechts bedoeld om de verhoudingen weer te geven.
29
Bron : bedrijfstelling 1930.
30
Bron: bedrijfstelling 1930.
31
Bron: beroepstelling 1899, bedrijfstelling 1930.
32
Peter Schrage, Erik Nijhof, Piet Wielsma, "Inkomensontwikkeling van werkenden en werklozen in Nederland, 1913-1939", in: Tijdschrijt voor sociale geschiedenis, nummer 4, november
1989. Zij waren genoodzaakt slechts gebruik te maken van een Amsterdamse reeks van de kosten
van levensonderhoud om een reele inkomensontwikkeling te geven van werkenden en werkzoekenden in heel Nederland. Ander onderzoek en overgeleverd cijferrnateriaal - ook betreffende
de tijd van v66r 1913 - aangaande dekosten van levensonderhoud achten zij onvoldoende. 352-356
De longe, a. w., 199. Fischer, a. w., 204, 205. Schrage e.a., a. w., 356-359, 373, 384. Schrage
33
c.s. hebben het over het reele inkomen in tegenstelling tot Fischer (die het heeft over reele lonen),
omdat zij de reele inkomensontwikkeling van de loonafhankelijken, dat wil zeggen inclusief de
werklozen, hebben onderzocht. De reele lonen reageerden minder heftig op economische crises
dan de reele inkomens, maar pas na 1930 liepen de ontwikkelingen ver uiteen. De geschetste ontwikkeling zegt dus niets over de inkomensontwikkeling van de zelfstandigen.
34
Waarschijnlijk betaalde iedere werknemer van de spoorwegwerkplaats belasting in 1920.
Dit is op te maken uit het kohier van 1920. Vergelijk dit met het gemiddelde van de sector metaa!.
35
Schrage e.a., "Inkomensontwikkeling", 385. De hoogte van de lonen van de bouwvakkers
kwam in 1920 wei in de buurt van de lonen die de spoorwegen uitbetaalde, maar in 1921 , na de verhoging van de lonen bij de spoorwegen, waren de verschillen weer erg groot.
36
Schrage e.a., a.w., 359, 386.
37
Amersfoortsche Courant, 4 april en 14 mei 1914.
38
In deze tabel is een iets andere inkomensklasse indeling gehanteerd. Dat komt, omdat in
1895 mensen met een inkomen tot f5oo,- waren vrijgesteld van het betalen van inkomstenbelasting
en dat in 1920 de grens getrokken werd bij eenjaarinkomen van f7oo,-. In de tabellen 10 en II zijn
in de eerste kolommen de niet-belastingbetalers gerangschikt.
39
Schrage e.a., a.w., 359-363, 385-387.
40
Schrage e.a., a.w. , 363.
41
Over de crisis bij de Spoorwegen lees: Van den Broeke, a.w., 73-81. In 1921 vond de "grote
uitbranding" plaats. Tweeduizend onderofficieren werden op wachtgeld gesteld. Gedenkboek Ons
Belang 1898-1928 (z.p!., z.j.) 80.
42
Schrage e.a., a.w., 385.
43
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44
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49
Knotter, a.w., 555.
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50
Bron: Gemeente archief Amersfoort (GAA), secretarie-archief overgedragen aan GAA, nr
581714/52111,591714/52112. Kohieren der plaatselijk belasting naar het inkomen, 1895, 1907,
1920, GAA, geen inventarisnummer.
51
Van Loo,a.w., 110.
52
Uitkomsten der beroepstelling van het Koninkrijk der Nederlanden, 31 december 1909.
Tweede deeJ, eerste aflevering. (Den Haag 1912)
Paul Brusse, Welvaart en ekonomiese struktuur in Amersfoort. /850-1930. (Rijksuniversi53
teit Utrecht 1990)

Produktie en arbeidsproduktiviteit in de
voedingsmiddelenindustrie in Nederland
1918-1939
H.1. DEJONG
R.B.M. OUDE VRIELINK

1. Inleiding

De ontwikkeling van de Nederlandse economie in de peri ode van het interbellum is voor veel historici en economen een intrigerend vraagstuk. Vooral
over het hardnekkige karakter van de crisis in de jaren dertig is inmiddels
het nodige gepubliceerd. Opvallend daarbij is dat de meeste studies zijn geschreven vanuit het perspectief van de gehele economie. Verklaringen voor
de lange crisis werden dan ook met name gevonden in coordinatie- en
aanpassingsproblemen van de macro-economische variabelen onderling, al
dan niet veroorzaakt door de economische en monetaire politiek van Colijn. i
Veel weten we inmiddels over deze politiek. Minder weten we echter van de
structuur van de economie en de ontwikkeling daarvan in het interbellum.
Hiervoor is het noodzakelijk om af te stappen van het macro-niveau en nader in te gaan op de diverse sectoren en bedrijfstakken van de economie
afzonderlijk. In dit onderzoek staat een tak van de verwerkende industrie
centraal, namelijk de voedings- en genotmiddelenindustrie.
Over de verwerkende industrie in de peri ode 1918-1940 zijn enkele studies verschenen. De Graaff heeft in 1952 een samenvattend overzicht geschreven van de ontwikkeling in de industrie op het niveau van de bedrijfstakken ? De meest recente bijdragen over de ontwikkeling van de Nederlandse industrie zijn afkomstig van Seegers (1987), Heerma van Voss
(1991) en Schrover (1991). Seegers is er in geslaagd om jaarlijkse indexcijfers van de industriele produktie op bedrijfsklasse-niveau te construeren. Hij
heeft daarmee nieuwe reeksen voor het interbellum samengesteld, op een lager aggregatieniveau dan de bestaande cijfers van het Centraal Bureau voor
de Statistiek. Heerma van Voss heeft in zijn dissertatie tien bedrijfstakken
uitgebreid onder de loep genomen om de effecten van de arbeidstijdverkorting gedurende de jaren twintig te analyseren. Schrover heeft in haar disser-

290

EHSJb 56 (1993)

tatie de arbeidsverhoudingen in de cacao- en margarine-industrie aan de
orde gesteld, overigens voor een veel langere peri ode, namelijk van 1870 tot
3
1960.
De volgende studie poogt een kwantitatieve weergave en analyse te geven
van de produktie- en de produktiviteitsontwikkeling in de diverse groepen
van bedrijven in de voedings- en genotrniddelenindustrie. Zoveel mogelijk
is hierbij gebruik gemaakt van jaarlijkse cijfers. De keuze voor de voedingsen genotmiddelenindustrie komt voort uit een aantal overwegingen. Ten eerste is dit een tak van industrie waarin Nederland reeds een lange traditie
kent. Al in de zeventiende eeuw was de Zaanstreek een industrieel produktiegebied, dat op het terrein van de voedings- en genotrniddelen een unieke
positie innam in Europa. 4 Ten tweede kenmerkte de Nederlandse landbouw,
waar een belangrijk deel van de voedingsmiddelenindustrie haar grondstoffen aan onttrok, zich door een zeer hoge produktiviteit, ook in internationaal perspectiee De vraag laat zich stellen of dit ook voor de daaraan
verbonden industrieen het geval was. Bovendien namen zowel de landbouw- als voedingsmiddelensector een belangrijke exportpositie in. Ten
derde kan de vraag gesteld worden, welke invloed de voedingsrniddelenindustrie heeft ondervonden van de landbouwcrisiswetgeving in de jaren
dertig. De agrarische steunpolitiek in de vorm van subsidies, prijssteun, monopolieheffingen en maal- en menggeboden kan een negatieve uitwerking
hebben gehad op de ontwikkeling van de produktiviteit. Als laatste kan nog
genoemd worden dat enkele voedingsmiddelenindustrieen een relatief homogeen produkt voortbrengen (bijvoorbeeld de meelfabrieken) en zich daarom goed lenen voor een onderlinge vergelijking van de diverse produktiemaatstaven, die gehanteerd worden om de hoogte van de produktie te meten.
Enkele van deze maatstaven zijn bijvoorbeeld de fysieke produktie, het fysieke verbruik, de reele produktiewaarde en de reele toegevoegde waarde.
Door onderlinge vergelijking wordt inzicht verkregen in welke maatstaf het
beste de produktie karakteriseert.
Om de comparatieve positie van de Nederlandse industrie te bepalen is getracht om per bedrijfsgroep het produktiviteitsniveau te vergelijken met dat
van soortgelijke industrieen in Groot-Brittannie en Duitsland. Hoewel nog
gebrekkig geeft dit een beeld van de positie die deze sector in vergeJijking
met de genoemde landen innam. Zowel bij de constructie van de tijdreeksen
als bij de vergelijking tussen de landen is gepoogd aansluiting te vinden bij
de internationale ontwikkelingen op dit onderzoeksgebied.
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2. De voedings- en genotmiddelenindustrie 1921-1938
De voedings- en genotmiddelenindustrie behoorde in het interbellum met de
katoen- en kledingindustrie en de metaalnijverheid tot de grootste bedrijfstakken van de verwerkende industrie in Nederland. In tabel 1 is voor
de jaren 1921 en 1938 een overzicht gegeven van de toegevoegde waarde in
lopende prijzen en in procenten per bedrijfsklasse of -tak, alsmede van de
werkgelegenheid in 1938.
Uit het overzicht valt op te maken dat voeding, kleding en metaal in 1921
gezarnenlijk 75 procent van de totale toegevoegde waarde vertegenwoordigden en bijna 80 procent in 1938. Vooral de voedings- en genotrniddelensector is in deze peri ode gegroeid. In de tussenliggende jaren 1925, 1930 en
1935 bedroeg de toegevoegde waarde van de voedings- en genotmiddelensector respectievelijk 29,7, 30,0 en 42,3 procent van de totale toegevoegde
waarde in de industrie. Deze groei heeft deels te maken met een volume-effect en deels met een prijseffect. De vraag naar primaire levensbehoeften
bleef in de jaren dertig relatief gezien beter op peil dan de vraag naar bijvoorbeeld produktiegoederen. Voorts bleven door steunmaatregelen in het
kader van de landbouwcrisispolitiek de consumentenprijzen voor bepaalde
consumptiegoederen (tarwe, suiker, aardappelen, zuivel) in vergelijking met
andere consumptiegoederen binnenlands op een hoog pei1.6
De werkgelegenheid in de voedingsrniddelensector bedroeg in 1938 volgens berekeningen van Den Bakker 159.940 personen. Op een totaal van
686.422 is dat 23,3 procent van de totale industriele werkgelegenheid (zie
tabel I). Dat de sector tegelijkertijd voor 35,9 procent van de toegevoegde
waarde zorgde geeft aan dat de produktiviteit er in vergelijking met de overige industrieen zeer hoog was.
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Tabel 1.7 Bedrijfsklassen in de verwerkende industrie

Toegevoegde waarde (bruto, marktprijzen) en werkgelegenheid

Standaard Bedrijfsindeling (1974)
20/21

Toegevoegde waarde
Werkzame personen
1921 1938 1921
1938
in 1938
miljoen gulden
procentueel
absoluut proc.

Voedings-en genotmiddelenindustrie

352

508

24.3

35.9

159.940

23 ,3

22

Textielindustrie

153

111

10.5

7.8

65 .317

9,5

23

Kledingindustrie

185

117

12.7

8.3

85.891

12,5

24

Leder- en schoenindustrie

42

35

2.9

2.5

12.790

1,9

Hout- en meubelindustrie

81

46

5.6

3.2

42.680

6,2

26

Papierindustrie

18

35

1.2

2.5

14.327

2,1

27

Grafische industrie,
uitgeverijen

82

65

5.6

4.6

40.339

5,9

Aardolie- en
chemische industrie

74

81

5.1

5.7

31 .735

4,6

Bouwmaterialenindustrie

69

43

4.8

3.0

27.83 1

4,1

368

356

25 .3

25 .1

195 .918

28,5

28

19

1.9

1.3

9.654

1,4

1.452

1.416

100

100

686.422

100

25

28/31

32

33/37 Metaalindustrie
38/39 Overige industrie
Totaal

Bronnen : Bakker, G .P . den, 'Beroepscategorieen in de beroepsbevolking
1930 en 1938' , Supplement bij de Sociaal-economische Maandstatistiek,
jrg. 1992, no .2, pp.1O-16, en Den Bakker (te verschijnen) .
Kijken we naar de export van voedings- en genotmiddelen, dan blijkt ook
hier weer een prominente positie. Hoewel er in de jaren dertig sprake is van
een afnemende relatieve positie in de uitvoer ten opzichte van de andere in-
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dustrieen (bijvoorbeeld de metaalindustrie), nam deze industrie zo'n 23 procent van de totale exportwaarde (dat is van aile goederen, inclusief
landbouwprodukten) voor haar rekening. 8
Helaas is het niet mogelijk om van aile bedrijfsklassen in de voedings-en
genotmiddelenindustrie produktie-analyses te maken . Van veel industrieen
zijn geen jaarlijkse produktie- en verbruikscijfers bijgehouden. De keuze
van de hier behandelde industrieen is dan ook bepaald door het beschikbare
bronnenmateriaal. Van de volgende bedrijfsklassen konden betrouwbare
cijferreeksen van de produktie worden vastgesteld: de bietsuikerindustrie, de
margarine-industrie, de meelfabrieken, de cacaoverwerkende industrie, de
bierbrouwerijen en de tabaksverwerkende industrie. De gezamenlijke toegevoegde waarde van deze bedrijven bedroeg in 1938 255 rniljoen gulden
(marktprijzen). Dit is inclusief accijnzen 50,2 procent van de totale voedings- en genotrniddelenindustrie (508 miljoen). Exclusief accijnzen (op
suiker, tabak en bier en overig resp. 60, 33, 8 en 34 rniljoen) is dat 41,3 pro9
cent van het totaal.

3. De statistische bronnen: mogelijkbeden en beperkingen
Statistische overzichten van de industriele produktie en produktietellingen
zijn na de Tweede Wereldoorlog sterk uitgebreid en verbeterd. Ze vormen
in veel Westerse landen een belangrijk onderdeel van het systeem van nationale rekeningen. Het statistisch materiaal betreffende produktie en prijzen
van de vooroorlogse peri ode is voor tijdreeksanalyse veel minder geschikt.
Hoewel in veel Westerse landen vanaf de eeuwwisseling (en soms eerder,
bijv. in Zweden, de Verenigde Staten en Japan) produktiestatistieken tot
stand zijn gekomen, zijn ze naar huidige maatstaven gerekend onvolledig.
Veelal is slechts een gedeelte van de industrie geteld, ontbreken er verbruikscijfers, of zijn er geen gegevens over prijzen of van de werkgelegenheid. Ook werden de tellingen niet jaarlijks gehouden, maar bijvoorbeeld
vijfjaarlijks, waardoor het kortcyclische verloop van de produktie niet goed
in kaart is te brengen.
De Nederlandse statistiek vormt op dat laatste een gelukkige uitzondering.
De door het Centraal Bureau voor de Statistiek samengestelde Statistiek van
Voortbrenging en Verbruik (hiema: Produktiestatistiek) geeft vanaf 1921
van een beperkt aantal industrieen jaarlijkse produktie- en verbruikscijfers.
Deze produktietellingen zijn door het CBS reeds in het interbellum gebruikt
als bron voor het berekenen van produktie-indices. Hierbij werd aan de hand
van voomamelijk hoeveelheidsgegevens van het grondstoffenverbruik of
van de produktie (dus van de fysieke omvang) van de afzonderlijke
bedrijfsklassen een algemeen indexcijfer voor de gehele industriele sector
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samengesteld. De diverse reeksen die het CBS hierover publiceerde zijn
uitgebreid beschreven door Seegers. IO Een deel van de produktiegegevens
van de hier te behandelen industrieen zijn eveneens gebaseerd op de Produktiestatistiek. Het gaat hierbij om de cacao- en chocoladefabrieken, de
margarine-fabrieken en de meelfabrieken. We zullen hier wat nader op de
bron ingaan.
De statistiek van het CBS is ontstaan in de Eerste Wereldoorlog, om de
overheid een beter inzicht te verschaffen in het reilen en zeilen van de
NederIandse industrie. Dit was nodig in verband met de toenemende distributie van voedingsmiddelen en grondstoffen. Het duurde echter tot 1920,
eer de statistiek (over de jaren 1913 en 1916) gepubliceerd werd. Deze besloeg de gehele nijverheid; slechts een gering aantal ondernemingen werd
vrijgesteld van deelname aan de telling. 1 1 Een tweede, minder uitgebreid
onderzoek over hetjaar 1919, werd gepubliceerd in 1921. 12 Uit het oogpunt
van bezuiniging en vanwege bezwaren bij het bedrijfsleven tegen al te grote
overheidsbemoeienis werd de statistiek vanaf 1921 beperkt tot de belangrijkste takken van industrie. Bovendien werden bedrijven onder een vastgestelde minimum-omvang (bepaald door de personeelsomvang, het grondstoffenverbruik of de produktiegrootte) niet in de tellingen opgenomen. Publikatie van de statistieken yond plaats in de Maandschriften van het CBS;
samenvattende resultaten werden ook gepubliceerd in de laarcijfers. De opgaven van individuele ondernemingen werden door het CBS geheim gehouden. Van bedrijfstakken waarvan de telling op minder dan drie ondernemingen berustte werden de gegevens uit concurrentie-overwegingen niet
gepubliceerd.
Doordat de tellingen met een jaarlijkse frequentie uitgevoerd en gepubliceerd werden, is het mogelijk om gedurende een reeks van jaren een redelijk
nauwkeurig beeld van de onderzochte bedrijven te geven. In de vragenlijsten van de statistiek (de z.g. 'telkaarten'), die ondernemers verplicht dienden
in te vullen, moesten de volgende zaken opgegeven worden: fysieke
hoeveelheden en de waarde van respectievelijk grond- en hulpstoffen, produktie en afzet, alsmede de waarde van door andere bedrijven geleverde en
aan andere bedrijven geleverde diensten. Voorts werd gevraagd naar de omyang van het personeelsbestand, opgesplitst naar de volgende categorieen:
geslacht, jonger dan 18 jaar en 18 jaar en ouder, werklieden en overig personeel. Tenslotte werd nog gevraagd naar het vermogen van de aanwezige
krachtwerktuigen. De statistiek telde in het begin circa 20 bedrijfsklassen,
waaronder de reeds genoemde drie klassen in de voedingsmiddelenindustrie. In de loop van de tijd is de statistiek uitgebreid. Zo werden in
1937 de fabrieken van groenten- en fruitconserven toegevoegd. Deze reeks
is vanwege het geringe aantal teljaren v66r 1940 niet bij deze studie betrok-
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ken. Retzelfde geldt voor de aardappelmeelindustrie, waarvan de publikaties
in 1937 werden gestopt.
De Produktiestatistiek ken de vanaf het begin de wettelijke verplichting
voor ondernemers om de telkaarten in te vullen. Voorts voerde het CBS
controles uit op de door de bedrijven geleverde standaard-overzichten (er
werden regelmatig accountants op bedrijfsbezoek gestuurd). De betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de bron is dan ook redeJijk gewaarborgd.
Over de representativiteit bestaat meer onzekerheid. Omdat aIleen de grootste bedrijven in de gepubliceerde tellingen zijn opgenomen (soms werden de
criteria tussentijds aangepast), vormen de statistieken geen aselecte steekproef uit de desbetreffende bedrijfsklasse. Ret grootbedrijf is oververtegenwoordigd. Aannemende dat grotere bedrijven veeIal efficienter kunnen
produceren vanwege schaal- en organisatievoordelen mag men tevens veronderstellen dat de arbeidsproduktiviteit in de steekproefindustrieen groter
is dan die van de totale achterliggende populatie.
Een tweede vraagteken kan men plaatsen bij de opgave van de personeelsomvang. Deze werd slechts op een datum in het jaar gemeten, namelijk
op 15 september (voor seizoensindustrieen werd een alternatieve datum
gehanteerd). Deze datum hoeft dus niet representatief te zijn voor de
werkgelegenheid gedurende het hele jaar. Voorts is het niet bekend of aIle
getelde werknemers op full-time basis in dienst zijn geweest of niet. De
statistiek geeft geen informatie over het werkelijk aantal gewerkte uren; met
veranderingen in de werkweek of in de werkdag wordt in deze statistiek
geen rekening gehouden. Dit vormt ook de reden waarom voor het meten
van de gemiddelde produktie per arbeider niet een nauwkeuriger maatstaf
(bijvoorbeeld het aantal gewerkte uren) gehanteerd kan worden.
Gegevens over de personeelsomvang kunnen ook verkregen worden uit de
Ongevallenstatistiek van de Rijksverzekeringsbank. In deze statistiek zijn
aIle ondernemingen opgenomen die krachtens de Ongevallenwet van 1901
verplicht waren hun werknemers tegen ongevallen te verzekeren. Zo is per
bedrijfssoort onder meer aangegeven hoeveel vestigingen er van waren,
hoeveel 'typewerklieden' er werkten en wat het totaalbedrag aan uitgekeerde lonen en salarissen was. Ret begrip 'typewerkman' is een aanduiding
voor het quotient van het totaal aantal gewerkte mandagen per jaar in een
bedrijfsklasse en het getal 300, een gemiddeld arbeidsjaar gemeten in dagen.
'Typewerkman' betekent hier dus eigenlijk arbeidsjaar of mensjaar.
Uitgevallen werkdagen door ziekte of stakingen werden in de statistiek niet
meegeteld. Daardoor zijn de opgaven zeer nauwkeurig en, gelet op het verplichtende karakter van de achterliggende regeling, zeer betrouwbaar. MoeiIijkheid is echter, dat de gegevens uit de Ongevallenstatistiek niet direkt te
combineren zijn met die van de Produktiestatistiek. Zo is de classificatie
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van de industrieen in beide statistieken niet dezelfde. Voorts zijn in beide
statistieken uiteenlopende selectiecriteria voor opname van bedrijven in de
telling gehanteerd. De Ongevallenstatistiek is gebaseerd op verzekeringsplichtige ondememingen, de Produktiestatistiek op ondememingen met
een bepaalde produktiecapaciteit of personeelssterkte. Bovendien tel de de
Ongevallenstatistiek het aantal gewerkte mandagen, de Produktiestatistiek
het aantal werknemers. Ret is dus niet mogelijk om de absolute cijfers van
beide bronnen rechtstreeks met elkaar te combineren. WeI is het mogeJijk
om de bewegingen in het verloop van de berekende werkgelegenheid van
beide statistieken onderling te vergelijken.
Voor de overige genoemde industrieen zijn de volgende statistieken gebruikt: Produktie en consumptie van suiker, regelmatig gepubliceerd in de
Maandschriften en laarcijJers van het CBS, Het binnenlands verbruik van
bier en aJzet der brouwerijen, de Statistiek betreffende het totaalverbruik
van een aantal der belangrijkste grondstoffen als zodanig (ongeacht de
bestemming) en de laarstatistiek van de in-, uit- en doorvoer. Deze overzichten ontberen gegevens over de werkgelegenheid en veelal ook over gecombineerde cijfers van het verbruik en de produktie, waardoor de berekening van de netto produktie (produktie minus verbruik) sterk bemoeilijkt
wordt.
4. Het meten van produktie en produktiviteit
Veranderingen in de omvang van de produktie kunnen worden weergegeven
met behulp van indexcijfers. Deze verhoudingsgetallen zijn gebaseerd op
indicatoren, die direct of indirect de omvang van de produktie representeren.
Produktie-indices van veer 1940 zijn in de meeste gevallen gebaseerd op de
fysieke produktie, uitgedrukt in tonnen produktie of in aantallen geproduceerde goederen. Deze cijfers vormen even weI een benadering van de
werkelijke prestaties van een industrie. De juistheid van een dergelijk cijfer
hangt sterk samen met de mate van homogeniteit van de produktie. In bijvoorbeeld de margarine- en meelfabrieken is er sprake van een relatief homogene produktie die, afgezien van mogelijke kwaliteitsverschillen, uitgedrukt kan worden in tonnen. Een andere produktie-indicator vinden we bij
de Nederlandse statistiek van de bietsuikerfabrieken. Rier is de meer gevarieerde produktie tot een homogeen produkt teruggebracht door aile output
om te rekenen in een hoeveelheid witsuiker met een standaardsuiker-percentage. Moeilijker wordt het echter bij die bedrijven die een sterke produktvariatie kennen, zoals de cacao-en chocoladenijverheid. Niet aileen kwaliteits- maar ook soortverschillen maken optelling van de fysieke produktie
dan onmogelijk. Ret is niet goed mogelijk om bijvoorbeeld cacaopoeder op
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te tellen bij bonbons; er is hier sprake van een dimensieprobleem. Dit kan
omzeild worden door als produktiemaatstaf het verbruik van grondstoffen te
nemen. Deze maatstaf vormt echter aileen dan een goede afspiegeling van
de produktie-ontwikkeling als het produktieproces niet verandert. Dit is
echter een hacheJijke veronderstelling als de analyse zich uitstrekt over een
reeks van jaren.
Wordt daarentegen de produktie gemeten aan de hand van de produktiewaarde (hoeveelheid x prijs) in plaats van in fysieke hoeveelheden, dan ontstaat het voordeel dat ongelijksoortige produkten nu toch bij elkaar opgeteld
kunnen worden. 13 Een op deze variabele gebaseerd indexcijfer heeft de volgende vorm:

De letters P en Q staan voor respectievelijk de prijzen en de hoeveelheden
l
van de produkten. In de teller staat de totale waarde van de produktie in het
verslagjaar, gemeten in prijzen van het basisjaar. In de noemer staat de totaIe waarde van de produktie in het basisjaar. De produktie is dus uitgedrukt
in prijzen van een bepaaldjaar, in dit geval het basisjaar. De hoeveelheidsindex die aldus ontstaat is van het type Laspeyres; de gewichten die worden
gehanteerd zijn de gewichten van het basi sjaar.14
.
Dit hoeveelheidsindexcijfer mag aileen die verandering van de produktie
meten, die geheel is toe te schrijven aan volumeveranderingen en niet aan
prijsveranderingen. Met andere woorden, de produktiewaarde in lopende
prijzen (PI x Ql) moet jaarlijks gecorrigeerd worden voor de verandering
van de prijzen. Hiervoor dient men te beschikken over een representatief
prijsindexcijfer van de in de produktiewaarde opgenomen artikelen. De prijzen, waarop dit prijsindexcijfer is gebaseerd moeten bij voorkeur uit dezelfde bron worden gehaald als die van de produktiewaarde, om grote verstoringen te vermijden. Deze benadering is voor het eerst toegepast door Paige
and Bombach in hun vergelijking van de produktiviteit per bedrijfsgroep in
de Verenigde Staten en Groot-Brittannie. 1S Een prijsindicator kan worden
vastgesteld door van produkten, waarvan ~owel de produktiewaarde als de
hoeveelheid bekend zijn, eenheidswaarden vast te stellen ('unit values',
verkregen door de waarde van een produkt te delen door de bijbehorende
hoeveelheid). Deze unit values dienen van 'echte' prijzen te worden onderscheiden, omdat de berekende waarden geen officiele marktprijzen zijn,
maar gemiddelde fabrieksprijzen. Uit diverse unit values van produkten kan
vervolgens een samengesteld gewogen prijsindexcijfer berekend worden
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voor de gehele bedrijfsklasse. Hiermee wordt vervolgens de bijbehorende
produktiewaarde gedefleerd. Wat overblijft is een produktiewaarde in constante prijzen. Jaarlijkse veranderingen van deze waarde representeren een
volumeverandering van de totale produktie.
Hoewel een op deze wijze berekende reele produktiewaarde een goede afspiegeling kan zijn van de produktie is zij nog niet optimaal. Immers, bedrijyen met een vergelijkbare eindproduktie kunnen geheel uiteenlopende produktieprocessen hebben met verschillen in arbeidsinput en met verschillen
in verbruik en in waarde van grondstoffen en halffabrikaten. Bovendien
zouden bij sommering van de produktiewaarde van bedrijven veel dubbeltellingen ontstaan. Grondstoffen ondergaan een bewerking tot halffabrikaat
en kunnen als zodanig weer in andere bedrijven als input gebruikt worden.
Het gevolg is dat ze dan opnieuw worden meegerekend in de produktiewaarde. Een betere maatstaf is daarom de netto produktiewaarde, zijnde de
waarde van het eindprodukt minus de waarde van de grondstoffen, halffabrikaten en brandstoffen die in het produktieproces zijn verbruikt. Een
nauwkeuriger definitie is de toegevoegde waarde. Hierbij is ook rekening
gehouden met het saldo van de geleverde en toegeleverde diensten aan en
van andere bedrijven. Kortom, wat we eigenlijk willen meten is niet de produktiewaarde van een industrie, maar de toegevoegde waarde. 16
Omdat echter op bedrijfsklasseniveau voor afzonderlijke produkten of
produktgroepen de bovenstaande gegevens niet altijd voor handen zijn,
wordt als 'second best' veelal de totale produktiewaarde als schatter van de
toegevoegde waarde genomen. De belangrijke veronderstelling hierbij is dat
de StructUUf van het produktieproces zich in de loop der tijd niet wijzigt. In
dat geval blijft de onderlinge verhouding tussen de toegevoegde waarde en
de totale produktiewaarde constant en vormt de beweging van de laatste een
goede maatstaf voor de beweging van de eerste. Zoals reeds is gesteld, is
een hierop gebaseerde schattingsmethode, zeker voor wat langere perioden,
niet betrouwbaar. Reele veranderingen in het produktieproces als gevolg
van technologische vernieuwingen of als gevolg van een verandering in de
relatieve prijzen van grondstoffen en produkten worden immers niet zichtbaar als aileen maar de totale produktiewaarde wordt gemeten.
Maar ook de netto produktie (totale produktiewaarde minus de verbruikswaarde) dient gecorrigeerd te worden voor prijsveranderingen. De ideale index van de netto produktie (of: toegevoegde waarde) meet slechts die veranderingen die zijn toe te schrijven aan veranderingen in de hoeveelheden van
de produktie en de hoeveelheden van het verbruik. Wat ontstaat is een volume-index (in constante prijzen) van de toegevoegde waarde. Dit vereist ook
een aanpassing van de verbruikswaarde voor prijsveranderingen. Hierbij is
dus sprake van een dubbele deflatie, een methode die voor het eerst wordt
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genoemd bij Fabricant en Geary . 17 In de praktijk blijkt echter dat een dergelijk indexcijfer zich nogal grillig kan gedragen, omdat statistische
onnauwkeurigheden (bijvoorbeeld als gevolg van de gekozen wegingsperiode of als gevolg van ontoereikend data-materiaal) een onevenredig grote rol
gaan spelen. Immers, aile meetfouten drukken dan op het relatief kleine verschil tussen produktie- en verbruikswaarde. 18
Daarom is hier gekozen voor een enkelvoudige deflatie van de toegevoegde waarde, met een prijsindexcijfer dat is gebaseerd op de produktiewaarde, de 'modified net index ' .19 In formule ziet deze Laspeyres-hoeveelheidsindex er als voIgt uit:
~
100
OL = i.J ( P1 0 1 - P1 % ) *

p;v

waarbij

De letters P en Q staan voor de pri jzen en de hoeveelheden van de produktie
en de letters p en q voor die van het verbruik. Het prijsindexcijfer (gebaseerd op de eerder genoemde unit values), waarmee de hoeveelheidsindex in
lopende prijzen gecorrigeerd dient te worden, is van het type Paasche, met
de hoeveelheden van het waarnemingsjaar als wegingsfactor.
De hoeveelheidsindex in con stante prijzen vormt een schatter van de index
van de bruto toegevoegde waarde in constante prijzen. De centrale
veronderstelling hierbij is, dat de prijsbeweging van het verbruik eenzelfde
verloop kent als die van de produktie. Veranderingen in het patroon van het
verbruik worden derhalve niet gesignaleerd. Dit is tegelijk ook de belangrijkste tekortkoming van de methode. Toch valt deze te prefereren boven
een index, gebaseerd op de totale produktiewaarde, die immers geen rekening houdt met veranderingen in het produktieproces. 20
De hierboven beschreven methodiek is toegepast bij het schatten van de
reele bruto toegevoegde waarde in de meel-, cacao- en suikerindustrie. Deze
waarden worden vergeleken met de fysieke indicatoren van de produktie in
de genoemde bedrijfsklassen. Voor aile andere industrieen zijn bij gebrek
aan goede gegevens aileen hoeveelheidsindices opgesteld, gebaseerd op de
geproduceerde (fysieke) hoeveelheid. Door deze indexcijfers vervolgens te
delen door indices van de werkgelegenheid (afkomstig uit de Produktiestatistiek of uit de Ongevallenstatistiek) in de desbetreffende bedrijfsklassen
wordt een indicator verkregen van de gemiddelde produktie per arbeider.
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5. Internationale vergelijkingen
Naast het opstellen van tijdreeksen van de produktie en de produktiviteit is
eveneens geprobeerd om voor het jaar 1935 de arbeidsproduktiviteit in de
genoemde bedrijfsklassen te vergelijken met de arbeidsproduktiviteit in
soortgelijke bedrijfsklassen in Groot-Brittannie en Duitsland. Hiervoor is
gebruik gemaakt van de schattingen van Broadberry en Fremdling in hun
21
Brits-Duitse vergelijking van de arbeidsproduktiviteit in de nijverheid. De
keuze van het jaar 1935 is bepaald door de omstandigheid dat aileen dan
voor aile drie de landen produktiegegevens bekend zijn.
Comparatieve analyse van soortgelijke industrieen kent een problematiek,
die sterk verwant is aan de tijdreeksanalyse. Het belangrijkste probleem is
het verschil in de produktie en de produktiestructuur tussen de landen.
Soortgelijke produkten kunnen van verschillende kwaliteit zijn of er kan
bijvoorbeeld een grote verscheidenheid bestaan in al dan niet voorbewerkte
grondstoffen en in eindprodukten. Hierdoor is het moeilijk om de produktiviteit van soortgelijke bedrijven uit twee landen onderling te vergelijken.
Een geheel ander probleem komt voort uit het statische karakter van 'benchmark' vergelijkingen. Vanwege het ontbreken van tijdreeksen per industrie
per land is er geen inzicht in de mate waarin de gemeten produktiviteit door
allerlei toevallige factoren kan afwijken van het 'echte' produktiviteitsniveau. In een dynamisch perspectief worden toevallige uitschieters in de
produktiviteit duidelijker zichtbaar. Voor Nederland valt daar nog inzicht in
te krijgen, omdat ook de produktiviteit van de omliggende jaren berekend
kan worden. Voor Groot-Brittannie en Duitsland kan dat niet. Daar komt
nog bij dat het jaar 1935 op zich extra ongelukkig uitkomt aangezien de
onderlinge wisselkoersen van de drie landen juist dan enorm afwijken van
de reele koopkracht van de munten. Omdat Nederland in dat jaar als enige
van de drie nog vasthoudt aan de gouden standaard, is de officiele guldenkoers sterk overgewaardeerd ten opzichte van pond en mark. Direkte omrekening van de produktiewaarde van Nederlandse bedrijfsklassen in ponden
of marken zou dan tot een overschatting van de Nederlandse reele produktie
leiden. Dit is overigens een algemeen bezwaar van het hanteren van officiele
wisselkoersen. 22 Daarom is er voor gekozen om deze vergelijking uit te voeren door middel van de berekening van de fysieke produktiviteit.
Deze methode is voor het eerst gebruikt door Rostas in zijn vergelijking
van de produktiviteit van de Britse met de Amerikaanse industrie. Door
systematisch van aile bedrijfstakken in de twee landen de fysieke produktiviteit te berekenen kon per industriele bedrijfsgroep de onderlinge
produktiviteitsverhouding worden aangegeven. 23 In het navolgende is een
bescheiden poging ondernomen aan de hand van het Nederlandse materiaal.
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6. Suikerfabrieken24

De cijfers over de omvang van de suikerproduktie zijn terug te vinden in de
Maandschriften en de laarcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vanaf 1921 is de totale produktie weergegeven in het equivalent witsuiker met een suikerpercentage van 100%. De omvang van de werkgelegenheid is ontleend aan de Ongevallenstatistiek. In grafiek 1 is het gei"ndexeerde verloop van de fysieke suikerproduktie per typewerknemer en van
de totale suikerproduktie weergegeven.
300
280

260
240
8

~
j

220
200

180
180
140

I
I

120

I

r",
\
~

100
80

..-

80

Grafiek J: Suikeifabrieken. Fysieke produktie en produktiviteit.
Bron: Zie bijlage 1

In de ontwikkeling van de gemiddelde produktie per typewerknemer (300
mandagen) gedurende het interbellum zijn ruwweg drie perioden te onderscheiden: na een peri ode van geleidelijke toename trad er begin jaren twintig een spectaculaire versnelling van de groei op. Dit vinden we ook terug in
een studie van Van der Schalk uit 1938 over de arbeidsproduktiviteit in Nederlandse bedrijven. Deze maakte overigens gebruik van hetzelfde bronnenmateriaal. Van der Schalk komt tot een gemiddelde groeivoet tussen 1919
en 1929 (zijn laatste metingsjaar) van 9,6 procent per jaar. Onze cijfers geven over deze peri ode een groeivoet te zien van 7,1 procent per jaar. Het
verschil tussen beide percentages komt voort uit het feit dat Van der Schalk
de produktie per manuur berekende terwijl onze cijfers de produktie per
typewerknemer weergeven. 25 Vanaf het begin van de jaren dertig vertraagde
de groei van de produktie per typewerknemer en na 1934 daalde deze zelfs.
De totale suikerproduktie vertoont na het topjaar 1921, met een recordoogst
van suikerbieten, een dalende tendens.
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De stijging van de fysieke produktie per werknemer na 1919 kan grotendeels verklaard worden uit de normalisering van de produktieomstandigheden. Zo werd de teeltbeperking, die vanaf 1917 op suikerbieten van toepassing was, opgeheven. Door de slechte bietenoogst van 1919 sorteerde dit
echter geen onmiddellijk effect. De concentratie van particuliere suikerfabrieken in de Centrale Suiker Maatschappij (CSM) vanaf 1919, maakte de
modernisering van de veelal verouderde particuliere fabrieken mogelijk. Het
feit dat de produktiviteit slechts in geringe mate toenam kan wellicht toege26
schreven worden aan de enorme prijsstijgingen op de markt voor suiker.
Hierdoor ontbrak voor de fabrikanten de prikkel tot verhoging van de
produktiviteit. Daarnaast kampte de sector met een substantiele overcapaciteit van de produktiemiddelen. Omdat voor de bediening van het produktieapparaat een bepaalde minimale hoeveelheid arbeid noodzakelijk was drukte
het teveel aan capaciteit de produktie per werknemer.
De snelle toename van de produktie per werknemer in de loop van de jaren twintig ontstond uit pure noodzaak. De suikerprijzen daalden sterk terwijl de bietenprijs door het hoge vraagniveau niet evenredig meedaalde.
Deze ontwikkelingen gingen gepaard met een toename van de fysieke produktie per typewerknemer, zoals blijkt uit grafiek 1. Hier nauw mee verbonden was de sluiting van een aantal fabrieken na 1926. Dit zorgde voor
een aanzienlijke vermindering van de overcapaciteit.
De derde hier te onderscheiden peri ode werd ingeluid door de prijsval van
agrarische produkten in 1930, die ook de producenten van suikerbieten in financiele moeilijkheden bracht. Vooral vanuit de cooperatieve suikersector
kwam, gezien de aard van de verhouding met de leden, de roep om regeringssteun voor de noodlijdende bietentelers. Tussen 1930 en het uitbreken
van de Tweede Wereldoorlog werden van overheidswege verschillende
steunmaatregelen getroffen. Kenmerkend was dat de steun niet direct aan de
telers werd geboden maar via de suikerfabrieken liep. De eerste maatregel
betrof een heffing op de invoer van geraffineerde suiker, het 'compenserend
invoerrecht' . Officieel bedoeld om de nadelige gevolgen van de accijnswetgeving voor de Nederlandse suikerindustrie tegen te gaan, werkte de
maatregel in de praktijk als een protectiemaatregel. 27 De binnenlandse afzet
van suiker, en in een later stadium ook de aankoop van bieten, werd door
onderlinge afspraken tussen de bedrijven gecontingenteerd. Door deze regelingen en afspraken was er in feite sprake van een sterke kartelvorming
waarmee onderlinge concurrentie werd uitgesloten. Dit werd nog sterker
toen vanaf 1933-1934 de prijzen van zowel bieten als suiker door de overheid werden gegarandeerd. Voor de suikerfabrieken betekende dit een vaste
verwerkingsmarge waardoor het ondernemersrisico volledig op de overheid
kon worden afgewenteld. Het is denkbaar dat deze uitgebreide bescherming
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de oorzaak is van de forse daling van de gemiddelde fysieke produktie per
werknemer, die we na 1934 waarnemen. Ook stak het probleem van de
overcapaciteit weer de kop op. Door het officiele regeringsbeleid en van wege de lage bietenprijzen nam het areaal suikerbieten sterk af met als gevolg
dat de kapitaalintensieve suikerindustrie ten tweede male niet in staat was
haar produktieapparaat optimaal te benutten.
In grafiek 2 is de verhouding tussen de waarde van de verbruikte bieten en
de waarde van de georoduceerde suiker weergegeven. 28 Duidelijk zichtbaar
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Grafiek 2: Suikerfabrieken.
waarde (input/output).
Bron: Zie bijlage 1 en noot 28

verbruikswaarde en produktie-

is dat na een korte peri ode van na-oorlogs herstel, de niet-loonafhanke1ijke
verwerkingsmarge steeds verder afneemt, door een relatieve stijging van de
waarde van het verbruik (suikerbieten) ten opzichte van de produktie (suiker). De zeer ongunstige prijsverhouding tussen bieten en suiker in de jaren
1934 en 1935 zorgt zelfs voor een totale inputwaarde die hoger is dan de totale outputwaarde. Na 1935 voigt er echter een snel herstel.
Verminderen we de totale produktiewaarde met de waarde van de inputs,
dan ontstaat een indicator van de netto produktie of toegevoegde waarde.
Deze reeks hebben we vervolgens gedefleerd met een index van de suikerprijs en gedeeld door het aantal typewerklieden. Het resultaat is een
arbeidsproduktiviteitsreeks gebaseerd op de toegevoegde waarde in constante prijzen. In grafiek 3 is deze reeks vergeleken met de produktiviteit op basis van de fysieke produktie.
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Grafiek 3: Suikerfabrieken. Produktie per typewerkkamer.
Bron: Zie bijlage 1 en noot 28
Opvallend is de negatieve trend van de toegevoegde waarde reeks . De
gemiddelde groeivoet over de periode 1921-1939 bedraagt - 0,95 procent,
terwijI het cijfer voor de fysieke reeks 3,16 procent bedraagt. De bewegingen in beide reeksen zijn evenweI moeilijk met elkaar in overeenstemming
te brengen. Wat hier geconcludeerd moet worden is dat in het interbellum
door structurele veranderingen weliswaar de hoeveelheid verwerkte suiker
per werknemer is toegenomen, maar dat in termen van toegevoegde waarde
de gemiddelde produktie per werknemer geen vorderingen heeft gemaakt.
Het geeft tevens aan dat een maatstaf gebaseerd op fysieke indicatoren, zelfs
voor een bedrijf met een relatief homogene produktie als de suikerindustrie,
met de nodige omzichtigheid behandeld mod worden. Overigens moet wei
vastgesteld worden dat na 1935 de reele toegevoegde waarde weer is gestegen .
Een belangrijke factor in het produktieproces is vanzelfsprekend ook de
kwaliteit van de input. In Ondernemerschap en vernieuwing merkt Bakker
hierover op dat de suikeropbrengst in de eerste plaats bepaald wordt door de
kwaliteit van de bieten zelf. Het gehaJte aan suiker en niet-suikerstoffen
hangt op zijn beurt weer samen met de kwaliteit van het gebruikte zaad, de
29
teeltmethode en de bemesting en ook met het weer. In grafiek 4 is het gemiddelde jaarlijkse suikerpercentage van de aangeleverde bieten uitgezet. Er
bestaat een duidelijke overeenkomst met het verloop van de fysieke arbeidsproduktiviteit. De trendmatige beweging over deze peri ode laat zich niet uit
de suikerpercentages verklaren. Maar de plotseling Iage produktiviteitsni-
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veaus van 1923, 1926, 1932, 1936 en van na 1937 (zie grafiek 1) vallen sa30
men met een laag suikergehalte. Op dezelfde wijze vallen aile toppen in
grafiek 1 samen met een hoog suikergehalte. Slechts de jaren 1929 en 1930
vormen een uitzondering met een toegenomen produktiviteit bij een lager
suikergehalte. Een lager suikergehalte betekende vanzelfsprekend een lagere
suikeropbrengst. De voor de produktie benodigde hoeveelheid arbeid nam
daarentegen niet op evenredige wijze af omdat het produktieproces vrijwel
hetzelfde bleef, ongeacht het percentage suiker in de bieten.
19
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Grafiek 4: Suikerfabrieken: Suikergehaite van bieten (in procenten)
Bron: Zie noot 30
Tot slot van dit onderdeel wagen we ons aan een vergelijking van de Nederlandse suikerindustrie met die van Groot-Brittannie en Duitsland. In het eerder genoemde onderzoek van Broadberry en Fremdling zijn ruim twintig
verschillende takken van industrie onderling vergeleken voor een aantal
31
peiljaren. Als meetbare verklarende factoren definieerden de auteurs: fysiek kapitaal, menselijk kapitaal, marktomvang en gemiddelde bedrijfsgrooUe. Daarvoor werden respectievelijk de volgende variabelen als indicator genomen: het gemiddeld beschikbare machinevermogen in pk per werknemer, het gemiddelde loon per werknemer, de bruto produktieomvang per
industrieklasse en het gemiddeld aantal werknemers per fabriek. In tabel 2
hebben wij de Nederlandse cijfers voor 1935 aan hun uitkomsten gerelateerd?2
Hieruit blijkt dat de arbeidsproduktiviteit in de Nederlandse bietsuikerindustrie aanmerkelijk lager was dan in Groot-Brittannie. Ten opzichte van de
Duitse suikerfabrieken zat de Nederlandse suikerindustrie op een hoger ni-
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Tabel 2 Productiviteitsindicatoren in de bietsuikerindustrie ten opzichte van
Groot-Brittannie en Duitsland 1935
Gr.-Brittannie = 100
relatieve produktiviteit
aantal pk per werknemer

Duitsland

Nederland

32,7

56,0

282,0

357,6
63,2

loon per werknemer
omvang van de industrie

43,9

6,7

fabrieksgrootte

18,2

39,1

Bron: Broadberry en Fremdling, 'Comparative productivity ', Maandschrift
CBS, Ongevallenstatistiek
veau ondanks de veel kleinere omvang van de industrie. De Duitse en de
Britse produktie waren respectievelijk ruim 6,5 en ruim 15 keer zo groot als
de totale Nederlandse produktie.
De gemiddelde fabrieksgrootte (gemeten naar de personeelsomvang) lijkt
een belangrijke verklarende variabele te zijn; hoe groter een bedrijf, hoe hoger de produktiviteit. Dit kan als voigt verklaard worden. De bediening van
het produktie-apparaat vergt een bepaalde minimaal noodzakelijke bezetting, ongeacht het produktieniveau. Er kunnen dus enorme schaalvoordelen
behaald worden bij een grotere produktie. Gemeten naar de produktie- of
verwerkingscapaciteit van de ondernerningen is de gemiddelde fabrieksgrootte voor de drie landen respectievelijk 100, 5,9 en 21,9. Het verschil
met de onderste rij in de tabel (fabrieksgrootte, gemeten naar personeelsomvang) wordt veroorzaakt door de verschillen in arbeidsproduktiviteit.
Het gemiddeld beschikbare machinevermogen per werknemer is in Duitsland en Nederland aanzienlijk hoger dan in Groot-Brittannie. Deze indicator
wordt waarschijnlijk sterk beinvloed door de relatieve fabrieksgrootte; elke
fabrieks vestiging heeft een technisch bepaalde rninimale omvang van produktie-installaties nodig om suiker te kunnen raffineren. Grotere fabrieken
(zoals in Groot-Brittannie het geval is) hoeven er niet noodzakelijkerwijs
een navenant grotere produktie-installatie (in termen van machinaal vermogen) op na te houden. Overigens stellen Broadberry en Fremdling vast, dat
correlatieberekeningen over de ruim twintig bedrijfsklassen geen statistisch

DE JONG EN OUDE VRlELINK VOEDINGSMIDDELENINDUSTRIE

307

significant verband aantonen tussen het beschikbare machinevermogen en
de fysieke produktie per werknemer. 33
7. Margarinefabrieken

De gegevens omtrent produktie en werkgelegenheid in de margarinefabrieken zijn afkomstig uit de Produktiestatistiek van de margarinefabrieken.
Rierin is weI de fysieke produktie opgenomen maar helaas niet de produktiewaarde.
De belangrijkste ontwikkeling in de margarine-industrie gedurende het interbellum is ongetwijfeld de voortgaande concentratie van bedrijven. Reeds
aan het begin van het interbellum was de markt verdeeld tussen een gering
aantal grote ondernemingen en een aanzienlijk aantal kleine margarineproducenten. In de statistiek over 1921 zijn negentien verschillende
margarinefabrieken opgenomen. De beide grootste ondernemingen daarvan,
de firma' s Jurgens en Van den Bergh, waren samen goed voor ruim 70%
van de totale margarineproduktie. 34 In de loop van de periode tot 1939 yond
een steeds verdere concentratie van de produktie plaats door samenwerkingsverbanden, overnames en fusies. Jurgens en Van den Bergh sloten diverse keren met wisselend succes zogenaamde pool-overeenkomsten, om de
winsten volgens een bepaalde sleutel te verdelen.35
Een andere structurele ontwikkeling op de margarinemarkt in deze peri ode
is de verplaatsing van produktiefaciliteiten naar het buitenland. De resulterende afname van de export is de belangrijkste oorzaak van de sterke
verrnindering van de totale margarineproduktie vanaf 1928. Uiteindelijk zou
de export van margarine vrijwel geheel verdwijnen.
Grafiek 5 toont het verloop van de fysieke produktie per werknemer gedurende het interbellum. In de grafiek is onderscheid gemaakt tussen de produktie per werknemer van aileen het hoofdprodukt margarine en de produktie per werknemer van margarine tezamen met overige produkten, zoals
bak- en braadvet, andere vetten en geraffineerde olien. Voor de analyse van
de produktiviteitsontwikkeling is in deze paragraaf aIleen de produktie van
margarine gebruikt en niet die van andere produkten. Ret gevolg daarvan is
dat het absolute niveau van de arbeidsproduktiviteit enigszins wordt onderschat. Voorts is in grafiek 5 het geYndexeerde verloop van de totale margarineproduktie weergegeven. Uit de grafiek valt over de hele peri ode een sterke trendmatige toename van de produktie per arbeider waar te nemen. Van
1921 tot 1939 groeide de fysieke produktie per werknemer met gemiddeld
5,7 procent per jaar. Evenals bij de suikerindustrie verliep de stijging echter
niet als een ononderbroken ontwikkelingsproces en kan deze worden ingedeeld in drie periodes.
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De eerste peri ode van 1921 tot 1930 laat een stijgende ontwikkeling zien.
Toch kunnen een aantal verschillende bewegingen worden onderscheiden.
Na 1921 daalden de margarineprijzen als gevolg van de dalende boterprijzen. Dit resulteerde in een moordende concurrentieslag die de fabrikanten
noodzaakte tot een verlaging van de produktiekosten. De stagnatie in de
produktiviteitsontwikkeling tussen 1924 en 1927 laat zich waarschijnlijk
verklaren uit marktcontingentering en prijsafspraken tussen de belangrijkste
fabrikanten, waardoor de concurrentiestrijd tijdelijk werd gestaakt. 36 Deze
relatieve stabiliteit van de markt werd in 1926 weer verstoord door een toename van de boteraanvoer vanuit Europa, Amerika en de Britse kolonien.
Hierdoor daalden de wereldprijzen voor margarine. Hoewel de grondstofprijzen vanaf 1926 eveneens daalden verslechterde de positie van de
margarine-industrie door een dalende omzet. 37 De ongunstige omstandigheden dreef de concurrenten Jurgens en Van den Bergh in elkaars armen. Om
de concurrentie te beeindigen en de produktiekosten te verJagen fuseerden
38
beide bedrijven in 1927 tot een onderneming: de Margarine Unie. In de
loop van 1928 en 1929 sloten aile belangrijke Nederlandse concurrenten
zich bij de Unie aan hetzij uit angst voor de concurrentie door de Unie, hetzij aangetrokken door de goede perspectieven. De concentratie maakte een
verdere rationalisatie van de produktie mogelijk waardoor de produktiviteit
bijzonder snel toenam. In J 929 fuseerde de Unie met her Britse Lever Brothers Limited tot het Unilever-concern.
Een tweede peri ode die zich laat onderscheiden is de peri ode die samenvalt
met de crisis van de jaren dertig. Vanaf 1929 begonnen de boterprijzen sterk
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Grafiek 5: Margarinefabrieken: Fysieke produktie en produktiviteit.
Bron: Zie bijlage 2.
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te dalen. Hierdoor kampten de margarinefabrikanten met een daling van de
afzet. Mogelijk ligt hierin de oorzaak van de stagnatie en afname van de
arbeidsproduktiviteit. Immers, toen de gevolgen van de crisis voelbaar werden was de reorganisatie van de margarine-sector, in de vorm van de
Margarine Unie en Unilever, praktisch voltooid. Produktiviteitswinst door
middel van verdere rationalisatie van het produktieproces of door het afstoten van de minst produktieve machines kon daardoor nauwelijks nog worden geboekt.39 Vanaf 1932 kreeg de margarine-industrie bovendien de last
van de Landbouwcrisiswet te dragen . Ter bescherming van de boterproduktie moest margarine vermengd worden met 25% boter. Daarnaast werd
margarine belast met een heffing om het prijsverschil met boter te verkleinen. Toen dat niet afdoende bleek werd in 1933 de produktie verplicht beperkt met bijna 20 procent. Bovendien werd er een minimumprijs voor aile
soorten margarine vastgesteld. De produktiebeperking werd geregeld door
een zogenaamde margarineconventie tussen de fabrikanten . De conventie
werkte als een produktiequoteringskartel: iedere producent kreeg een quo40
tum toegewezen op basis van het vroegere marktaandee1. Ook ten aanzien
van de grondstofkeuze werden de fabrikanten vanaf 1935 niet langer vrijgelaten. Minimaal 60 procent van de gebruikte vetten moest van Nederlandse
of Nederlands-Indische oorsprong zijn.
De derde onderscheiden periode neemt in 1937 een aanvang. Het boteroverschot was dankzij de crisismaatregelen zover verminderd dat het wettelijke menggebod kon worden opgeheven. De overige maatregelen bleven
wei van kracht. De totale produktie van margarine was in 1937 weer enigszins toegenomen als gevolg van een geringe stijging van de export. Internationaal waren de boterprijzen licht gestegen met als gevolg een toename van
het margarineverbruik. Op het verloop van de arbeidsproduktiviteit is het effect van de produktiestijging duidelijk zichtbaar: tot aan de Tweede Wereldoorlog was er sprake van een snelle en ononderbroken toename van de gemiddelde produktie per werknemer. Kennelijk kon door de produktiestijging
de produktiecapaciteit beter benut worden.
In tabel 3 zijn de Nederlandse cijfers voor 1935 gerelateerd aan de cijfers
voor Groot-Brittannie en Duitsland. Opvallend is dat de arbeidsproduktiviteit in Nederland aanmerkelijk lager was dan in Groot-Brittannie terwijl
in beide landen de markt toch gedomineerd werd door hetzelfde concern.
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Tabel 3 Produktiviteitsindicatoren in de margarine-industrie ten opzichte
van Groot-Brittanniii en Duitsland 1935
Gr.-Brittannie = 100

Duitsland

Nederland

relatieve productiviteit

51,8

62,1

aantal pk per werknemer

88,9

296,3

loon per werknemer

118,2

89,8

omvang van de industrie

220,9

33,7

35,0

46,5

fabrieksgrootte

Bron: Broadberry en Fremdling, 'Comperative productivity', Statistiek van
voortbrenging en verbruik der margarinefabrieken, Ongevallenstatistiek
De omvang van de totale industrie in Nederland was, zowel gemeten naar
totale produktie als naar totale werkgelegenheid, aanmerkelijk kleiner dan in
Duitsland en in Groot-Brittannie. Ret gemiddeld machinevermogen per
werknemer daarentegen was in de Nederlandse fabrieken hoger dan in beide
andere landen. Voor de bepaling van het gemiddelde loonniveau is de Ongevallenstatistiek geraadpleegd. Ret gemiddelde reele loon per typewerknemer
lag in Nederland lager.41
Broadberry en Fremdling komen tot de conc1usie dat de relatief hoge produktiviteit van de Engelse margarinefabrieken voornamelijk te danken is
aan de efficientie van het Unilever-concern. Op gelijke wijze kan de
produktiviteitsvoorsprong van Nederland ten opzichte van Duitsland worden verklaard. Voor het geconstateerde verschil met Groot-Brittannie biedt
deze verklaring echter geen soelaas aangezien de activiteiten van Unilever
zich tot beide landen uitstrekten. De geconstateerde gemiddelde fabrieksomvang, de belangrijkste verklarende factor volgens Broadberry en
Fremdling, is in Nederland veel kleiner dan in Groot-Brittannie. De verklaring hiervoor is wellicht gelegen in het feit dat op de Nederlandse markt behalve het grote Unilever nog relatief veel kleine ondernemingen aktief wa42
ren . Ret rekenkundig gemiddelde van de fabrieksgrootte wordt hierdoor
sterk be"lnvloed. Ons lijkt echter waarschijnlijker dat de verklaring voor de
relatief lage produktiviteit in Nederland gezocht moet worden in de nadelige
gevolgen van de crisismaatregelen voor de Nederlandse producenten. Ter-
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wijl de produktie van Unilever in Engeland na 1934 steeg, werd de produk43
tieomvang in Nederland aan banden gelegd. De Nederlandse margarineindustrie werd in 1935 aan een scala van regels en beperkingen onderworpen, de Britse niet. Sterker nog, het Britse Unilever ondervond in de jaren
dertig sterke concurrentie van de boterproducenten en was daardoor gedwongen om de margarineproduktie verder te concentreren. Tussen 1929 en
1937 werden vijf van de tien Unilever fabrieken gesloten. 44 In Duitsland
daarentegen werd de boterproduktie weI weer beschermd door een pakket
maatregelen. 45
Toch bestaat het vermoeden dat het berekende niveau van de Nederlandse
produktiviteit niet representatief is voor de grootste ondernemingen. Dit
wordt gesterkt door een berekening op basis van de omzetcijfers van Unilever in het boek van Wilson.46 De margarine-omzet van Unilever bedroeg in
1935 circa 50.000 ton. Aangenomen dat de grootste ondernerning in de
Ongevallenstatistiek Unilever betrof, telde de onderneming 626 typewerklieden. Dit komt neer op een gerniddelde produktie van 79,9 ton per typewerknemer en dat ligt ruim 20 procent boven het Engelse gemiddelde. De
totale Nederlandse margarineproduktie bedroeg in 193560.409 ton. Met een
geschatte jaarproduktie van 50.000 ton zou Unilever dus bijna 83 procent
van de markt voor zijn rekening hebben genomen.

8. Meelfabrieken
In de Produktiestatistiek van de meelfabrieken werden vanaf 1920 alleen
bedrijven opgenomen met een graanverbruik van minimaal 2000 ton per
jaar. 47 Volgens het CBS produceren de 'talrijke, over het geheele land verspreide, kleine bedrijven, [.. ] in de regel geen bloem .. ,48 Een substantieel
deel van de produktie van gebuild en ongebuild meel yond plaats in kleine
ondernemingen en is waarschijnlijk buiten de Produktiestatistiek gebleven.
De bloemproduktie is daarentegen vrijwel geheel opgenomen. Van aIle
broodgraan werd veruit het grootste deel vermalen door de in de statistiek
vermelde ondernemingen. Om dit te staven hebben we het verbruik van
broodgranen door middelgrote ondernemingen, met een graanverwerking
van 500 tot 2000 ton, vergeleken met het verbruik van de meelfabrieken uit
de Produktiestatistiek.49 De graanverwerking van de middelgrote ondernemingen ten opzichte van de totaal vermalen hoeveelheid was gedurende het
interbellum nooit meer dan 4 procent. De statistiek kan in dit opzicht als
representatief worden beschouwd.50
In bijlage 3 zijn de belangrijkste cijfers met betrekking tot de meelfabrieken
weergegeven. Tussen de 90 en 99 procent van aile verwerkte granen be-
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Grafiek 6: MeeLfabrieken. Fysieke produktie en produktiviteit.
Bron: Zie bijlage 3.
stond uit rogge en tarwe.5 1 De arbeidsproduktiviteit is derhalve berekend op
basis van het totale gewicht van tarwe- en roggeprodukten.
In grafiek 6 is het gei'ndexeerde verloop van de fysieke arbeidsproduktiviteit weergegeven. Daarnaast is een index van het totale produktiegewicht
van rogge- en tarweprodukten weergegeven . Over de hele peri ode kunnen
twee ontwikkelingsfasen worden onderscheiden. De produktie per werknemer nam in de eerste peri ode, tussen 1920 en 1934, met bijna 75 procent
toe, hetgeen neerkomt op een gemiddelde jaarlijkse groeivoet van 3,8 procent. Ook in het in 1939 verschenen Onderzoek naar het verLoop der arbeidsproductiviteit werd een toename van de arbeidsproduktiviteit geconstateerd, op basis van het graanverbruik. 52 De groei was echter geringer dan uit
onze berekening blijkt. De cijfers van de commissie tonen een groeivoet van
2,9 procent tegen 3,4 procent op basis van onze eigen gegevens over de periode 1925-1935. Ook de reeks van Van der Schalk wijst op een geringere
produktiviteitstoename dan onze reeks. Vol gens zijn cijfers bedroeg de
gemiddelde jaarlijkse groeivoet van de produktie per manuur tussen 1920 en
1929 circa 1,6 procent. Op basis van onze gegevens bedraagt de groeivoet
van de produktie per werknemer in deze peri ode 2,5 procent. Zowel de commissie als Van der Schalk baseerden hun produktiegegevens op de Produktiestatistiek maar hun personeelsgegevens op de OngevaLLenstatistiek. In
onze cijfers zijn zowel de produktie als de personeelsgegevens gebaseerd op
de Produktiestatistiek. Dit verklaart het verschil tussen de cijfers.
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In de tweede peri ode, na 1934, kreeg de produktiviteit een dalend verloop.
De gemiddelde groei per jaar tussen 1934 en 1939 bedroeg -0,9 procent.
Voor de hele peri ode 1921-1939 berekenden we een gemiddelde groei van
de fysieke arbeidsproduktiviteit van 2,6 procent.
De ontwikkeling van de totale produktie van bloem en meel vertoont in
hoofdlijnen grote overeenkomst met het verloop van de arbeidsproduktiviteit. Na 1924 verminderde de produktie van bloem en meel gedurende enkeIe jaren. Deze ontwikkeling laat zich verklaren uit een vermindering van de
export naar Duitsland die werd veroorzaakt door een verhoging van de Duitse invoertarieven in 1925. 53 Na 1931 nam de produktie weer toe met de invoering van de Tarwewet. Deze wet beoogde de negatieve gevolgen van de
crisis voor de inlandse graanteelt te verminderen. De Tarwewet beperkte de
invoer van buitenlandse tarwe- en roggebloem en dwong de meelfabrikanten
tot het gebruik van een vastgestelde hoeveelheid Nederlandse granen. 54
De protectie van de binnenlandse graanmarkt werd vanaf 1933 nog versterkt door middel van invoerheffingen op granen en graanprodukten. Een
jaar later kwamen de meelfabrikanten overeen de produktie van broodbloem
te contingenteren. De hieruit voortvloeiende vermindering van de onderIinge concurrentie is zeer waarschijnlijk de oorzaak van de geconstateerde afname van de produktiviteit na 1934.
De meelfabrikanten wisten gedurende de hele peri ode een vrij stabiele
verwerkingsmarge tussen grondstof en eindprodukt te handhaven. Dit blijkt
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Grafiek 7: Meelfabrieken. Verhouding verbruikswaarde en produktiewaarde (input/output).
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uit grafiek 7 waarin de verhouding tussen de verbruikswaarde en de produktiewaarde in lopende prijzen is weergegeven. Het verloop van de grafiek is
stabiel en kent niet het verloop zoals we dat bij de suikerindustrie hebben
gezien, waarbij sprake was van een schoksgewijs verlopende stijging van de
ratio en een navenante daling van de toegevoegde waarde tot 1935. Ret dal
in de grafiek in 1931 kan verklaard worden uit een sterke prijsval van graan,
die niet werd gevolgd door een evenredige prijsdaling van graanprodukten.
Dit moet dus een uitzonderlijk goed jaar geweest zijn voor de fabrikanten.
Het totaal aantal werknemers in de meelfabrieken, opgenomen in de
produktiestatistieken, kende na een geringe afname tot 1927 een vrij stabiel
verloop. Ook de gemiddelde bedrijfsgrootte, gemeten naar het aantal werknemers per fabriek, laat geen bijzondere wijzigingen zien na 1920.
Het gemiddelde machinevermogen per werknemer vertoont een stijgende
trend in deze kapitaalintensieve sector (zie bijlage 3). Gedurende twee
perioden, van 1927 tot en met 1932, en vanaf 1935 werd de stijgende Iijn
onderbroken door stabilisatie van het machinevermogen per werknemer. De
toegenomen rationalisatie van het produktieproces is waarschijnlijk een belangrijke verklarende factor voor de stijgende produktiviteit in deze peri ode.
De Produktiestatistiek van meel bevat voldoende gegevens van het verbruik
om een reeks toegevoegde waardecijfers in constante prijzen te berekenen.
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Grafiek 8: Meelfabrieken. Fysieke produktie en reele toegevoegde waarde
per werknemer.
Bron: CBS Statistiek van voortbrenging en verbruik van meelfabrieken.
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Hiertoe zijn de in lopende prijzen uitgedrukte waarden gedefleerd met een
gewogen index van de tarwe- en roggemeelprijs. Op basis daarvan kon een
index van de ree1e toegevoegde waarde per werknemer worden berekend. In
grafiek 8 is het resultaat daarvan afgezet tegen de arbeidsproduktiviteit op
basis van de fysieke produktie.
Opvallend is dat de trendmatige bewegingen van beide reeksen tussen
1923 en 1938 grote overeenkomst vertonen. Dit wijst er op, dat het produktieproces een sterk homogeen karakter had en dat er zich geen grote wijzigingen in de produktiestructuur hebben voltrokken. De index van de fysieke
produktie per werknemer kan worden beschouwd als een indicatie van de
technisch-fysiek bepaalde arbeidsproduktiviteit. De reele toegevoegde waarde per werknemer vertoont in 1924 en 1931 een piek. Dit kan worden verklaard uit de grote marge tussen verbruiks- en produktiewaarde in deze jaren. De index van de toegevoegde waarde per werknemer ligt met name na
1927 hoger dan de index van de fysieke produktiviteit. Dit kan naar onze
mening worden toegeschreven aan prijseffecten. Gedurende de crisisjaren
bijvoorbeeld, nam de marge tussen de prijs van de voornaamste grondstof,
tarwe, en de produktprijs substantieel toe. Zou de toegevoegde waarde ook
nog gecorrigeerd worden voor de lage inputprijzen (wat neerkomt op een
dubbele deflatie) dan leidt dat tot een lager liggende curve.
Tabel 4 Produktiviteitsindicatoren in de meelfabrieken ten opzichte van
Groot-Brittanniii J935
Groot-Brittannie = 100

Nederland

relatieve produktiviteit

119,2

aantal pk per werknemer (1930)

150,0

totaal aantal werknemers

6,4

omvang van de industrie

7,7

fabrieksgrootte

160,8

Bron: Rostas, Comparative productivity, Statistiek van voortbrenging en
verbruik van meelfabrieken, Ongevallenstatistiek
De meelfabrieken zijn helaas niet opgenomen in het onderzoek van Broadberry en Fremdling. Om toch enige indicatie te geven van de produktiviteitsverhouding met Groot-Brittannie vergelijken we de Nederlandse
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cijfers met de resultaten uit een vergelijkend onderzoek van Rostas naar de
arbeidsproduktiviteit in de Verenigde Staten en Groot-Brittannie. 55 In tabel
4 zijn de resultaten van de vergelijking weergegeven.
Op basis van de uitkomsten kan worden geconcludeerd dat de arbeidsproduktiviteit in de Nederlandse meelfabrieken circa 20 procent boven het
Britse niveau lag. Vit de overige cijfers van de tabel valt te concluderen dat
de hogere produktiviteit samenvalt met een grotere fabrieksomvang en een
hogere mechanisatiegraad. Hierbij moet wei worden aangetekend dat uit
Rostas' onderzoek niet blijkt welke criteria er golden ten aanzien van de
meelindustrie voor opname in de Britse Census of Production. De totale
omvang van de meelsector, zowel gemeten naar totale produktie als naar
werkgelegenheid, was in Groot-Brittannie vele malen groter dan in Nederland.

9. Cacao- en chocoladefabrieken
De Produktiestatistiek van de cacao- en chocoladefabrieken heeft betrekking op zowel de cacaofabrieken, die massaprodukten als cacaopoeder en
cacaoboter uit cacaobonen produceerden, als op de fabrieken van chocoladewaren die zelf cacaobonen verwerkten. Niet opgenomen werden de fabrieken die aileen halffabrikaten als grondstof gebruikten. De produktie van
cacaopoeder en -boter yond overwegend plaats in grootschalige, kapitaalintensieve en vrijwel uitsluitend voor de export producerende bedrijven.
De chocoladefabrieken daarentegen waren voornamelijk kleinschalig en op
56
de binnenlandse markt gericht.
De produktie van de cacaofabrieken en (vooral) van de chocoladefabrieken is zo heterogeen dat het niet mogelijk is om de totale fysieke produktie in een gewichtseenheid uit te drukken . De fysieke produktie van chocolade-artikelen en suikerwerk is in de statistiek dan ook niet vermeld. Genoemde artikelen vertegenwoordigen echter wei het grootste deel van de
produktiewaarde. Het simpelweg achterwege laten van dit deel van de produktie bij de berekening van de arbeidsproduktiviteit zou een grote vertekening opleveren. Daarom is in plaats van produktiecijfers gebruik gemaakt
van de fysieke omvang van enige inputs, namelijk de verwerkte hoeveelheden cacaobonen en suiker.
Wat betreft de fysieke hoeveelheid bestond het grondstofverbruik voor het
voor het grootste deel uit cacaobonen en, in wat mindere mate, suiker. Voor
de berekeningen is aangenomen dat de ontwikkeling van de verwerkte
hoeveelheid per werknemer een representatief beeld geeft van de ontwikkeling van de fysieke produktie per werknemer. In grafiek 9 zijn het ge"indexeerde verloop van de per werknemer verwerkte hoeveelheden cacaobo-
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Grafiek 9: Cacao- en chocoladefabrieken. Fysieke produktie en produktiviteit volgens verbruiksindicatoren.
Bron: Zie bijlage 4.
nen en suiker weergegeven alsmede het totale verbruik van cacaobonen. De
trend in de verwerking van cacaobonen per werknemer over de hele peri ode
is stijgend. De gemiddelde jaarlijkse groeivoet van 1921 tot en met 1939 bedraagt 4,9 procent. De hoeveelheid verwerkte suiker per werknemer neemt
tot 1932 eveneens toe, daarna daait het gebruik gedurende enkele jaren om
vanaf 1934 weer toe te nemen. De groeivoet van het suikerverbruik per
werknemer over de jaren 1921-1939 bedraagt circa 3,5 procent.
In vergeIijking met twee andere onderzoeken naar arbeidsproduktiviteit
blijken onze gegevens op een grotere toename van de produktiviteit te duiden. Volgens de cijfers van Van der Schalk bedraagt de gemiddelde groeivoet van het cacaoverbruik per manuur over de peri ode 1921-1929 4,6 procent per jaar. De produktie per werknemer neemt volgens onze berekening
toe met gemiddeld 7,0 procent per jaar in dezelfde periode. 57 Het reeds eerder genoemde onderzoeksrapport uit 1939 meldt het verloop van de arbeidsproduktiviteit in aileen de chocoladefabrieken voor de peri ode 19251935, zijnde -0,3 pro cent per jaar. 58 Over dezelfde periode tonen onze cijfers
een groei van 4,4 pro cent per jaar. De verschillen worden verklaard door de
omstandigheid dat bij onze berekeningen is uitgegaan van personeelsgegevens uit de Produktiestatistiek, terwijl deze in de andere gevallen uit de
Ongevallenstatistiek zijn gehaald.
In de loop van de periode nam het gemiddelde machinevermogen per
werknemer sterk toe (zie bijlage 4). Dit verklaart waarschijnIijk voor een
deel de trendmatige stijging van de produktiviteit. Volgens Schroyer echter,

EHSJb 56 (1993)

318

110

8

100

j

90

~

-

ncUo produItti.

80

70

Grafiek 10: Cacao- en chocoladefabrieken. Netto nominale produktiewaarde.
Bron: CBS Statistiek van voortbrenging en verbruik van cacao- en chocoladefabrieken.
werd in de cacao- en chocolade-industrie vooral het geschoolde handwerk
gemechaniseerd. 59 Dit leidde nauwelijks tot vermindering van het aantal
arbeidsplaatsen maar vee leer tot een vervanging van geschoolde door ongeschool de arbeiders. Het effect van de toenemende mechanisatie op de produktiviteit komt daardoor slechts in geringe mate tot uiting in de cijfers
Het onderzoeksrapport uit 1939 conc1udeerde dat de gesignaleerde toename van het grondstofverbruik per werknemer in de cacao-industrie tussen
1925 en 1935 niet te verklaren is uit een grotere produktie per werknemer.
De ogenschijnlijke produktiviteitsstijging werd toegeschreven aan een
verandering in de produktiestructuur: de cacaofabrieken schakelden in
toenemende mate over van de fabricage van het relatief arbeidsintensieve
cacaopoeder op de arbeidsextensieve cacaoboter. 60
Opvallend aan de produktiecijfers is dat het totale fysieke verbruik van cacaobonen een sterke trendmatige stijging vertoonde met slechts een paar onderbrekingen in 1927 en 1937. Beide dieptepunten in verbruik hingen sterk
samen met relatief hoge cacaoprijzen. Zo was de prijs in 1927 (78 cent/kg)
bijna verdubbeld ten opzichte van 1924 (42 cent/kg). Zelfs tijdens de crisisjaren verminderde de produktieomvang slechts gedurende een jaar, om vervolgens weer snel te herstellen. De financiele ontwikkeling in de bedrijfstak
vertoonde een heel ander verloop. In grafiek lOis het verloop van de reele
netto produktiewaarde of toegevoegde waarde weergegeven . In tegen stel-
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Grafiek 11: Cacao- en chocoladefabrieken. Produktie en verbruik per werknemer.
Bron: CBS Statistiek van voortbrenging en verbruik van cacao- en chocoladefabrieken.
ling tot de stijgende tendens in de produktieomvang ontwikkelde de produktiewaarde zich hoofdzakelijk in negatieve richting. In de jaren vanaf 1929
daalde zowel de totale produktiewaarde als de netto-produktiewaarde. Ondanks het feit dat de totaal verwerkte hoeveelheid cacaobonen toenam bleef
de netto-produktiewaarde tussen 1933 en 1936 op een laag niveau. Pas vanaf 1937 nam de netto-produktiewaarde weer toe. De kleiner wordende
verwerkingsmarge vanaf 1929 werd voornamelijk veroorzaakt door een afname van de export. Dit veroorzaakte een zware concurrentieslag op de
binnenlandse afzetmarkt tussen de cacao- en chocoladefabrikanten, hetgeen
een neerwaarts effect had op de prijzen.
Evenals bij de suiker- en meelindustrie doen we ook hier een poging om
de fysieke arbeidsproduktiviteit te vergelijken met de arbeidsproduktiviteit
gebaseerd op de toegevoegde waarde. In grafiek 11 is het v~r1oop van de
enkelvoudig gedefleerde toegevoegde waarde per werknemer (gedefleerd
met behulp van een gewogen prijsindex van cacaoboter en cacaopoeder)
vergeleken met het fysieke verbruik per werknemer. De groeivoet van de
toegevoegde waarde reeks bedraagt voor de gehele peri ode 1921-1939 precies 5,0 procent per jaar. Dit komt vrij nauwkeurig overeen met de eerder
berekende groeivoet van de fysieke produktiviteit: 4,9 procent per jaar. Zoals te zien zijn er echter aanzienlijke verschillen tussen de twee Iijnen, met
name in de peri ode 1924-1931 en tussen 1935 en 1938. Dit valt samen met
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perioden van respectievelijk zeer hoge tot hoge cacaoprijzen. Vergeleken
met 1923 (prijsindex=lOO) lagen de input- en outputprijzen in 1927
respectievelijk op het niveau van circa 140 en 150. Gemeten in con stante
prijzen echter daalde de toegevoegde waarde en ook de arbeidsproduktiviteit.
Vanaf 1929 stijgt het volumecijfer van de toegevoegde waarde relatief
sneller dan het fysieke verbruik per werknemer. Ret afwijkend verloop van
de toegevoegde waarde-reeks wijst op sterke veranderingen in de structuur
van de produktie, enerzijds als gevolg van prijsdispariteiten en anderzijds
als gevolg van rationalisatie van het produktieproces, zoals ook in het
onderzoeksrapport van 1939 werd gesignaleerd. De fysieke hoeveelheid verwerkte cacao weerspiegelt deze veranderingen niet. Naar onze mening levert
voor deze bedrijfstak het gebruik van de gedefleerde toegevoegde waarde
daarom een betere indicatie van de economische ontwikkeling van de reele
arbeidsproduktiviteit op dan fysieke indicator, ofschoon de laatste een veel
' natuurlijker' verloop lijkt te hebben.
10. Bierbrouwerijen

V 66r 1940 werden de verbruiks- en de produktiecijfers van de bierbrouwerijen door het CBS slechts eenmalig in de vorm van een produktiestatistiek
gepubliceerd. 6 1 Voor de samenstelling van cijferreeksen moest daarom gebruik gemaakt worden van andere bronnen.
De door ons gebruikte produktiecijfers van de brouwerijen zijn gebaseerd
op een jaarlijkse statistick betreffende 'Het binnenlandsch verbruik van bier
en aJzet der brouwerijen', opgenomen in de Maandschriften. Gegevens omtrent de produktie zijn niet verzameld of gepubliceerd zodat noodzakelijkerwijs de afzet als substituut voor de produktieomvang moet dienen . In dezelfde statistiek wordt eveneens opgave gedaan van het aantal brouwerijen. Van
belang is voorts dat er in de statistiek onderscheid wordt gemaakt tussen de
afzet van de grootste brouwerijen en de overige brouwerijen, zodat daaruit
de produktieconcentratie kan worden bepaald.
Voor gegevens betreffende de werkgelegenheid en de lonen in de bierbrouwerijen is gebruik gemaakt van de Ongevallenstatistiek. Behalve de
bierbrouwerijen werden onder nummer 392 van de statistiek begrepen de
'moutersbedrijven en de vervaardiging van kunstijs '. Ret moge duidelijk
zijn dat als gevolg van het gecombineerde gebruik van bovenstaande bronnen een zeer nauwkeurige bepaling van het absolute niveau van de arbeidsproduktiviteit niet mogelijk is.
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Grafiek 12: Bierbrouwerijen. Fysieke a/zet en consumptie.
Bron: Zie bijlage 5.
In de brouwerijsector voltrok zich vanaf de Eerste Wereldoorlog een sterke
concentratie van de produktiecapaciteit. In 1916 waren er circa 383 brouwerijen aktief. In 1939 waren daar nog slechts 109 van over. Bovendien was de
produktie geconcentreerd in een klein aantal grote brouwerijen. Over de
hele periode verzorgden de 20 grootste bedrijven meer dan 80 procent van
de totale bierafzet. Vanzelfsprekend was daardoor ook de werkgelegenheid
sterk geconcentreerd in enkele grote ondernemingen. In 1925 boden de zeven grootste brouwerijen werk aan maar liefst 75 procent van het totaal aantal typewerklieden in de hele branche.
In grafiek 12 is de ontwikkeling van de gemiddelde afzet per typewerknemer, de totale afzet, en de per capita consumptie van bier weergegeven. De
ontwikkeling van de geschatte arbeidsproduktiviteit in het interbellum kan
als voigt geperiodiseerd worden. Tussen 1918 en 1921 groeit de produktiviteit explosief, waarschijnlijk als gevolg van het naooriogse herstel waarbij
voorheen schaarse grondstoffen weer volop beschikbaar kwamen. Daarna
wordt de ontwikkeling gekenmerkt door een tragere groei en zelfs stagnatie.
Vanaf 1931 is er sprake van een dalende tendens in de afzet per werknemer,
die pas na 1936 weer een opgaande lijn vertoont.
Over de peri ode 1921-1939 bedraagt de gemiddelde jaarlijkse groeivoet
van de afzet per typewerknemer circa 0,5 procent. De cijfers van Van der
Schalk leveren over de peri ode 1921-1929 een groei op van de produktie per
manuur van 1,0 procent per jaar. 62 De groeivoet van de afzet per type-
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Grafiek 13: Bierbrouwerijen. Gemiddelde fysieke afzet en bedrijfsgrootte.
Bron: Zie bijlage 5.
werknemer, dus per manjaar, bedraagt volgens onze berekening gemiddeld
1,7 procent over dezelfde jaren.
Vit grafiek 12 valt op te maken dat na 1931 de afzet per werknemer duideIijk bei"nvloed werd door de daling van de totale afzet. De totale afzet is,
vanwege de gerichtheid op de binnenlandse markt, afhankelijk van de ontwikkeling van de consumptie in Nederland. Het feit dat de brouwers blijkbaar niet in staat waren om de negatieve effecten van de afnemende afzet op
de arbeidsproduktiviteit te voorkomen, heeft waarschijnlijk te maken met
het kapitaalintensieve karakter van de bedrijfstak. Om de installaties in bedrijf te houden en de produktie te bier te distribueren was kennelijk een
bepaalde rninimum-personeelsbezetting noodzakelijk. Verrnindering van de
personeelssterkte beneden dat minimum zou lei den tot personele onderbe63
zetting van de produktiemiddelen.
In grafiek 13 is de ontwikkeling van de afzet per werknemer vergeleken
met zowel het gerniddeld aantal typewerknemers als met de gemiddelde
bierafzet per brouwerij. In grote Iijnen vertonen de laatste twee genoemde
variabelen overeenkomsten. De sterke toename van de gerniddelde bedrijfsgrootte vanaf het midden van de jaren twintig wordt echter niet gevolgd
door een evenredige toename van de afzet per typewerknemer. Zichtbaar is
dat in de peri ode vanaf 1930 de dalende afzet per brouwerij niet gepaard is
gegaan met een navenante daling van het gerniddeld aantal werknemers per
brouwerij. De eerdere conclusie met betrekking tot de geringe flexibiliteit
van de personeelssterkte wordt dus bevestigd. Anderzijds is deze in tijd
geconstateerde negatieve relatie tussen bedrijfsgrootte en produktiviteitsni-
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veau in strijd met het comparatief vastgestelde positieve verband tussen beide variabelen. Hierbij client opgemerkt te worden dat het verloop van de
gemiddelde bedrijfsgrootte een forse vertekening kan opleveren door de grote
mate van produktieconcentratie binnen de brouwerijsector. Het grote aantal
kleine tot zeer kleine brouwerijtjes drukt het gemiddelde onevenreclig zwaar.
In tabel 5 zijn de resultaten van dit onderzoek gerelateerd aan de uitkomsten van het onderzoek van Broadberry en Fremdling. Volgens de gegevens
in de tabel hield de arbeidsproduktiviteit in Nederland ongeveer het midden
tussen het Duitse en Engelse niveau. Opvallend is voorts dat het gemiddelde
machinevermogen per werknemer in zowel Duitsland als Nederland aanzienlijk groter was dan in de Engelse brouwerijen. Hetzelfde hebben we
reeds geconstateerd bij de suikerindustrie. De gemiddelde bedrijfsgrootte in
Nederland en Duitsland verschilde niet vee!. In beide landen lag het aantal
werknemers per brouwerij ver beneden het Engelse gemiddelde.
De ff!presentativiteit van het jaar 1935 voor de Nederlandse bierbrouwers
kan echter worden betwijfeld. Uit grafiek 12 wordt onmiddellijk duidelijk
dat de arbeidsproduktiviteit in 1935 in een tijdelijk ongunstige fase zat. Zowei in de jaren ervoor als enkele jaren later lag de produktie per werknemer
substantieel hoger. Beschouwen we het niveau van het jaar 1930 als representatief voor de omliggende jaren en vergelijken we deze met de buitenlandse ,cijfers, dan is de verhouding van de produktiviteit in Groot-Brittannie, Duitsland en Nederland respectievelijk 100, 62 en 90.
Tabel 5 Produktiviteitsindicatoren in de bierbrouwerijen ten opzichte van
Groot-Brittannie en Duitsland 1935
Groot-Brittannie = 100

Duitsland

Nederland

relatieve produktiviteit

62,2

77,9

224,2

233,1

aantal pk per werknemer *

83,5

loon per werknemer
totaal aantal werknemers

159,0

4,9

omvang van de industrie

95,4

3,8

fabrieksgrootte

21,3

24,5

• Nederland 1930 voJgens de Bedrijfstelling 1930.
Bron: Broadberry en Fremdling, 'Comparative productivity', CBS Maandschriften, Ongevallenstatistiek
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De cijfers in de tabel doen vermoeden dat een van de factoren die de lagere
produktiviteit ten opzichte van Engeland kan verklaren de gemiddelde bedrijfsgrootte is. In dit opzicht geeft de tabel echter een vertekend beeld van
de situatie in 1935. Een berekening op basis van de Ongevallenstatistiek
leert dat in de 24 grootste ondernemingen 2524 typewerklieden werkzaam
waren, 92 procent van het totale aantal. Dit betekent een gemiddelde van
105 typewerklieden per onderneming. In aanmerking genomen dat de 26
grootste brouwerijen circa 85 procent van de volledige afzet voor hun rekening namen, is een aantal van 105 typewerklieden meer representatief voor
de gemiddelde fabrieksgrootte dan het rekenkundig gemiddelde van 33.
Blijkens het onderzoek van Broadberry en Fremdling bedroeg het Britse
gemiddelde 94, en het Duitse gemiddelde 20 werknemers per brouwerij. De
verhouding Engeland-Duitsland-Nederland voor wat betreft de gemiddelde
fabrieksgrootte zou daarmee dus 100:21: 112 bedragen. Helaas is niet duideIijk welke criteria er golden voor opname van de bierbrouwerijen in de Britse en Duitse statistieken die gebruikt zijn door Broadberry en Fremdling.
Voor een goede vergelijking is het dus noodzakelijk het gewicht van kleine
en zeer kleine brouwerijtjes in de Duitse en Engelse cijfers te bepalen . Wanneer men uitgaat van de veronderstelling dat grote brouwerijen arbeid efficienter kunnen inzetten dan kleine, dan is ook het niveau van de arbeidsproduktiviteit niet representatief. Niet aileen de gemiddelde fabrieksgrootte
wordt gedrukt door het grote aantal kleine ondernemingen, ook de arbeids.
produktiviteit kan daardoor bei'nvloed zijn.

11. Tabaksverwerkende industrie
Het CBS heeft geen produktiecijfers gepubliceerd betreffende de tabaksverwerkende industrie. Om toch een indicatie hiervan te krijgen hebben we
verondersteld dat het binnenlands verbruik van rookwaren, vermeerderd met
de export en verminderd met de import, in grote lijnen de produktie representeert. 64 Overzichten van het tabaksverbruik publiceerde het CBS regelmatig in de Maandschriften. De belangrijkste cijfers zijn opgenomen in bijlage 6. Het aantal (type-)werknemers is afkomstig uit de Ongevallenstatistiek. Een probleem daarbij is dat over de jaren v66r 1935 de gegevens van
de sigarenmakerijen en sigarettenfabrieken bij elkaar zijn opgeteld. De
tabakskerverijen zijn wei apart geregistreerd. In de jaren tussen 1935 en
1939 bedroeg het aantal typewerklieden in de sigarettenfabrieken gemiddeld
minder dan 10 procent van het totale aantal typewerklieden in de sigaren- en
sigarettenfabrieken samen. De gemiddelde fabrieksgrootte, uitgedrukt als
het aantal werknemers per bedrijf, was in de sigarettenproduktie daarentegen vee 1 groter. Zo bedroeg de gemiddelde personeelssterkte in 1935 133

DE JONG EN OUDE VRIELINK VOEDINGSMIDDELENINDUSTRIE

!

~
j

230
220
210
200
190
180
170
160
ISO
140
130
120

llO

325

/

/

I
I

..."./-_1
I

/
-Ii....,.
- - - lipnotten

--- _bot

/
/

/

_/
/

/'~~.-.-.-.-.-.-.
"

.

1\

;/'.\

(I

-' /

.' .......;./-

'.

.'/......

\-1,.._,_

100
90
80

Grafiek 14: Tabaksverwerkende industrie. Fysiek verbruik en fysieke produktie (sigaren, sigaretten en kelftabak) per typewerknemer.
Bron: Zie bijlage 6.

typewerklieden tegen gemiddeld 15 in de sigarenmakerijen. Om toch over
een langjarige reeks te kunnen beschikken, is voor de berekening van de
produktie van sigaren en sigaretten per typewerknemer over de periode
1923-1939 het totaal aantal typewerknemers in beide sectoren van de
tabaksverwerking bij elkaar opgeteld. Waarschijnlijk wordt hierdoor het
absolute niveau van de arbeidsproduktiviteit onderschat en ook de trendmatige ontwikkeling kan er door zijn vertekend.
Ter vergelijking hebben wij de produktie per typewerknemer tussen 1935
en 1939 eveneens berekend met behulp van de aantallen typewerklieden in
aileen de sigarenfabrieken respectievelijk sigarettenfabrieken. Voor de sigarenfabricage leverde dit een gemiddelde jaarlijkse groeivoet op van 1,4 procent en voor de sigarettenfabricage van 6,9 procent. Wanneer de berekening
wordt gemaakt op basis van de gecombineerde personeelscijfers bedraagt de
groeivoet respectievelijk 1,7 procent en 3,4 pro cent. Tussen 1935 en 1939
groeide de produktiviteit in de sigarenfabricage dus waarschijnlijk langzamer dan grafiek 14 doet vermoeden. De produktie per typewerknemer in de
sigarettenfabrieken groeide daarentegen sneller en vertoonde bovendien
geen terugval in 1936.
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Van 1923 tot en met 1939 bleef het verbruik van ruwe tabak per typewerknemer op een vrij stabiel niveau. De groeivoet bedraagt gemiddeld 0,8 procent per jaar. Aanvankelijk is er gedurende de crisisjaren een stijging waarneembaar. Na 1933 nam de verwerkte hoeveelheid per typewerknemer weer
af. Deze afname loopt parallel aan een vermindering van het totale verbruik
van ruwe tabak (zie bijlage 6). De ruwe tabak werd zowel door de sigaren-,
als door de sigaretten- en de kerftabakindustrie verwerkt. Aangezien niet bekend is welk afzonderlijk aandeel de verschillende sectoren van de tabaksindustrie hadden in het verbruik van ruwe tabak, is het niet mogelijk om het
verloop van deze grafiek te verklaren uit de ontwikkelingen in de drie sectoren afzonderlijk.
De fysieke arbeidsproduktiviteit in de sigarettenfabrieken nam over de
hele peri ode sterk toe, met een gemiddelde groeivoet van 4,7 procent. Deze
ontwikkeling loopt parallel met het verloop van de totale sigarettenproduktie
(zie bijlage 6). Slechts gedurende de crisis van de jaren dertig stagneerde de
groei van de produktie een aantal jaren. Een berekening van de totale
produktiewaarde zou daarentegen waarschijnlijk een afname laten zien in
deze peri ode door een toenemend verbruik van goedkopere tabaksoorten.
De produktiviteit in de sigarenindustrie bleef tot 1930 op een constant niveau. Vanaf 1930 vertoonde de ontwikkeling een stijgende tendens. De
gemiddelde groeivoet tussen 1923 en 1939 bedraagt 1,9 procent per jaar. De
fysieke produktiviteitscijfers geven ook hier waarschijnlijk een enigszins
geflatteerd beeld van de arbeidsproduktiviteit doordat in de kwaliteit van de
output een verschuiving plaatsvond ten gunste van de goedkopere sigaarsoorten.
Een belangrijke factor met betrekking tot de produktie per werknemer in
zowel de sigaren- als de sigarettenindustrie is het toenemende gebruik van
machines. Het effect daarvan was bij de fabricage van sigaretten waarschijnlijk sterker dan bij de produktie van sigaren. Hiervoor kunnen twee redenen
worden aangegeven. In de eerste plaats leende het fabricageproces in de sigarenfabrieken zich minder voor machinale bewerking dan in de sigarettenfabrieken. In de tweede plaats betekende mechanisatie voor de sigarenmakers voornamelijk een verschuiving in de kwaliteit van de arbeidsinput
en minder in de kwantiteit daarvan. De rationalisatie van de produktie kan
daarom slechts voor een klein deel worden afgelezen uit personeelscijfers. 65
De arbeidsproduktiviteit in de fabrieken van kerftabak ontwikkelde zich,
na een geringe stijging tot 1929, overwegend in neerwaartse richting. De gemiddelde groeivoet over de hele periode is negatief: -0,5 procent. De oorzaak voor de verminderde produktiviteit lag waarschijnlijk in de afnemende
consumptie van kerftabak. De afnemende kerftabakproduktie verklaart te-
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yens dat, ondanks een toename van de sigaren- en sigarettenproduktie, het
verloop van het totale tabaksverbruik vrij stabiel bleef.
12. Conclusie

De gemiddelde produktie per werknemer op basis van fysieke indicatoren in
de behandelde bedrijfsklassen van de voedings- en genotmiddelenindustrie
levert het volgende beeld op. In alle klassen is er sprake van een niet
gelijkmatig verlopende produktiviteitsverhoging. Ontwikkelingen vlak na
de Eerste Wereldoorlog geven geen eenduidig beeld. De felle prijsverhogingen gevolgd door een hevige maar kortdurende depressie in 1923 zorgden voor f1uctuaties in de gemiddelde produktie. In de suiker-, margarineen meelindustrie is er sprake van een versnelling in produktiviteitsgroei in
de tweede helft van de jaren twintig, waarbij na 1931 er een kentering voigt
(bij meel in 1934). De oorzaken van de versnelling lopen uiteen. In de suikerindustrie was er sprake van sluiting van fabrieken, waardoor aanwezige
overcapaciteit verminderde. In de margarine-industrie is er een duidelijke
concentratiebeweging te bespeuren. De meelfabrieken ken den een proces
van rationalisatie, gezien het toenemen van het gemiddeld machinevermogen per werknemer. Bij de bierbrouwerijen was het concentratieproces reeds rond 1925 voltooid; de zeven grootste brouwerijen verzorgden
75 procent van de werkgelegenheid. Opvallend is dat na dat jaar de afzet per
werknemer stagneerde. In de cacao- en chocolade-industrie steeg het verbruik van cacao per werknemer bijna voortdurend; aileen in 1927 en 1937
zijn er (forse) inzinkingen. Afgezien van de meelindustrie geven de fysieke
indicatoren van aBe industrieen in de eerste crisisjaren een stagnatie van de
gemiddelde produktie aan. Dit is ongetwijfeld een gevolg van de stagnatie
of zelfs dating van de produktie. De landbouwcrisiswetgeving heeft met
name in de suiker-, meel en margarine-industrieen effecten gehad. Onze indruk is dat de protectiemaatregelen en produktievoorschriften de concurrentie hebben beperkt en kartelvorrning hebben gestimuleerd. Dit heeft negatieve effecten gehad op de efficientie van het produktieproces, omdat inefficiente producenten langer in de markt konden blijven. Anderzijds heeft dit
positieve effecten op de werkgelegenheid gehad. Een dergelijke ontwikkeling is ook aangegeven door Broadberry en Crafts in hun artikel over de
Britse industriele prestaties in het interbellum. Zij stellen vast aan de hand
van enkele case-studies van bedrijven dat gebrek aan concurrentie en
toenemende kartelvorming in Groot-Brittannie heeft bijgedragen aan de relatieve verslechtering van de produktiviteit ten opzichte van de Verenigde
Staten. 66
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Vergelijken we het verloop van de fysieke indicatoren van de produktiviteit met de index van de reele toegevoegde waarde per bedrijfsklasse (meel,
suiker en cacao), dan is er aileen bij de meelindustrie sprake van een zelfde
trendmatige beweging in beide ontwikkelingen. Dit is toe te schrijven aan
de grote homogeniteit van de produktie. Bij de minder homogene produktie
van suiker en cacao en chocolade zijn er grote verschillen. Bij de suikerindustrie suggereert de berekende reele toegevoegde waarde zelfs een daling
van de trendmatige arbeidsproduktiviteit. Het verloop van de reele toegevoegde waarde per werknemer in de cacao- en chocolade-industrie fluctueert zeer sterk. Toch beschouwen wij deze als representatiever voor de gang
van zaken in deze industrie dan de fysieke indicator, gebaseerd op het verbruik van cacao. Er is sprake geweest van grote verschuivingen in de structuur van het produktieproces.
De vergelijking van de Nederlandse produktiviteit met de Duitse en Britse
geeft een positie aan die Iijkt op de geografische ligging: Nederland Iigt er
tussenin. Groot-Brittannie kent voor de vier vergeleken bedrijfsklassen de
hoogste produktiviteit, wellicht uitgezonderd de meelindustrie. Bij de margarine-industrie is het verschil niet zo groot als de cijfers suggereren. Opvallend is dat de fabrieksgrootte, gemeten naar de personeelsomvang, een positief verband heeft met de arbeidsproduktiviteit. Hoe groter de fabrieksomyang, hoe groter de comparatieve produktiviteit. Bij de bierbrouwerijen is
dit verband niet aangetroffen . Even opvallend is het negatieve verband tussen hoge produktiviteit en een laag gemiddeld machinevermogen per werknemer. Dit kan duiden op effecten van kortcyclische aard op de bezettingsgraad.
Het moge duidelijk zijn dat ondanks het gepresenteerde cijfermateriaal, er
nog een heleboel onbeantwoorde vragen Jiggen. Om de analyse van de economische structuur en ontwikkeling op het niveau van bedrijfsklassen en takken te bevorderen is het noodzakelijk om meer variabelen in de beschouwingen op te nemen. Zo kan gepoogd worden om de arbeidsproduktiviteit verder te preciseren door het aantal gewerkte arbeidsuren per jaar te
schatten. Hiervoor is de Ongevallenstatistiek onontbeerlijk. De kostencomponent van de bedrijven kan verder uitgewerkt worden door ook een gerniddeld loon per werknemer per jaar te berekenen. Vergelijking met de toegevoegde waarde geeft dan een redelijke indicatie van het rendementsverloop
van de bedrijven. Bovendien kan een vergelijking van loonniveaus tussen
diverse bedrijfsklassen ons wellicht iets zeggen over de omvang van menselijk kapitaal en de ontwikkeling daarvan in de tijd. Een andere vraag die op
beantwoording wacht is in hoeverre de ordenings- en kartelvormingstendensen in de jaren dertig de produktiviteitsniveaus van de desbetreffende
bedrijfstakken hebben bei·nvloed. Hierbij moet tevens in ogenschouw wor-
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den genomen welke positie de afzonderlijke bedrijfsklassen op de exportmarkt hebben ingenomen.
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65
De eerder genoemde onderzoekscommissie uit 1939 signaleerde dat 'Ofschoon de bosjesmachine den sigarenmaker 'op eigen hand' werkende (en den bosjesmaker) overbodig maakl, is
de stijging der arbeidsproductiviteir en de daaruit voortvloeiende vermindering van de werkgelegenheid niet van zoo groolen omvang als de reeds ver doorgevoerde mechanisarie zou doen verwachren. De oorzaak van deze gunsrige omsrandigheid Zigt in her volgende: f..J Voor elke drie
sigarenmakers , die daarna 'afvloeien' komen 2 jeugdige personen of halfwasarbeiders in diensl
als personeel 'aan en om den bosjesmachine '. CBS, Onderzoek, 91-92.
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66
Broadberry, 'Britain' s', pp. 531-558. De auteurs gaan zelfs lOver in hun conclusie dat ze
stellen dat de oorzaken van de in de jaren dertig opgelopen relatieve achterstand in industriele
produktiviteit tot ver na de Tweede Wereldoorlog hebben doorgewerkt in de Britse industrie (p.
554).
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BULAGEl.
Suikerfabrieken

jaar

1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

2
2 jrl v.s.
gemiddelde
produktie (ton)

3
aantal
typewerknemers

4
produktie
per typewerknemers (ton)

171496
187754
253023
317458
289526
221883
255220
289857
270037
247373
261833
263304
252153
210717
185598
238535
239917
215707
216237
220815
206561
204661

3857
4239
5177
5357
6030
4868
4743
4582
4582
3024
3117
2795
2526
1762
1916
2043
1873
1954
2078
1966
1981
2155

44,5
44,3
48,9
52,6
54,0
45,6
53,8
63,3
58,9
81 ,8
84,0
94,2
99,8
119,6
96,9
116,8
128,1
110,4
104,1
112,3
104,3
95,0

Kolom 2: CBS 'Produktie en consumptie van suiker' in: Maandschriften
De originele produktiecijfers betreffen campagnejaren. Om deze in overeenstemming te brengenmet de Ongevallenstatistieken die kalenderjaren hanteert is de tweejaarlijks voortschrijdend gemiddelde berekend.
kolom 3: Rijksverzekeringsbank Ongevallenstatistiek
kolom 4: Het quotient van kolom 2 en 3.
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BULAGE2.
Margarinefabrieken
2
1
jaar
margarine
produktie
(1000 kg)

1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

99274
87903
107751
130773
132032
134384
140784
139925
132720
127610
111282
66149
64216
63029
60409
59253
68814
71383
71111

3
aantal
werknemers

4
produktie
per
werknemer
(1000 kg)

5206
4329
4362
4893
4978
5057
5057
4925
4058
3022
2617
1734
1502
1464
1471
1510
1521
1422
1306

19,1
20,3
24,7
26,7
26,5
27,8
27,8
28,4
32,7
42,2
42,5
39,3
42,8
43,1
41,1
39,5
45,2
50,2
54,4

5
totaal
primair
vermogen
in pk
9515
10321
10776
10993
16852
19085
19525
19010
16862
16426
15627
12442
12930
11722
11805
12536
12785
11936
12475

Kolom 2, 3 en 5: CBS 'Statistiek van voortbrenging en verbruik der margarinefabrieken, Maandschriften, kolom 4 is het quotient van kolom 2 en 3.
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BULAGE3.
Meelfabrieken
jaar

1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

2
produktie
bloem en
meel van
brood gran en
(1000 kg)

3
totaal aantal
werknemers

4
produktie per
werknemer
broodgraanprodukten
(1000 kg)

5
totaal
primair
vermogen
in pk

455916
463314
460390
469156
528089
494217
461078
449667
459585
486989
506268
535900
626350
608589
637233
659836
651359
689439
682775
673428

2285
2287
2256
2120
2085
2057
1909
1853
1953
1916
1962
1911
1956
1928
1825
1908
1921
2028
2006
2037

199,5
202,6
204,1
221 ,3
253,3
240,3
241,5
242,7
235 ,3
254,2
258,0
280,4
320,2
315,7
349,2
345,8
339,0
430,0
340,4
330,6

16438
17026
19355
19377
19965
19022
19031
19368
20120
19971
20081
19978
20443
21630
21469
22677
22970
23724
23717
24270

Ko1om 2, 3 en 5: CBS, 'Statistiek van voortbrenging en verbruik van meelfabrieken ' , Maandschriften, kolom 4 is het quotient van kolom 2 en 3.
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BULAGE4.
Cacao- en chocoladefabrieken
2
3
CacaoSuiker
jaar
bonen
verwerkt
verwerkt

1919
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

25668
30447
32840
36451
43182
47581
46640
37858
45769
49795
51002
52773
42514
47743
55225
59994
65715
55746
57465
58755

9720
11016
11298
10577
11315
l3098
14237
13452
14255
15597
17111
18016
15885
16059
13790
14616
15342
14532
15712
16524

4
aantal
werknemers

5
Bonen
verwerkt
per werknemer
(ton)

6
Suiker
verwerkt
per werknemer
(ton)

7
totaal
primair
vermogen
(pk)

8543
9223
8255
7706
8359
8920
8399
7703
7922
8250
8495
8124
6669
7443
7491
7019
7352
7176
7184
7181

3,00
3,30
3,98
4,73
5,17
5,33
5,55
4,91
5,78
6,04
6,00
6,50
6,37
6,41
7,37
8,55
8,94
7,77
8,00
8,18

1,14
1,19
1,37
1,37
1,35
1,47
1,70
1,75
1,80
1,89
2,01
2,22
2,38
2,16
1,84
2,08
2,09
2,03
2,19
2,30

11481
14033
16193
16254
17273
18203
18269
19327
19511
20408
23131
22747
24759
25891
25643
25130
24687
25133
24811
25908

Kolom 2, 3, 4 en 7: CBS, 'Statistiek van voortbrenging en verbruik van cacao- en chocoladefabrieken', Maandschriften, kolom 5 en 6 zijn het quotient
van kolom 2 en 4, respectievelijk 2 en 5.
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BIJLAGE 5.
Bierbrollwerijen
I
jaar

2
aantal
brouwerijen

3
totale
afzet

4
aantal
type
werknemers

5
afzet per
typewerknemer
(HL)

2585
2719
3089
3334
3414
3516
3597
3806
3717
3787
3894
3981
3964
3353
3293
2986
2840
2746
2623
2648
2719
2718

270,8
331,0
424,4
500,9
524,3
542,7
524,3
510,8
546,9
543,4
583,7
581,5
575,2
627,2
548,7
538,8
532,4
500,0
481, I
490,2
504,6
546,0

(1000 HL)
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

289
271
257
239
230
229
229
219
213
190
172
156
148
140
136
125
123
120
117
114
110
109

700
900
1311
1670
1790
1908
1886
1944
2033
2058
2273
2315
2280
3103
1807
1609
1512
1373
1262
1298
1372
1484

Kolom 2 en 3: CBS, 'Het binnenlandsch verbruik van bier en de afzet der
brouwerijen', Maandschriften, kolom 4: Rijksverzekeringsbank, Ongevallenstatistiek, kolom 5 is het quotient van kolom 3 en 4.
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BULAGE6.
Tabaksverwerkende industrie
2
4
3
5
jaar
produktie produktie produktie totaal
sigaren
sigareUen kerftabak verbruik
ruwe
rnilj.
milj.
tabak
stuks
stuks
1000 kg rnilj. kg

6
aantal
typewerk.
sigaren +
sigareUen

7
aantal
typewerk.
kerftabak

1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

20235
21508
21677
22621
23477
23963
24697
26278
25115
22879
22532
22290
21629
21675
22016
22503
22374

2278
2301
2102
2060
2031
1789
1829
1800
1788
1740
1666
1632
1652
1632
2120
2103
2145

1060,5
1089,2
1111,2
1192,7
1251,7
1324,3
1402,4
1420,2
1402,4
1372,9
1419,8
1440,0
1440,1
1471,8
1515,6
1568,3
1697,1

1846,9
2245,7
1997,0
2343,1
2535,1
2673,0
3019,0
3435,3
3361,7
3401,9
3605,7
3633,6
3655,7
3608,0
3971,4
4299,8
4674,8

14794,2
17295,1
14185,9
16448,6
15462,2
15827,9
15364,0
15329,7
15267,3
14843,4
14258,0
11683,0
11677,6
12245,9
12773,0
11437,4
12900,9

26,4
27,7
29,5
30,9
29,5
31,1
31,8
30,6
31,9
30,8
33,1
28,1
26,1
27,2
29,8
28,6
34,0

Kolom 2, 3 en 4 : CBS, 'staat 10', in Produktiestatistiek van de tabaksverwerkende industrie (1958) gecombineerd met CBS, laarstatistiek van in- ,
uit- en doorvoer, kolom 5: CBS, 'Verbruik van een aantal der belangrijkste
grondstoffen als zoodanig (ongeacht de bestemming)', in Maandschriften,
kolom 6 en 7: Rijksverzekeringsbank, Ongevallenstatistiek.
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