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Ten geleide
E.S.A. BLOEMEN

Voor u ligt een nieuw jaarboek. De meesten van u waren reeds op de hoogte
van zijn komst - zij het niet van het tijdstip waarop - maar sommigen van u
zullen met verbazing en wellicht zelfs met schrik hebben opgekeken nadat
zij de verpakking hadden opengemaakt. Die NEHA-leden, die al decennialang hun huisbibliotheek verfraaien met een gestaag uitbreidende reeks banden in groen linnen gehuld en met goudopdruk gesierd, zullen misschien geschokt zijn . Om onnodige slachtoffers te voorkomen wil ik eerst hun adviseren het stofomslag van dit nieuwe jaarboek te verwijderen en het vertrouwde
monogram van het NEHA met de vingertoppen te betasten . Bovendien is de
oorspronkelijke nummering van het groene jaarboek aangehouden.
Dit is een nieuw jaarboek maar tegelijkertijd een jaarboek met een Jang en
indrukwekkend verleden. Het is de voortzetting van het Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek en van het Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek die zijn gefuseerd, samengesmolten of hoe u het ook wilt
noemen. De nieuwe redactie is samengesteld uit !eden van de beide vorige
redacties en heeft intern geen ideologische kloven te overbruggen gehad,
hoogstens kleine cultuurverschillen . De reden voor het samengaan was dan
ook vooral praktisch. Beide series verschenen bij het NEHA. Het groene jaarboek was sinds 1915 gezichtsbepalend voor de vereniging, het blauwe jaarboek - voor het eerst verschenen in 1984- was in 1990 Iiefdevol in haar schoot
opgenomen. De overlapping van terreinen en de kosten verbonden aan het
uitgeven van twee jaarboeken deden na enige tijd de vraag opkomen - bij de
directie, bij leden van de redacties - of het wenselijk was op deze voet door te
gaan. Een belangrijk punt van overweging was daarbij ook dat de abonneebestanden elkaar in grote mate bleken te overlappen. Na het nodige overleg,
waarbij het laatste woord was aan het bestuur van de vereniging, is toen tot de
fu sie besloten.
Een op sensatie belust historicus, die in de toekomst nog eens de geschiedenis van de jaarboeken wil uitpluizen, zou met enige fantasie de oprichting van
het Jaarboek van de Geschiedenis voor Bedrijf en Techniek als een daad van
rebellie kunnen opvatten. Inderdaad waren de oprichters, een groep jonge(re)
historici en tot historicus omgebouwde ingenieurs, van mening dat de bestaande publikatiemedia te weinig ruimte boden aan de bedrijfs- en techniekge-
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schiedenis en zij besloten die ruimte zelf te creeren. Een vlammend manifest
ontbrak echter. De nieuwbakken redacteuren lieten het aan de nestors van de
twee onderzoeksterreinen, Joh. de Vries en A.L. van Schelven die de redactie
in het begin ook als adviseurs terzijde stonden, over de bedrijfsgeschiedenis
en de techniekgeschiedenis als 'vak apart' te positioneren, zoals dat nu heet.
Beiden kweten zich gewetensvol van hun taak maar waar zij ook allebei altijd
aan ruimere horizonten gewend geweest waren, mocht een al te krappe inperking van hen niet worden verwacht. Dat stond overigens de redactie ook niet
voor ogen want, zoals gezegd, zij wilden vooral ruimte creeren en dat is de
afgelopen tien jaar goed gelukt. De monumentale zesdelige reeks over de techniekgeschiedenis van Nederland in de negentiende eeuw en het door het Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis in oktober 1994 georganiseerde grote internationale congres zijn mijlpalen die mede dank zij hetjaarboek zijn bereikt.
Zonder het verleden te verloochenen is een aantal van deze initiatiefnemers
zich gaan afvragen of het goed was nu nog langer op de ingeslagen weg door
te gaan. Onder hen bevond zich E.J. Fischer, op dat moment directeur van het
NEHA en redactiesecretaris van het Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek. Naast de praktische overwegingen was de conclusie van het beraad,
geheel in de tijdgeest, dat de bedrijfs- en techniekgeschiedenis als 'infant industries' geen bijzondere protectie meer nodig hadden en nu sterk genoeg
waren geworden om in een grotere markt de concurrentieslag aan te gaan.
Over die concurrentie het volgende. Het bestuur van het NEHA heeft er mee
ingestemd dat het nieuwe jaarboek een grotere omvang mag beslaan dan de
oude jaarboeken afzonderlijk. Toch zal de bundeling er toe leiden dat de totale
publikatieruimte wordt teruggebracht. Dat betekent dater extra kritisch naar
de ingezonden artikelen gekeken zal moeten worden en dat eventuele begeleiding zo deskundig mogelijk moet gebeuren.
Om zo goed mogelijk aan deze eisen te voldoen heeft de redactie besloten
over te stappen op een systeem dat bij onze buitenlandse vakgenoten en in
Nederland bij voorbeeld bij de economen reeds geheel is ingeburgerd, het
inschakelen van referenten . Reeds bij dit eerste deel hebben wij dit systeem
gehanteerd en het is hier dan ook de plaats om voor de eerste keer al diegenen
die hebben meegewerkten de hen toegezonden manuscripten van commentaar
hebben voorzien, dank te zeggen voor hun deskundige en enthousiaste medewerking. Wij hopen op hen en op vele anderen in de toekomst nog vaker een
beroep te mogen doen . Voor alle duidelijkheid moet daar aan worden toegevoegd dat de redactie verantwoordelijk blijft voor de plaatsing van de artikelen
en daarom uiteindelijk ook beslist.
Het referentensysteem is niet de enige vernieuwing in de werkwijze van de
redactie. Daarnaast is besloten in bijzondere gevallen plaats in te ruimen voor
een themagedeelte en de redactie van zo'n themagedeelte over te dragen aan
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een redactie ad hoc, bestaande uit deskundigen op het terrein. Een eerste proeve van deze werkwijze vindt u in dit eerste deel met een sectie gewijd aan
gilden. Het betreft de uitwerkingen van lezingen gehouden op een studiedag
georganiseerd door de Studievereniging voor Sociaal-Economische Geschiedenis in samenwerking met het IISG die plaatsvond op 1 oktober 1993, aangevuld met nog een aantal extra bijdragen. De deelredactie bestond uit
L. Heerma van Voss, J. Lucassen en M. Prak. Wij danken hen bij deze hartelijk
voor hun inspanningen.
In geen van beide jaarboeken was het gebruikelijk vertrekkende redacteuren
in een redactioneel uit te wuiven en te bedanken voor de verrichte werkzaamheden. Het nieuwe jaarboek zal met die traditie niet breken maar in dit bijzondere geval moet toch een uitzondering worden gemaakt. De afronding van het
laatste Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek vie! samen met het afscheid van H.F.J.M. van den Eerenbeemt na 25 jaar lid te zijn geweest van de
redactie, waarvan bijna tien jaar als voorzitter. Het is echter niet alleen als
redacteur dat de lezers van het groene jaarboek hem dankbaar moeten zijn. Als
hij (en gestimuleerd door hem zijn Tilburgse school) niet zo produktief was
geweest en veel van zijn werk aan het jaarboek ter beschikking had gesteld,
zou de zaak er een stuk minder florissant hebben voorgestaan. De nieuwe
redactie is hem bovendien zeer erkentelijk voor de wijze waarop hij het fusieproces, als we dat een beetje hoogdravend zo mogen noemen, in goede banen
heeft geleid.

I

Ambachtsgilden vroeger en nu
MAARTEN PRAK

1. Inleiding
1

Gilden zijn terug van weggeweest. Nadat ze tot aan de Tweede WereldoorIog tot het vaste repertoire van de economische en sociale geschiedschrijving behoorden, belandden ze sindsdien min of meer in de vergetelheid. Althans voor zover het de professionele geschiedschrijving betrof,
want in Iokaal-historische periodieken bleef er wel aandacht voor bestaan.
De verdwijning van de gilden van de historische agenda was het gevolg van
twee onafhankelijke oorzaken, een maatschappelijke en een wetenschappelijke. De maatschappelijke oorzaak was vanzelfsprekend de associatie tussen
gilden, corporatisme en fascisme tijdens het Interbellum. Aan de gilden
kleefde nu een luchtje. De wetenschappelijke oorzaak bestond in de opkomst van een nieuw type van geschiedschrijving, dat juist onder sociaaleconomisch historici opgang maakte. Deze nieuwe geschiedschrijving,
doorgaans in verband gebracht met de Franse Annales-school, wendde zich
af van de traditionele benadering van het verleden waarin instituties (zoals
de gilden) centraal stonden en propageerde daarentegen een geschiedschrijving die georganiseerd was random zulke niet-institutionele fenomenen als de economische conjunctuurbeweging en het bevolkingsverloop. De
voortzetting van gilde-studies in lokaal-historische periodieken kan vanuit
deze optiek beschouwd warden als het na-ijlen van een verouderde beoefening van het vak.

Ik dank Lex Heerma van Voss voor zijn zorgvuldige commentaar op een eerste versie van
dit artikel.
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Edoch, de tijden zijn veranderd. Reeksen van prijs- en loongegevens zijn
niet ]anger zaligmakend, cultuur en politiek worden ook door sociaal-economisch historici weer als wezenlijke elementen in hun analyses toegelaten. Bovendien is er een opmerkelijke herleving te constateren van de belangstelling
voor kleinschalige sociale netwerken, waartoe ook de gilden behoorden . Niet
alleen in Nederland, maar in geheel Europa zijn de gilden als onderwerp weer
interessant geworden, getuige ook de vele titels die in de voorbije jaren verschenen zijn . Deze inleiding probeert een aantal resultaten van Nederlands en
internationaal onderzoek te presenteren. 2 Dit dient vooral als opmaat voor de
overige artikelen, die alle de vrucht van nieuw onderzoek bevatten.
De gilden hebben een geschiedenis van vele eeuwen en al hebben de meeste
historici, en trouwens ook talrijke anderen, een omlijnd beeld van het fenomeen,3 de verschillen zijn minstens even groot als de overeenkomsten, om
nog maar te zwijgen van de ontwikkelingen die gilden in de verschillende
delen van Europa in de grofweg duizend jaar van hun bestaan doormaakten.
Het is niet mijn bedoeling om hier de conjunctuur van de waardering der
gilden in de geschiedschrijving te presenteren, maar om min of meer systematisch een aantal aspecten aan het onderwerp te onderscheiden en recente
onderzoeksresultaten in dat kader te bespreken. Dit recente onderzoek wordt
hier gepresenteerd onder een specifieke gezichtshoek, te weten de 'maatschappelijke rol' van de gilden . Deze zal behandeld worden uit economisch,
politiek en sociaal perspectief, theoretisch en empirisch.
Deze aanpak vloeit voort uit een algemene problematiek die het onderwerp
beheerst, namelijk de vraag waarom de gilden eigenlijk bestonden. Dat lijkt
een legitieme vraag, maar helemaal gewoon is die uiteraard niet. Immers,
slechts zelden wordt de vraag gesteld waarom er legers, steden ofhandel zijn.
Die vraag naar het 'waarom' van de gilden is echter nauw verbonden met de
geschiedenis van de gilden zelf, meer in het bijzonder met hun opheffing omstreeks 1800. Toen bestond er namelijk een uitgesproken kritiek op hun functioneren en die kritiek behelsde doorgaans een demonstratie van de overbodigheid van de ambachtsgilden, zelfs van hun remmende invloed op de maat4
schappelijke ontwikkeling.
2 Deze tekst werd geschreven in de veronderstelling dat een andere auteur de casus Duitsland
zou behandelen. Daardoor is de belangwekkende literatuur betreffende die streken grotendeels
buiten beschouwing gelaten.
3 Een beeld overigens dat nog Jang niet uit de literatuur verdwenen is, getuige bijvoorbeeld de
behandeling van de Romeinse gilden in Hans Gross, Rome in the Age of Enlightenment. The postTridentine syndrome and the ancien regime (Cambridge, 1990), 91-2.

12

NEHA-JAARBOEK 1994

Oorsprongen
De wortel s van het Europese gildenstelsel zijn omstreden. In de definitie van
Antony Black zijn ze te beschouwen als 'artificial families' en als zodanig
hebben ze een heel lange geschiedenis, die terug reikt in de klassieke Oudheid. Ook in andere culturen, zoals de Islamitische, worden gilden aangetroffen.5 Andere auteurs betwijfelen echter of er inderdaad sprake is van
zo'n lange traditie. 6 Zij beklemtonen het nieuwe van de gilden zoals die omstreeks 1100, in het kader van herleving van de steden, zich voor het eerst in
de bronnen vertonen . Dan staat echter nog niet het economische aspect
voorop, maar gaat het primair om religieuze broederschappen, net zoals dat
overigens in de Romeinse tijd het geval was geweest. Ook die middeleeuwse oorsprongen zijn nog altijd rijkelijk duister. Zo staat nog niet vast of de
gilden oorspronkelijk gevormd zijn op initiatief van de !eden zelf, of eerst
7
na aansporing van de autoriteiten. Vast staat wel dat de vereniging op basis
van overeenkomstige beroepen slechts een van de vorrnen was die het
gildewezen kon aannemen. In de Nederlanden zijn vooral de schuttersgilden
als alternatieve vorrn bekend. 8

2. Gilden en economie
Omvang en invloed
Zoals nog zal blijken, hadden gilden allerlei maatschappelijke 'functies' ,
maar de economi sche worden in de historiografie toch wel het belangrijkst
gevonden . Een eerste kwestie die ons derhalve dient bezig te houden is: welke rol speelden gilden in het economisch )even? Dat kan in ten minste twee
deelvragen uiteen gelegd worden: wat deden ze en in welke sectoren van het
economisch !even? Beginnen we met het tweede.
4 Jan Lucassen, ' Het Welvaren van Leiden ( 1659-1662): de wording van ee n economise he theorie over gilden en ondernemerschap' , in : B . de Vri es et al. (red.), De kracht der zwakken. Studies
over arbeid en arbeidersbeweg ing in het verleden (Amsterdam , 1992), 13-48, i.h.b. 16-21.
5 Anthony Black, Guilds and Civil Society in European Political Thought from the Twelfth Century to the Present (London , 1984).
6 D eze problematiek wordt besproken in Steven A. Epstein, Wage Labor and Guilds in Medieval Europe (Chapel Hill/London, 1991 ), hfdst. I.
7 Black, Guilds and Civil Society, 6-7.
8 M. Carasso-Kok, 'Der stede scut. De schuttersgi Iden in de Hollandse steden tot het einde der
zestiende eeuw ', in : id. en J. Levy-van Halm, Schutters in Holland. Kra cht en zenuwen van de
stad (Zwolle/Haarlem, 1988), 16-35; E. van Autenboer, De kaarten van de schuttersg ilden in het
Hertogdom van Brabant ( 1300-1800) (Ti Iburg, 1993).
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Gilden waren een overwegend stedelijk fenomeen , al demonstreert de bijdrage van Frits Zeiler in dit jaarboek dat ze dat niet uitsluitend waren. In de
gilden-geschiedschrijving vindt men van die plattelandsgilden nogal weinig
terug. Laten we dus, tot het tegendeel is aangetoond, aannemen dat het overgrote deel van de gilden (en van de gildebroeders) stedelijk was. Daarmee is
het economisch belang van de gilden al direct sterk gerelativeerd. Allereerst
om numerieke redenen: op het platteland woonde voor de negentiende eeuw
de overgrote meerderheid van de Europese bevolking. Men kan twisten over
de definitie van een stad, maar houden we de door Jan de Vries voorgestelde
grens van 10.000 inwoners aan, dan spreken we over gemiddeld hooguit tien
procent van de bevolking die al s stedeling aangemerkt kan worden. 9
Daarmee is niet alleen een kwantitatieve beperking van het economisch belang van de gilden aangegeven , maar impliciet ook een kwalitatieve. Het platteland was een toevluchtsoord voor ondernemers die de gildebepalingen zochten te ontduiken en naarmate er meer platteland was, viel dat gemakkelijker.
Aldus vormde het platteland een voortdurende bedreiging voor wat beschouwd mag worden al s de primaire economische doelstelling van het gildesysteem, namelijk regulering van economische processen . Tegen deze achtergrond moeten vanzelfsprekend de pogingen begrepen worden om, door middel
van orders op de buitenneringen en aankoop van de rechtsmacht in omliggende
10
dorpen de steden te beveiligen tegen deze concurrentie.
Dezelfde problematiek valt te signaleren ten aanzien van de zogeheten
voorsteden, voor zover de steden er niet in slaagden die onder stadsjurisdictie
te brengen. Dat was vooral moeilijk daar waar steden in een politieke concurrentie met andere autoriteiten, met name de vorst, verwikkeld waren. Een sterk
voorbeeld hiervan vormt de faubourg St-Antoine bij Parijs. 11 De faubourg
St-Antoine had een aparte juridische status. Op zichzelf was dat niet bijzonder, want Parijs zelf was evenzeer een juridische lappendeken. Het uitzonderlijke was, dat de abdij van St-Antoine zich met succes wist te onttrekken aan
onderschikking aan de stedelijke privileges. Het economisch !even in de faubourg, nauw verbonden uiteraard aan dat van Parijs zelf, was ongereguleerd.
Die 'tweede' economie was daarmee, zeker op het eerste gezicht, liberaal, om
12
niet te zeggen modern. De Parijse gilden trachtten door middel van 'grens9 Jan de Vries, European urbanization 1500-1800 (London, 1984), 39.
10 E.C.G. Briinner, De order op de buitenneringen van 1531 (Utrecht, 19 18).
I I Steven Kaplan, 'Les corporations, Jes 'faux ouvri ers ' et le faubourg Saint-Antoine au XVIlle
siecle', Annales ESC 43, 1988, 353-378.
12 Over de Parij se gilden ze lf is veel materiaal bijeen gebracht in Steven Kaplan, 'Reflexions
sur la police du monde du travail, 1700- 1815 ', Revue historique 103 (di. 261 ), 1979, 17-77. Dit
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bewaking', controle en intimidatie de gevolgen van dit lek in hun monopolies
te beperken. Dat lukte slechts ten dele. De faubourg groeide sterk, niet in de
laatste plaats omdat individuele gildebazen arbeid uit de faubourg gebruikten
of er werk uitzetten. Op die manier was het succes van de faubourg St.-Antoine
niet uitsluitend te danken aan de daar heersende economische vrijheid, maar
evenzeer aan de naburigheid van geprivilegieerde produktie in Parijs zelf.
Dit verandert echter op zichzelf niets aan het feit dat een dee! van de Parijse
economie zich onttrok aan het gilden-regime, dat dus niet in alle sectoren
van de stadseconomie even sterk was. Het cliche wil dat het gilde de organisatie is van de kleine ambachtsman , werkend voor een lokale of hooguit regionale afzetmarkt, die zijn markt tracht te beschermen tegen concurrentie
van hetzij aanpalende ambachten, hetzij - serieuzer - de internationaal
werkende productiecentra. Alleen al om deze laatste reden hebben de gilden
de naam bolwerken van economisch conservatisme te zijn geweest.
Ten dele is dit beeld overeind gebleven in nieuw onderzoek. In de meeste
steden was we! een substantieel gedeelte van de nijverheid, maar slechts een
beperkt dee! van de dienstensector georganiseerd, zoals blijkt uit de bijdrage
van Lourens en Lucassen. De detailhandel was vaak nog we! gereguleerd via
een kramersgilde, de groothandel daarentegen vrij. In een periode van toenemende dominantie van het handelskapitaal vormde die vrijheid van de groothandel een bres in het corporatieve stelsel, omdat daarin creatieve entrepreneurs een toevlucht konden zoeken. In 1938 constateerde C. Wiskerke in zijn
proefschrift over de afschaffing van de gilden in Nederland: 'Van de noodzakelijkheid tot afschaffing der gilden om aan het expanderend bedrijfsleven de
nodige ruimte te bieden, kan dan ook naar onze mening in de Republiek nauwelijks sprake zijn geweest' - om de eenvoudige reden dat die ruimte er al
Jang was. 13 Dit geldt, zo is de algemene indruk, voor de meeste Europese
14
landen.
Het beeld van een intieme relatie tussen gilde en kleinbedrijf is dus grosso
modo correct, maar niet volledig. Recent onderzoek heeft namelijk de scheidslijn tussen de twee soorten van bedrijfsvoering genuanceerd. Op grond van
onderzoek in Leiden en Lille (Rijssel) in de zestiende eeuw komen Robert Du

was overigens een van de eerste moderne artikelen waarin weer aandacht werd besteed aan
de gilden.
13 C. Wiskerke, De afschaffing van de gilden in Nederland (Amsterdam, 1938), 73.
14 Vgl. bijv. R. De Peuter, Negocianten en entrepreneurs in een regionale hoofdstad: Brussel
in de achttiende eeuw (diss. Utrecht 1994), 130.
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Plessis en Martha Howell tot de conclusie dat er van een tegenstelling tussen
handelskapitaal en ambachtelijk bedrijf in de regel geen sprake was. 15 Elites
probeerden een evenwicht tussen de twee te bewaren. Om fiscale redenen, ten
behoeve van de sociale en politieke status-quo, maar vooral ook omdat het
kapitalistische systeem zich ook wel als het ware om hem heen kon plooien,
werd de kleine ambachtsman beschermd en in zijn waarde en gilde gelaten.
Elders kunnen \Ve eveneens verhoudingen zien die de eenvoudige tegenstelling tussen kapitalistische en ambachtelijke bedrijfsvoering in een ander Iicht
stellen. Simona Cerutti heeft laten zien hoe het kleermakersgilde van Turijn
in jaren 1680 sterk expandeerde, in een periode waarin de centrale staat een
sterkere greep nam op het commerciele )even, maar stedelijke ambachtsgilden
ongemoeid liet. Het kleermakersgilde fungeerde als toevluchtsoord voor de
grote textielkooplieden. 16 In Lille bestond aan het einde van de achttiende
eeuw eveneens steun voor corporaties van de zijde van grote handelaars. Die
veroordeelden de fameuze afschaffing van de gilden in 1791 als het werk van
ideologen, zonder idee van de economische werkelijkheid. Wei waren deze
Rijsselse kooplieden slechts in een gedeelte van het corporatieve stelsel gefateresseerd. Interne produktie-beperkingen waren hen bij voorbeeld onwelgevallig; uitbestedingen op het platteland moesten mogelijk zijn. Tegelijkertijd
streefden zij er echter naar de concurrentie om schaarse arbeid te beperken tot
de gevestigde firma' s. Handelskapitalisme is per slot van rekening een kwestie
van goedkoop inkopen en duur verkopen. Door middel van vestigingsbeperkingen en andere corporatieve mechanismen moest de concurrentie uit het
naburige Roubaix beteugeld worden. Die strategie had zeker niet afgedaan met
de Revolutie. De conclusie van Gail Bossenga sluit dan ook aan bij de stelling
van Wiskerke: zelfs aan het einde van de achttiende eeuw waren de corporaties
allesbehalve achterhaald. 17

15 Robert S. DuPlessis, Martha Howell, 'Reconsidering the early modern urban economy: the
cases of Leiden and Lille', Past and Present 94, 1982, 49-84.
16 Simona Cerutti, 'Du corps au metier: la corporation des tailleurs aTurin entre le XVIIe et le
XVIIle siecle' ,Anna/es ESC 43, 1988, 323-352; id., La ville et /es metiers. Naissance d 'un /angage
corporatif(Turin , 17e- I 8e siecle) (Parijs, 1990), hfdst. 4; id., 'Group strategies and trade strategies:
the Turin tailors' guild in the late seventeenth and early eighteenth centuries', in: Stuart Woolf
(ed.), Domestic strategies: work and family in France and Italy, 1600-1800 (Paris/Cambridge,
1991), 102-147.
17 Gail Bossenga, ' La Revolution frarn;;aise et Jes corporations: trois exemples lillois', Anna/es
ESC 43, 1988, 405-426; id., The politics of privilege. Old regime and revolution in Lille (Cambridge, 1991 ), hfdst. 8 en passim.
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Deze uiteenlopende manieren waarop het gildewezen bevattelijk bleek voor
de eisen van niet-ambachtelijke wijzen van produceren, vormen dus ongetwijfeld een van de verklaringen voor de vitaliteit van het systeem. Desondanks
moeten we ons blijven realiseren dat het gildewezen allesbehalve algemeen
was. Grote aantallen mensen waren er in middeleeuws en vroeg-modern Europa bij betrokken, maar nog veel grotere aantallen Europeanen hadden er geen
directe betrokkenheid bij. Dankzij het systematisch onderzoek van Jan Lucassen en Piet Lourens, waarvan hier de eerste resultaten gepubliceerd worden,
is het voor het eerst mogelijk om aan die zeer globale vaststellingen een scherper omlijnde inhoud te geven. Naar de indruk van Lourens en Lucassen was
in de Republiek de overgrote meerderheid van de stedelijke beroepsbevolking
wel opgenomen in het gildewezen 18 •

Marktordening
Een van de belangrijkste, wellicht het belangrijkste economische doe! van
gilden was marktordening. Die ordening betrof primair de waren- (afzet)markten, maar had ook betrekking op kapitaal- en arbeidsmarkten.
Over kapitaalmarkt en gilden kunnen we heel kort zijn. Er is, bij mijn weten,
niets over te vinden. Oat is betreurenswaardig, omdat het heel wel denkbaar
is dat gilden juist in dit opzicht een belangrijke rol speelden, als kredietverschaffer en kredietnetwerk. In een recent artikel van C. Muldrew over regionale kredietnetwerken in Oost-Engeland in de achttiende eeuw blijven echter
19
gilden ongenoemd. Uit het grote succes van de Parijse Mont de Piete, een
bank voor ambachtslieden die werd opgericht in 1777, zou men zelfs kunnen
afleiden dat deze in een grote behoefte voorzag waarin de corporaties tot dan
20
toe geen uitkomst hadden kunnen bieden. M. Sonenscher merkt wel op dat
het fenomeen van uitgestelde betaling, ook tussen ambachtslieden onderling,
in de praktijk een enorm krediet-netwerk in het !even riep, maar het is nog

18 Recente voorbeelden van onderzoek waarin de activiteiten van gilden worden geanalyseerd
in het kader van een bedrijfstakgewijs onderzoek zijn M.-C. Roodenburg, De Delftse pottenbakkersnering in de Couden Eeuw ( 1575-1675) (Hilversum, 1993) en Chr. J. Kolman, Naerde eisch
van 't werck. De organisatie van het bouwen te Kampen 1450-1650 Utrecht, 1993). De standaard
blijft vooralsnog J.M. Montias, Artists and Artisans in Delft. A Socio-Economic Study of the Seventeenth Century (Princeton, 1982).
19 Craig Muldrew, 'Interpreting the market: the ethics of credit and community relations in early
modern England', Social History 18, 1993, 163-183.
20 Michael Sonenscher, Work and wages. Natural law, politics and the eighteenth-century
French trades (Cambridge, 1989), 123.
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maar de vraag of de gilde-organisaties zelf hierin enige rol van betekenis speelden.21
Over kapitaalgoederen valt daarentegen iets meer te zeggen, ook al is de
oogst evenmin opzienbarend. Zoals bekend, hadden gilden vaak voorschriften
die aan de aangesloten producenten beperkingen oplegden inzake het aantal
machines (zoals getouwen en ketels) <lat ze mochten uitbaten . Het is een van
de onderdelen van het gilde-regime die tot zijn negatieve reputatie heeft geleid.
Dergelijke bepalingen werden echter niet ingegeven door strikt economische
overwegingen van winstmaximalisatie, maar door een van de belangrijkste
sociale doelstellingen van het gilde, het behoud van economische onafhankelijkheid van de ]eden. Te grote onderlinge verschillen leidden onvermijdelijk
tot onderwerping van de kleine meesters aan de grote bazen. Het verloop van
<lat poces is heel fraai beschreven door Chr. Friedrichs, aan de hand van de
opkomst van de familie Worner in het Duitse Nbrdlingen. Ondanks verzet van
collega's en ook het stadsbestuur wist deze wolweversfamilie zich in een generatie op te werken tot Verlags-kooplieden, van wie het merendeel van de
22
lokale wevers afhankelijk werd.
Dit voorbeeld illustreert overigens dat, met of zonder bepalingen, het vrijwel
altijd mogelijk bleef om onderlinge verschillen tot stand te brengen. Ook in
dit opzicht waren gilden veelal flexibeler dan hun reputatie. Dat laat echter
onverlet dat de gilde-bepalingen kleine meesters ten minste tijdelijk de mogelijkheid boden om zich te verzetten tegen de dominantie van hun grotere collega's.23 Die konden dergelijk verzet op hun beurt weer ondermijnen door
middel van het putting-out systeem, waarbij de kleine meesters goeddeels afhankelijk werden van een opdrachtgever, maar nominaal voor zichzelf bleven
24
werken. Natuurlijk was zulke inschakeling van andere producenten via onder-aanneming een van de andere manieren waarop het gilde-regime zich wist
aan te passen aan allerlei marktimpulsen. Welke rol het bezit van produktiemiddelen daarin speelde, is nog ternauwernood onderzocht. Dat is des te meer
te betreuren, omdat fenomenen als concentratie en onder-aanneming zich bij

21 Ibidem, 134-5.
22 Chr. Friedrichs, 'Capitalism, Mobility and Class Formation in the Early Modern German City', Past and Present 69, 1975, 24-49, i.h.b. 36-41. Vgl. ook N.W. Posthumus, De geschiedenis
van de Leidsche lakennijverheid, di. II: De Nieuwe Tijd ('s-Gravenhage, 1939), 528-3 l.
23 Posthumus, De geschiedenis van de Leidsche lakennijverheid, 699-700; Bossenga, 'La
revolution fran\:aise ', 411 , 414.
24 Friedrichs, 'Capitalism, Mobility and Class Formation ', 32-3; Maarten Prak, 'Een verzekerd
bestaan. Ambachtslieden, winkeliers en hun gilden in Den Bosch (ca. 1775)', in: De Vries et al.
(red.), De kracht der zwakken, 56.
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uitstek lijken te lenen voor het blootleggen van processen van proletarisering
in de context van de stedelijke nijverheid.
Ten aanzien van warenmarkten is de stilte in de literatuur nauwelijks minder
opmerkelijk. We onderscheiden inkoop van grondstoffen en afzet van halfof eindfabrikaten. Er zijn aanwijzingen, vooral uit de Middeleeuwen overigens, dat door gilden gezamenlijk wordt ingekocht. Van sommige gilden in
's-Hertogenbosch is bij voorbeeld bekend dat ze op veraf gelegen markten
voor gemeenschappelijke rekening door een vertegenwoordiger lieten inkopen.25 Ook treffen we daar bepalingen aan dat een gildebroeder die een
voordelige aankoop had gedaan, dit voordeel met collega's moest delen. In
Middeleeuws Venetie lieten vleeshouwers hun varkens door een gilde-beambte inkopen, kochten de smeden gezamenlijk houtskool in, de pottebakkers hun loodwit, de kopergieters hun koper, enzovoort. 26 Men krijgt de indruk dat dergelijke praktijken in de vroeg-moderne periode verdwijnen,
maar in bepaalde gevallen bleven ze relevant. Zo was inkoop van Amerikaanse bevervellen, waarvan luxe hoeden gemaakt werden, in het achttiende-eeuwse Parijs nog steeds grotendeels georganiseerd via het hoedenmakersambacht. 27
Vee! bekender zijn de gilden echter als verkoopkartels. Reeds een oppervlakkige kennismaking met de overgeleverde bronnen demonstreert ook dat
veel onderlinge conflicten tussen gilden precies dit recht betroffen, een recht
dat tot het einde van de achttiende eeuw van het grootste belang bleef. Maar
hoe effectief was deze beheersing van lokale en regionale afzetmarkten nu
precies? Opnieuw moet gezegd worden dat daarover erg weinig bekend is. De
meeste historici volstaan met normatieve mededelingen uit de reglementen,
die natuurlijk een gei'dealiseerde voorstelling van zaken geven. Aile nieuwe
literatuur beklemtoont dat reglementen niet hetzelfde zijn als de werkelijke
28
gang van zaken. Dit moet vrijwel zeker ook opgaan voor de afzet van
geprivilegieerde produkten. Bij herhaling verneemt men van indringers in
deze markten, vooral natuurlijk wanneer het gilde zich teweer stelde.

25 N.H.L. van den Heuvel, De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch voor 1629 (Den Bosch,
1946), 221-3.
26 Richard Mackenney, Tradesmen and Traders. The World of the Guilds in Venice and Europe,
c. 1250-c. ! 650 (London/Sydney, 1987), J6.
27 Michael Sonenscher, The hatters of eighteenth-century France (Berkeley/Los Angeles,
1987), 49.
28 Bijv. Sonenscher, Work and wages, 132, 171.
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Maar zoals gezegd, systematisch onderzoek ontbreekt. Het enige mij bekende 'harde' gegeven betreft de afzet van schilderijen in Delft: op grond van
tellingen in boedelinventarissen komt J.M . Montias tot de conclusie dat de
markt voor schilderijen in de steden van zeventiende-eeuws Holland inderdaad
voor een onevenredig groot deel door lokale ambachtslieden werd bediend.
Maar ook deze markten waren niet volledig beschermd: langs de handel die
kunstenaars zelf, of gespecialiseerde kunsthandelaars dreven, drong ook werk
29
van elders binnen. Ook is bekend dat in alle steden op week- of jaarmarkten
vrije handel was toegestaan in produkten die op andere tijden voorbehouden
waren aan gildebroeders. Uit de petities en het bestaan van gilden iiberhaupt
- waarom zou iemand anders nog lid willen worden? - moeten we echter
afleiden dat protectie van afzetmarkten weliswaar niet waterdicht was, maar
30
doorgaans wel substantieel.

Arbeid
Vee! aandacht is in recente jaren uitgegaan naar de regulering van arbeids31
verhoudingen in het gildenstelsel. Algemeen wordt beklemtoond dat het
gilde een zeer belangrijke rol speelde bij de opleiding van gekwalificeerde
arbeidskrachten in het leerlingenstelsel. Er bestond, vanzelfsprekend, geen
alternatief systeem van publieke scholing. Via het leerlingenstelsel kon ook
het aanbod van arbeid in bepaalde bedrijfstakken min of meer gereguleerd
32
worden.
In een recent boek, dat zich vooral op middeleeuws Italie concentreert, komt
Steven Epstein tot de stelling dat gilden hun 'moderne' gedaante aannamen in
verband met de opkomst van loonarbeid. Gilden, zo betoogt hij, moeten primair begrepen worden als instrumenten van ondernemers om de arbeidsmarkt
te beheersen. 33 Een overeenkomstige opvatting is te vinden bij Hubert Nusteling, in zijn boek over Amsterdam. 34 Alhoewel moeilijk te ontkennen valt dat
29 J.M. Monti as, 'Art dealers in the seventeenth-century Netherlands ', Simiolus 18, 1988, 24456, 249; Marten Jan Bok, Vraag en aanbod op de Nederlandse kunstmarkt, 1580-1700 (diss. Utrecht,
1994), 118-20.
30 Cf. Prak, 'Een verzekerd bestaan ', 65-8.
31 Harald Deceulaer, 'Arbeidsregulering en loonvorming in de Antwerpse haven, 1585-1796' ,
Tijdschrift voor sociale geschiedenis 19, 1992, 22-47; Epste;n, Wage Labor and Guilds; bijdragen
in Steven Laurence Kaplan, Cynthia J. Koepp (eds.), Work in France. Representations, organization, and practice (Ithaca/London, 1986); Sonenscher, Work and wages.
32 Vgl. Steven L. Kaplan, ' I' Apprentisage au XVIlle siecle: le cas de Paris', Revue d 'histoire
moderne et contemporaine 40, 1993, 436-79.
33 Epstein, Wage Labor and Guilds, hfdst. 3.
34 Hubert Nusteling, Welvaart en werkgelegenheid in Amsterdam 1540-1860. Een relaas over
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dit mede beoogd werd, Iijkt het raadzaam om mogelijkheden van de gilden op
juist dit vlak niet te overschatten. Leerlingen waren niet de enige arbeidskrachten; Jang niet altijd werden specifieke eisen gesteld aan de kwaliteiten
en kwantiteiten van de knechts . In veel steden, waaronder ook Amsterdam,
bestreken de gilden slechts een minderheid van de beroepsbevolking. Voor
zover de arbeidsmarkt er gereguleerd werd, waren de gilden veeleer een onderdeel van een stelsel dat noodzakelijkerwijs veelomvattender was . Sonenscher wijst voor het achttiende-eeuws Frankrijk bij herhaling juist op de flexibiliteit van het aanbod van arbeid en het vermogen van de ambachtsmeesters
om met behulp daarvan adequaat in te spelen op wisselingen in de vraag naar
35
hun produkten .

Economische regulering
Op grond van het voorgaande is het mogelijk om ook in theoretische zin de
rol van de gilden in het middeleeuws en vroeg-modern economisch ]even te
begrijpen. In zijn verhelderend opstel over de opkomst van de gilden beklemtoont B. Gustaffson hun economische tweezijdigheid. Hij definieert het
gilde als een producenten-vereniging, die als belangrijkste doe! heeft de garantie van een minimum kwaliteitsstandaard, die op zijn beurt als voorwaarde dient voor een stabiel inkomen van de producent en ter bescherrning van
de consument. 36 Volgens Gustaffson ging het de gilden dus tegelijkertijd om
de beloning van de produktie en de prijs van het produkt. Deze werden niet
op elkaar afgestemd door middel van vraag en aanbod, maar met behulp van
een autonome kwaliteitsstandaard. Werken onder die standaard impliceerde
de levering van gebrekkige waar en genoegen nemen met een lagere beloning en vormde een bedreiging voor het inkomen van alle aanbieders. Die
lotsverbondenheid trachtte het gilde te handhaven door te streven naar een
maximaal gemiddeld inkomen voor de ]eden.
Deze opvattingen sluiten goed aan bij die van K.G. Persson over de aard van
de markt in de pre-industriele periode en de plaats van de gilden daarin.:17
Consumenten, zo luidt de redenering, hebben slechts inzicht in het aanbod van
plaatselijk geproduceerde goederen, gefabriceerd door een betrekkelijk gering

demografie, economie en sociale politiek van een wereldstad (Amsterdam/Dieren, 1985),
hfdst. 7.
35 Sonenscher, Work and wages, hfdst. 5.
36 Bo Gustaffson, 'The rise and economic behaviour of medieval craft guilds ' , in: id. (ed.), Power
and economic institutions. Reinterpretations in economic history (Aldershot, 1991 ), 69-106.
37 Karl Gunnar Persson, Pre- Industrial Economic Growth. Social Organization and Technological Progress in Europe (Oxford, 1988), 50-54.
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aantal aanbieders. In zo' n markt is de consument kwetsbaar voor bedrog. Maar
de aanbieders zijn eveneens kwestbaar, want het gebrek aan inzicht aan de
kant van de consumenten kan ertoe leiden dat deze i.iberhaupt niet kopen en
38
het marktverkeer volledig stilvalt.
Om deze potentiele patstelling te voorkomen, was er een officieel bepaalde
minimum kwaliteit die weer een ondergrens aan de prijs stelde. Onder deze
omstandigheid was slechts een beperkte prijsconcurrentie mogelijk. Door de
kwaliteitscontrole werd een bodem in de markt gelegd. Als deze veronderstellingen juist zijn, kan vervolgens met behulp van een stukje economische theorie aangetoond worden, dat productie in gilde-verband, gegeven de stabiele
prijzen, onderhevig is aan een terugbuigende aanbod-curve: voor gilde-meesters wordt het al betrekkelijk snel aantrekkelijk om hun produktie tot een bepaalde omvang te beperken. Dat heeft te maken met de verhouding tussen vaste
en variabele kosten. Het grensnut van de variabele kosten (arbeid) neemt bij
9
gelijkblijvende vaste kosten (produktiemiddelen) snel af.3 Het waren dus niet
zozeer de vermeende voorschriften van een 'moral economy' die de gildebroeders weerhielden van winstmaximalisatie en een voortdurende uitbreiding van
hun produktie, maar een keurig rationeel gedrag volgens de neo-klassieke
voorschriften.
Het aardige van deze theorie is dat die verklaart waarom de ambachtelijke
produktie in gilde-verband zich zo slecht leende voor expansie. Minder aardig
is dat de theorie niet goed te rijmen valt met de bevindingen van M. Sonenscher, die sterke fluctuaties in bedrijfsomvang van ambachtelijke producenten
in Frankrijk constateerde en evidente prijsconcurrentie, zowel op produkten40
als op arbeidsmarkten. Evenmin sluit de theorie naadloos aan bij de veelvuldige constatering dater binnen gilden aanzienlijke sociale verschillen bestonden. Misschien is het toch eerder zo dat gilden een minimum-inkomen voor
41
hun leden trachten te realiseren, in plaats van een optimaal gemiddelde.

38
39
40
41

Gustaffson, 'Rise and economic behaviour' , 86-7.
Ibidem, 98-100; vgl. voor een empirisch voorbeeld Prak, 'Een verzekerd bestaan' , 66-8.
Sonenscher, Work and wages , htost. 5 en 7.
Cf. Prak, 'Een verzekerd bestaan', 72-5.
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3. Gilden en politiek
Gildenvertegenwoordiging
Gilden hebben in middeleeuws en vroeg-modern Europa aanzienlijke invloed kunnen uitoefenen op de lokale politiek. In het bijzonder was dit te
danken aan de zogeheten gilde-revoluties van de veertiende en vijftiende
eeuw. Die oproeren hebben inmiddels zelf een ander naam gekregen, sinds
het duidelijk is geworden <lat ze een breder scala van instituties en sociale
groepen omvatten. Tegenwoordig wordt daarom de verzamelterm 'Bi.irgerkampfe' gebruikt. Die Burgerkampfe leidden in een groot aantal steden van
het oude Rijksgebied tot formele opname van gildenvertegenwoordigingen
42
in het stadsbestuur. Deze vertegenwoordiging kon echter uiteenlopende
vormen aannemen. Op sommige plaatsen drongen de gilde-dekens door in
de Kleine Raad, de eigenlijke stadsregering; elders waren zij echter slechts
vertegenwoordigd in de Grote Raad, of fungeerden zij als kiescollege. Zelden of nooit waren de gilden de enige politieke representanten. Steeds vinden we naast hen ook vertegenwoordigers van andere groepen binnen de
stedelijke gemeenschap: elitecolleges als de Trinkstuben in de Duitse gebieden, de poorterij in Vlaanderen, elders ook wijkvertegenwoordigers, afgezanten van schuttersgilden, enzovoort. 43 Dergelijke institutionele veranderingen waren zeker niet algemeen. Vooral de Duitse gebieden (inclusief de
44
Zwitserse confederatie ) en Zuidelijke Nederlanden werden erdoor beroerd.
In de Noordelijke Nederlanden lijkt de beweging zich beperkt te hebben tot
de toentertijd meest ontwikkelde steden, zoals Utrecht en Dordt. 45 In Enge46
land en Frankrijk vinden we geen vergelijkbare ontwikkeling. Gecon-

42 Vgl. ook Knut Schulz, 'Die politische Zunft. Eine die spatmittelalterliche Stadt pragende Institution?', in: Wilfried Ehbrecht (Hg.), Verwaltung und Politik in StddtenMitteleuropas. Beitrdge
zu Verfassungsnorm und Verfassungswirklichkeit in altstdndischer 'Zeit (Stadteforschung A/34)
(Keulen, 1994), 1-20.
43 Diverse opstellen in Ehbrecht (Hg.), Verwaltung und politik.
44 Zie bijv. Hans Ftiglister, Handwerksregiment. Untersuchungen und Materialen zur sozialen
und zur politischen Kultur der Stadt Basel in der ersten Hdlfte des 16. Jahrhunderts (Basel, 1981 ).
45 J.M. van Winter, 'Verfassung und Verwaltung im spatmittelalterlichen Utrecht', in: Ehbrecht
(hg.), Verwaltung und Politik, 50-4; I. Vijlbrief, Vananti-aristocratie tot democratie. Een bijdrage
tot de politieke en sociale geschiedenis der stad Utrecht (Amsterdam, 1950), hfdst. 2; C.A. van
Kalveen, 'De gildenbeweging van april 1525 en haar voorgeschiedenis', Jaarboek Dud-Utrecht
1972, 93-114; id. , 'Bijdrage tot de geschiedenis van de Gildenbewegingen te Utrecht, mei-augustus
1525', Jaarboek Dud-Utrecht 1979, 54-86.
46 Bernard Chevalier, Les bonnes villes de France du X/Ve au XVle siecle (Parijs, 1982), 81-3;
E. Coornaert, Les corporations en France avant 1789 (Parijs, 1968, oorspr. 1941), 87-8.
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cludeerd mag worden dat de graad van verstedelijking als zodanig niet een
afdoende verklaring biedt.
De politieke rol van gilden had belangrijke consequenties voor hun functioneren en hun sociale samenstelling. Een plaats in het gilde was, in de steden
waar ze op een of andere manier bij de politieke besluitvorming betrokken
waren, niet langer uitsluitend omwille van de economische voordelen aantrekkelijk. De vertegenwoordiging van de gilden lag veelal in handen van personages uit de elite, die niet noodzakelijk met de beroepsgroep van de 'gewone'
broeders verbonden waren. In de Zuidelijke Nederlanden werd deze splitsing
tussen elite-leden en gewone leden bevorderd door het decreet van Karel V in
1525 dat bepaalde, dat voortaan de gildedekens niet door de gilden zelf, maar
door de regering aangewezen zouden worden. Opgewonden verhalen over de
zogenaamde gilden-democratie, die men in vroeger onderzoek nogal eens aan47
treft, zijn daarmee sterk gerelativeerd.
Tegelijk - en ogenschijnlijk in tegenspraak met de oligarchisering van de
leiding - moet de constitutionele verankering van de gilde-representatie echter beschouwd worden als een belangrijke bron voor verzet tegen maatregelen
van de autoriteiten. Het erkend representatief karakter van de gilden bleek,
ondanks de praktische beperkingen waaraan het onderhevig was, een belangrijke ideologische rechtvaardiging voor protestbewegingen van de stedelingen.48 Dit representatief karakter van gilden werd soms nog versterkt doordat
ze op een lijn gesteld werden met de gehele burgerij. Dat gebeurde in ideologische tractaten, soms ook in de praktijk: in 's-Hertogenbosch waren tussen
1399-1525 alle burgers verplicht lid van een gilde. Om dit mogelijk te maken,
werden de Bossche gilden gehergroepeerd in zeven Natien .49 Ook deze stap
was vanzelfsprekend van invloed op de sociale samenstelling van de gilden
en dat is wederom een reden om voorzichtigheid te betrachten bij het gelijkstellen van gilden en gilde-leden.

47 R. Van Uytven, 'Plutokratie in de 'oude demokratieen' der Nederlanden. Cijfers en beschouwingen omtrent de korporatieve organisatie en de sociale struktuur der gemeenten in de late middeleeuwen ', Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis: Handelingen 16, 1962, 373-409.
48 Van Kalveen, 'De gildenbeweging' en ' Bijdrage tot de geschiedenis' ; Wayne Ph. Te Brake,
Regents and Rebels. The Re volutionary World of an Eighteenth-Century Dutch City (Oxford,
1989), hfdst. 4; Karin Yan Honacker, 'Citizens and politics in the Duchy of Brabant: political
opportunity and political culture in Brussels, Antwerp and Leuven in the Seventeenth Century',
in: Werner Thomas (ed.), Rebe lion y Resistencia en el mundo Hispanico del Sig lo XVII (Leuven,
1992), 41-52.
49 Van den Heuvel, De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch, 298-3 10.
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Overigens zou het onjuist zijn te denken dat gilden slechts daar invloed op
de besluitvorming konden uitoefenen, waar ze een formeel participeerden in
het stadsbestuur. Ook elders werden ze vaak uitgenodigd bij het afhoren van
stadsrekeningen (hetgeen wederom hun representatief karakter beklemtoont)
en bijna altijd gehoord inzake kwesties die hun belangen direct raakten. Ze
fungeerden daarbij als een klassieke pressie-groep. Dit betekent natuurlijk niet
dat ze ook altijd hun zin kregen .

Belastingen
Volgens A New Theory of Guilds (1991) waren gilden vooral fiscale
instellingen. 50 De auteurs C.R. Hickson en E.A. Thompson signaleren een
frictie tussen de ambities van vroeg-moderne Europese staten en de gebrekkige ontwikkeling van hun bureaucratieen. De gilden, zo menen zij, kregen
privileges, in ruil voor leverantie van manschappen en geld in tijden van internationale crisis. Die theorie is niet in alle opzichten even plausibel, zeker
wat het eerste aangaat. Militaire recrutering door middel van gilden was een
feodaal fenomeen, waarbij steden als leenmannen gewapende troepen aan de
vorst moeten Jeveren. In Venetie werd zo'n dienstplicht nog in 1539 ingevoerd om de befaamde galeien te bemannen, maar juist in die tijd begon elders in Europa vervanging van dergelijke amateurlegers door professionele,
staande legers. 51
Het fiscale aspect van de staatsvorming werd daardoor navenant belangrijker. Inderdaad kan geconstateerd worden dat de gilden, zoals andere corporatieve instellingen, soms accijnzen afkochten (de zogeheten admodiatie) en
52
leenden aan overheden. Maar dat is iets anders dan, zoals Hickson en Thompson, te beweren dat ze onmisbare onderdelen van het staatsapparaat waren.
Hooguit kan men volhouden dat ze dat waren als onderdelen van de veel grotere corporatieve structuren, die door de vorsten werden ingeschakeld om aan
hun voortdurende geldbehoeften te voldoen .53 In plaats van een vorm van po-

50 Charles R. Hickson, Earl A. Thompson, ' A New Theory of Guilds and European Economic
Development', Explorations in Economic History 28, 1991 , 127-68.
51 Mackenney, Tradesmen and Traders, hfdst. 6.
52 Beatrix C.M. Jacobs, "Eene saecke gehorende tot de domestique huijshoudinge ende po Ii tie ' .
Stadsaccijnzen in ' s-Hertogenbosch in hertogelijke en Staatse tijd', in: J.Th. Smidt et al. (red.),
Fiscaliteit in Nederland (Zutphen, 1987), 73 geeft voorbeelden van admodiatie maar vermeldt
tegelijkertijd uitdrukkelijk dat verpachting gebruikelijk was.
53 Vgl. David D. Bien, 'Offices, Corps, and a System of State Credit: The Uses of Privilege
under the Ancien Regime ' , in: Keith Michael Baker (ed.), The French Re volution and the Creation
of Modern Political Culture, vol. I: Th e Political Culture of the Old Regime (Oxford , 1987), 89-
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litieke kracht, die hen het voordeel van de talrijke economische voorrechten
had opgeleverd, vertonen de zestiende- en zeventiende-eeuwse bronnen ze
veeleer in een ondergeschikte positie, financieel gekneveld door de vorst. In
Frankrijk zagen de gilden zich, evenals de steden zelf overigens, geregeld
geconfronteerd met de afschaffing van hun privileges, die ze dan vervolgens
mochten terugkopen. 54 Misschien wel het bekendste voorbeeld van deze gang
van zaken is de opheffing van de Franse gilden door Turgot in 1776. Deze
opzienbarende stap werd gerechtvaardigd met een pleidooi voor vrij goederenverkeer. Maar na vier maanden werden de corporaties in hun oude rechten
hersteld - edoch, tegen betaling. 55
Een sterk argument van Hickson en Thompson lijkt het feit dat het verdwijnen van gilden samenvalt met de definitieve vestiging van de eenheidsstaat en
de versterking van het politieke centrum in veel Europese landen omstreeks
1800. Op grond van de Nederlandse verwikkelingen kan inderdaad een verband geconstateerd worden tussen die twee, maar dat verband is anders dan
Hickson en Thompson menen. Een van de belangrijke vernieuwingen van die
periode was de introductie van nationale belastingen, die een einde moesten
maken aan de talloze uitzonderingen, ongelijkheden en andere ongerijmdheden die het Ancien Regime had voortgebracht. De nationale belastingen maakten niet )anger onderscheid tussen bijvoorbeeld stad en platteland en tussen de
verschillende gewesten. Maar de gildenvoorrechten deden dat wel: die bevoordeelden de steden ten opzichte van het platteland en discrimineerden tegen
elders vervaardigde produkten. De hoogte van de stedelijke belastingen was
in het verleden vaak een argument geweest om de gilde-privileges te handhaven en te versterken. Dergelijke plaatselijke voordelen lieten zich echter niet
56
verenigen met een uniform belastingstelsel en moesten daarom verdwijnen.

4. Gilden en sociaal leven
'Gezelligheid'
In de oude geschiedschrijving van de gilden was een van veel beklemtoonde
facetten de 'gezelligheid', of, om dat gallicisme voor een keer te gebruiken,
114.
54 Bossenga, Politics of privilege, 120-30.
55 Steven L. Kaplan, 'Social Classification and Representation in the Corporate World of
Eighteenth-Century France: Turgot's 'Carnival", in: Kaplan, Koepp (eds.), Work in France, 176228.
56 Wiskerke, Afschaffing van de gilden, 156-7.
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de sociabiliteit. Misschien wel uit hoofde van een misplaatst revisionisme
wordt daar tegenwoordig nauwelijks aandacht aan besteed. Het beste recente
onderzoek op dit gebied is dat van Ian Archer, over London in de zestiende
eeuw. Archer probeert de balans te vinden tussen de samenbindende en de
conflicterende aspecten van gildengemeenschap. Hij slaagt er daarbij in om
een lofwaardig midden te vinden tussen de ietwat nostalgische verheerlijking van de gildemaaltijd, gezamenlijke begrafenis en andere kleurrijke onderdelen van het gildewezen enerzijds en de revisionistische stroming die
met even veel kracht van argumenten wist aan te tonen dat de letter van
voorschriften juist wat dit betreft zelden werd nageleefd .
Kern van Archers analyse is de sociale ongelijkheid binnen het gilde. 57 Het
heeft er alle schijn van, dat elites zich veel meer bij het Londense gildeleven
betrokken voelen dan 'gewone' ambachtslieden. Opvallend is bij voorbeeld
dat vooral welgestelde gildebroeders geld aan de livery company nalieten. Zij
behoorden tot de kringen waaruit bestuurders van de company gerecruteerd
werden en waren de deelnemers aan luisterrijke maaltijden en andere ceremoniele bijeenkomsten van het gilde. Binnen de Londense gilden golden patriarchale verhoudingen die in de loop van de zestiende eeuw verder versterkt
werden: de hierarchie werd - vooral symbolisch - geaccentueerd, maar tegelijk werden fondsen voor ondersteuning van arme broeders uitgebreid.
Minder welgestelde ambachtsmeesters waren echter niet volledig machteloos. Zij drongen door in de middenlaag van de gilde-ambten en konden door
middel van petities hun klachten kenbaar maken. Die klachten hadden overigens veelal betrekking op het gebrek aan representativiteit van de bestuurders
en hun daaruit voortvloeiende gebrek aan belangstelling voor problemen van
de gemiddelde ambachtsmeester. Ook werd geregeld geklaagd over misbruik
van gildefondsen. Maar tegelijk is het opvallend, dat slechts uitwassen aangeklaagd werden, maar nimmer principieel bezwaar gemaakt werd tegen het
overwicht van de elites. Archer concludeert dater steeds uitlaatkleppen waren,
waardoor de we! degelijk voorvallende conflicten toch niet uit de hand liepen.
Men zou tegen een generalisatie op grond van deze Londense bevindingen
verschillende argumenten kunnen inbrengen. Ten eerste dat patriarchale verhoudingen in London extra belangrijk waren, omdat de livery companies er
erg groot waren: ze telden enkele honderden tot meer dan 2.500 !eden. Bovendien waren ze in de zestiende eeuw niet !anger per beroepsgroep samengesteld
en bestuurders hadden vaak niets te maken met het ambacht van de 'gewone'

57 Ian W. Archer, The pursuit of stability. Social relations in Elizabethan London (Cambridge,
1991 ), hfdst. 4.
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broeders. Daardoor werkte in die Londense gilden een veel voorkomend mechanisme van dominatie niet, namelijk dat van de economische overheersing.
Elders maakten, zoals we reeds zagen, de grote bazen de kleine van zich afhankelijk, waardoor de theoretische gelijkwaardigheid tussen vrije meesters
in de praktijk ernstig aangetast werd.

Sociale mobiliteit
Deze problematiek van de sociale gelaagdheid binnen het gilde kan in verband gebracht worden met een antler sociaal aspect van het gildewezen, namelijk dat van de sociale mobiliteit. Het gildestelsel heeft de roep juist ook in
dit opzicht zeer star te zijn. De bekendste uitwas bestaat hierbij wellicht uit de
bevoorrechting van meesterskinderen . Over de openheid of geslotenheid van
het gilde kan eveneens iets gezegd worden op grond van Londens onderzoek,
58
ditmaal uitgevoerd door S. Rappaport.
Deze resultaten zijn mogelijk als gevolg van twee eigenaardigheden van de
Londense gilden. Ten eerste verenigden deze zowel ambachtsmeesters als
-knechts. De oorsprong daarvan is niet helemaal duidelijk, maar moet waarschijnlijk in de vijftiende eeuw gesitueerd worden. Hoe dan ook, dit was evident niet het gebruikelijke patroon, al is het ook niet helemaal uniek. Een
tweede bijzonderheid van de Londense gilden vergemakkelijkt het onderzoek
naar sociale mobiliteit eveneens, namelijk de formele stratificatie die ze kenden als gevolg van het onderscheid tussen yeomanry en liverymen. Liverymen
waren altijd vrij gevestigde meesters en bovendien de meest welgestelde. Men
werd via ballotage tot de livery toegelaten; er werd een intreegeld geheven .
De yeomanry bestond uit de minder geslaagde meesters (householders) en de
knechts. De liverymen mochten vaak meer leerlingen houden, of meer getouwen en andere produktiemiddelen. Ze hadden exclusief toe gang tot het bestuur
van het gilde.
In de tweede helft van de zestiende eeuw behoorde in de vleeshouwers-,
kuipers- en tingieters-ambachten 14-20% tot de livery, 38-48% tot de householders en 35-43% tot de knechts. In het brouwersgilde waren de sociale tegenstellingen opvallend veel uitgesprokener: de verdeling was daar livery
14%, householders 17%, journeymen 70%. Dit hield waarschijnlijk verband
met de kapitaalintensiteit van de brouwerij. 59

58 Steve Rappaport, Worlds within worlds: structures of life in sixteenth-century London (Cambridge, 1989), hfdst. 8.
59 Ibidem, 243, 251 en 260 (tabellen 7.2-4).
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Bij de brouwers was, zo moeten we aannemen, ook de sociale mobiliteit
gering. Voor de andere ambachten was die echter, volgens Rappaport, eerder
aan de hoge kant. Knechts konden na enkele jaren gemakkelijk householder
worden. Het is echter niet helemaal duidelijk of men die status verwierf door
de vrije vestiging als meester, of slechts met het verkrijgen van de bevoegdheid
om zulks te doen en het dus om niet meer dan een touter formele statusverandering ging.
Vrouwen in het gilde
Een bijzonder geval van sociale mobiliteit - respectievelijk het gebrek
daaraan - vormde de plaats van vrouwen in de gilden. Gilden waren zeer
overwegend mannelijke verenigingen, 60 waarin echter ook wel vrouwen
voorkwamen. Doorgaans wordt de rol van vrouwen in de ambachten voorgesteld als de afgeleide van die van een man: de overleden echtgenoot wiens
plaats zij, veelal tijdelijk, inneemt. De positie van vrouwen in het gilde kan
niet los gezien worden van de positie van vrouwen in het pre-industriele
economische systeem in het algemeen. De Amerikaanse historica Martha
Howell sluit zich aan bij de veel gehoorde stelling dat de arbeidsmarktpositie van vrouwen reeds voor de lndustriele Revolutie inferieur was aan die
van mannen. 61 Omstreden is echter haar stelling dat dit het gevolg was van
een betrekkelijk late ontwikkeling. Volgens Howell ontwikkelde de
ambachtelijke economie van de laat-middeleeuwse stad zich in veel gevallen niet direct in een kapitalistische, dat wil zeggen voor een anonieme
markt werkende, maar verliep dit via een fase van 'kleine waren produktie'
(small commodity production), waarin de produktie weliswaar al gericht
was op een ruime markt, maar feitelijk nog plaatsvond in ambachtelijke
huishoudens. 62 In bedrijfstakken waarin vrouwen sterk vertegenwoordigd
waren konden zij ook als zelfstandig producent optreden, hetzij omdat de
gilden op die bedrijfstakken weinig greep hadden, zoals in sommige Leidse
textielbranches, hetzij omdat het gilde er volledig uit vrouwen bestond, hetgeen in enkele bedrijfstakken in Keulen bij voorbeeld het geval was. Naarmate in de zestiende eeuw kapitalistische verhoudingen sterker doordrongen
in de stedelijke produktie, werd de scheiding tussen koopmanskapitaal en
ambachtelijke arbeid uitdrukkelijker. Vrouwen waren daarvan extra de dupe,

60 Merry E. Wiesner, 'Guilds, Male Bonding and Women ' s Work in Early Modern Germany' ,
Gender and History I , 1989, 125-137.
61 Martha C. Howell, Women, production and patriarchy in late medieval cities (Chicago, 1986).
62 Vgl. ook Duplessis & Howell, ' Reconsidering the Early Modern Urban Economy' , 49-51.
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omdat zij gebonden waren aan huishoudelijke zorgtaken en omdat zij nimmer politieke invloed hadden gehad en zich daardoor ook niet via de gilden
tegen dergelijke proletariseringsprocessen teweer konden stellen.
Els Kloek betwijfelt deze weergave van de gebeurtenissen voor zover ze de
Leidse textielnijverheid betreffen. 63 Volgens haar lezing van de bronnen, die
juist aangaande vrouwenarbeid weinig en doorgaans ambigue informatie verschaffen, waren vrouwen van meet af aan geconcentreerd in ondergeschikte
posities in het arbeidsproces, of verwierven zij slechts zelfstandigheid in die
bedrijfstakken die als secundair beschouwd werden. Hun marginaliteit in het
corporatieve stelsel zou daarvan een uitdrukking zijn.

Gilden tegen buitenstaanders
De gilden hebben een reputatie gesloten gezelschappen te zijn. 64 Inderdaad
vindt men in de eigentijdse documenten met grate regelmaat vijandige uitlatingen over buitenstaanders, zoals vreemdelingen, plattelandsbewoners, Joden en buitenlanders. Voor iemand uit onze tijd met een normaal ontwikkeld maatschappelijk geweten zijn de rekesten van gilden vaak moeilijk verteerbare documenten.
De discriminatie begint al in hun reglementen: toelatingseisen zijn verschillend voor zoons van gildebroeders, voor ingeborenen van de stad en voor
vreemdelingen die zich er gevestigd hebben. In de literatuur wordt geregeld
gesuggereerd dat gilden grotendeels bestonden uit verwanten van gevestigde
bazen. Nauwkeurig onderzoek wijst echter uit dat het doorgaans om slechts
ongeveer vijftien procent van de nieuwe inschrijvingen gaat. Ergo, het hogere
intree-tarief voor buitenstaanders vormde als zodanig geen emstige barriere.65
De voorbeelden zijn echter steeds ontleend aan ambachten met een open
toegang, dat wil zeggen zonder (officiele) numerieke beperking van het aantal
gilde-broeders. Zo'n beperking was overigens veel uitzonderlijker dan veelal
63 Els Kloek, 'Vrouwenarbeid aan banden gelegd? De arbeidsdeling naar sekse vol gens de keurboeken van de oude draperie van Leiden, ca. 1380-1580', Tijdschrift voor sociale geschiedenis
13, 1989, 373-402; herdrukt in id. , Wie hij zij, man ofwijf Vrouwengeschiedenis en de vroegmoderne tijd (Hilversum, 1990), 48-77. Zie ook Jenneke Quast, 'Vrouwen in gilden in Den Bosch,
Utrecht en Leiden van de 14e tot en met de 16e eeuw', in: Wantje Fritschy (red.), Fragmenten
vrouwengeschiedenis di. 1: Chronologisch (Den Haag 1980), 27-37; Ilana Krausman Ben-Amos,
'Women apprentices in the trades and crafts of early modem Bristol', Continuity and Change 6,
1991 , 227-52.
64 Bijv. D.A. Berents, ' Protectie en gilden te Utrecht in de late middeleeuwen', Jaarboek OudUtrecht 1976, 31 .
65 Deceulaer, 'Arbeidsregulering', 27; Montias, Artists and Artisans, 77; Prak, 'Verzekerd bestaan', 63; Sonenscher, Work and wages, 107. Vgl. ook Kaplan, 'l' Apprentisage, 454-5.
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wordt aangenomen: het overgrote dee) van de gilden kende geen numerus
clausus. De toegang werd aldus slechts gereguleerd door middel van de hoogte
van het intreegeld en door de bijkornende verplichtingen, alsrnede wellicht de
zwaarte (en kostbaarheid) van de rneesterproef. Die bijkomende verplichtingen moeten overigens niet onderschat worden. C.W. Fock heeft uit de rekeningen van de weesjongen Joost Wierighs kunnen afleiden , dat zijn toetreding
tot het zilversmedenambacht te Leiden niet alleen f 40 aan intreegeld vergde,
maar bovendien f 180 voor de proef en twee welkomstmaaltijden. En dan gaan
we nog voorbij aan de investeringen, ter waarde van f 650 die gedaan moesten
66
worden in het bedrijf zelf. Het is duidelijk dat dergelijke bedragen voor velen
een onoverkornelijke belemmering vormden om zich als vrij ambachtsmeester
te vestigen. 67
De lelijke dingen die over buitenstaanders - zoals genoemde groepen gezegd werden, kwamen voort uit de specifieke positie van de gilden, te weten
hun geprivilegieerde status, die stelselmatig door onderkruipers bedreigd
werd. Op zichzelf is het begrijpelijk dat ze zich daar tegen teweer stelden, al
was het rnaar orndat de gildebroeders een financiele investering in dat voorrecht hadden gedaan, een gegeven dat zij overigens ook graag plachten te
vermelden. Opmerkelijk was dat zij het belang van het gilde altijd direct met
dat van de stedelijke gemeenschap als geheel verbonden. Dat was natuurlijk
een retorische handigheid, maar toch niet irreeel : het lot van het gilde was met
dat van de stad verbonden - en omgekeerd. Het probleem was echter dat die
relatie verre van eenduidig bleek te zijn. Een van de sprekende verbindingen,
waaraan burger-retoriek ook voortdurend refereerde, was de relatie tussen stedelijk burgerschap en gilde-lidmaatschap. In de Republiek was het poorterschap altijd een voorwaarde voor toetreding tot wat zeer sprekend heette 'de
burgerneringen'. In Engeland werd men daarentegen ' burger' door lid te worden van het gilde. In het wereldbeeld van de gildebroeders speelde die speciale
relatie tussen stad en gilde een belangrijke rol , al weten we er nu nog te weinig
van om het precieze belang ervan te wegen.
Ook de bewoordingen waarmee buitenstaanders werden afgeschilderd, tonen aan dat het niet om een !outer materiele inbreuk op de gilde-voorrechten
ging. Het gilde was veel meer dan zo voordelig mogelijk geld verdienen. In

66 C. W. Fock, Ambachtsman en gilde. ALwat blinkt en is geen goud (Leiden, 1984 ), 3-4.
67 Sonenscher (Work and wages, 124-6) wijst erop dat de directe opvol ging van vader o p zoon
weliswaar minder vaak voorkwam dan vaak wordt aangenomen, maar dat de zogenaamde buitenstaanders wellicht atkomsti g waren uit gezinnen van ambachtsmeesters in andere bedrijfstakken, kortom reeds tot het milieu van de gildebroeders behoorden.
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meerdere of mindere mate kunnen we spreken van een 'moral community'.
Opmerkelijk is dat men in talrijke Duitse steden, maar bij voorbeeld ook in
het Franse Dijon, eerst een bewijs van goed gedrag moest leveren en bij voorkeur ook eerzaam getrouwd zijn, alvorens een kandidaat tot het gilde werd
toegelaten. Gildebroeders werden ook nadien gecensureerd op hun gedrag.68
In een wat bredere zin herkent men in rekesten herhaaldelijk verwijzingen
naar de bepaalde maatschappelijke status die de gildebroeder, of in bredere
zin de ambachtsman, onderscheidde van andere maatschappelijke groepen .
Dat onderscheid is mijns inziens te herleiden tot twee verbonden kenmerken,
namelijk de economische onafhankelijkheid en de burgerzin. Achter die onafhankelijkheid schuilt vanzelfsprekend het bezit, maar in de Nederlandse
bronnen lijkt de zelfstandigheid het doe! te zijn en bezit een middel daartoe,
en niet omgekeerd. 69 Belangrijk is uiteraard ook, dat juist in dit opzicht een
scherpe grens getrokken kon worden, althans op papier, tussen meesters en
knechts. Burgerzin impliceerde eerlijkheid en verantwoordelijkheidsgevoel
tegenover mede-burgers. Volgens de gilde-retoriek kon dit slechts van burgers, respectievelijk van gildebroeders verwacht worden, van de mensen kortom die hun lot aan dat van de stadsgemeenschap verbonden hadden, niet van
70
Joden en andere buitenstaanders.

Sociale politiek
Vrijwel zonder uitzondering hadden gilden een kas voor ondersteuning van
zieke, oude en arme broeders en zusters. In Venetie hadden sommige zelfs
eigen hospitalen (in de vroeg-moderne zin van het woord) voor zieken en
bejaarden. 71 Doorgaans beperkte het gilde zich echter tot extra-murale steun,
dat wil zeggen aan zelfstandig wonende huishoudens. Vrijwel ieder werk
over gilden vermeldt trouwhartig enkele bedragen. Erg veel wijzer wordt
men daar niet van. De algemene indruk is dat het doorgaans ging om aanvullende steun, dus naast inkomen uit andere bronnen, zoals eigen arbeid, of
arbeid van gezinsleden, of steun van verwanten. De kassen van de gilden
waren doorgaans klein en vanuit verzekeringsoogpunt eenzijdig qua verze-

68 Mack Walker, German Home Towns. Community, State, and General Estate 1648-187I (Ithaca/London, 1971), 73-7, 102-7; James R. Farr, Hands of Honor. Artisans and Their World in
Dijon, 1550-1650 (Ithaca/London, 1988), 22; Van den Heuvel, De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch, 152-3.
69 Cf. Prak, 'Identite urbaine, identites sociales. Les bourgeois de Bois-le-Due au XVIIIe siecle',
Annales ESC 48, 1993, 913; ook Friedrichs, 'Capitalism, Mobility and Class Formation', 31 .
70 Vgl. Walker, German Home Towns, 99-102
71 Mackenney, Tradesmen and Traders, 47, 222.
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kerde populatie. Bijgevolg fluctueerden de uitkeringen , doordat ze regelmatig aangepast moesten worden aan de draagkracht en bereidwilligheid van
de actieve gildebroeders.
Desondanks waren die uitkeringen bepaald niet zonder belang. Ze verhieven
de gildebroeder boven de doorsnee arme, die uitsluitend van bedeling moest
rondkomen. De sociale fondsen van gilden maakten zo deel uit van het streven
om een minimum-inkomen en daarmee de sociale status van de ambachtsmeesters te garanderen. Men zou, langs deze lijnen verder redenerend, kunnen
zeggen dat gildefondsen daaraan ook indirect een bijdrage leverden, analoog
aan de wijze waarop werkloosheidskassen van vakbonden dat doen, namelijk
door te voorkomen dat de deelnemers in het fonds zich verplicht zouden zien
om onder de minimumprijs te gaan werken. De bijdragen van De Ridder en
Van Genabeek in ditjaarboek demonstreren dat de sociale voorzieningen rijk
geschakeerd waren en in een belangrijke behoefte voorzagen.

5. Bij wijze van conclusie: gilden en andere sociale verbanden
De lectuur van het voorgaande zou bij de lezer licht de indruk kunnen doen
postvatten, dat de wereld van de middeleeuwse en vroeg-moderne stedeling
draaide om het gilde. Het kan daarom geen kwaad erop te wijzen dat het gilde slechts een was in een scala van sociale verbanden. Doordat gilden ge"institutionaliseerd waren en een Jang bestaan kenden, is er relatief veel archiefmateriaal van bewaard gebleven . Die archieven vormen een belangrijke
bron voor de economische en sociale geschiedenis, maar ze kunnen ook een
zekere bijziendheid teweeg brengen. Recente literatuur beklemtoont inbedding in andere, deels overlappende, deels tegenstrijdige sociale verbanden.
Reeds lang bekend is het verband tussen kerk en gilde. Vee! gilden zijn
ontstaan, of mede ontstaan als religieuze broederschappen. In Venetie kende
men twee organisaties, te weten de arti op basis van beroep en de scuola voor
religieuze doeleinden (qua beroep gemengd), maar dat was eerder uitzonderlijk.72 Na de Reformatie raakte, althans in protestantse streken, de religie ietwat
73
op de achtergrond. Toch was ook daar de rol van de religie niet uitgespeeld:
nog in de late 18e eeuw insisteerden de gilden in Oostnederlandse steden dat
uitsluitend protestanten tot het burgerrecht en dus tot hun organisaties toegelaten mochten worden.

72 Ibidem, hfdst. 2.
73 Ibidem, 203-4.

PRAK AMBACHTSGILDEN YROEGER EN NU

33

De laatste jaren is er ook veel aandacht voor buurtverbanden, die beschouwd
kunnen worden als alternatief voor corporatieve organisaties zoals gilden. 74
De tegenstelling is slechts ten dele reeel. In veel steden woonden de beoefenaars
van bepaalde beroepen dicht bij elkaar. Archer wijst erop dat deze concentratie
de effectuering van allerlei produktie-voorschriften mede mogelijk maakte:
men keek elkaar voortdurend op de vingers. 75
Het is vooralsnog moeilijk te zeggen in hoeverre verschillende identificatiemogelijkheden met elkaar om de voorrang streden. Wellicht zou dat te achterhalen zijn aan de hand van Iegaten. Op grond van eigen onderzoek durf ik we!
te beweren dat we dergelijke tegenstellingen niet moeten overschatten, omdat
in de corporatieve wereld uiteindelijk alles doorverwijst naar de stadsgemeenschap als geheel. 76
Tot slot moet gewezen worden op twee tekorten die veel van de gildeliteratuur aankleeft en waarvan dit opstel evenmin is gevrijwaard gebleven. In de
eerste plaats worden gilden veelal als een in wezen homogeen fenomeen beschouwd, met algemene kenmerken die slechts uiteenlopende lo kale of nationale invullingen kennen. Het zou wenselijk zijn om door middel van comparatief onderzoek radicaal met deze zienswijze te breken en juist de verschillen
als uitgangspunt voor onderzoek te nemen. In de tweede plaats is de literatuur
zwak in het aanduiden van ontwikkelingen: de positie van gilden uit de achttiende eeuw wordt veelal behandeld als in hoofdzaak identiek aan die in de
middeleeuwen. Het zal duidelijk zijn dat zo'n zienswijze niet deugt, desondanks ontbreekt het ons aan een ontwikkelingsperspectief.
Het voorgaande moge duidelijk gemaakt hebben dat er weliswaar al veel
onderzoek naar het onderwerp gedaan is, maar dat desalniettemin nog belangrijke vragen aangaande de gilden openstaan. Het is belangrijk op die vragen
een antwoord te vinden omdat de gilden, hoe men het ook wendt of keert,
wezenlijke onderdelen van het sociale, economische, politieke en culturele
)even, kortom van het !even in het algemeen, in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd waren.

74 Archer, Pursuit ofStability, 74-92; David Garrioch, Neighbourhood and Community in Paris,
1740-1790 (Cambridge, 1986); Herman Roodenburg, 'Naar een etnografie van de vroegmoderne
stad: de 'Gebuyrten' in Leiden en Den Haag' , in: Te Boekhorst, Burke, Frijhoff (red.), Cultuur
en maatschappij in Nederland, 219-43; Catharina Lis, Hugo Soly, 'Beter een goede buur dan een
verre vriend. Buurschap en buurtleven in Westeuropese steden aan het eind van het Ancien Regime', in: De Vries et al. (red.), De kracht der zwakken, 81-107.
75 Archer, Pursuit of stability, 126.
76 Cf. Maarten Prak, 'Identite urbaine, identites sociales', 907-33.
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PIET LOURENS EN JAN LUCASSEN

1. Inleiding en probleemstelling

Ambachtsgilden tijdens de Republiek hebben, behoudens enkele uitzonderingen, weinig historici weten te boeien, dit in tegenstelling tot die tijdens de
Middeleeuwen. Een hele generatie archivarissen van het eerste uur, zoals
Brouwer Ancher voor Amsterdam, Samuel Muller, Overvoorde en Joosting
voor Utrecht, Overvoorde voor Dordrecht en later Unger voor Middelburg
en Graswinckel voor Arnhem, heeft zich vooral voor de gilden tijdens de
' landsheerlijke tijd' gei"nteresseerd, maar niet, of in veel mindere mate voor
2
die in de daarop volgende eeuwen. Uitzondering waren Posthumus, Van

Oorspronkelijk gepresenteerd als lezing op het 'gildencongres', gehouden op het IISG te Amsterdam, I oktober 1993. Met dank aan Maarten Prak en Lex Hee rm a van Voss voor hun opmerkingen.
2 A.J.M. Brouwer Ancher, De gilden ('s-Gravenhage, 1895); S. Muller Fzn, 'De Gilden; Overheidstoezicht op nijverheid en handel. ', Schetsen uit de Middeleeuwen di 1 (Amsterdam, 1900)
109-158; S. Muller Fzn., 'A. Archieven der gilden', Catalogussen van de bij het stads-archief
bewaarde archieven I. De aan de stad behorende archieven (Utrecht, 1913); J.C. Overvoorde I
J.G .C. Joosting (ed.), De gilden van Utrecht tot 1528: verzameling van rechtsbronnen, 2 din CWerken OVR l e reeks 19) ('s-Gravenhage, 1896-1897); J.C. Overvoorde, Rekeningen van de gilden
van Dordrecht ( 1438- 1600) (Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap 3e serie 6) (' sGravenhage, 1894); N.H.L. van den Heuvel, De ambachtsgilden van 's- Hertogenbosch voor 1629.
Rechtsbronnen van het bedrijfsleven en het gildewezen, 2 din (Utrecht, 1946); D.P.M. Graswinckel,
De archieven der gasthuizen enfundatien, gilden, schutterijen en vendels, gedeponeerd bij het
oud-a rchief der gemeente Arnhem ('s-Gravenhage, 1930); D.P.M. Graswinckel, Ontstaan en ontwikkeling van de gilden te Arnhem (Arnhem, 1933); W.S. Unger, De archievender gilden en beurzen (Middelburg, 1930) en W.S. Unger, Brannen tot de geschiedenis van Middelburg in den lands-
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3

Dillen, Timmer en Wiskerke en verder enkele auteurs die zich voor de meer
4
artistieke prestaties van gildeleden interesseerden of voor artistieke voort5
brengselen, zoals de gildepenningen. Het is dan ook niet verbazingwekkend
dat tot voor enkele jaren gilden van weinig belang werden geacht voor de
sociale en economische ontwikkeling van Nederland tijdens de Republiek. 6
Tekenend is de mening in de toonaangevende dissertatie van Wiskerke over
de afschaffing van de gilden 'Door de kapitalistische tendenzen van de productie voor de verre markt zijn exportnijverheid en middeleeuws gildeverband begrippen, die elkander moeilijk verdragen' en 'op een antler gebied,
nl. de productie voor de plaatselijke markt, een milieu van nog overheersend
v66r-kapitalistisch karakter, vervulden de gilden ook in de 18e eeuw nog een
7
functie van belang.'

heerlijken tijd, 3 din (RGP Gr. serie 54, 61, 75) (' s-Gravenhage, 1923-1931 ).
3 N.W. Posthumus, De neringen in de Republiek (Mededelingen der Koninklijke Academie
van Wetenschappen, Afdeling Letterkunde, deel 84, serie B, no. I) (Amsterdam, 1937); J.G. van
Dillen, Brannen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en het gildewezen van Amsterdam, 3
din ('s-Gravenhage, 1929-1974) (RGP Gr. Serie 69, 78, 144); E.M.A. Timmer, Knechtsgilden en
knechtsbossen in Nederland. Arbeidersverzekering in vroeger tijden (Haarlem, 1913); C. Wiskerke, De afschaffing der gilden in Nederland (Amsterdam, 1938). Zie ook N. de Roever, Het gildewezen en zijne toe passing tijdens de achttiende eeuw (Amsterdam, l 887); l.H. van Eeghen, De
gilden, theorie en praktijk (Bussum, 1965); l.H. van Eeghen, lnventarissen der archieven van de
gilden en van het Brouwerscollege (Amsterdam, 1951).
4 Bijv. S. Muller, Schilders-vereenigingen te Utrecht (Utrecht, 1880), G.J. Hoogewerff, De geschiedenis van de St. Lucasgilden in Nederland (Amsterdam, 1947) en M.J. Bok, Vraag en aanbod
op de Nederlandse kunstmarkt, 1580-1700 (Utrecht, l 994) over Lucasgilden en C.W. Fock, Ambachtsman en gilde. Al wat blinkt en is geen goud (Leiden, l 984) en K. Citroen, Dutch goldsmiths'
and silversmiths ' names and marks prior to 1812. A description and critical repertory (Leiden,
1993) over zilversmeden.
5 D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden (Amsterdam,
l 978); D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden - Supplement
(Amsterdam, 1981); D.A. Wittop Koning, 'De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden. Tweedesupplement', Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 77 ( l 990) 119-143; Jacob Dirks,
De Noord-Nederlandsche gildepenningen: wetenschappelijk en historisch beschreven en afgebeeld, 3 din. (Verhandelingen uitgegeven door Teyler's tweede genootschap, nieuwe reeks 2)
(Haarlem, l 878).
6 Een uitzondering vormt J.G. van Dillen, Van rijkdom en regenten. Handboek tot de economische en sociale geschiedenis van Nederland tijdens de Republiek ('s-Gravenhage, l 970) 290294. J.L. van Zanden, Arbeid tijdens het handelskapitalisme, Opkomst en neergang van de Hollandse economie 1350-1850 (Bergen, 1990) 61-63, met name 145, ziet vooral politieke motieven.
De regenten van de Republiek zouden mede via de gilden het belastingsysteem in stand proberen
te houden, waar ze steeds afhankelijker van werden.
7 Wiskerke, De afschaffing 48 en 74; vgl. ook 13-14.
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Kort en goed heeft lange tijd de mening geheerst dat gilden tijdens de Republiek weliswaar nog wel bestonden, maar van weinig belang waren buiten
de eng-stedelijke markten en geen, of zelfs een belemmerende betekenis hadden voor boven-stedelijke produktie en distributie. Bovendien zouden veel
gilden in de achttiende eeuw met de economische achteruitgang al op sterven
na dood zijn geweest, zodat de afschaffing onder buitenlandse, Franse druk
een bevestiging vormde van een feitelijk reeds lang bestaande situatie. Het
enige verzet er tegen was !outer politiek ge"lnspireerd door steden die hun
onafhankelijkheid dreigden te verliezen, metals schoolvoorbeeld burgemees8
ter Van Brienen van Amsterdam.
Deze geringe aandacht leek gerechtvaardigd gezien de communis opinio
over gilden in de Europese economische en sociale geschiedenis. Ook daar
werden gilden in de zeventiende, en zeker in de achttiende eeuw lang beschouwd als achterhaald. 9 Dit zou dan a fortiori moeten gelden voor de koplopers, de Republiek en vervolgens Engeland, waar ondernemers niet de minste
behoefte hadden aan dit soort organisaties en waar loonafhankelijken en kleine
zelfstandigen niet in staat waren deze op te richten of er van te profiteren. Bron
voor deze communis opinio waren uiteindelijk enerzijds de heersende ge10
schiedopvatting binnen het liberalisme, anderzijds die binnen het socialisme.
Beide hadden immers een grote minachting voor groepsprivileges, waaruit op
11
hun beurt groepsmonopolies (zoals gilden) konden ontstaan .
Toch bestaan er inmiddels voldoende redenen deze mening te herzien. In de
eerste plaats namen goed ge'lnformeerde tijdgenoten de gilden in de Republiek
wel degelijk serieus. De gebroeders De la Court zijn hiervan een goed voorbeeld. Ook al zagen zij de gilden als schadelijke instituties voor de economische ontwikkeling, zij achtten deze instellingen belangrijk genoeg om er zich
12
over op te winden. In de tweede plaats hebben recent in verschillende ons
omringende landen historici nieuwe aandacht gevraagd voor de ambachtsgil8 Zie Wiskerke, De afschaffing 128 vv., 195-201 , 206.
9 Voor voorbeelden zie de historiografische gedeeltes van M. Prak, 'Een verzekerd bestaan.
Ambachtslieden, winkeliers en hun gilden in Den Bosch in de tweede helft van de 18e eeuw',
B. de Vries e.a. (ed), De kracht der zwakken. Studies over arbeid en arbeidersbeweging in het
ver/eden. Opstel/en aangeboden aan Theo van Tijn bij zijn afscheid als hoogleraar economische
en sociale geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht (Amsterdam, 1992) 49-80 en J. Lucassen,
" Het Welvaren van Leiden' ( 1659-1662). De wording van een economische theorie over gilden
en ambachten ' , B. de Vries e.a. (ed), De kracht der zwakken 13-48.
10 Vgl. Lucassen, " Het Welvaren van Leiden" 17-18.
11 Zie J. Lucassen, Jan, Jan Salie en diens kinderen. Vergelijkend onderzoek naar continui"teit
en discontinui"teit in de ontwikkeling van arbeidsverhoudingen (Amsterdam, 1991) 8-9.
12 J. Lucassen, 'Het Welvaren van Leiden ' .
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den in de Nieuwe Tijd. Voor Belgie bij voorbeeld De Peuter, voor Duitsland
Frohlich, voor Frankrijk Sonenscher, voor Engeland Walker en voor Italie
13
Cerutti. Ook internationale vergelijkingen werden getrokken en pogingen in
het werk gesteld om te komen tot een herdefiniering van de funktie van gilden
tijdens de periode van het handelskapitalisme. 14 In de derde plaats is deze
oplevende belangstelling ook niet aan Nederland voorbijgegaan. Hubert Nusteling15 in zijn studie over Amsterdam mag hierbij als eerste genoemd worden,
daarbij gevolgd door anderen die ofwel in het algemeen, ofwel aan de hand
16
van een enkele stad, ofwel aan de hand van een of enkele gilden in een of
17
meerdere steden er op wezen dat gilden nog een belangrijke rol konden vervullen tot aan hun gedwongen opheffing, en tevens dat deze rol niet !outer als
negatief gekenschetst kon worden.
Om toteen meer evenwichtige waardering van de rol en de funktie van gilden
tijdens de Republiek te komen, zijn echter niet alleen studies betreffende afzonderlijke steden, afzonderlijke vakken of combinaties van beide nodig hoe belangrijk ook - maar dient er ook helderheid te komen ten aanzien van
een aantal algemene vragen. Hierbij ontberen we echter kennis omtrent de
meest eenvoudige feiten, zoals bij voorbeeld de vraag hoeveel gilden er nu
precies, of zelfs maar bij benadering, hebben bestaan.

13 R.E.M.A. De Peuter, Negocianten en entrepreneurs in een regionale hoofdstad: Brussel in
de achttiende eeuw (dissertatie Utrecht, 1994); Sigrid Frohlich, Die soziale Sicherung bei Zi.inften
und Gesellenverbanden. Darstellung, Analyse, Vergleich (Sozialpolitische Schriften Heft 38)
(Berlijn, 1976); Michael Sonenscher, Work and Wages. Natural law, politics and the eighteenthcentury French trade (Cambridge, 1989); M.J. Walker, The Extent of the Guild Control of Trades
in England, c. 1660-1820; A Study Based on a Sample ofProvincial Towns and London Companies
(unpublished Ph.D dissertation Corpus Christi College, University of Cambridge, 1985); Simona
Cerutti, ' Du corps au metier; la corporation des tailleurs aTurin entre le XVIIeetle XVIlle siecle,'
Annales ESC 43 (1988) 323-352; id, La ville et Les metiers. Naissance d 'un language corporatif
(Turin 17e-l 8e siecle) (Parijs, 1990); id, 'Group strategies and trade strategies; the Turin tailors'
guild in the late seventeenth and early eighteenth centuries' , Stuart Woolf (ed.), Domestic strategies: work and family in France and Italy (Cambridge I Parijs, 1991) 102-147.
14 Zie Bo Gustafsson, 'The rise and economic behaviourof medieval craft guilds', Bo Gustafsson
(ed.), Power and Economic Institutions. Reinterpretations in Economic History (Aldershot, 1991)
69-106; C.R. Hickson IE.A. Thompson, 'A New Theory of Guilds and European Economic Development', Explorations in Economic History 28 (1991) 127-168.
15 H. Nusteling, Welvaart en werkgelegenheid in Amsterdam 1540-1860. Een relaas over demografie, economie en sociale politiek van een wereldstad (Amsterdam I Dieren, 1985) 148-157.
16 Bijv. Chr.J. Kolman, Naer den eisch van 't werck. De organisatie van het bouwen te Kampen
1450-1650 (Utrecht, 1993); P. Holthuis, Frontierstad bij het scheiden van de markt. Deventer:
militair, demografisch, economisch. 1578-1648 (Houten I Deventer, 1993).
17 Bok, Vraag en aanbod.

38

NEHA-JAARBOEK 1994

Aan de bestaande literatuur ontlenen we de volgende gegevens. Voor zover
wij weten gaf Wiskerke voor het eerst landelijke cijfers, in totaal neerkomend
18
op circa 450 in 1811. De zeer arbeidsintensieve bestudering van gildepenningen leverde nog een kleiner aantal op. De inventarisering van exemplaren
in prive- en openbare collecties, regelmatig sinds anderhalve eeuw gepubliceerd en recentelijk gesystematiseerd door Wittop Koning in zijn handboek
en de supplementen daarop, levert 339 gilden op waarvan bekend is dat zij
penningen hebben laten vervaardigen. 19 Het grootste aantal gilden wordt bereikt door mevrouw Van Eeghen die achterin haar boekje 833 gilden telt bij
de opheffing in I 798. Zij wijst er zelf al op dat 'enkele' plaatsen ontbreken,
zoals 'Deventer, Leeuwarden, Leiden, Middelburg en Zwolle' .20
Niet alleen het totale aantal gilden is onbekend. We missen bijgevolg ook
een overzicht over de plaatsen waarin zij voorkwamen, over oprichtingsjaren,
het aantal !eden en de werkzaamheden . Het zal duidelijk zijn dat bij deze stand
van zaken iedere algemeen geldende uitspraak over de betekenis van de gilden
op drijfzand is gebaseerd, en dat daarmee ook een verificatie of falsificatie van
de heersende meningen over de gilden in Nederland ernstige hinder ondervindt. Het doe! van dit artikel is het leggen van een zo goed mogelijk fundament voor een meer omvattende, landelijke analyse. Zo goed mogelijk, dat wil
zeggen dat we zullen trachten een antwoord te vinden - hoe voorlopig ook
- op een aantal van de meest eenvoudige vragen die hierboven gesteld zijn.
Ons startpunt is daarbij, evenals dat van Van Eeghen v66r ons, de uitvoerige
registratie van gegevens over gilden bij hun afschaffing aan het einde van de
achttiende eeuw.

2. Gilden in Nederland: enkele basisgegevens
Dataverzameling
De beste manier om de gestelde vragen te beantwoorden leek het aanleggen
van een dataverzameling van alle gilden die we konden vinden, gedeeltelijk
op conventionele manier door het verzamelen van aantekeningen en fotoco-

18 Wiskerke, De afschaffing 194- 195 (onze optelling).
19 Wittop Koning, De gildepenningen; id, Supplement; id, Tweede Supplement; hierbij moet
worden aangetekend dat een aantal penningen nog niet aan een specifiek gilde kan worden toegeschreven. Wellicht ten overvloede: Wittop Koning pretendeertuiteraard nieteenoverzicht te geven
van alle gilden.
20 I.H. van Eeghen, De Gilden. Theorie enpraktijk (Bussum 1974, tweede druk) 137-141 (onze
telling).
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pieen in stofmappen, gedeeltelijk door het opslaan van een aantal kerngegevens in een database. Sinds een aantal jaren hebben wij, geholpen door stagiaires21 en later collega's op het IISG een dergelijke dataverzameling opgebouwd.22 De eerste resultaten hiervan willen we in dit artikel presenteren.
We hebben ons in eerste instantie geconcentreerd op bronnen die een landeIijk overzicht van gilden geven. Dit zijn allereerst de reeds genoemde overzichten van gildepenningen, maar vooral de gegevens, verzameld door de centrale regering bij gelegenheid van de opheffing van de gilden. De Iaatste bron
bleek daarbij verreweg de meeste gegevens te bevatten, maar moest toch door
verder literatuur- en archiefonderzoek aangevuld worden.
De grootste moeilijkheid bij het verzamelen van de bronnen betreffende de
afschaffing is niet alleen dat - zoals zal blijken - hierbij toch een aantal
gilden ontbreekt, maar vooral ook dat het huidige Nederland - het uitgangspunt bij onze dataverzameling - op het eind van de achttiende eeuw nog niet
dezelfde politieke eenheid vormde als nu. De afschaffing vond dus op diverse
tijdstippen en op verschillende manieren plaats. In Bijlage 1 is meer in detail
verantwoording afgelegd van de manier waarop we te werk zijn gegaan bij de
verzameling van gegevens over de afschaffing. Hier volstaan wij met een korte
samenvatting.
Ten gevolge van het besluit de gilden af te schaffen in de Bataafse Republiek,
moesten eind 1798 door de plaatselijke besturen opgaven worden gedaan van
de gilden en hun bezittingen . Een speciale commissie uit de Eerste Kamer
verzamelde de binnengekomen missiven en bewerkte die tot een tabel, die
voor ons doe! een schat aan gegevens oplevert. Desondanks blijken in deze
tabel een niet onaanzienlijk aantal plaatsen, waar gilden mochten worden verwacht, te ontbreken. Ten slotte vielen bepaalde beroepsgroepen (beurtschippers, zakkendragers en chirurgijns) grotendeels, en bepaalde gegevens (bij
voorbeeld ledentallen) geheel buiten deze enquete. In al deze gevallen hebben
wij geprobeerd, door nader onderzoek in literatuur en plaatselijke archieven,
de ontbrekende gegevens aan te vullen.

21 Dit waren achtereenvolgens de geschiedenisstudenten Emma Binnendijk (UvA), Sandra Bos
(VUA), Ed van Dael (KUN) en Nico Slokker (RUU). Wij betuigen hun hier onze hartelijke dank
voor hun werkzaamheden.
22 Sinds respectievelijk 1992 en 1993 werken Joost van Genabeek en Sandra Bos op het IISG
aan dissertaties over onderlinge arbeidersverzekeringen. Eerstgenoemde bestudeert daarbij de negentiende eeuw, laatstgenoemde de tijd van de Republiek. In dit kader spelen zij een grote rol bij
de onderhavige dataverzameling. Ook hun zijn wij hiervoor erkentelijk, alsmede Leen Breure
(RUU) die ons bijstond bij het programmeren.
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Het grootste dee! van het huidige Nederland dat ten tijde van de afschaffingsenquete buiten de Bataafse Republiek vie!, was het door Frankrijk ingelijfde
gebied, omgevormd tot de departementen Nedermaas (of Meuse Inferieure),
Scheide (of Escaut) en Roer. Na de inlijving op I oktober 1795 werd daar de
Franse wetgeving van kracht, dit wil zeggen van een land waar de gi Iden al in
1791 waren afgeschaft. In april 1796 werd aan de kantons gevraagd de gilden
te liquideren en opgave te doen van de resterende fondsen ten bate van de
23
departementale kas. Mededelingen in dat verband hebben wij in ons databestand opgenomen.
De overige gebieden, in het noordoosten van Noord-Brabant en het zuidoosten van Gelderland, bevatten een aantal kleine stadjes, die we door de bestudering van lokale bronnen proberen te dekken.
Op basis van deze landelijke gegevens hebben we vervolgens in tweede
instantie getracht met behulp van lokale bronnen hierop een aanvulling te
geven. We konden ons daarbij tot nu toe in het algemeen slechts tot gepubliceerde archiefinventarissen beperken. Op deze wijze hebben we van alle plaatsen in Nederland een zeer eenvoudig, maar toch zo kompleet mogelijk overzicht proberen op te stellen van ambachtsgilden ten tijde van de Republiek en
daarvoor. 24
Van groot belang is uiteraard de definitie van ambachtsgilde die we bij dit
verzamelen van basisgegevens hebben gehanteerd. We hebben daarbij afgezien van een historiografische invalshoek, maar gekozen voor een aantal pragmatische afgrenzingen van gilden van andere organisaties. Deze pragmatische
definitie bevat vier elementen:
1. Een ambachtsgilde is een organisatie met leden. Dit wil zeggen dat de in
veel opzichten zeer verwante ' neringen' in de Republiek, die zich immers
met een produkt en niet met de producent bemoeien, niet in ons bestand zijn
25
opgenomen.

23 In oktober 1795 hadden de commissarissen in de met de Franse Republiek verenigde landen
al opgedragen, al le processen over gi ldezaken op te schorten. (GA Oostburg, voorlopige inventaris
nr 51: publikatie van 8 Brumaire An IV).
24 De hierna volgende cijfers betreffen het IISG-databestand per 7 juli 1994. Het bestand is dynamisch en er zullen, naar verwachting, ook in de toekomst nog wel enkele organisaties bij komen.
Het is de laatste maanden echterduidelijk geworden dat zich ook hi er de wet van de verminderende
meeropbrengsten doet gelden. Dit betreft uiteraard niet de aanvulling met nieuwe gegevens per
gilde. Hier ligt nog een enorm terrein braak, met name voor de periode van de Republiek.
25 Vgl. N.W. Posthumus, De neringen inde Republiek (Amsterdam, 1937); J.G. van Dillen, Mensen en achtergronden. Studies uitgegeven t.g. v. de tachtigste verjaardag van de schrijver (Groningen, 1964) 177-180.

LOURENS EN LUCASSEN AMBACHTSGILDEN IN NEDERLAND

41

2. Een ambachtsgilde verenigt uitoefenaars van een of meerdere beroepen
en heeft dus een economische dimensie. Schuttersgilden, buurtgilden of zuiver religieuze broederschappen zijn dus evenmin opgenomen. 26
3. Een ambachtsgilde wordt door de locale overheid erkend en heeft dus
een publiekrechtelijk karakter. In het algemeen wordt zo'n locaal privilege
door stedelijke overheden verleend, soms daarnaast bevestigd door de landsheer. In een klein aantal gevallen zijn ook plattelandsheerlijkheden daartoe
overgegaan. Hoewel dergelijke heerlijkheden in de regel slechts een enkele
plaats omvatten, kunnen hieronder ook rneerdere plaatsen vallen, zoals in
het graafschap Geleen. Ons is slechts een voorbeeld bekend van bovenlocale
samenwerking die tot de oprichting van een ambachtsgilde heeft geleid, het
zogenaamde steenbakkersgilde in Rijnland. 27
4. Een ambachtsgilde heeft daarmee de bevoegdheid over de toegang tot de
beroepsgroep(en), waarvoor het is ingesteld, te beslissen. Het heeft dus het
monopolie over een bepaalde sector van de arbeidsmarkt en bemoeit zich tevens met de wijze waarop het betreffende beroep wordt uitgeoefend. 28
Samenvattend beschouwen wij als een ambachtsgilde een organisatie van
vakgenoten met de door de overheid gesanctioneerde bevoegdheid om de toegang tot het vak en de wijze van uitoefening van het vak te bepalen. Naast
deze noodzakelijke economische functie kan een ambachtsgilde ook nog religieuze, militaire, politieke en sociale functies vervullen. Ten tijde van de Republiek verdwijnen in het algerneen de twee eerstgenoernde functies, blijven
politieke functies slechts in enkele steden in het oosten van het land bewaard,
en hebben dikwijls sociale functies in de vorm van onderlinge bijstand aan
belang gewonnen.

26 In een aantal gevallen komt een overgang voor van een religieuze broederschap naar een ambachtsgilde. Bij het opbouwen van de database is het in dit stadium nag Jang niet al tijd duidelijk
wanneer een dergelijke overgang precies gedateerd moet worden. Hiervoor is nader onderzoek
in de lokale bronnen vereist.
27 Een poging in de zeventi ende eeuw tot de oprichting van blekersgilden in de baljuwschap
Kennemerland is door verzet van plaatselijke overheden niet tot stand gekomen. Zie S.C.
Regtdoorzee-Greup Roldanus, Geschiedenis van de Haarlemmer bleekerijen ('s-Gravenhage,
1936) 144-150.
28 Daarmee vallen dus door de overheid erkende, vrijwillige organisaties met een econom isch
karakter af, ook indien zij zich gilden noemen. Een goed voorbeeld zijn bepaalde verzekeringsorganisaties van beroepsgenoten, zoals in IJlst, zie G. Bakker, 'Een onderlinge verzekering voor bootsgeze llen te IJlst uit l 663', Jaarboek van het Fries Scheepvaartmuseum en Oudheidkamer ( 1966) 38-43.
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De uitkomsten
Hoewel de gegevens die we hier presenteren, nog een voorlopig karakter
hebben, menen wij dat ze toch van dien aard zijn, dat de trends die er in
weerspiegeld worden betrouwbaar geacht kunnen worden. Een eerste antwoord op de volgende vragen lijkt nu dus mogelijk: hoeveel ambachtsgilden
heeft Nederland gekend en wat is er bekend over hun datering; hoe was het
geografisch spreidingspatroon; hoe was het spreidingspatroon naar bedrijfstak en naar functietype; wat weten we over ledentallen en over het bezit van
de gilden?
In tabel I is per provincie aangegeven hoeveel ambachtsgilden er volgens
onze huidige gegevens ooit bestaan hebben, alsmede in welke periode ze zijn
opgeheven of hebben opgehouden te bestaan.
Tabel 1. Aantal gilden in Nederland, per provincie en per periode van opheffing of

laatste vermelding
-1550

Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Utrecht
N-Holland
Z-Holland
Zeeland
N-Brabant
Limburg
Totaal

0
3
0
12
3
4
10
72

155 1- 1600 1601 - 1650

0
I

0
3

I
0
3
5
32

II

4
120

4
50

3
3
0
4
3
7
10
25
3
I

60

1651-1700

170 1-1750

I

9
2
5

5
5
19
14
9
7
77

II
I

2
6
4
4
13
14
3
12
71

1751-

60
78
8
121
127
76
213
387
217
122
79
1.488

Onbekend

I

0
0
2
I
2
7
0
14
3
3
33

Tolaal

66
105
II
149
146
92
236
444
388
152
110
1.899

(Bron: Database IISG , stand 7 juli 1994)

Kijken we eerst naar de totalen. Nagenoeg 1900 ambachtsgilden hebben we
weten te achterhalen en hoewel het zeer we! mogelijk is dat we er nog een
aantal over het hoofd hebben gezien, mag toch niet verwacht worden dat nader onderzoek tot een uitbreiding van dit aantal met meer dan enkele procenten zal leiden. Het overgrote deel van deze organisaties bestond nog bij
de gedwongen opheffing tijdens de Bataafse Republiek of de inlijving bij
Frankrijk. Van een minderheid van ruim 20% konden we zo laat geen gegevens meer vinden. Soms weten we dat ze formeel eerder werden opgeheven,
maar in de meeste gevallen zal zo'n ambachtsgilde bij gebrek aan leden een
zachte dood zijn gestorven. Dit geldt, zoab uit de tabel blijkt, heel in het bij-
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zonder Zeeland, waar tijdens de bloeiperiode van de late veertiende tot de
vroege zestiende eeuw vele gilden werden opgericht, die echter gedurende
de lange periode van achteruitgang van handel en nijverheid in die provincie
tijdens de rest van de zeventiende en in de achttiende eeuw ofwel niet, ofwel
met moeite hun bestaan wisten te rekken. In tegenstelling tot de andere gewesten neemt in Zeeland het totaal aantal gilden na het midden van de zestiende eeuw niet of nauwelijks meer toe.
We weten aanzienlijk minder over de oprichtingsdata. Onze gegevens betreffen tot nu toe in veel gevallen slechts een datum van eerste vermelding.
Desondanks presenteren we in Tabel 2 de data van oprichting of eerste vermelding, voor zover we ze nu kennen. We zijn, vooral bij tijdelijke opheffing
tijdens de periode van de Reformatie, in het algemeen van continui'teit van
organisatie uitgegaan, dit om dubbeltellingen hierna bij de analyse van het
29
voorkomen per economische sector te voorkomen.
Tabel 2. Aantal gilden in Nederland, per provincie en per periode van oprichting of
eerste vermelding
-1550

Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Utrecht
N-Holland
Z-Holland
Zeeland
N-Brabant
Limburg
Totaal

20
16
0
37
43
26
46
79
193
54
50
564

155 1- 1600 1601-1650

4
14
0
14
23
II
32
66
63
II
20
258

19
18
4
37
29
21
44
Ill
55
11
9
358

1651-1700

7
29
4
20
12
14
31
82
28
18
!I
256

1701-1750

3
14
0
14
6
7
13
31
10
10
9
117

1751-

12
14
3
25
32
II
63
75
24
45
8
312

Onbekend

I
0
0
2
1
2
7
0
15
3
3
34

Totaal

66
105
Il
149
146
92
236
444
388
152
110
1.899

(Bron: Database IISG, stand 7 juli 1994)

29 Yoor de diverse mogelijkheden tijdens de Reformatie, zie het lot van de Lucasgilden in de
verschillende steden in Hoogewerff, De geschiedenis van de St.Lucasgilden; In Amsterdam werden de ambachtsgilden eenvoudig veranderd in !outer economische organen bij plakkaat van 21
juni 1583, zie Yan Eeghen, De gilden, 12. Vooral is nader onderzoek nodig naar de economische
functies van broederschappen voor de Reformatie. In het geval van Leiden bij voorbeeld, waren
deze ons niet steeds duidelijk, zodat hier door ons op dit moment de oprichtingsdata wellicht te
conservatief, d.w.z. te laat, zijn opgevat.
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De oudst bekende ambachtsgilden in Nederland dateren uit het midden van
de dertiende eeuw. De oorspronkelijke status en functie van deze oudste organisaties hebben wij niet onderzocht. Zo is het zeer de vraag of de zoutziedersnering in Hulst (voor 1242), de gilden van de lakenkopers in Deventer
(1249) 30 en de kooplieden in Middelburg (1271) geheel aan de door ons gehanteerde definitie voldoen. Minder twijfels dienaangaande hebben we over
de looiers en gewantmakers van Maastricht (respectievelijk 1264 en 1276) en
de kleermakers van Deventer ( 1282). Naast deze zes gilden die nog in de
dertiende eeuw zijn opgericht, vallen 558 oprichtingen in de twee en een halve
31
eeuw tussen 1300 en 1550.
Hoe voorzichtig we ook met deze aantallen moeten zijn, het lijdt weinig
twijfel dat het overgrote dee! van de ambachtsgilden niet tijdens de Middeleeuwen is opgericht, maar later en vooral in de zeventiende eeuw, in het hart
van de Gouden Eeuw. Van het midden van de dertiende tot het midden van de
zestiende eeuw werd 36,3 % van de organisaties opgericht, in de volgende
32
eeuw 39,7% en de daarop volgende eeuw nog 24%. Proberen we de hausse
in oprichtingen nog iets nader te bepalen, dan blijkt deze te liggen in de periode
1611-1670, dus van het Bestand tot de Derde Engelse Zeeoorlog met in de
twee decennia na het Bestand gemiddeld meer dan acht oprichtingen per jaar.
Voegen we hierbij nog de heroprichtingen van organisaties die al voor de
Reformatie bestonden, en die in ons overzicht derhalve in eerdere periodes
zijn geplaatst, dan wordt de conclusie over de grootste organisatorische activiteit in de Gouden Eeuw alleen nog maar bevestigd. Ook wanneer we oprichtingen en opheffingen met elkaar in verband brengen, blijkt deze conclusie
stand te houden, zij het dat de periode onmiddellijk na het Bestand er nu nog
duidelijker uitspringt met een record-toename van 72 organisaties in de jaren
1620 (zie ook grafiek I).
Nader onderzoek zal deze conclusie eerder nog bevestigen dan afzwakken.
In de eerste plaats namelijk gaat het in veel gevallen waarvoor in tabel 2 nu

30 Dit is de organisatie uit ons bestand met de langste levensduur, daar de De venter lakenkopers
ook nog bij de opheffingsenquete van begin 1799 worden vermeld. Dit gilde heeft dus nagenoeg
550 jaar bestaan. Aan de hand van de geschiedenis van dergelijke organisaties zou de functieverandering van de Nederlandse gilden aardig kunnen worden onderzocht.
31 De verdeling is al s volgt: 40 van 1301tot1350, IOI van 1351-1400, 140 van 1401tot1450,
123 van 1451 tot 1500 en 154 van 150 I tot 1550.
32 Deze percentages zijn berekend op basis van alle vermeldingen (1553) di e we voor 1751 bezitten; die van daarna bevatten nog te veel onzekerheden. De halve eeuw 1601 - 1650 spant daarbij
de kroon met 23, I%, gevolgd door 1551-1600 met 16,6% en 1651-1700 met 16,5%. Alie andere
periodes van een halve eeuw volgen hierna op grote afstand.
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nog aantallen voor de tweede helft van de achttiende eeuw zijn ingevuld, om
organisaties, waarvan we alleen gegevens over de opheffing hebben en niet
om gilden, waarvan we zeker weten dat ze toen pas werden opgericht. In deze
laatste categorie noemen we enkele hekkesluiters, zoals in Amsterdam het
spek- en varkensslagersgilde dat zich eerst in 1751 van het vleeshouwersgilde
afscheidde. In hetzelfde jaar werd in 's-Hertogenbosch nog het oudekleerkopersgilde opgericht. In de tweede plaats zijn de bronnen voor het gildeonderzoek van de Middeleeuwen en ook voor de zestiende eeuw reeds zo goed
ontsloten, vooral door de reeds genoemde gemeentearchivarissen van het eerste uur en in rechtshistorische publikaties, dat we er op mogen vertrouwen
33
voor die eeuwen nog maar weinig organisaties te missen. Het grootste dee)
van de organisaties waarvan we de oprichting nu nog in de tweede helft van
de achttiende eeuw hebben geplaatst, zal in werkelijkheid ergens in de zeventiende eeuw zijn ontstaan.
Het is jammer dat over de tweede helft van de achttiende eeuw nag zo weinig
bekend is. Het is namelijk opvallend dat de ononderbroken tendens van het
afnemend aantal oprichtingen sinds 1670 vanaf 1741 in tegengestelde richting
wordt omgebogen. Van een dieptepunt van 13 oprichtingen in de jaren 1730
zien we opeens weer 35 oprichtingen in de jaren '40 telkens 30 in de jaren '50
en '60 en nog 26 in de jaren '70 waarna de aantallen definitief snel afnemen.
Tot het einde toe vinden we initiatieven om gilden op te richten. Het laatst
bekende voorbeeld zijn de rekesten van neringdoenden aan de magistraat van
Steenbergen van 1791, waarin nag om de wederinstelling van de ambachtsgilden wordt gevraagd, zelfs met bijvoeging van een lijst van voorgestelde
34
meesterproeven. In tabel 3 zijn op landelijk niveau de oprichtings- en de
opheffingsdata gecombineerd en is het totaal aantal gilden voor een aantal
jaren berekend.

33 Zie voor Leiden echter het voorbehoud, gemaakt in noot 28 .
34 A. Delahaye, Archief van de gemeente Steenbergen. le afd. Oud archief der stad tot 1810
(Steenbergen, 1963) 89.
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Tabel 3 . Aantal gilden in Nederland, per periode van oprichting of eerste vermel-

ding en opheffing of Laatste vermelding
Bijgekomen
1250-1550
1551-1600
1601-1650
1651-1700
1701-1750
na 1751
onbekend
Totaal

564
258
358
256
117
312
34
1899

Verdwenen
120
50
60
77
71
1488
33
1899

Eindresultaat
444
652
950
1129
1175
-I
0
0

(Bron: Database IISG, stand 7 juli 1994)

Ook nu blijkt dat in veruit de meeste gevallen - voor zover we nu weten ambachtsgilden in Nederland zijn opgericht tijdens de Gouden Eeuw en
vooral tijdens de eerste helft daarvan, en gedwongen zijn afgeschaft in verband met de grote staatkundige veranderingen aan het eind van de achttiende eeuw. Grafiek 1 opp. 48 laat zien dat de periode onmiddellijk na het Bestand hierbij het toppunt vormde. De reeds door Van Eeghen geschetste ontwikkeling voor Amsterdam komt daarmee overeen: in 1486 telde het 19 gilden en in 1570 24. Dit aantal verdubbelde welhaast in de daarop volgende
eeuw, tot 46 in 1688, om daarna nog maar met enkele nieuwe organisaties
toe te nemen .35
In vele opzichten is de geografische spreiding van de ambachtsgilden zeer
onevenwichtig. In lang niet alle plaatsen kwamen ze voor. Nemen we als
36
criterium de gemeente-indeling van 1840, toen Nederland 1219 gemeenten
telde. Hiervan hadden er slechts 151 ooit een of meer ambachtsgilden gekend, met andere woorden ongeveer ruim twaalf procent (zie bijlage 2). Op
het eerste gezicht lijkt dit niet zo verwonderlijk, aangezien in het algemeen
wordt gesteld dat gilden niet op het platteland voorkwamen. Zo eenvoudig
blijkt de zaak echter niet te liggen (zie ook tabel 4). Gaan we na hoeveel van
die 1219 gemeenten tijdens de Republiek officieel als stad werden aange37
merkt, dan waren dit er circa 159. In de meeste van deze plaatsen treffen

35 I.H. van Eeghen, lnventarissen, 7.
36 We kozen dit jaar omdat toen pas de definitieve grensregeling met Belgie tot stand kw am.
37 Als bran hiervoor namen we J.M. Welcker, ' De Republiek in 1795', Geschiedkundige Atlas
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we inderdaad ambachtsgilden aan. Voor de 46 steden waarvoor we tot dusver geen gilden gevonden hebben, betreft het bijna zonder uitzondering zeer
kleine plaatsen, die weliswaar eens stadsrecht hadden gekregen, maar die
deze belofte niet hadden waargemaakt. Het bevolkingsaantal van deze stadjes in 1796 is gemiddeld 1236 (te vergelijken met gemiddeld 7386 inwoners
van de 113 steden die ooit gilden gehad hebben) en varieert van 390 voor
het piepkleine Nieuwpoort tot 5019 voor het zeer behoorlijke Nijkerk. 38 Opvallender is dat we ook in bijna veertig plaatsen die nooit stadsrechten hebben gekend, desalniettemin door de overheid erkende ambachtsgilden aantreffen, met name in de nijverheid (zie tabel 5). Typisch Nederlands is daarbij wellicht dat we daarbij ook gilden in de vervoerssector aantreffen, zoals
schippersgilden op het platteland van de zee- en landgewesten. Minder typisch in internationaal perspectief zijn de plattelandsgilden in de huisnijver39
heid in textielgebieden, zoals Noord-Limburg, de Achterhoek en Twente.
Concentreren we ons vervolgens op die 151 plaatsen die wel ooit ambachtsgilden gekend hebben en kijken we naar het aantal gilden per plaats en vervolgens naar de spreiding over het land. Het grootste aantal ambachtsgilden
in een plaats troffen we aan in Leiden, (75) maar ook Middelburg (74), 's-Gravenhage (65), Amsterdam (61 ), Rotterdam (59), Sluis (57), Haarlem (57), Utrecht (52), Zierikzee (51) en Dordrecht (51) hebben er meer dan 50 gekend.
Daar staat tegenover dat een 36-tal plaatsen, waarvan tien in Zeeland, er maar
een kende. Zoals uit tabel 4 blijkt zijn er ook provinciaal nogal grote afwijkingen van het landelijk gemiddelde van 13 gilden per plaats, met meer dan 22

van Nederland ('s-Gravenhage, I 9 I 3); J. Fockema Andreae, De Nederlandse staat onder de
Republiek (Amsterdam, 1972, 4e druk). We hebben Den Haag hierbij als stad, en niet als dorp
gerekend.
38 Het gaat hier om de volgende stadjes: Asperen, Baarn, Batenburg, Beverwijk, Bunschoten,
Buren, Delfzijl, Diepenheim, Domburg, Echt, Geervliet, Genemuiden, Grafhorst, Gramsbergen,
' s Gravenzande, Haastrecht, Heenvliet, Heukelum, Huissen, IJlst, IJsselstein, IJzendijke, Klundert, Leerdam, Megen, Montfort, Nieuwpoort, Nieuwstadt, Nijkerk, Oisterwijk, Ravenstein , Sas
van Gent, Schagen, Sint Oedenrode, Sloten, Stad-Almelo, Stad-Hardenberg, Stad-Ommen, Steenbergen, Stevensweert, Susteren, Thorn, Valkenburg-Houthem, Vreeland, Wessem, Wilsum (0).
39 V gl. voor Duitsland R. Boch, 'Zunfttradition und friihe Gewerkschaftsbewegung. Ein Beitrag
zu einer beginnenden Diskussion mit besonderer Beriicksichtigung des Handwerks im Yerlagssystem' , U. Wengenroth (Hrsg.), Prekiire Selbstdndigkeit. Zur Standortbestimmung van Handwerk, Hausindustrie und Kleingewerbe im lndustrialisierungsprozess (Stuttgart, I 989) 37-69;
Over textielgilden in het euregiogebied. Catalogus van de tentoonstelling in het Twents-Gelders
Textielmuseum te Enschede 16 maart tot 19 )uni 1978 (z.p., I 978); Joyce M. Mastboom, 'Guild
or Union? A Case Study of Rural Dutch Weavers, I682-1750' , International Review of Social
History 39 (1994) 57-75.
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Grafiek 1. Ontwikkeling aantal gilden in Nederland
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(Basis database IISG, stand 7 juli 1994)

in de gemiddelde Zuid-Hollandse gilde-plaats en nog geen vier in een vergelijkbare plaats in Drenthe.
Bij nadere beschouwing blijkt dit verschil tussen de provincies vooral samen
te hangen met het verschil tussen stad en platteland en met het inwonertal. In
dorpen met gilden ligt het aantal organisaties per plaats in het algemeen erg
laag. Verder is er in de steden een zeker verband tussen het aantal gilden en
het inwonertal aantoonbaar, waarbij wel een maximum geldt.
Het gemiddeld aantal inwoners per gilde in plaatsen die bij de opheffing nog
40
zulke organisaties bezaten, bedroeg toen 804. Met enkele uitzonderingen
vertoont de spreiding een zekere regelmaat. In ruim een derde van de plaatsen
komt een ambachtsgilde voor op 251 -500 inwoners en in iets minder dan een
derde van de plaatsen op 501 -1000. Uitzonderingen zijn enerzijds Amsterdam,
veruit de grootste stad van Nederland (op dat moment haast vier maal zo groot

40 We zijn uitgegaan van de inwoneraantallen van de eerste volkstelling voor de 118 plaatsen
die bij de opheffing nog gilden hadden ; deze inwonertallen zijn vergeleken met het toen nog aanwezige aantal gilden. Neemt men alle 151 plaatsen die ooit gi lden kenden, dan komt men op 822
inwoners per gilde (waarbij ook weer alle ooit aanwezige gilden zijn meegerekend).
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Tabel 4. Aantal gilden in Nederland, per provincie en per type plaats
Gemeenten
in
1840

Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Utrecht
N-Holland
Z-Holland
Zeeland
N-Brabant
Limburg
Totaal

57
45
33
63
117
92

148
242
115
181
126
1.219

Steden
met
gilden

Steden
zonder
gilden

Dorpen
met
gilden

I

2
2
2
4
3
0
4
4
7
4
6
38

2
9
13
18
6
12
16
19
Il
6
113

2
0
8
3
4
2
9
3
6
8
46

Dorpen
zonder
gilden

52
32
30
38
93
82
130
213
86
160
106
1.022

Aantal gilden per
plaats met
gilden
16,8
9,6
3,7
8,8
7,0
16,0
14,8
22,2
14,4
10,1
9,2
13,0

(Bron: Database IISG, stand 7 juli 1994)

als Rotterdam, toen de tweede stad van Nederland) en enkele plattelandsgemeenten met huisnijverheid; anderzijds dorpen en kleine steden, vooral die
welke een spectaculaire economische achteruitgang hadden gekend, zoals in
Zeeland. In deze gevallen vinden we de volgende uitersten: in Amsterdam een
gilde op 4604 inwoners (nog hogere aantallen vinden we voor Winterswijk
met een gilde op 5669, Oosterhout met een gilde op 5395 en Maassluis met
een gilde op 4817 inwoners) en in Sluis een gilde op 70 inwoners (daarop
volgen Hulst met 101 en Veere met 103). We constateren met het analyseren
van deze momentopname aan het eind van de achttiende eeuw dus een naijleffect in tweeerlei zin, hetgeen samenhangt met de juridische en de economische component van het verschijnsel gilde. Dorpen met een groeiende industrie of handelsactiviteiten worden soms in staat gesteld tot het oprichten van
gilden , maar hier past het aantal gilden zich niet snel aan aan de bevolkingsgroei. Steden in een periode van economische neergang daarentegen vertonen
een bevolkingsdaling, maar slechts zeer aarzelend een daling van het aantal
gilden.
Vatten we het voorgaande samen, dan blijken gilden niet slechts in het algemeen op grote schaal voor te komen in de Republiek, maar ook in de centra
van economische bloei van die Republiek. Zonder meer duidelijk is vooral
vanaf de zeventiende eeuw de concentratie van de ambachtsgilden in de zeegewesten, met name in Zeeland en Holland en daarbinnen met name in de
grotere steden .
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Om de aldus vastgestelde concentratie in de tijd en geografisch te kunnen
verklaren dienen we nader in te gaan op het soort van ambachtsgilden dat
we aantreffen. We maken daarbij een onderscheid naar een indeling volgens
economische sectoren en een naar economische functies van deze sectoren
binnen de stedelijke, de nationale en de internationale economie.
41
In tabel S zijn de ambachtsgilden onderverdeeld naareconomische sectoren
en is vervolgens een onderscheid gemaakt naar de grootte van de plaatsen aan
het eind van de achttiende eeuw.
Tabel 5. Totaal aantal gilden in Nederland, per economische sector, uitgesplitst
naar steden en dorpen

Onbekend
Landbouw
Visserij
Voeding
Nijverheid
Bouw
Handel
Vervoer
Overheid
Diensten
Totaal

Dorp

Stad

6
25
3
13
13
0
I
61

4
20
21
201
762
182
264
301
IO
59
1824
42

(Bron: Database IISG, stand 7 juli 1994

)

De meeste sectoren spreken voor zichzelf. Onder diensten vallen hier gilden
van schoolmeesters, lijkbidders en dergelijke; onder overheid nachtwakers,
brandweerlieden e.d., terwijl de stadswerkers, meters en wegers schuil gaan
onder de sector transport.
Meer dan de helft van de ambachtsgi lden blijkt geconcentreerd te zijn in de
produktienijverheid, en dan met name in voeding, textiel, kleding, leer-, houten metaalbewerking. In werkelijkheid combineren deze gilden meestal zowel
de producenten als de handelaars in deze sectoren, zodat het niet !outer en
alleen om nijverheid gaat. Daarnaast zijn de bouw, handel en transport goed

41 We volgen hierbij de huidige SB! (Standaard Bedrijfs-lndeling)-code.
42 Het totaal van deze tabel wijkt af van de 1899 gi Iden van tabel 1-3 doordat Reimerswaal (twaalf
gilden, verdronken), Oost-Duiveland (een gilde, verdronken?) en Rijnland (een gilde, een samenstel van plaatsen) hier ontbreken.
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vertegenwoordigd. Alie andere sectoren zijn slecht vertegenwoordigd. Gemeten naar de verdeling van de beroepsbevolking leidt dit alleen tot een ondervertegenwoordiging bij landbouw en visserij en bij de persoonlijke dienstverlening. Kijken we naar afzonderlijke takken binnen de sectoren, dan is binnen
de nijverheid de textiel met 199 gilden het belangrijkste, gevolgd door de bouw
met 185 en de kleding met 160 gilden. Bij de andere sectoren vormen de
voeding (zonder de brouwerijen) met 176 en de binnenvaart met 148 organisaties de grootste tak. In tabel 6 is nagegaan in hoeverre de grootte van de
steden invloed heeft op deze verdeling naar sectoren.
Tabel 6. Totaal aantal gilden in Nederland, per economische sector en gerelateerd
aan bevolkingsaantal van plaatsen waar ze voorkomen ( eind 1Be eeuw)

Onbekend
Landbouw
Visserij
Voeding
Nijverheid
Bouw
Handel
Vervoer
Overheid
Diensten
Totaal

< 5.000

5.000-20.000

0
9
10
84
336
87
90
147

3
6
10
76
250
65
90
89
2
23
614

1

16
780

Bron: Database IISG, stand 7 juli 1994

> 20.000

5
I

47
201
33
97
78
7
21
491

43

Het inwonertal blijkt geen grote invloed te hebben op de verdeling van de
organisaties over de sectoren . Geconstateerd kan slechts worden, dat in grotere steden de gilden op het gebied van de handel sterker vertegenwoordigd
zijn, terwijl in de kleinere bouw en vervoer veelvuldiger voorkomen.
Opvallend bij de nijverheid is nog we! de conjunctuurgevoeligheid van bepaalde takken. Dit gaat vooral op voor de textielindustrie. Bij een analyse van
de periode van opheffing per bedrijfstak blijken voor de tweede helft van de
achttiende eeuw al 90 textielgildes verdwenen te zijn, waarbij ongetwijfeld
ook een aantal doodgeboren kindjes zal hebben gehoord.
Overigens is de 'gilden-organisatiegraad' per sector moeilijk te berekenen,
gezien onze slechts zeer globale kennis van de verdeling van de beroepsbe43 Voor de totalen , zie de opmerking bij tabel 5.
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volking tijdens het Ancien Regime. Bij wijze van voorbeeld is het echter de
moeite waard voor Amsterdam een poging te wagen deze 'organisatiegraad'
te benaderen. Nemen we daartoe de oudste, betrouwbare beroepsstatistiek van
1859, zoals gereconstrueerd door Knotter, en bekijken we welke daar genoemde beroepen meer dan een halve eeuw eerder niet als gilde waren georganiseerd, dan blijken dit er slechts weinig te zijn. 44 Behalve de dienstboden en de
matrozen vallen de diamantbewerkers op. Daar moeten dan nog aan toegevoegd worden de bierbrouwerijen (hoewel meestal door middel van een 'college' gereguleerd), de katoendrukkerijen en de suikerraffinaderijen.
Uit dit Amsterdamse voorbeeld is al duidelijk dat de klassieke karakterisering van gilden als organisaties van bedrijven die zich beperkten tot produktie
en distributie voor de lokale markt en tot stedelijke wegers, meters en sjouwers
niet opgaat. In de sfeer van de lokale consumptie zijn met name de dienstboden
- zoals ook bijna overal in het buitenland - er buiten gebleven. Hoewel niet
in alle gevallen, ressorteren in de regel ook de bedrijven die produceren voor
de nationale en internationale markt onder het gilderegime, alsmede een aantal
distributeurs van dat kaliber. In de sfeer van de export vallen slechts enerzijds
grote kooplieden en anderzijds matrozen er buiten .
Moeilijker is het om via de (schaars voorhanden) ledenaantallen van gilden
tot de bepaling van een 'organisatiegraad' te komen. Hoewel veruit de meeste
ondernemers en loontrekkers in Amsterdam onder het gilderegime vielen, zoals we hiervoor aangaven, komt men via het aantal )eden, zoals door Nusteling
gepoogd werd, toch tot slechts enkele tientallen procenten van de geschatte
mannelijke beroepsbevolking. 45 Ook de berekening van het aantal !eden in
verhouding tot de totale mannelijke beroepsbevolking op basis van de opgaven
46
voor 30 steden in 1811, levert eenzelfde resultaat op. Reden hiervan is de
beperkte betekenis van het begrip ' lid '. In Amsterdam waren dit bij voorbeeld
alleen de meesters, metals uitzonderingen het gilde van de scheepstimmerlie47
den, waarvan ook de knechten lid waren en gilden in de transportsector waarin geen eigenlijke meesters voorkwamen, zoals de turfdragers. In het algemeen
werden knechten, leerlingen en meewerkende familieleden dus niet meege-

44 A. Knotter, Economische Transformatie en Stedelijke Arbeidsmarkt. Amsterdam in de tweede
he/ft van de negentiende eeuw (Zwolle, 1991) 264-265; Van Eeghen, lnventarissen, 7; Idem De
gilden, 17; zie ook Nusteling Welvaart en werkgelegenheid, 152-157.
45 Nusteling, Welvaart en werkgelegenheid, 155; correctie voor de ledentallen van enkele grate
gilden, die Nusteling vergeet, zoals van de turfdragers, zou dit het percentage toch niet spectaculair
doen stijgen.
46 Zie de bijdrage Joost van Genabeek in dit Jaarboek , Tabel 2.
47 Van Eeghen, lnventarissen, 8. Ook zij vergeet hierbij de turfdragers e.d. te noemen.
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teld. Dit verklaart volgens ans in hoge mate de discrepantie tussen de !age
'organisatiegraad', berekend via ledencijfers en de hoge, berekend via sectoren die onder het gilderegime vallen . Dit laat natuurlijk onverlet het grate
verschil in macht en status tussen eigenlijke leden en diegenen die zich wel
naar het gilde te voegen hadden, maar er geen deel van uit maakten. Deze
laatsten organiseerden zich soms afzonderlijk in knechtsgilden, soms oak als
!eden van bussen. Hiermee komen we echter op een terrein waarap onze gevens nag nauwelijks uitspraken rechtvaardigen.
Indirect kan men wel iets zeggen over het functioneren van gilden door het
48
bestuderen van de welvaart van deze organisaties. Hierin krijgen we enig
inzicht, doordat zij bij hun opheffing hiervan opgaaf moesten doen. De
graotste stad, Amsterdam, had 45 gilden in het bezit van obligaties, gemiddeld liefst f 32.400 per gilde. De volgende stad in graotte, Rotterdam, had
29 gilden met gemiddeld f 7 .600 aan obligaties. Na deze twee steden, waar
de gilden in totaal voor f 1.676.591 in obligaties hadden belegd, zijn nag 14
steden bekend, bijna allemaal in Holland, met een totaal van meer dan f 5.000
aan obligaties in het bezit van gilden. 49 Gemiddeld komt dit neer op een of
enkele duizenden guldens die de betreffende organisatie op deze manier had
vastgezet. Andere vormen van beleggingen waren huizen, soms oak landerijen of voorwerpen van edelmetaal, maar al deze vormen van beleggen vielen in het niet bij die in obligaties.

3. Conclusie
Op basis van de uitgebreide gegevens over de Nederlandse gilden op het
moment van hun opheffing en de - helaas nag veel meer fragmentarische
over oprichtingsdata en data van eerste vermelding - kan hier een aantal
voorzichtige conclusies warden getrakken.
Gilden bestaan in Nederland sinds de dertiende eeuw en v66r de Reformatie
en de Opstand bestonden er al honderden. De grate oprichtingsgolf vond echter pas plaats ten tijde van de Republiek en met name in de eerste honderd jaar
van haar bestaan, dus ten tijde van de Gouden Eeuw. Tijdens de stagnatie van
handel en nijverheid en zelfs tijdens de achteruitgang in de daarap volgende
eeuw wisten deze organisaties zich in het algemeen te handhaven, met uitzon-

48 Zie ook het artikel van Joost van Genabeek, Tabellen 3 en 4; Wiskerke, De afschajfing 224 vv. ;
Nusteling, Welvaart en werkgelegenheid, 152- 155.
49 Berekend op basis van ARA, Wetgevende Colleges 1796-1810 nr. 507.

54

NEHA-JAARBOEK l 994

dering van gilden in met name oude Zeeuwse steden die bijna volledig ruraliseerden. De opheffing in de Franse tijd was dan ook gedwongen, hetgeen
blijkt uit het taaie verzet, waaraan pas met de inlijving bij het Keizerrijk en
definitief onder koning Willem I een einde werd gemaakt. Zelfs op deze algemene gang van zaken vormden de gilden in de transportsector nog een uitzondering. Zij werden in veel gevallen pas in het derde kwart van de negentiende
eeuw afgeschaft.
We kunnen ons afvragen of dit patroon, waarbij gilden onmiskenbaar een
belangrijke rol vervulden tijdens de bloeiperiode van het handelskapitalisme,
maar ook in de neergaande fase daarvan, typisch Nederlands is of meer algemene geldigheid bezit. Bij een vergelijking met de Republiek Venetie en met
de Zuidelijke Nederlanden, die beide al in een vroegere periode hun bloeiperiode bereikten en die ook al in een vroegere periode de keerzijde van de
medaille leerden kennen , zien wij opvallende overeenkomsten. 50 Een vergelijking met Engeland biedt meer complicaties. Enerzijds is onlangs er op gewezen <lat de gilden in Engeland niet zo vroeg en zo geruisloos zijn verdwenen
als we! werd verondersteld in de oudere literatuur. Zo schetst Walker in zijn
onuitgegeven dissertatie een geleidelijk en trapsgewijze verdwijnen van de
Engelse gilden. Daarbij werden de ambachtsgilden in Engeland weliswaar
tijdens de burgeroorlog haast van de aarde weggevaagd, maar trad daarna weer
herstel op om te resulteren in een bloeiperiode van circa 1700 tot 1720. Vanaf
het einde van de zeventiende eeuw hadden alleen de 'entrepreneurial trades'
de gildedwang Jaten vallen . Van 1720 tot 1740 gebeurde hetzelfde in de gilden
in de industrie en tussen 1760 en 1780 waren de dienstverlenende en assemblerende vakken aan de beurt. Desondanks overleefden de economische functies van heel wat ambachtsgilden nog tot in het begin van de negentiende eeuw,
zoals de gilden van stedelijke meters en wegers die toen pas het loodje moesten
leggen. Anderzijds is het industrieel kapitalisme, zeker waar het toch zijn
sterkste expansie buiten de traditionele steden vond, kennelijk een minder voor
de hand liggende omgeving voor het oprichten en bloeien van ambachtsgilden.
In hoeverre in vergelijking met het handelskapitalisme de fabrieksnijverheid,
dan wel de geografische vestigingsfactoren daarbij een rol spelen is nog onzeker. Opvallend is zeker de succesvolle wering van de 'buitennering' door
de Nederlandse en Venetiaanse steden, iets wat in Engeland in ieder geval niet
gebeurd is.

50 J. Lucassen, ' Labour and early modern development', K. Davids I J. Lucassen, A Miracle
Mirrored.The Dutch Republic in European Perspective (Cambridge, 1995, te verschijnen).
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Op basis van de gepresenteerde database is het echter onmogelijk hi er verder
te gaan dan deze enkele suggesties. Daarvoor moeten we voor de Nederlandse
gilden nog over veel meer gegevens beschikken voor de tijd v66r hun opheffing. Pas dan kunnen we essentiele vragen naar de functies van de verschillende typen ambachtsgilden proberen te beantwoorden. Behalve de functie van
de afzonderlijke gilden binnen de lokale en bovenlokale economie, moet hier
in het bijzonder gedacht worden aan verschillen tussen gilden waarbij alle
knechten een gerede kans hadden een meester te worden (zoals in vele kleine
ambachten), die waar slechts een minderheid van de knechten deze verwachting kon koesteren (bij voorbeeld in veel takken van de textielnijverheid) en
die waar niemand ook maar aan deze mogelijkheid dacht, zoals bij de turfdragers. Wij hopen in een latere fase van het onderzoek in staat te zijn met het
uitbouwen van ons databestand dit soort problemen aan te pakken .
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Bijlage 1: De enquete van 1798
A. Geografische omschrijving

Binnen de grenzen van het huidige Nederland, maar buiten de Bataafse Republiek vallen dan volgens de Geschiedkundige Atlas van Nederland:
I. Zeeuws-Vlaanderen, dat uiteindelijk tot het Departement Escaut behoort.
Hierin liggen de volgende steden : St. Anna ter Muiden, Sluis, Aardenburg,
Oostburg, Biervliet, Axel en Hulst; verder plaatsen zonder stadsrecht: IJzendijke, Terneuzen, Philippine en Sas van Gent.
2. Grote delen van Limburg (behalve het noorden) die dan tot het Departement Meuse Inferieure behoren. Hierin liggen de volgende steden : Maastricht, Wijk, Valkenburg, Nieuwstad, Echt, Stevensweert, Thorn, Wessem,
Weert, Roermond en Venlo. 5 1
3. De rest van Limburg dat dan tot het Departement Roer behoort, met in
het noorden de stad Gennep en de plaatsen Horst en Venray en in het midden de stad Sittard en de plaats Susteren.
4. Enkele plaatsen in Gelderland die tot het Hertogdom Kleef behoren, namelijk de stad Huissen, het Ambt Lijmers met de stad Zevenaar en de plaats
Wehl.
5. Het Graafschap Megen met de stad Megen is nog zelfstandig.
6. De Heerlijkheid Ravestein met de stad Ravestein is nog zelfstandig.
7. De volgende plattelandsgebieden zonder steden: de Kommanderij Gernert, de Baronie van Boksmeer, het Richterambt Oeffelt, het Graafschap
Bokhoven (onder Luik).

B. Vindplaats van de bronnen
1. Bataafse Republiek
De Staatsregeling van 1798 stipoleert bij de burgerlijke en staatkundige
grondregels, aangenomen op 23 april 1798 in artikel 53 dat 'worden vervallen verklaard alle Gilden Corporatien of Broederschappen van Neeringen,
Ambachten of Fabrieken' . Aansluitend op het besluit tot vrijheid van ver-

51 Yerder hoorde Luiksgestel toen bij dit departement en niet bij het Bataafse Departement van
de Dommel , terwijl met Lommel het omgekeerde aan de hand was.
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keer van 1 oktober 1798 eist het Uitvoerend Bewind bij publikatie van 5 oktober 1798 dat alle gilden binnen acht dagen ontbonden moeten worden en
hun bezit in handen gesteld van provisionele commissarissen. Voor ons is
belangrijk dat de Municipaliteiten een inventaris moeten opmaken van in
beslag genomen fondsen en binnen een maand verslag doen aan de Eerste
Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam. 52 Bij een nadere publikatie
van 24 december 1798 wordt bepaald, dat toegang tot desbetreffende corporaties vrij is, maar dat beurtschippers en voerlieden die hun ambt gekocht
53
hebben er geen nadeel van mogen ondervinden. De facto bleken ook de
54
zakkendragers gehandhaafd te blijven.
De antwoorden komen natuurlijk niet binnen de gestelde maand binnen en
resoluties van de Agent van Inwendige Politie van 28 november 1798 en 18
maart 1799 bevatten aanmaningen. In de resolutie van 28 augustus 1799 volgt
dan nog de vraag naar opgave van gildereglementen die gehandhaafd zouden
moeten worden voor een goede politie.
Door een Commissie uit de Eerste Kamer, hiermee speciaal belast, wordt uit
de antwoorden een overzicht samengesteld, waarschijnlijk begin 1799 en later
aangevuld. Het betreffende dossier bevat ook nog een deel van de originele
55
antwoorden.
Deze op gave is onvolledig. We hebben daarom nog nader onderzoek gedaan,
zowel op centraal als op plaatselijk niveau. Op centraal niveau levert nog de
correspondentie van de Wetgevende Colleges en het Uitvoerend Bewind aanvullende, maar vooral nieuwe informatie op betreffende Aalsmeer, Arnhem,
56
Middelburg, Terschelling, Vlaardingen en Woerden. Uit gemeentearchieven
zijn nog data te voorschijn gekomen voor Deventer, Dokkum, Gouda, Leeuwarden, Oudewater, Schiedam, Schoonhoven, St. Maartensdijk, Wijk bij
Duurstede, Woudrichem, Zierikzee en Zwolle. Ten slotte hebben we zoveel
mogelijk aan de hand van gepubliceerde inventarissen van gemeentearchieven
geprobeerd het bestaan van gilden ten tijde van de enquete te achterhalen. Al
met al kunnen we concluderen dat we voor de meeste plaatsen, en zeker voor
de steden in de Bataafse Republiek over een momentopname van eind 1798 I
begin 1799 beschikken.

52 Knuttel 22992/b.
53 Knuttel 22992/c.
54 Wiskerke, De afschajfing 135.
55 ARA, Wetgevende Colleges 507; dit nummer bevat ook een aantal rekesten tegen de afschaffing.
56 Resp. ARA, Wetgevende Colleges 203, 192, 209, 199, 200 en 199 (correspondentie met de
betreffende provincies).
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2. Het Departement van de Nedermaas
Volgens de wet van 2-17 maart 1791 worden in Frankrijk de gilden opgeheven,57 een besluit dat ook van toepassing wordt verklaard op de negen 'Departements reunies', inclusief het Departement van de Nedermaas bij besluit
van I 0 november 1795. Op 4 april 1796 vol gt een departementale order aan
de Municipaliteiten om de gilden te liquideren. Het einde is hier veel abrupter dan in de Bataafse Republiek enkele jaren later, waardoor de kwaliteit
van de antwoorden hier in het algemeen heel wat minder is dan in het noorden.58

In antwoord op kennelijk verschillende brieven uit het voorjaar en de vroege
zomer van 1796 berichten de kantons in het daarop volgende jaar op vragen
over de manier hoe het besluit ten uitvoer is gebracht. Hiervan zijn dossiers
59
aangelegd.
Vanaf 22 december 1797 worden echte maatregelen doorgevoerd als de Administration Centrale opdracht geeft opgave te doen aan de Domaines Nationaux om de balans op te maken van de opgeheven gilden en hun bezittingen.
Een commissie gaat vervolgens (in Maastricht geschiedde <lat in januari/februari 1798) rond om beslag te leggen op de resterende goederen. Ook hiervan
zijn dossiers bewaard. 60
Behalve in het genoemde centrale dossier kunnen de gegevens voor dit departement nog in verschillende andere archieven en dossiernummers worden
61
achterhaald, zowel centraal, als plaatselijk (gegevens over deze afschaffing
zijn door ons geraadpleegd in de gemeentearchieven van Roermond en Ven lo).
De Limburgse gegevens betreffen dus een vrij lange periode van zomer 1796
tot begin 1798.
3. Het Departement van de Scheide
De afschaffing geschiedt hier in principe op dezelfde manier als in de andere
in 1794 veroverde en in 1795 bij Frankrijk ingelijfde departementen. Ook
daar worden op 4 april 1796 de gilden geliquideerd. Het departementaal bestuur in Gent verstuurt op diezelfde dag ook een brief dienaangaande. 62
57 Loi concernant la suppression des maltrises et jurandes.
58 RA Limburg, Frans Archief 1210.
59 RA Limburg, FA 1210; zie ook M.C.M. Wishaupt, lnventaris van de archieven van de
Maastrichtse ambachten en ambachtsbeurzen (Maastricht, 1976) I0-12.
60 RA Limburg, FA 1211.
61 RA Limburg, FA 313 en 314.
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Sommige plaatsen hebben hier niet op gewacht en zijn zelf al eerder tot opheffing en verdeling der fondsen overgegaan, in het geval van Aardenburg
komen zij al eind 1794 ten goede aan de diakonie. 63 In Sluis is een opgave
van bezit aangetroffen. 64 Helaas is door ons in Gent - zoals in Den Haag en
Maastricht - geen departementaal dossier van deze opheffing teruggevonden.
4. In de archieven van de overige gebieden hebben we geen systematisch
onderzoek verricht. Desondanks beschikken we over gegevens uit enkele
van deze plaatsen, zoals uit Grave. 65

62 RA Gent, Escaut 3270/l (brief dd 15 Germinal An IV, 4-4-1796).
63 GA Aardenburg Inv 1794-1940 Nr I 03: Notulen der vergadering van de gemeenteraad 287-1794 tot 8-12-1817; Idem Inv 1201-1796 Nr 552 Gi lden, stukken algemeen 1615-1795.
64 GA Sluis Nr 72 en 78. Dit wordt bevestigd door de lijst van verkochte domeingoederen in
Sluis die in Gent bewaard is (RA Gent Dept. Escaut Nr 3144/ 1-10). Axel en Oostburg me Iden dat
er geen gilden zijn, terwijl nergens een antwoord voor Hulst is gevonden.
65 Uit de opheffingsenqueste in ARA Wet. Col. 507.
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Bijlage 2: Lijst van plaatsen per provincie met gilden
(Bron: Database IISG, stand 7 juli 1994)
Aile gilden

Gilden in 1792

Aile gilden

Gilden in 1792

II
8

6
21

II
7
0
6
20

149

Ill

12

II
0
0
10
9
5
0
6
2
13
4
I

GRONINGEN
Appingedam
Groningen
Pekela
Veendam

17
47

Totaal

66

16
44
0
0

Steenwijk
Vollenhove
Wanneperveen
Zwartsluis
Zwolle

60
Totaal

FRIESLAND
Bois ward
Dokkum
Franeker
Harlingen
Hindeloopen
Jou re
Leeuwarden
Sneek
Stavoren
Terschelling
Work um
Totaal

9
8
15
15
2
1
22
12
8
I
12

7
7
10
12
1
0
18
7

105

72

I
8

DRENTHE
Coevorden
Hoogeveen
Meppel
Totaal

I

9

I
6

II

8

7

5
0
25
0
I
8
12
4
2

OVERIJSSEL
Blokzijl
De Iden
De venter
Enschede
Goor
Hasse It
Kampen
Kuinre
Oldemarkt
Oldenzaal
Ootmarsum
Rijssen

3
32
I
3
10
26
4
2
4
5
5

I

GELDERLAND
Arnhem
Bergh
Borculo
Culemborg
Doesburg
Doetinchem
Eibergen
El burg
Groen lo
Harderwijk
Hattem
Heerewaarden
Loe hem
Nijmegen
Terborg
Tiet
Wageningen
Winterswijk
Zaltbommel
Zevenaar
Zutphen
Totaal

11
9
5
2
9
3
15
5
I

3

3

18
2
10
3

18
0
10
3

I

I

16

16

3

3

16

II

146

126

22

UTRECHT
Amersfoort
Montfoort
Oudewater
Rhenen
Utrecht
Wijk bij Duurstede

5
2
52
8

15
3
4
0
41
5

Totaal

92
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3

0
5
5
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Aile gilden

Gilden in 1792

NOORD-HOLLAND
Aalsmeer
Alkmaar
Amsterdam
Edam
Enkhuizen
Haarlem
Hoorn
Medemblik
Monnickendam
Mui den
Naarden
Oostzaan
Purmerend
Spaarndam
Weesp
Westzaan
Totaal

30
61
5
21
57
25
7
5
2
5
2
5
1
8

22
55
5
19
49
17
7
5
2
5
0
5
1
7

200

ZUID-HOLLAND
Brielle
Cromstrijen
Delfshaven
Delft
Dordrecht
Goedereede
Gorinchem
Gouda
Hellevoetsluis
Leiden
Maassluis
Noordwijk Binnen
Rijnland
Rotterdam
Scheveningen
Schiedam
Schoonhoven
Sommelsdijk
Yianen
Vlaardingen
Woerden
's-Gra venhage
Totaal

15
I
IO
30
51
2
33
44

2
75

1
59

Alie gilden

Gilden in 1792

ZEELAND

0
236

61

II

0
IO
27
41

0
29
33
2
58
0

0
0
57

18
13
I
7
9
5
65

17
10
7
9
5
55

444

372

0

Aardenburg
Arnemuiden
Axel
Biervliet
Biezelinge
Brouwershaven
Bruinisse
Cats-houck
Colijnsplaat
Goes
Hulst
Kortgene
Middelburg
Oostburg
Oost-Duiveland
Philippine
Reimerswaal
Sint Anna ter Muiden
Sint Annaland
Si nt Maartensdij k
Sluis
Stavenisse
Terneuzen
Tholen
Veere
Ylissingen
Westkapelle
Zierikzee
Totaal

19
10
3
2
I

10

l7
30
I

74
2

8
2
I

0
0
1
0
0
0
14
17
1
46
1

0
0
12
8
I

0
0
0
4
19

4
57
I
2
II
20
46

I
IO
18
25

51

31

388

199

0

0

NOORD-BRABANT
Bergen op Zoom
Breda
Eindhoven
Etten-Leur
Geertruidenberg
Grave
Belmond
Heusden
Oosterhout
Oudenbosch
Ti Iburg
Willemstad
Woudrichem
Zevenbergen

19
34
5

17
29
5

I

I

10
9
8
IO

10
9
5
2

2
2

2
2
0
2
4

3
6
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Alie gilden
's Hertogenbosch
Totaal

Gilden in 1792

41

23

152

112

I

0

8
2
3
25
19
5
14

0
0
24
15
0

LIMBURG
Geleen
Gennep
Horst
Kerkrade
Maastricht
Roermond
Sint Pieter
Sittard
Tegelen
Ven lo
Venray
Weert
Totaal

I

21
4
7

0
11
2
6

110
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III

De afschaffing van de gilden en de voortzetting
van hun functies
JOOST VAN GENABEEK

1. Inleiding
Toen de nationale overheid in 1798 probeerde de arnbachtsgilden af te
schaffen, had zij allerminst van doen met een afstervend verschijnsel. De
meeste gilden waren aan het einde van de achttiende eeuw nog vitale organisaties, die een belangrijke rol speelden in het reguleren van de economie en
het aanbieden van sociale voorzieningen. Aan de afschaffing lagen dan ook
niet zozeer sociaal-economische motieven ten grondslag, alswel politieke.
De afschaffing van de gilden paste in een beleid dat was gericht op het vernietigen van de stedelijke zelfstandigheid, ten gunste van het streven naar
een nieuwe eenheidsstaat. Met het argument de gelijkheid van alle burgers
en de vrijhandel te bevorderen, wilde de nationale regering alle publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties van de steden opheffen, waaronder de ambachtsgilden.
De afschaffing verliep niet zonder slag of stoot. Veel gilden slaagden erin
om de diverse maatregelen van de nationale overheid te negeren. Gedurende
de jaren 1798-1820 werden niet alleen verschillende afschaffingsbesluiten afgekondigd, maar ook talloze herinneringen, bevelen en dwangmaatregelen
verstuurd. Ter verklaring voor de zo moeizaam en traag verlopen afschaffing
zijn twee factoren van belang. De ene houdt verband met de relatieve zwakte
van de nationale overheid. Deze werd veroorzaakt door de weinig consistente
politiek van de opeenvolgende regeringen en de beperkte omvang van het
centrale overheidsapparaat. De nationale overheid werd daarbij ook nog eens
tegengewerkt door machtige stedelijke overheden. Zij verzetten zich heftig
tegen de afschaffing, daarin vaak gesteund door de gilden. De andere factor
bestaat uit het gegeven dat bepaalde functies van de gilden welhaast onmisbaar
waren . Een snelle afschaffing van de gilden zou catastrofale gevolgen hebben
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gehad voor de ontwikkeling van de prijzen, de arbeidsverhoudingen, de kwaliteit van de produkten en de sociale zekerheid van de ambachtslieden.
In het navolgende zal aan de hand van beide factoren de moeizaam verlopen
afschaffing worden behandeld. Om te beginnen zullen de verschillende pogingen van de nationale overheid om de gilden af te schaffen de revue passeren.
1
Omdat hierover al door C. Wiskerke uitvoerig is geschreven , worden hier
alleen de hoofdlijnen besproken. Uitvoeriger zal worden stilgestaan bij de
tweede factor: de cruciale maatschappelijke functies van de gilden. Allereerst
zal de omvang van het corporatisme in Nederland aan de vooravond van de
afschaffing worden vastgesteld. Vragen als: wat voor gilden er bestonden?,
waar waren ze gevestigd? en welke doelgroep organiseerden zij? staan daarbij
centraal. Vervolgens worden de functies van de gilden voor, tijdens en na de
afschaffing besproken. Er zal dan worden ingegaan op de vraag door wie welke
functies van de gilden werden overgenomen en hoe een en ander verliep. Extra
aandacht zal worden besteed aan sociale voorzieningen van de gilden. Deze
functie heeft in de literatuur nog te weinig aandacht gekregen.

2. De maatregelen tot afschaffing
Het in 1798 genomen besluit om de gilden af te schaffen was plotseling gekomen. Sinds de zestiende eeuw waren er geen pogingen daartoe meer ondernomen en was politieke agitatie tegen de gilden vrijwel onbekend. De
denkbeelden over vrijhandel van Pieter de la Court hadden weliswaar in de
zeventiende eeuw bij een kleine kring bekendheid gekregen, in de achttiende eeuw werd er nauwelijks meer aan gerefereerd. 2 Zelfs de patriotten die
zich in de jaren 1780-1787 zo fel keerden tegen de regeringsvorm van de
oude Republiek beperkten zich slechts tot het geven van kritiek op aspecten
van het gildesysteem. Zo ageerden de patriotten W. Koopman en H.H. van
den Heuvel tegen gilderegels waarmee handwerkers van buiten de stad werden geweerd. Bekwame buitenlandse handwerkslieden dienden volgens hen
juist te worden overgehaald om zich in Holland te vestigen, teneinde het
verval van de Nederlandse koophandel te stoppen. 3 Invloedrijk waren de
C. Wiskerke, De afschaffing der gilden in Nederland (Amsterdam 1938).
2 Zie: Jan Lucassen, 'Het Welvaren van Leiden (1659-1662)'. in: Boudien de Vries e.a. (red.),
De Kracht der Zwakken. Studies over arbeid en arbeidersbeweging in het verleden (Amsterdam
1992), 42.
3 W. Koopman, Tweede antwoord op de vraag, voorgesteld door het Provinciaal Utrechtsch
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (Utrecht 1779), 172-173; H.H. van den Heuvel ,
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ideeen van deze heren echter niet. De patriottenbeweging was een pluriforme beweging zonder een eenvormige ideologie, waarin burgers die pleitten
voor vrijhandel en beperking van de gildedwang samenwerkten met gildebroeders die deze dwang juist in stand wilden houden en soms zelfs wilden
uitbreiden. 4
In de jaren 1790 klonk onder invloed van de Franse Revolutie de roep om
afschaffing van de gilden luider. Het gedecentraliseerde staatsbestel van de
Republiek werd bekritiseerd, waarbij de sterk gecentraliseerde Franse overheid als voorbeeld werd gesteld. Daarnaast wonnen denkbeelden van de physiocraten, die pleitten voor economische ontwikkeling van het platteland en
ideeen over vrijhandel aan populariteit. De in 1787 naar Frankrijk gevluchte
patriotten speelden een belangrijke rol bij het verspreiden van deze denkbeelden in Nederland. Er ontstond een politieke groepering die probeerde de nieuwe ideeen in de praktijk te brengen. Deze groepering werd aangeduid met
radicaal democraten of unitarissen. 5
In 1795 vond de Bataafse revolutie plaats. De stadhouder werd afgezet en
provisionele stadsbesturen werden aangesteld. Nieuwe mensen kwamen in de
regering. Maar zoals tijdens de patriottentijd van 1780-1787 waren de revolutionairen verdeeld over het gildevraagstuk. De anti-gilden-groepering, vertegenwoordigd door de unitarissen, slaagde er niet in om maatregelen door te
drukken waarmee de gilden konden worden afgeschaft. Een belangrijke oorzaak voor hun politieke zwakte was de gedecentraliseerde staatsopbouw die
de Bataafse Republiek had geerfd van de oude Republiek. Veel macht was in
handen gebleven van de stadsbesturen en deze waren over het algemeen niet
6
bereid de gilden op te heffen.
Pas na een volgende staatsgreep kwam het tot een landelijke afschaffing van
de gilden. Deze vond plaats in januari 1798. Er trad een nieuwe grondwet in
werking waarvan artikelen 52 en 53 de afschaffing van de gilden vastlegden .
Op 5 oktober 1798 kregen alle plaatselijke besturen in Nederland het bevel de

'Prijsverhandeling over de gronden van Hollands Koophandel, zijnen aanwas en bloei ' in:
Verhandelingen van den Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (Haarlem 1775), 15-16,
73-74; Zie ook Wiskerke, De afschajfing der gilden in Nederland, 91-94.
4 Zie onder andere W. Ph. te Brake, Regents and Rebels. The Revolutionary World of an
Eighteenth-Century Dutch City (Oxford/Cambridge Massachusetts 1989). Hierin komt uitgebreid
aan de orde welke rol leden van ambachtsgilden speelden in de patriottenbeweging van enkele
Overijsselse steden.
5 C.H.E. de Wit, 'De Noordelijke Nederlanden in de Bataafse en de Franse tijd 1795-1813',
Algemene Geschiedenis der Nederlanden deel 11 (Haarlem 1981), 158-164.
6 Ibidem, 96-118.
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gilden op te heffen en provisionele commissarissen aan te stellen die het afschaffingsbesluit moesten uitvoeren. Deze commissarissen kregen de taak de
bezittingen van de gilden in beslag te nemen en omtrent hun werkzaamheden
te rapporteren aan de Wetgevende Colleges (het centrale overheidsinstituut in
die jaren). Alleen de transportgilden werden van deze maatregelen uitgezonderd.7
De maatregel van 1798 sorteerde echter niet het gewenste effect. De steden
werkten de uitvoering van het afschaffingsbesluit tegen, daarin vaak aangemoedigd door de gilden zelf. Onder de staatsregeling van 180 I herleefden de
gilden. De centrale overheid was niet bij machte hier iets tegen te doen. In
verschillende steden werden gilden opnieuw opgericht, dit maal ambacht,
handelsbedrijf of nering genoemd .8 De feitelijke opleving van de gilden werd
juridisch bevestigd door de Corporatiewet van 1808. Deze stond onder bepaalde voorwaarden organisaties van beroepsgenoten toe. Functies ten aanzien van
de belastinginning, het tegengaan van concurrentie van buiten en kwaliteits9
controle werden in ere hersteld.
De inlijving van Nederland bij Frankrijk in 1810 leidde tot een tweede en
definitieve afschaffing van de gilden . De juridische regeling was echter onduidelijk. Zo liet men na de Corporatiewet in te trekken en werd de Franse wet
op de afschaffing van de gilden niet in Holland van kracht. 10 Na het herstel
van de onafhankelijkheid hakte de regering van koning Willem I in 1818 definitief de knoop door en bleef het opheffingsbesluit van kracht, ondanks vele
verzoeken om de gilden in ere te herstellen. Het Koninklijk Besluit van 26 juli
1820 regelde de liquidatie van de gildekassen. A lie bezittingen van de gilden
werden ter beschikking gesteld van de gemeenten die verantwoordelijk waren
11
voor het financiele beheer.

7
8
9
IO
11

Wi skerke, De afschaffing van de gilden in Nederland, 130-133.
Ibidem, 142-154.
Ibidem, 169-171 , 188-189.
Ibidem, 190-203.
Ibidem, 232-233.
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3. Spreiding en organisatiegraad aan de vooravond van de afschaffing
De meeste steden in Nederland kenden tot het einde van de achttiende eeuw
een dicht netwerk van gilden. Op basis van nationale enquetes uit 1795,
1798 en 1811, aangevuld met gegevens uit plaatselijke archieven en literatuur, kan men de conclusie trekken dat in deze periode 1.388 gilden bestonden.1 2 Gemiddeld telde een Nederlandse plaats aan het einde van de achttiende eeuw ongeveer 13 gilden. De plaatsen in de provincies Groningen en
Holland staken met een aantal van respectievelijk 29 en 18 boven het landelijke gemiddelde uit. In de provincie Groningen waren de meeste gilden aan
te treffen in de stad Groningen; een groot stedelijk centrum van nijverheid
en handel in een overwegend agrarische provincie. Ook de tweede stad van
Groningen, Appingedam, kende als kleine plaats van ruim 2.000 inwoners
relatief veel gilden. Het hoge gemiddelde in de provincie Holland wordt
verklaard door de aanwezigheid van veel grote steden, alwaar de meeste bedrijfstakken in corporatief verband waren georganiseerd, zoals het geval was
in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Leiden.
Provincies met een laag gemiddelde waren typische Jandbouwgebieden,
waarin een beperkt aantal gilden in voornamelijk kleine steden actief was
(Drente, Friesland, Gelderland en Limburg). Een uitzonderlijk geval was Zeeland. Hier bestonden voornamelijk kleine steden met uitzonderlijk veel gilden.
Deze situatie was ontstaan in de zestiende en zeventiende eeuw, toen de Zeeuwse
steden een periode van economische voorspoed doormaakten, hetgeen tot de
oprichting van veel gilden leidde. In de achttiende eeuw raakten de steden in
verval, daalde het aantal inwoners en werd Zeeland primair een landbouwgebied. Weliswaar bleven de meeste gilden bestaan, maar ze stelden als organisatie vaak weinig meer voor.
Uit het voorgaande blijkt dat hoe sterker een gebied werd bepaald door nijverheid en handel, des te meer gilden er voorkwamen. Deze stelling wordt
bevestigd als we kijken naar de bedrijfstakken die onder de bepalingen van
gilden vielen (tabel I ).

12 Dit aantal is gebaseerd op een dynamisch databestand over gi Iden dat aanwezig is bij het Internationaal Instituut voor Socia le Geschiedenis (IISG) te Amsterdam (stand ju Ii 1994). Informatie
over de samenstelling van het databestand is te vinden in het artike l van Jan Lucassen en Piet
Lourens elders in dit jaarboek.
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Tabel I. Aantal gilden per bedrijfstak omstreeks 1798
Bedrijfstakken

Aantal gilden

Land- en tuinbouw
Visserij
Ambacht en industrie
w.o. Voeding
Textiel
Kleding
Leder- en Lederwaren
Houtwaren en meubels
Grafische produkten
Chemie
Bouwsteen, aardewerk en glas
Metaalprodukten
Vaar- en voertuigen
Goud- en zi/verprodukten
K unstvoorwerpen
K/okken en ander uurwerk
Bouw en bouwinstallatie
Handel
Transport
w.o. Wegvervoer
'leevaart
Binnenvaart
Bevrachten, laden en /assen
Brandweer en politie
Onderwijs
Gezondheidszorg
Persoonlijke dienstverlening
Onbekend
Totaal

12
15
721
171
96
115
96
76
5
7
13
81
20
37

13

absoluut in %

3
6
37
10
2

0,9
1, 1
51,9
12,3
6,9
8,3
6,9
5,5
0,4
0,5
0,9
5,8
1,5
2,7
0, I
0,1
11,2
15,2
15,6
2,8
0,4
7.9
4,5
0,2
0,4
2,7
0,7
0,1

1.388

100,0

2
2
155
211
216
39
6
109

62

Uit tabel 1 blijkt dat vrijwel uitsluitend stedelijke beroepen in gilden waren
georganiseerd. De twaalf in het overzicht genoemde landbouwgilden organiseerden voornamelijk stedelijke tuinbouwers, zoals warmoezeniers. Meer
dan de helft van het totaal aantal gilden had betrekking op de ambacht en industrie. Vooral de produktie van goederen voor eerste levensbehoeften als
voedsel, textiel, kleding en schoeisel vond in gildeverband plaats. In de steden werd veel belang gehecht aan een voldoende aanbod van deze goederen;
een behoefte waaraan de gilden uitstekend tegemoet kwamen.

13 Samengesteld op basis van het bij het IJSG aanwezige dynamisch databestand over gilden.
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Andere bedrijfstakken die vaak door gilden werden gereguleerd waren de
transportsector, de handel en de bouwsector. De transportsector was voor de
stad van levensbelang. Voor graan en brandstof waren de steden geheel afhankelijk van de aanvoer van buiten. Ter garantie van een voldoende aanvoer werd
het transport van deze produkten geregeld door speciaal daarvoor in het !even
geroepen gilden. Vooral de grote steden kenden gilden die het vervoer van
graan, turf en andere goederen monopoliseerden.
Handelsgilden hadden ondermeer een belangrijke taak in het verdelen van
de marktplaatsen en het vervolgen van venters. Steden met een belangrijke
marktfunctie voor de regio, zoals Den Bosch, Zierikzee en Zwolle, kenden
verschillende handelsgilden met veel Jeden. Zo waren er in het 6.000 inwoners
tellende Zierikzee negen handelsgilden actief met in totaal een kleine 800
14
leden. In veel steden organiseerden ook metselaars en timmerlieden zich in
gilden. De seizoengevoeligheid van deze bedrijfstak, alsmede de noodzaak tot
samenwerking bij grote bouwprojecten, maakten ordening van de produktie
door gilden gewenst. 15 Daarnaast speelden metselaars- en timmerliedengilden
een belangrijke rol bij het oplossen van conflicten over bouwkundige zaken
(zoals eigendomsrechten van muren). 16
De via gilden gereguleerde bedrijfstakken suggereren dat een groot gedeelte
van de beroepsbevolking in corporatief verband was georganiseerd. Op basis
van de Franse enquete uit 1811 over de ontbonden gilden is het mogelijk
hierover enige duidelijkheid te verschaffen. De enquete geeft informatie over
ledenaantallen van gilden uit 29 steden. 17 Daarnaast zijn in het gildenarchief
van Zierikzee opgaven gevonden van het aantal )eden in 1803. 18 In totaal kon-

14 SA Schouwen-Duiveland en Sint Philipsland, archief van de gemeente Zierikzee, archieven
van ambachtsgilden: inv. nr. 273, Register met namen van alle gildebroeders en -zusters te Zierikzee, 1803.
15 Chr. J. Kolman, Naerde eisch van 't werck. De organisatie van het bouwen te Kampen 14501650 (Utrecht 1993), 86, 121-122, 128-129.
16 Ibidem. 98-105.
17 De Franse enquete over de ontbonden gilden vond in de loop van 1811 plaats. De intendant
d' Alphonse vroeg in een circulaire d.d. 23-03-1811 de prefecten een opgave in te sturen van alle
gilden en broederschappen die op 1-1-181 I bestonden. Het overzicht be vat antwoorden en gi ldelijsten uit de toenmalige departementen: Zuiderzee, Bouches de la Meuse, Yssel Superieur, Bouches de l'Yssel, Lippe, Ems Occidental en Prise. De lijsten bevatten informatie over de namen
van de gilden per stad, het aantal gilden per stad en het aantal !eden per gilde. De opgaven van
de enquete bevinden zich bij het ARA (ARA II, Binnenlandse Zaken Nr. 1034, I t/m 26 (17951913).
I 8 SA Schouwen-Duiveland en Sint Philipsland, archief van de gemeente Zierikzee, archieven
van ambachtsgilden: inv. nr. 273, Register met namen van alle gildebroeders en -zusters te Zie-
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den dus voor 30 steden ledenaantallen bijeen worden gebracht, ongeveer een
derde van het aantal plaatsen met gilden. De ledencijfers zijn gerelateerd aan
de omvang van de mannelijk beroepsbevolking, omdat over het algemeen alleen mannen lid waren. Dit geeft een indruk van de mate waarin de mannelijke
beroepsbevolking in gilden was georganiseerd.
Tabel 2. Aandeel van de mannelijke beroepsbevolking georganiseerd in gilden, berekend op basis van 30 steden, J 811
inwoners steden

19

!eden gilden

mannelijke
beroepsbevolking

aandeel !eden
gilden

(21 steden)
< 10.000
I 0.000 - 20.000 ( 4 steden)
( 5 steden)
> 20.000

5.310
4.715
25 .069

19.996
13 .007
87.541

27%
36%
29%

(30 steden)

35.094

120.544

29%

Totaal

Uit tabel 2 blijkt dat bijna 30% van de mannelijke beroepsbevolking lid was
van een gilde. Dit ging voor zowel grote als kleine steden op. Het relatief
hoge percentage van 36% voor de middelgrote plaatsen vindt zijn oorzaak in
het feit dat de vier geselecteerde steden waarschijnlijk niet representatief

rikzee, 1803.
19 De omvang van de beroepsbevolking is bepaald op 25 % van de totale bevolking van de 30
steden, gebaseerd op bevolkingstelling van 1795. Het percentage is vastgesteld op basis van cijfers
die J.M.M. de Meere geeft van de mannelijke beroepsbevolking voor 1830 en 1849 (J.J.M. de
Meere, Economise he ontwikkeling en levensstandaard in Nederland gedurende de eerste helft van
de negentiende eeuw ('s-Gravenhage 1982), 52-53.). Ik heb vervolgens het aandeel berekend van
de mannelijke beroepsbevolking op de totale bevolking voor de jaren 1830 en 1849. Deze komen
uit op resp. 27,4% en 28,8%. Omdatde bevolkingsgroei na 1815 versnelde hetgeen in 1830 leidde
tot een stijging van de mannelijke beroepsbevolking, moeten we ervan uitgaan dat het percentage
in 1811 lager lag (zie: E.W. Hofstee, 'Demografische ontwikkeling van de Noordelijke Nederlanden circa 1800 - circa 1975' in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden (Haarlem 1981 ), 65;
tabellen 1 en 2). Ik heb deze derhalve geschat op 25 %. Een betere berekening zou zijn om de mannelijke beroepsbevolking te berekenen door 99% te nemen van het aantal mannen tussen de 16
en 65 jaar, een percentage dat door De Meere is berekend op basis van de beroepentelling uit 1849.
Demografische afwijkingen worden met deze methode beter ondervangen. Het was echter niet
mogelijk een dergelijke berekening toe te passen omdat ik niet de beschikking had over het aantal
mannen tussen de 16 en 65 jaar voor de periode rondom 181 I. De volkstelling van 1807/08 is niet
uitgegeven en ligt verspreid over verschillende rijks- en gemeentearchieven (Zie J.L. van Zanden,
De volkstelling van 1807108. Broncommentaren (z.pl. 1983)). Het raadplegen van de telling voor
de 30 steden was hierdoor te bewerkelijk.
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zijn. Steden als Dordrecht en Zwolle kenden veel gilden met veel leden en
stuwen het gemiddelde omhoog. Los van deze uitschieter geeft de tabel
waarschijnlijk een evenwichtig beeld. De uitkomst van een kleine 30% komt
overeen met het percentage dat H . Nusteling geeft voor Amsterdam. 20 De
percentages hebben alleen betrekking op beroepsgenoten die formeel lid waren. Naast de directe leden waren echter ook andere personen onderworpen
aan rechten en plichten van de gilden. Vrouwen, kinderen en knechten van
gildebroeders hadden zich te houden aan de gilderegels en konden profiteren
van voorzieningen die gilden aanboden. We kunnen hieruit opmaken dat een
groot deel van de bevolking direct of indirect in gildeverband was georganiseerd.

4. Wat waren de functies van de gilden?
Al in 1937 legde N.W. Posthumus sterk de nadruk op het publiekrechtelijke
karakter van de gilden. Volgens hem was een gilde een vereniging van
handwerkers van dezeifde of aanverwante beroepen, ter bereiking van door
het publieke recht erkende doeleinden, met die beroepen samenhangend. 21
In de recente historiografie vormt deze opvatting nog steeds het uitgangspunt.22
Een belangrijke publieke functie van de gilden was het garanderen van het
23
inkomen van beroepsgenoten, met name dat van de bazen . Dit probeerden
zij te bereiken door gebruik te maken van het aan hun verleende recht om een
maximum te stellen aan de produktiemiddelen, waarmee overproduktie werd
voorkomen. De bestuurders van de gilden hadden daarvoor verschillende instrumenten tot hun beschikking. Het aantal producenten werd beperkt door
nieuwe Jeden te toetsen op vakkennis, hen entreegelden op te leggen, een le-

20 H. Nusteling, Welvaart en werkgelegenheid in Amsterdam 1540-1860 (Amsterdam 1985),
156.
21 N.W. Posthumus, De neringen in de Republiek (Amsterdam 1937), 2-3.
22 Zie: B. Gustafsson, 'The rise and economic behaviour of medieval craft guilds', in: B. Gustafsson ed., Power and economic Institutions. Reinterpretations in Economic History (Aldershot
1991 ), 69-106. Voor een presentatie van de recente theorievorming over de bestaansvoorwaarden
van ambachtsgilden: Lucassen , ' Het welvaren van Leiden', 17-21; Een historiografisch overzicht
van literatuurover gilden is te vinden in: Maarten Prak, " Een verzekerd bestaan'. Ambachtslieden,
winkeliers en hun gilden in Den Bosch (ca. 1775)' in: Boudien de Vries e.a. (red.), De Kracht der
Zwakken. Studies over arbeid en arbeidersbeweging in het verleden (Amsterdam 1992), 51-54.
23 Gustafsson, 'The rise and economic behaviour of medieval craft guilds', 88-89.
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denstop in te voeren en door het aantal knechten te reguleren. Ten aanzien van
de grondstoffen konden de gilden zorgen voor een evenredige verdeling van
de goederen tegen een uniforme prijs. Daarnaast hielden ze het inkomen van
beroepsgenoten op peil door de stedelijke markt af te schermen tegen concurrentie van andere gilden en vooral van buiten de stad afkomstige producenten.
Consumenten werden beschermd tegen prijsopdrijving en ondeugdelijke
24
produkten. Een effectief prijsbeleid werd gevoerd via het reguleren van de
produktie. Als de prijzen stegen, stonden de gilden een vergroting van de produktie toe. Daalden de prijzen, dan werd de produktie beperkt. Een speciale
vorm van prijsbeleid was de broodzetting, een systeem van door de overheid
vastgestelde broodprijzen. De broodzetting was in principe een taak van de
plaatselijke overheid, maar in de praktijk speelden de bakkersgilden bij het
bepalen ervan een belangrijke rol. Zo oefenden de gilden regelmatig met succes druk uit op de overheid om de prijzen van brood op een voor de bakkers
25
gunstig niveau te houden. De broodzetting had dus niet alleen tot doe! de
consumenten te beschermen, maar ook om een voldoende inkomen van de
producenten te garanderen. Vooral bij dalende graanprijzen werkte de broodzetting remmend op de daling van de broodprijzen, zodat de winsten van de
bakkers toenamen. 26
Bescherming tegen ondeugdelijke produkten kreeg gestalte door het stellen
van kwaliteitsnormen en het toepassen van kwaliteitscontrole. Bewaking van
de kwaliteit was een belangrijke functie van de ambachtsgilden. Niet alleen
de aankomende Ieden werden beoordeeld op hun vakbekwaamheid, maar ook
bazen moesten voortdurend voldoen aan kwaliteitsnormen. De leerbereiding,
het schoenmakersvak en vooral het fabriceren van textiel kenden talloze keuren waarin kwaliteitseisen voorkwamen. Regelmatig werden de leden gecontroleerd of zij zich aan de normen hielden. 27 Een onderdeel van de kwaliteitsbewaking was het toezicht op het gebruik van maten en gewichten. In de grote
steden bestonden er waag- en metersgilden die misbruik van maten en gewichten opspoorden en bestraften. Gilden van goud- en zilversmeden stelden de

24 Ibidem.
25 Vooral in Leiden waren de bakkers actief in het uitoefenen van druk op de overheid om de
broodprijzen op niveau te houden. GA Leiden, archieven van de gilden, de Beurzen en van de
Rederijkerskamers, archief broodbakkersgilde inv. nr.: 174, 175 en 176.
26 J.L. van Zanden, 'Kosten van levensonderhouden loonvorming in Holland en Oost-NederlanJ
1600-1850' , Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 11 (1985)4, 317-318; Zie oak: J.L. van Zanden,
Arbeid tijdens het handelskapitalisme. Opkomst en neergang van de Hollandse economie 13501850 (Bergen 1991 ), 142.
27 A.J.M. Brouwer Ancher, De Gilden ('s-Gravenhage 1895), 195-220.
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waarden van goud en zilver vast. Bestuurders van deze gilden bezochten een
aantal keren per jaar goudsmeden en juweliers om na te gaan of de gewichten
28
en balansen in orde waren.
Tevens waren gilden verantwoordelijk voor het verlenen van transportdiensten. Zowel het vervoer van personen als van goederen werd door gilden gereguleerd. Vooral aanvoer en distributie van voldoende produkten voor de
eerste levensbehoeften waren van belang. De steden waren kwetsbaar, doordat
29
goederen als graan en turf van buiten de stad moesten worden aangevoerd.
Een hapering in het transport leidde al snel tot een tekort aan voedsel en brandstof. Dit kon dramatische gevolgen hebben, zoals het zich voordoen van hongersnood en oproeren . De stadsbesturen hadden er belang bij om het vervoer
en de distributie van deze goederen in goede banen te leiden en richtten daarvoor speciale gilden op. Deze transport- en distributiegilden hadden een aparte
status. De !eden waren geen bazen, maar arbeiders die door de overheid waren
beedigd voor het vervoeren van goederen binnen de steden. Zij waren verantwoordelijk voor het lossen van schepen, het transport naar het pakhuis en
zorgden er bovenal voor dat goederen tijdig op de marktplaats werden aangevoerd. Vooral in de grote steden waren er gilden actief van beedigde voerlieden, waag-, turf-, koren-, bier- en zakkendragers.
Naast het binnenstedelijk was ook een gedeelte van het buitenstedelijk transport in gildenverband georganiseerd. Het betrof hier niet alleen het vervoer
van voedsel en brandstof maar ook van nijverheidsprodukten en personen . De
daarvoor in het )even geroepen schippers- en beurtvaartgilden bestonden in de
regel uit bazen. Meer nog dan andere gilden waren zij onderworpen aan gedetailleerde ordonnanties van de overheid. Vaak stelden de besturen van steden
die aan een vaarroute lagen gezamenlijk ordonnanties op, waarin afspraken
werden vastgelegd over de te vervoeren goederen en over de vracht-, to!-, en
passagiersprijzen. 30 De schippers- en beurtvaartgilden zijn enigszins te verge28 H.K. Makkink, De ontwikkelingsgang van het !Jkwezen (Rotterdam 1982), 200-203.
29 Dat de aanvoer van voldoende voedsel en brandstof voor de stedelijke samen leving van cruciaal belang was, is reeds door Ad van der Woude, Jan de Vries en Akira Hayami aangetoond.
Vooral de aanvoer van brandstof was volgens hun problematisch. Zij stellen vast dat urbanisatie
alleen mogelijk was op plaatsen die goed waren te bereiken vanuit gebieden waar grate natuurlijke
voorraden brandstof aanwezig waren. Zie: Ad van der Woude, Jan de Vries, Akira Hayami, ' Introduction. The Hierarchies, Provisioning, and Demographic Patterns of Cities', in: Ad van der
Woude e.a. (red.), Urbanization in History. A Process of Dynamic Interactions (Oxford, 1990),
7-14.
30 Bijvoorbeeld : Ordonnantie voor de Beurt-Schippers varende van Amsterdam op Utrecht uit
1806 (EHB Br. Ned 1806: 12) en Lyst der vragtloonen voor de Beurtschippers van Middelburg
op Bergen op Zoom et vice versa uit 1804 (EHB Br. Ned. 1804: 17).
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lijken met de hedendaagse luchtvaartmaatschappijen. Deze zijn namelijk onderworpen aan de door de verschillende nationale overheden overeengekomen
luchtvaartrechten.
Of het nu ging om het beschermen van producenten en consumenten of het
vervoeren van goederen en personen, bij alle publiekrechtelijke functies van
de ambachtsgilden waren er belangen van de overheid in het geding. De stadsbesturen wilden de sociaal-economische ontwikkelingen beheersen en probeerden dit via de gilden te realiseren . Een voorwaarde voor het welslagen van
een dergelijke sociaal-economische politiek was dat de gilden als publiekrechtelijke organisaties de nodige invloed konden uitoefenen. Idealiter moesten
alle producenten van de cruciale economische sectoren in gilden zijn georganiseerd. Op basis van vrijwillige samenwerking kon een dergelijke hoge organisatiegraad niet of nauwelijks worden bereikt, omdat de verschillende producenten elkaars concurrenten waren . Teneinde een totale organisatie van economische sectoren mogelijk te maken was een verplicht lidmaatschap voor
alle producenten noodzakelijk.
Het verplichte lidmaatschap - ook we! gildedwang geheten - vormde een
uitstekende basis voor het organiseren van sociale voorzieningen . Door de
leden te dwingen contributie te betalen en hen bij overtredingen boetes op te
leggen, was een gilde min of meer verzekerd van een vast inkomen. Dit maakte
het regelmatig verstrekken van uitkeringen aan behoeftige !eden mogelijk.
Door de gildedwang waren de gildebroeders en -zusters dus ongevraagd verzekerd. Het mes sneed aan twee kanten. De verplichting garandeerde het gilde
regelmatige inkomsten en de !eden een uitkerin g in tijden van gebrek.
Het regelen van sociale voorzieningen voor de !eden was een belangrijke
functie van de ambachtsgilden. Leden werden bij calamiteiten als ziekte, ongeval en overlijden geholpen en soms zelfs bij ouderdom. In veel gevallen
waren de voorzieningen nog primitief en ging het om hulp in natura, met een
informeel karakter. Met de groei van de gilden nam ook de kwaliteit van de
voorzieningen toe. In grote steden als Dordrecht en Utrecht gingen gilden al
vanaf het einde van de veertiende eeuw ertoe over financiele bijstand te verlenen, waarbij rechten en plichten in reglementen werden vastgelegd. 3 1 Aanvankelijk werd de ondersteuning betaald uit de algemene kas. Later richtten

31 Voor Utrecht, zie: J.C. van Overvoorde en J.G.Ch . Joosting, De gilden van Utrecht tot 1528.
Verzameling van rechtsbronnen ('s-Gravenhage 1897), LXVIIl-LXIX; voor Dordrecht, zie: A.
van Vollenhoven, Ambachten en neringen in Dordrecht ('s-Gravenhage 1923), 23, 51-52. In Amsterdam kwamen de soc iale voorzieningen voornamelijk in de zestiende eeuw tot stand, zie Brouwer Ancher, De gilden, I 00-10 I.
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sommige gilden ter financiering van de uitkeringen afzonderlijke fondsen op
die armenbossen en later ook we! gildebossen en knechtsbossen werden genoemd.
Het wekt bevreemding dat aan deze sociale functie nog nauwelijks aandacht
is besteed in de recente literatuur. Door de nadruk te leggen op de publiekrechtelijke functies, zijn historici te zeer voorbij gegaan aan de sociale zeker32
heid die de gilden aan hun leden verschaften , reden te meer om aan deze
private functie extra aandacht te besteden. 33

5. De sociale voorzieningen
Vrijwel alle gilden kenden sociale voorzieningen in diverse soorten en maten. Aan de ene kant was er de incidentele hulp (die informeel werd geregeld), aan de andere kant de formele financiele bijstand voor specifieke risico's. Tussen deze twee uitersten bestonden allerlei tussenvormen. In het navolgende worden drie vormen van onderlinge hulp besproken, te weten de
informele hulp, de formele hulp in natura en de formele financiele hulp.
Informele hulp werd voornamelijk door kleine gilden verstrekt. De hechte
sociale banden en de grote onderlinge controle maakten het mogelijk dat er
buiten reglementen om hulp werd aangeboden. Informele hulp werd bij allerlei
calamiteiten verleend. Soms ging het om spontane acties van leden, andere
keren werd het initiatief genomen door het bestuur. Over informele hulp van
ambachtsgilden is weinig bekend. Zelfs de archieven van de gilden verschaffen hierover weinig informatie. Bij uitzondering verstrekken rekeningboeken
gegevens over incidentele uitkeringen. Zo wordt in het gildeboek van het St.
Josephsgilde te Sint Maartensdijk melding gemaakt van een eenmalige uitkering in 1747 aan een tot armoede vervallen weduwe. Het gilde waste klein om
regelmatige uitkeringen aan behoeftige leden te verstrekken. 34 Informele en

32 Door Maarten Prak is reeds op deze zwakke plek in de moderne historiografie gewezen. Prak,
'Een verzekerd bestaan', 75-79.
33 Gilden organiseerden naast sociale zekerheid ook allerlei festiviteiten zoals toogdagen en gildemalen. Deze activiteiten ter vermaak zullen ni et aan de orde komen omdat ze in de discussies
over de afschaffing van de gilden geen rol speelden.
34 In de buitenlandse literatuur wordt vaak gewezen op de fiscale functie di e gilden zouden hebben gehad (zie ondermeer C.R. Hickson en E.A. Thompson, 'A New Theory of Guilds and European Economic Development', Explorations in Economic History 28( 1991 ), 127-I 68. Bij de
gilden in Nederland ben ik deze functie echter ni et tegengekomen. Weliswaar kwam het voor dat
gilden het innen van belastingen pachtten, maar dit betekende niet dat alleen de ambachtsgilden
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incidentele hulp was voor een organisatie als deze het aangewezen middel om
!eden en hun verwanten te helpen.
Schema I. Functies van de gilden 35
Publiekrechtelijke functies :
I. garanderen van het inkomen van beroepsgenoten door:
a. reguleren van de voorziening van grondstoffen
b. reguleren van de produktie
c. reguleren van de arbeidsmarkt
2. beschermen van de stedelijke burgerij tegen:
a. prijsopdrijving
b. valse maten en gewichten
c. ondeugdelijke kwaliteit
3. garanderen van transportdiensten tegen redelijke prijzen;
- zoals bij schippers/beurtvaartgilden en bij turf-,
graan- en zakkendragersgilden.
Private functies:
4. steun in natura en geld aan !eden of nabestaanden in geval van ziekte,
ouderdom en overlijden
5. het organiseren van activiteiten voor onderling vermaak zoals toogdagen
en gildemalen
Beter zijn we ge'informeerd over de formele hulp in natura. Vrijwel alle ambachtsgilden kenden deze vorm van ondersteuning. De voorzieningen strekten zich uit tot hulp bij begrafenissen, ondersteuning van armlastige !eden en
so ms tot doktershulp. De meest voorkomende hulp in natura was het organiseren van begrafenissen. Gildebroeders, knechten en hun familieleden waren
over het algemeen verplicht zich te laten begraven door het gilde. De kist,
dit privilege bezaten. Ook andere rec htspersonen en ze lfs burgers konden namelijk het recht
verwerven om belastingen te innen. Zie ondermeer: A.Th. van Deursen, Het kopergeld van de
Couden Eeuw. Volk en overheid (Assen 1979), 26-32.
35 Zie: GA Tholen, archief van de Smalstad St. Maartensdijk 8, archieven van gilden, inv. nr.
1054: Gildeboek, register van rekeningen van inkomsten en uitgaven, en andere zaken van het St.
Josefsgilde 1709-1710, 1721-1722en 1747-1748.
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bedekt met een doodskleed (vaak versierd met het gildewapen) werd door
gildebroeders gedragen. De begrafenis werd bekostigd met inkomsten uit
entreegelden, contributies (de zogeheten jaarzangen), boetes en heffingen.
36
Sommige grotere gilden hieven speciale begrafenisgelden.
Alie gildeleden dienden bij de begrafenisplechtigheid aanwezig te zijn. Dat
niet iedereen zich aan deze verplichting hield, blijkt uit de vele absenties waarvan melding werd gemaakt. De voorgeschreven aanwezigheid werd vaak als
een te grote last ervaren. Zeker bij grote gilden waren de begrafenissen voor
de gildeleden te talrijk om bij alle aanwezig te kunnen zijn. Hiermee ging
eenvoudigweg te veel tijd gemoeid. Rijke gildeleden kochten dan ook vaak de
presentieplicht af. Ook aan de voorschriften ten aanzien van kleding en gedrag
hield men zich niet altijd. Vele gildenleden gaven aanstoot door bijvoorbeeld
in werkkleding te verschijnen.37 Mogelijk lag ook aan deze overtreding het
praktische motief van tijdwinst ten grondslag.
Een andere vorm van hulp in natura betrof het verstrekken van woonruimte
aan hulpbehoevende leden. Gilden hadden soms woningen in eigendom, waar
weduwen en bejaarde !eden gratis of tegen een geringe vergoeding in woonden. De huisjes lagen veelal bij elkaar in hofjes. 38 Bij uitzondering werden
)eden opgevangen in een gasthuis. Een voorbeeld hiervan is het SintEloysgasthuis van het Utrechtse smedengilde. In dit tehuis konden ongeveer acht leden
worden opgenomen. Een door de overlieden van het gilde aangestelde huismeester was belast met de leiding. De kosten van het gasthuis werden opgebracht uit de huren van huizen die in het bezit waren van het smedengilde, de
inkomsten uit boetes en subsidies van het stadsbestuur. 39 Wegens de hoge
kosten kwam een dergelijk beheer van een gasthuis door een gilde zelden voor.
Yaker werd hulp in de vorm van financiele bijstand gegeven in geval van
werkloosheid, ongeval, ziekte, ouderdom en overlijden. De kosten aan uitkeringen werden voornamelijk door de leden opgebracht. De door hen betaalde
entreegelden, contributies, boetes en heffingen werden aangewend om sociale
voorzieningen in stand te houden. Naast de inkomsten van de eigen leden
hadden de gilden ook inkomsten van niet-leden. Beroepsgenoten die buiten

36 Marianne de Ridder, De armenbossen. De ondersteuningsfondsen van de Amsterdamsche gilden in de achttiende eeuw (Doctoraalscriptie Universiteit van Amsterdam 1993), 38.
37 Ibidem, 39-41.
38 Dit kwam bijvoorbeeld voorin Zierikzee. Zie: LydiaSipman, 'GemeenteZierikzee. Inventaris
van de archieven van de ambachtsgilden van Zierikzee ca. 1600-1820', in: lnventaris Streekarchivariaat Schouwen-Duiveland en Sint- Philipsland (Zierikzee 1972), 2, 3.
39 Gerard Ritter, Het Utrechtse smedengilde. Metaalbewerkers in Utrecht in de 17e en I Be eeuw
(Utrecht 1987), 100-105.
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de stad woonden maar tijdelijk een beroep in de stad uitoefenden, waren ver40
plicht om een afkoopsom te betalen aan het gilde. Ondanks al deze inkomstenbronnen konden gilden niet altijd even eenvoudig financiele bijstand bekostigen . In tijden dat veel uitkeringen werden verstrekt, dreigde voortdurend
het gevaar dat de kas leeg raakte. Desondanks gingen gilden vrijwel nooit
failliet, dankzij enkele bestuurlijke en administratieve technieken die zij toepasten.
Sommige gilden keerden alleen uit als de kas dat toeliet. Het aanbieden van
sociale voorzieningen werd dan afhankelijk gesteld van de financiele positie
van de organisatie. Als bijvoorbeeld veel !eden in dezelfde tijd ziek waren en
de uitkeringen een te grote belasting voor de gildekas betekenden, kon het
bestuur van het gilde besluiten de bijstand stop te zetten. Deze wijze van financieren verleende het gilde de mogelijkheid om verschillende sociale voorzieni ngen aan te bi eden zonder het gevaar te !open van grote kastekorten. Hulp
was primair gericht op individuele gevallen. Gilden die een dergelijk systeem
van sociale voorzieningen kenden, waren in de regel kleine organisaties met
41
een eenvoudige boekhouding.
Voor de meeste gilden was het systeem om uitkeringen afhankelijk te stellen
van de kaspositie geen aantrekkelijke optie. Bijstand bij ziekte, waaraan veel
waarde werd gehecht, kon op deze manier niet altijd worden verleend. Sommige gilden kozen om deze reden voor het meer geavanceerde omslagstelsel.
Bij dit systeem hing de hoogte van de contributie af van het aantal uitkeringen.
Hoge kosten aan bijstand werden dan gecompenseerd door de contributies te
verhogen. Hierdoor konden !eden bij calamiteiten altijd rekenen op een uitkering . Omdat aanspraken op uitkeringen sterk varieerden , waren de contributies
bij gebruik van een omslagstelsel aan grote fluctuaties onderhevig. Gilden
verzochten het stadsbestuur regelmatig om verhoging van de contributies en
42
de entreegelden toe te staan, teneinde de financiele hulp te kunnen betalen.
Grote verhogingen van de contributies waren echter in de praktijk moeilijk
door te voeren , omdat gildeleden er vaak tegen in protest kwamen. Daarnaast
weigerde het stadsbestuur soms een contributieverhoging goed te keuren. Gil-

40 De Ridder, De armenbossen, 8-1 3.
41 Een voorbeeld van een dergelijk gilde was het vleeshouwersgilde te Dokkum dat als relatief
kleine organisatie uitkeringen verstrekte bij ziekte, ouderdom en overlijden. Zie : SA NoordoostFriesland, archieven van de stad Dokkum, inv. nr. 689: Register betreffende de gilden 'gilderollen
te Doccum ' 1750-1780, reglement vleeshouwersgilde uit 1767, artikel 17.
42 Zie o.a. E.M.A. Timmer, Knechtsgilden en knechtsbossen in Nederland. Arbeidersverzekering in vroeger tijden (Haarlem 19 13). Timmer haalt tientallen voorbeelden aan hoe het omslagstelse l bij knechtsgilden en -bossen functioneerde.
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den ontkwamen er niet aan regelmatig de uitkeringen te verlagen of het aantal
uitkeringsgerechtigden te beperken. Het omslagstelsel leidde in de praktijk
niet alleen tot grote schommelingen in de hoogte van de contributies, maar
ook in de hoogte van de uitkeringen.
Om fluctuaties van de contributies en de uitkeringen te voorkomen, gingen
gilden er sedert de zeventiende eeuw toe over om fondsen te vormen, waarin
een gedeelte werd gestort van de inkomsten uit contributies. Uitkeringen aan
behoeftige gildeleden financierden ze uit het fonds. Geld dat over bleef werd
belegd in schuldbrieven of onroerend goed. Het voordeel van fondsvorming
was dat de hoogte van de uitkering min of meer kon worden gegarandeerd,
terwijl de contributies niet zo sterk hoefden te fluctueren. Het fonds was een
soort buffer tegen onvoorziene gebeurtenissen, zoals het gelijktijdig optreden
van veel ziektegevallen of andere financiele tegenvallers.
Aan het einde van de achttiende eeuw had een groot aantal gilden aanzienlijke vermogens opgebouwd. Naast onroerend goed bezaten zij obligaties.
Voor de gilden was het aankopen van obligaties een veilige belegging, omdat
het langlopende Jeningen waren (meestal aan overheden) die vele jaren rente
opleverden. Hoewel de stadsbesturen in de regel geen toestemming gaven
obligaties te verkopen ter financiering van de uitkeringen, konden de gilden
meestal wel de rente vrijelijk besteden. Vaak waren de opbrengsten uit rente
zo groot dat een belangrijk gedeelte van de uitkeringen ermee kon worden
betaald. Het baardscheerdersgilde te Leeuwarden financierde met de rente-op43
brengsten zelfs alle uitkeringen aan de weduwen van overleden leden.
Met behulp van de Bataafse enquete over de opheffing van de gilden uit 1798
is het mogelijk het bezit aan obligaties te achterhalen van 223 gilden uit 37
44
steden.

43 GA Leeuwarden M 728; Lossestukken betreffende de gilden, inv. nr. Sb: Opgaven betreffende
de 16 vernietigde gilden aan de Politiemeester 1798. Rapportage van de Ouderman en Bijzitters
van het Baardscheerdersgilde over de beurs d.d. 18.1 0.1798. Ook in Amsterdam werden renteopbrengsten gebruikt om er uitkeringen mee te bekostigen. Zie onder andere: ARA-II, Wetgevende
Co lleges inv. nr. 201: lngekomen stukken uit Holland mrt./apr. 1799. Rekest van de Provisionele
Commissarissen van het vernietigde Scheeps Timmermans en Mastenmakers Gild te Amsterdam
d.d. 27.2.1799.
44 De verslaglegging van de Bataafse enquete over de opheffing van de gilden uit 1798 ligt bij
het ARA (ARA-II, Wetgevende Colleges, inv. nr. 507: Ingekomen missiven met bijlagen betreffende ontbonden gilden bij de Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam 1798-1880).
Op basis hiervan is informatie bijeengebracht over de bezittingen aan obligaties van gilden uit 34
steden. Gegevens over het bezit aan obligaties van de gilden uit Leeuwarden, Schiedam en Zierikzee zijn gevonden in de gemeentearchieven van deze plaatsen (GA Leeuwarden: M728, inv.
nr. 5-10: Stukken met betrekking tot de gilden, 1798-1809; GA Schiedam: Archieven Provisio-
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Tabel 3. Bezit aan obligaties van 223 gilden in 37 steden, 1798
waarde van obligaties

aantal inwoners

< 10.000
I 0.000 - 20.000
> 20.000

(24 steden)
( 6 steden)
( 6 steden)

aantal gilden

gemiddeld

126.471
59.571
317.985

78
44
56

1.621
1.354
5.678

Totaal excl. Amsterdam
Amsterdam

504.027

178

1.457.I 17

45

2.832
32.380

Totaal incl. Amsterdam

1.961.144

223

8.794

Tabet 4. Gilden met obligaties t.o. v. het totaal aantal gilden in 37 steden, 1798
aantal inwoners

aantal gilden in bezit van obligaties aantal gi Iden

in%

78
44
56

357
143
224

22
31
27

Totaal excl. Amsterdam
Amsterdam

178

724

45

46

25
98

Totaal incl. Amsterdam

223

770

29

(24 steden)
< 10.000
I 0.000 - 20.000 ( 6 steden)
( 6 steden)
> 20.000

Tabel 3 geeft aan dat gilden gemiddeld enige duizenden guldens aan obligaties in bezit hadden. Voor die tijd waren dat aanzienlijke bedragen. De Amsterdamse gilden namen een uitzonderlijke positie in. Hun bezit aan obligaties was ongeveer drie keer zo hoog als die van de andere 36 steden tezamen. In geen enkele Nederlandse stad waren de gilden zo vermogend als in
Amsterdam. Ook als we het aantal instellingen met bezittingen aan obligaties afzetten tegen het totaal aantal gilden, springt Amsterdam eruit (tabel 4 ).
Zoals hierboven werd aangegeven financierden gilden vaak sociale voorzieningen met de rente-opbrengsten van obligaties. We kunnen hieruit afleiden
dat in Amsterdam vrijwel alle gilden en buiten de hoofdstad in ieder geval

neeleCommissarissen en de gilden, inv. nr. 3003: Registerdereffecten en contante penningen,
toebehorende aan de gilden binnen de stad Schiedam, 1798-1803; GA Zierikzee: archieven van
de ambachtsgilden, inv. nr. 274: Rekeningen en verantwoording van de ambachtsgilden, opgemaakt door de commissarissen, die door de stad over de gilden waren aangesteld, 1803).
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een kwart van het totaal aantal instellingen geldelijke ondersteuning bekostigden met behulp van fondsvorming.
Gilden met fondsen boden over het algemeen de beste sociale voorzieningen
aan. Aanvankeljk betrof dit voornamelijk financiele steun in het geval van
ziekte en overlijden. Al in de zeventiende eeuw gingen in Amsterdam gilden
ertoe over pensioenen uit te keren aan ouderen en weduwen. Dit waren duurdere verzekeringen waar grotere risico's voor de gilden aan vast zaten. In 1634
begon het schoenlappersgilde uit Amsterdam als eerste met het ondersteunen
van oude gildebroeders. 45 Later volgden vrijwel alle andere Amsterdamse gilden hun voorbeeld. Weliswaar op kleinere schaal gingen ook gilden uit andere
steden ertoe over financiele bijstand te verstrekken aan ouderen en weduwen.
Gilden die individueel niet in staat waren weduwenverzekeringen te verzorgen, richtten vaak gezamenlijk een weduwenbos op. Dit gebeurde ondermeer
46
in Middelburg en Goes, alwaar de gilden weinig vermogend waren.
In de achttiende eeuw verschoof de zorg langzamerhand van ondersteuning
van zieken naar ondersteuning van ouderen en weduwen, doordat de gilden
een leeftijdsgrens invoerden, waaronder leden geen recht hadden op een uit47
kering. Deze leeftijdgrens werd een aantal keren verhoogd. De verschuiving
in de achttiende eeuw van relatief goedkope ziekte- en begrafenisverzekeringen naar dure ouderdoms- en weduweverzekeringen is opmerkelijk, omdat
deze plaatsvond ten tijde van een stagnerende economie. Kennelijk maakte
fondsvorming het mogelijk om ook in tijden van minder gunstige economische
omstandigheden, voorzieningen van een hoog niveau aan te bieden.
Fondsvorming vereiste een ingewikkelde boekhouding. Vooral grate gilden
kenden omvangrijke fondsen waarmee uitkeringen werden bekostigd. Teneinde de boekhouding overzichtelijk te houden, gingen gilden er sedert de zestiende eeuw toe over het financiele beheer van het fonds te scheiden van de
gildekas. Zo ontstonden de zogenaamde beurzen, bussen of bossen . Dit waren
aan het gilde gelieerde inste llingen voor het verzorgen van financiele hulp bij
risico's als ziekte, invaliditeit, ouderdom en overlijden. Veel gildebossen
groeiden uit tot min of meer zelfstandige verzekeringsorganisaties met een
vrijwillig lidmaatschap die er aparte reglementen en een eigen bestuur op nahielden.48 Vooral vanuit transport-, bouw-, textiel -, kleermakers- en schoen45 De Ridder, De Armenbossen, 19-28.
46 Zie voorde initiatieven in Goes en Middelburg: Jan Lucassen, Jan, Jan Salie en diens kinderen.
Vergelijkend onderzoek naar continui"teit en discontinui"teit in de ontwikkeling van arbeidsverhoudingen (Amsterdam I 991 ), 22.
47 De Ridder, De Armenbossen, 22-28.
48 Amsterdam telde in de zeventiende en achttiende eeuw relatief veel vrijwillige gi ldebossen,
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makersgilden ontstonden veel zelfstandige bossen. Deze gilden telden relatief
veel )eden en konden daardoor gemakkelijk voorzieningen in aparte fondsen
organiseren. Opmerkelijk is dat uit de vaak omvangrijke handelsgilden betrekkelijk weinig bossen ontstonden. De onderlinge hulp bleef hier een taak van
het gilde (zoals het geval was bij het makelaarsgilde uit Amsterdam en het St.
Nicolaigilde te Zwolle). 49
Voerden de meeste uit de gilden voortgekomen zelfstandige bossen in de
loop van de tijd vrijwillig lidmaatschap in, enkele hielden vast aan verplichte
deelname. Dit kwam voor bij bossen voor arbeiders, - de zogenaamde onvrij50
wi llige knechtsbossen. W erd de band tussen het gilde en de vrij wi Ilige bossen
in de loop van de tijd losser, de betrokkenheid met deze onvrijwillige knechtsbossen bleef meestal groot. In Oudewater bijvoorbeeld werd de plaatselijke
knechtsbos bestuurd door het lijndraaiersgilde. De !eden van het gilde waren
bazen die verantwoordelijk waren voor het betalen van de contributie bestemd
voor de sociale voorzieningen van de knechten. Een bode van de knechtsbos
kwam iedere week de contributie ophalen bij de lijndraaiersbazen, die eenzelfde bedrag in mindering brachten op het loon van de knechten. Als een baas de
contributie niet op tijd afdroeg, werd deze beboet. De knechtsbos te Oudewater
was hierdoor niet zozeer een vereniging van arbeiders, alswel een organisatie
51
waarbij bazen verzekeri ngen voor hun knechten afsloten. B ij andere knechts-

evenals Delft, Den Haag en Utrecht. In deze steden waren tien of meer verzelfstandigde gildebossen actief. Daarnaast bevonden zich nog in 17 andere steden een of enkele organisaties. Het
betrof de steden Amersfoort, Delfshaven, Bergen op Zoom, Brielle, Deventer, Enkhuizen, Franeker, Gouda, Haarlem, Hoorn, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Weesp
en Zierikzee. De meeste organisaties werden in de achttiende eeuw opgericht. Gegevens zijn ontleend aan: NEHA, Bijzondere Collecties, Documentatieverzameling van H.G. Schuddebeurs betreffende het verzekeringswezen 1720-1956: inv. nr. 103, Register betreffendeonderlinge fondsen
in Nederland.
49 Voor Amsterdam, zie: De Ridder, De Armenbossen, 70; Voor Zwolle zie: GAZ, inv. nr. GA
003: Archief van het St. Nicolaas- of Kramersgilde. In het rekeningenboek van dit gilde wordt
over de eerste negen maanden van 1798 melding gemaakt van uitkeringen aan tien !eden, van in
totaal f258,-.
50 In Nederland hebben er gedurende de zeventiende en de achttiende eeuw 26 knechtsbossen
met verplicht lidmaatschap bestaan, verspreid over 12 steden. Vooral in Haarlem, Utrecht en Kampen bestonden relatief veel onvrijwillige knechtsbossen. De oprichting van bossen verliep globaal
in twee golven. In de eerste he Ift van de zeventiende eeuw zagen voornamelijk bossen voor transportarbeiders en textielarbeiders het levenslicht. Vooral in Utrecht kwamen toen veel organisaties
tot stand. In de eerste helft van de achttiende eeuw vond de grootste groei plaats. In deze jaren
werden 13 van de 26 knechtsbossen opgericht. De informatie is samengesteld op basis van de beschrijvingen van Timmer's, Knechtsgilden en knechtsbossen in Nederland.
51 SA Zuid-West Utrecht, archief van de gemeente Oudewater, gildearchief lijndraaiers, inv.
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bossen ging de invloed van bazen weliswaar minder ver, maar in vrijwel alle
gevallen was er sprake van een duidelijke band tussen het ambachtsgilde van
bazen en de onvrijwillige knechtsbos.
Door de fondsvorming en de oprichting van bossen verwierven de gilden in
de achttiende eeuw een belangrijk aandeel in het aanbod van de stedelijke
sociale zekerheid. Vooral in Amsterdam was dat het geval. Zo werden op het
moment van de definitieve afschaffing in 1811 tussen de 8.000 en 9.000 mensen door de Amsterdamse gilden ondersteund. Dit was ruim vier procent van
de bevolking. Een vergelijking met het percentage van drie a vier procent van
permanent bedeelden die in deze stad werden ondersteund door de armenzorginstellingen (een andere vorm van de toenmalige sociale zekerheid), toont
aan dat de door de gilden aangeboden sociale voorzieningen betrekkelijk omvangrijk waren . Daar komt nog bij dat de uitkeringen van de gilden hoger
52
waren dan die van de armbesturen. De gilden ontlastten hiermee in belangrijke mate de stedelijke en kerkelijke armenzorg-instellingen.

6. De functies na de afschaffing
Zoals al eerder is aangegeven was de belangrijkste reden om de gilden af te
schaffen het vernietigen van de stedelijke zelfstandigheid, ten gunste van de
nieuwe eenheidsstaat. De afschaffing was dus eerder door politieke dan economische motieven ingegeven. Ter rechtvaardiging van hun standpunt gebruikten de revolutionaire politici echter voornamelijk economische argumenten, die betrekking hadden op het vrije verkeer van goederen en diensten. Zij stelden dat de ambachtsgilden met hun produktiebeperkende regels
de ontwikkeling van de nijverheid belemmerden. Daarbij wezen zij vaak op
de gebeurtenissen in de stedelijke textielnijverheid.
Gedurende de achttiende eeuw raakte namelijk in Leiden, Haarlem en
Amersfoort de plaatselijke textielnijverheid in verval. De neergang ging samen met een uitbreiding van de textielproduktie op het platteland, geconcentreerd in het Gooi, Twente en rondom Tilburg en Helmond. In deze streken
waren de Jonen minder hoog en bestonden er geen dure markthallen waar de
produkten moesten worden verhandeld. Tevens konden de producenten op het
platteland flexibeler inspelen op de vraag. Tijdens de debatten in de Nationale
Vergadering over de afschaffing van de gilden werd dan ook herhaaldelijk

nr. 7: Reglement om te vinden het onderhoud voor zieke lijndraaiers knegts.
52 De Ridder, De armenbossen, 29-31, 32-34.
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gewezen op de desastreuze gevolgen van het corporatisme voor de nij verheid.
Zo betoogden belangrijke radicale politici als P. Vreede en P.L. van de Kasteele dat de gilden een remmende invloed hadden op de ontwikkeling van de
techniek in de Leidse en Haarlemse textielindustrie en dat zij daarmee aan het
vervaI bIJ'"d roegen. 53
Bij de afweging welke functies van de gilden na de afschaffing moesten
worden voortgezet, speelde liberalisering van de economie een belangrijke rol.
Iedereen had het recht om zelf uit te maken hoe hij of zij zich in het eigen
54
levensonderhoud voorzag, mi ts een antler daarmee niet werd geschaad. Tegelijkertijd met het bevel van 5 oktober 1798 om alle gilden te ontbinden, werd
ook de bedrijfsvrijheid geproclameerd. De nationale overheid had het hierbij
vooral gemunt op regels ten aanzien van de produktie en de arbeidsmarkt. De
afschaffing van de gilden was dus in de eerste plaats bedoeld om de bescherming van producenten op te heffen.
Enige jaren later bleek de nationale regering ervoor terug te schrikken om
het vrij uitoefenen van een beroep volledig toe te staan. Een zekere regulering
van de produktie en de arbeidsmarkt achtte zij noodzakelijk. Zo werd in I 801
het oprichten van handelsbedrijven mogelijk gemaakt. Dit waren samenwerkingsverbanden van bazen waarin afspraken werden gemaakt over produktie
en afzet. Veel gilden konden in dezejaren als handelsbedrijfvoortbestaan. Met
de corporatiewet van I 808 verwierven ze zelfs de formele status van publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en kregen ze een belangrijke functie in het uitvoeren van de in I 805 ingevoerde patentbelasting. Hoewel ze in 1818 werden
verboden, bleven veel handelsbedrijven of corporaties nog decennia Jang bestaan, sommige zelfs tot in de twintigste eeuw . Beroofd van hun publieke
functies veranderden enkele handelsbedrijven in vrijwillige verenigingen die
zich uitsluitend bezighielden met het organiseren van bijeenkomsten en het
voorlichten van vakgenoten. 55
Daarnaast voerde de overheid een arbeidsmarktbeleid. Als vervanging van
de gilderegels over het in dienst nemen van arbeiders, werd op I januari 1811
na de inlijving bij Frankrijk ook in Nederland de Franse wet uit 1803 van
kracht. Deze wet regelde dat iedere werknemer van overheidswege een legitimatiebewijs kreeg, waarin het arbeidsverleden werd opgetekend. In het livret

53 Wiskerke, De afschaffing der gilden in Nederland, 122-123.
54 Aldus betoogde de afgevaardigde P. Verhoysen in de Nationale vergadering. Zie ibidem, 122.
55 Zo heeft het handelsbedrijf van de smeden te Utrecht nog Jang na 1818 gefunctioneerd. Het
belang ervan voor de bedrijfstak nam echter in loop van de tijd af. Zie: Ritter, Het Utrechtse smedengilde , 113-114.
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of arbeidsboekje werd het afscheid van een werkgever vermeld, evenals verklaringen van goed en slecht gedrag. Iedere arbeider was verplicht het boekje
bij zich te dragen. Het livret stelde werkgevers in staat legaal samen te werken
met als doel werknemers te beletten elders werk te vinden, zolang zij hun
verplichtingen niet waren nagekomen. Na de onafhankelijkheid in 1814 bleef
het legitimatiebewijs voor arbeiders wettelijk verplicht. In de meeste plaatsen
raakte het echter spoedig in onbruik. Alleen op enkele plaatsen in het zuiden
van het land bleef het livret tot in de tweede helft van de negentiende eeuw
bestaan. 56
Deze maatregelen waren overigens de enige die de nationale overheid nam
ter vervanging van de gilderegels met betrekking tot het beschermen van producenten. Met de andere functies van de gilden verliep het anders. De taken
van de gilden betreffende het controleren van maten en gewichten, het transport van voedsel en brandstof en het aanbieden van sociale voorzieningen
achtte de nationale overheid van groter belang. Zij moesten op de een of andere
manier worden voortgezet.
Zo werd bij het besluit uit 1798 bepaald dat de vele waag-, meters- en gouden zilversmedengilden in stand moesten blijven. 57 Het vaststellen van maten
en gewichten (het ijken) bleef een verantwoordelijkheid van het stadsbestuur.
De gilden behielden een taak in het controleren ervan. Zelfs pogingen gedurende de Franse tijd om te komen tot een algemeen stelsel lieten de oude
praktijk ongemoeid. Pas in 1820 werd, met het van kracht worden van de
Ukwet, een belangrijke stap gezet naar de invoering van een nationaal metriek
stelsel. Met als doel de controlerende taak van de gilden over te nemen, werd
een nieuwe staatsinstelling opgericht; het Ukwezen. In de meeste plaatsen
werden de nationale maatregelen slechts zeer geleidelijk ingevoerd. Plaatselijke metrieke stelsels bleven nog jaren in gebruik en werden vaak gecontroleerd door eertijds aan de gilden verbonden ijkmeesters. 58 Daarnaast werd de
afschaffing van talloze waag-, meters-, goud- en zilversmedengilden uitgesteld. Met name in de grote steden veranderden deze na 1820 in gemeentelijke

56 Zie: l.J. Brugmans, De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw ( 18 13-1870) (Utrecht
1959), 149-150; Lucassen, Jan, Jan Salie en diens kinderen, 32, 39-40. Yoor meer informatie over
de Franse wet van 1803: Kare l van !sacker, 'Een opvallend werkboekje uit Turnhout', in: E. Witte
en J. Hannes, Arbeid in Veelvoud. Een huldeboek aangeboden aan Prof Dr. J. Craeybeckx en
Prof Dr. E. Scholliers van de Vrije Universiteit Brussel (Brussel 1988), 184-191.
57 Wiskerke, De afschaffing der gilden in Nederland, 134-135.
58 Zoals bijvoorbeeld in Breda plaatsvond. Zie: P. Scherft, 'Het Stedelijk IJkwezen te Breda
(III)' Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land Breda 'De Oranjeboom' 5(1952), 64-68.
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instellingen van het ijkwezen. Het Amsterdamse korenmeters- en korenzettersgilde bijvoorbeeld, bleef tot 1890 bestaan als gemeentelijke instelling voor
het meten van graan. 59
Ook met betrekking tot de vervoersfunctie van de gilden ging de overheid
voorzichtig te werk. De verschillende transportgilden werden niet alleen bij
de maatregel van 1798 ontzien maar ook bij latere maatregelen. De organisaties van beedigde stedelijke werkers vielen direct onder het stedelijk bestuur
en konden als gemeentelijke instellingen blijven voortbestaan. In de meeste
plaatsen behielden deze een belangrijke functie in het transport, zelfs na het
KB van 1827, toen zij het monopolie op het laden, lossen en vervoer van
60
goederen formeel verloren. In Amsterdam bijvoorbeeld behielden de turfdragers tot 1859 een monopolie op het lossen van turf, de korendragers behielden deze voor graan zelfs tot 1890.6 1 Ook vele schippers- en beurtvaartgilden bleven bestaan. Zo werden in Amsterdam de activiteiten van de schippersgilden voortgezet in de twee Binnenlandvaarderskantoren. Bij het ene, het
grote kantoor, behoorden de zeilschuiten-veerschippers, bij het kleine kantoor
waren de trekschuiten-veerschippers aangesloten. De twee kantoren namen
het reguleren van de veren op binnenlandse en buitenlandse steden van het
gilde over. Pas aan het einde van de negentiende eeuw zijn de twee organisaties
opgeheven, als gevolg van de Wet op het Vervoer in 1880. 62
Met het verlies van de publiekrechtelijke functies nam voor de transportgilden het belang van de sociale ondersteuning toe. De meeste organisaties ontwikkelden zich in de loop van de negentiende eeuw tot verenigingen die zich
voornamelijk met verzekeringen bezighielden. In grote steden als Amsterdam,
Dordrecht en Utrecht waren op deze wijze tot in de twintigste eeuw verschillende verenigingen van vervoerders actief, die veel !eden telden. 63
Op de vraag wat er moest gebeuren met de sociale voorzieningen van de
gilden had de overheid aanvankelijk geen pasklaar antwoord. De maatregel
van 5 oktober 1798 regelde weliswaar de Iiquidatie van de gildefondsen maar

59 l.H. van Eeghen, Archie! der gemeente Amsterdnm. lventarissen der archieven van de gilden
en van het Brouwerscollege (Amsterdam 1951 ), 65.
60 Wiskerke, De afschaffing der gilden in Nederland, 213.
61 Van Eeghen, lnventarissen der archieven van de gilden en van het Brouwerscollege, 59, 113.
62 Ibidem, 41.
63 Het turfdragersgilde in Amsterdam had in 1847 781 !eden, zie: GAA PA 366 Gildenarchieven,
inv. nr. 1516, Opgaaf van namen , woonplaatsen, geboortedata, aansteldata en begindata van trekken van !eden van de turfmarkt, 1847-1859. Zie ook: J. Wagenaar, Amsterdam, boek I, dee! IV
(Amsterdam 1760), 451. Verschillende verenigingen van beedigde vervoerders waren actief in
Zwolle (2), Utrecht (2), Amsterdam (7), Delft (2), Dordrecht (2) en Middelburg (3).
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gaf niet aan water met de sociale voorzieningen moest gebeuren. Enkele weken later gaf de overheid toestemming om in afwachting van een definitieve
regeling uitkeringen uit gildefondsen te verstrekken. Als voorwaarde werd
gesteld dat alleen !eden die regelmatig hun contributie betaalden in aanmerking kwamen voor een uitkering. Omdat op de fondsen van de gilden beslag
was gelegd, mochten uitkeringen alleen worden gefinancierd uit inkomsten
van contributies en rente van obligaties. Bij kastekorten dienden de uitkeringen te worden verlaagd. Als reactie op de maatregelen werden veel aan de
gilden verbonden bossen tijdig verzelfstandigd. De bossen vielen namelijk
buiten de diverse maatregelen tot afschaffing van de gilden. Vaak droeg het
gilde de bezittingen aan de bos over, zodat werd voorkomen dat het kapitaal
in handen van de overheid vie!. In Bergen op Zoom, Delft, Kampen en Woer64
den vonden deze transacties op grote schaal plaats. Er werden allerlei redenen
aangevoerd ter rechtvaardiging. In Vlaardingen gaf het schippersgilde als reden dat met de overbrenging van de gildebezittingen oude schulden aan de bos
65
konden worden vereffend.
Met de invoering van een nieuwe staatsregeling in 180 I, stelden een groot
aantal stadsbesturen de fondsen weer ter beschikking van de gi lden . De sociale
voorzieningen werden vrijwel geheel hersteld. Deze situatie duurde tot de definitieve opheffing van de gilden na de inlijving bij Frankrijk in 1811. Bij de
uitvoering van de maatregel liet het Franse bestuur echter na zorg te dragen
voor de bestemming van de omvangrijke gildefondsen . Zelfs controle op het
beheer van de soms aanzienlijke kapitalen bleef in deze jaren achterwege. Pas
met het KB van 1820 werden de gildebezittingen definitief geliquideerd. Het
eigendomsrecht van de bezittingen werd echter onduidelijk geregeld. De fondsen werden niet tot eigendom van de nationale overheid verklaard, noch be66
schouwd als bezittingen van de individuele )eden van de opgeheven gilden.
De diverse gemeentebesturen voerden om die reden het KB van 1820 op
uiteenlopende manieren uit. Zo brachten sommige gemeenten het vermogen
van de gilden over naar de plaatselijke burgelijk armbesturen. Dit gebeurde in

64 Voor Bergen op Zoom, Delft en Kampen, zie: ARA-II, Wetgevende Colleges, inv. nr. 507:
lngekomen missiven met bijlagen betreffende de ontbonden gilden bij de Eerste Kamer van het
Vertegenwoordigend Lichaam 1798-1800. Voor Woerden zie: ARA-II, Wetgevende Colleges,
inv. nr. 199: Ingekomen stukken uit Holland 16 okt./29 dee. 1798; Missiven van de Municipaliteit
Woerden d.d. 20.10.1798 (met bijlage) en 31.10.1798.
65 ARA-II, Wetgevende Colleges, inv.nr. 200: lngekomen stukken uit Holland. Missive d.d.
28.1.1799: Municipaliteit Vlaardingen. Publ icatie van 24.1.1799 betreffendede opheffing van gilden alsmede opgave van de Provisionele Commissarissen der ontbonden gilden.
66 Wiskerke, De afschaffing der gilden in Nederland, 228-232.
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Dordrecht, Rotterdam, Utrecht en Zierikzee. 67 In andere steden bleven de gildenfondsen bestaan en werden deze onder het beheer van de gemeente geplaatst, die er uitkeringen mee verstrekte. Ex-leden van het gilde, erfgenamen
van overleden !eden en niet-leden met hetzelfde ambacht, hadden achtereenvolgens het eerste recht op een uitkering. Het lidmaatschap werd afgeschaft.
De fondsen verzorgden nog alleen uitkeringen en waren daarmee in feite instellingen van armenzorg geworden. Door de aanspraken van erfgenamen
maakte in de praktijk slechts een beperkte groep gebruik van de mogelijkheid
een uitkering uit het fonds te ontvangen. Sommige fondsen kwamen in de loop
van de negentiende eeuw zelfs geheel ter beschikking te staan van een of
enkele families. 68 Deze '<lode' gildenfondsen hebben tot in deze eeuw bestaan
69
in onder andere Amsterdam, Middelburg en Nijmegen.
De diverse besluiten tot afschaffing van de gilden lokten ta! van nieuwe
initiatieven uit. Vooral fondsen die geen binding hadden met een beroepsgroep
(fondsen met algemeen lidmaatschap) schoten als paddestoelen uit de grond.
Ook de ongeveer 25 uit de geliquideerde gilden voortgekomen bossen, voerden voor het overgrote dee! algemeen lidmaatschap in en verloren hiermee de
band met de oude doelgroep. 70 Relatief veel van de nieuw opgerichte bossen
legden zich toe op het aanbieden van de duurdere weduwenverzekeringen. De
afschaffing van de gilden deed de vraag naar weduwenverzekeringen sterk
toenemen en talloze algemene fondsen sprongen daarop in. In Amsterdam was
de groei het grootst, zeer waarschijnlijk omdat de meeste gilden er weduwen71
verzekeringen hadden aangeboden.
Intussen ging het met de echte beroepsbossen bergafwaarts. Door het terugJopend ledental als gevolg van de economische malaise in deze jaren werden
steeds meer beroepsbossen gedwongen algemeen lidmaatschap in te voeren.
Talloze organisaties konden of wilden hieraan niet voldoen en gingen ten onder. Daarnaast werd met de invoering van het Franse Strafwetboek in 1811

67 Voor Dordrecht, Rotterdam en Utrecht zie: Ibidem, 235, 236; voor Zierikzee zie: Sipman,
lnventaris van de archieven van de ambachtsgilden van Zierikzee ca. 1600-1820, 2.
68 Zo verstrekte het fonds van het Scheepstimmerliedengilde tussen 1915 en 1920 aan 6 mensen
een uitkering, waarvan 4 behoorden tot deze lfde familie; GA Amsterdam, Archief van het scheepstimmermans- en mastenmakersgilde, inv. nr. 1387 en 1389. Oak andere fondsen in Amsterdam
maakten deze ontwikkeling door. Zie: De Ridder, De Armenbossen, 60-61.
69 Wiskerke, De afschaffing der gilden in Nederland, 232-236.
70 NEHA, Bijzondere Collecties, Documentatieverzameling van H.G. Schuddebeurs betreffende het verzekeringswezen 1720-1956, in v. nr. I 03 : Register betreffende onderlinge fondsen in
Nederland.
71 Ibidem.
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(Code Penal) het oprichten van beroepsorganisaties juridisch belemmerd. 72 De
ontwikkeling dat een steeds groter dee! van de sociale voorzieningen door
fondsen met algemeen lidmaatschap werd aangeboden, was al in de achttiende
eeuw begonnen. De afschaffing van de gilden betekende in feite een versnelling en bezegeling van dit proces. Beroepsorganisaties waren na 1820 eerder
uitzondering dan regel. Het zou tot de tweede helft van de negentiende eeuw
duren voordat nieuwe initiatieven van beroepsgenoten op grote schaal een
kans kregen.

7. Tot besluit
Ruim twintig jaar van politieke strijd op centraal en plaatselijk niveau was
nodig geweest om de gilden definitief op te heffen. De gevolgen van de afschaffing waren groot. De activiteiten van de gilden die zo diep ingrepen in
de sociaal-economische verhoudingen waren stopgezet of werden anders georganiseerd. De afschaffing van de gilden was dus niet zozeer een politieke
gebeurtenis, alswel een onderdeel van een omvangrijk maatschappelijk
transformatieproces.
De overheid slaagde er maar ten dele in regelingen te treffen voor de onmisbaar geachte functies van de ambachtsgilden. Voor de functies als het controleren van maten en gewichten en het transport van personen, voedsel en brandstof werden betrekkelijk gemakkelijk oplossingen gevonden, hoewel dit proces vaak meer dan een halve eeuw in beslag nam . Grote problemen leverde
het voortzetten van de belangrijkste private functie van de gilden op, namelijk
het aanbieden van sociale voorzieningen. De overheid was niet in staat deze
zelf te organiseren. De vele, vaak tegenstrijdige maatregelen die zij nam, vormen een illustratie van dit onvermogen.
Toen in 1820 de gildefondsen werden geliquideerd konden de uitkeringen
slechts in enkele plaatsen en in beperkte mate worden voortgezet. De enorme

72 De artikelen 291en292 van de Code Penal bepaalden dat voorde oprichting van verenigingen
goedkeuring van de overheid was vereist 'en onder zoodanige voorwaarden, als hetopenbaar gezag
zal goedvinden op te leggen'. Het oprichten van verenigingen van beroepsgenoten werd extra belemmerd door artikelen 414-416, betreffende het verbod van coalitien van patroons en werklieden.
Ni et eerder dan in 1848 werd met de grondwetsherliening het recht op vereniging en vergadering
erkend. Het coalitieverbod van beroepsgenoten werd pas bij de wet van 12 april 1872 ingetrokken.
Zie hierover de beschouwing in: Bijdragen tot de Statistiek van Nederland. Uitgegeven door de
Centrale Commissie voor de Statistiek. I. Statistiek der Arbeidersvereenigingen ('s-Gravenhage
1894), VIII-IX.
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vraag naar verzekeringen die hierdoor ontstond, moest worden opgevuld door
fondsen die op de vrije markt actief waren. Dit lukte slechts ten dele. Weliswaar werden er talloze nieuwe organisaties opgericht, maar een groot aantal
ervan was kwetsbaar en ging vrij snel weer failliet. De meeste van de vroegtijdig opgeheven fondsen boden weduwen- en wezenverzekeringen aan, waarvan het risico moeilijk waste berekenen. Alleen organisaties die de populaire
begrafenis- en ziekengeldverzekeringen verzorgden, bleven over het algemeen !anger in stand.
In de negentiende eeuw stonden de verzekeringsfondsen dan ook regelmatig
bloot aan forse kritiek. Volgens toenmalige wetenschappers, politici en sociaal
hervormers liet het financiele beheer van de verzekeringsfondsen te wensen
over. Beroemde wiskundigen als R. Lobatto liepen te hoop tegen wat zij noemden 'de gebrekkige inrigting en het slechte beheer der fondsen' .73 De kritiek
was in veel gevallen terecht. De meeste organisaties maakten geen gebruik
van beproefde actuariele technieken waarmee risico's konden worden berekend. Bij veel fondsen werden reserves tamelijk willekeurig gevormd en sommige werkten er zelfs helemaal niet mee. De vele initiatieven die gedurende
de negentiende eeuw tot stand kwamen om de organisatie van de voorzieningen te verbeteren, waren een reactie op het slechte functioneren van veel verzekeringsfonden.
Natuurlijk waren niet alle problemen terug te voeren op het afschaffen van
de gilden. Het staat echter vast dat de gilden dusdanig belangrijk waren voor
de sociale zekerheid, dat de vraag in welke mate de afschaffing leidde tot een
neergang van de sociale voorzieningen cruciaal is. Lopend historisch onder74
zoek probeert op deze kwestie een antwoord te geven.

73 Zie onder andere R. Lobatto, Beschouwing van den aard, de voordeelen en de inrigting der
maatschappijen van levensverzekering; bevattende tevens eene verklaring der ware gronden van
berekening tot het ontwerpen van duurzame weduwen-fondsen (Amsterdam 1830)
74 Hierbij doe! ik op het samenwerkingsproject tussen het IISG en de Erasmus Universiteit Rotterdam om te komen tot een geautomatiseerd overzicht van alle organisaties die sinds de middeleeuwen in Nederland onderlinge voorzieningen hebben aangeboden. Het project staat onder leiding van Prof. dr. Jan Lucassen (IISG) en dr. Loes van der Valk (EUR). Daarnaast vinden momenteel bij het IISG twee promotie-onderzoeken over onderlinge verzekeringen plaats. Sinds I
september 1992 verricht ikzelf een onderzoek naar onderlinge arbeidsverzekeringen in de negentiende eeuw. De arbeidsverzekeringen in Nederland worden geanalyseerd en vergeleken met de
voorzieningen in Groot-Brittannie en Duitsland. Een vergelijkbaar onderzoek wordt sinds I december 1993 uitgevoerd door Sandra Bos over de verzekeringsaspecten van het Nederlandse gildewezen in internationaal verband gedurende de zeventiende en achttiende eeuw.

IV

'Men segt, dat hier so een gilde is ... '
Semi- en buitenstedelijke gilden in NoordwestOverijssel in de zeventiende en achttiende eeuw
F.D. ZEILER

In de winter van 1791 beklaagde Hubert Pinguele, schout van Oldemarkt,
zich bij de drost van Vollenhove over de onvriendelijke manier waarop hij
door de bevolking werd bejegend. 1 Er waren kort tevoren zelfs opstootjes
geweest, waarbij zijn glazen waren gesneuveld, maar afgezien daarvan ondervond hij ook in het algemeen bitter weinig medewerking en respect. Ter
illustratie van die dwarsliggerij gaf hij in zijn brief een uitgebreide beschrijving van het 'gehaspel' rond het kleermakersgilde. 'Men segt, dat hier so
een Gilde is, dog hoe dit in de wereld gekomen is, ofte hoe by mogelykheid,
sonder groot onregt der Ingesetenen, so een Gilde in stand gehouden kan
worden weete ik ook niet...' Nu speelden politieke tegenstellingen in deze
jaren onmiskenbaar een rol; de Prinsgezinde Pinguele moest zich staande
proberen te houden temidden van een Patriotsgezinde bevolking. Toch is
zijn verbazing niet geheel onbegrijpelijk. Oldemarkt was tenslotte geen stad.
Hoe kon er dan sprake zijn van zo'n typisch stedelijk verschijnsel als een
kleermakersgilde?

Rijksarchief in Overijssel (RAO), Huisarchief De Berg 608.
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1. Algemene karakteristiek van Noordwest-Overijssel in de zeventiende

en achttiende eeuw
Oldemarkt behoorde tot de kleinere economische centra van NoordwestOverijssel. Het was zeker meer dan een dorp; sinds het begin van de vijftiende eeuw was het een belangrijk centrum voor de boterhandel. Het betrok
zijn waren vooral van de grensstreek in Friesland en exporteerde deze naar
Amsterdam, de grotere Friese steden en zelfs naar Engeland. Dit had de
plaats, gelegen aan het Mallegat vanwaar men de Linde opvoer naar Kuinre
en verder, een semi-stedelijk karakter gegeven. Onder de inwoners bestond
een zeker zelfbewustzijn, wat zich nog in de eerste helft van de negentiende
eeuw zou uiten in bepaalde burgerlijke conventies. 2
Kuinre, dat als een soort voorhaven voor Oldemarkt diende, had eveneens
stedelijke pretenties. 3 Het kon die met enig recht naar voren brengen, omdat
het lange tijd de centrumplaats van een semi-onafhankelijke heerlijkheid was
geweest. Deze was pas in het begin van de vijftiende eeuw onder militaire
dwang in het Oversticht ge"incorporeerd. Ook later zou Kuinre van enige strategische betekenis blijven, maar minder dan de 'fortressen' Blokzijl en Zwartsluis. Eerstgenoemde plaats lag aan de uitloop van het Steenwijkerdiep en
aangezien Steenwijk, het oude kerkelijke centrum van het derde kwartier van
Overijssel, tevens het belangrijkste regionale marktcentrum was, straalde
daarvan heel wat af op zijn voorhaven. Bovendien werd de uitvoer van turf in
toenemende mate van belang, al profiteerde Zwartsluis daar het meeste van.
Deze plaats kende als enige een eigen industrie, die der kalkbranderij . In de
loop van de achttiende eeuw nam het aantal kalkovens toe tot 22. De kalkbranders, die hun schelpen onder meer via het Noordhollandse Akersloot betrok4
ken, opereerden kort na 1770 als een soort consortium.

2 Zo duidde men de weidegronden tangs de Linde aan als 'stadsweiden' en betitelde men zichzelf als 'burgers'. Een studie over de voormalige gemeente Oldemarkt van de hand vanJ. ten Hove
en schrijver dezes is in voorbereiding en zal naar verwachting in 1996 warden gepubliceerd.
3 Js. Mooijweer, 'De 'status' van Kuinre, Blokzijl en Zwartsluis gedurende hetAncien Regime' ,
in: Overijsselse Historische Bijdragen 107 ( 1992), 115-144.
4 In 1771 klaagt een drietal ondernemers over de kwaliteit van de geleverde schelpkalk (Regionaal Archief Alkmaar, OA Akers loot 25). Het jaar daarop wordt een verzoek van ' de twintig
kalkbranders aan de Zwarte en Nieuwe Sluis' om een exclusief octrooi voor hun 20 ovens door
de Staten van de hand gewezen (RAO, Archief Staten van Overijssel 320-326, Register op de resoluties van Ridderschap en Steden onder 'Octrooij en', 9 maart 1772). Vgl. J. ten Hove, 'S luizen,
turf en scheepvaart' In: G.J. van Kolmeschate et al., Een groot en deftig dorp; Zwartsluis tot I 800
(Kampen, 1991)78-139.
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Het bestuurlijk centrum van het kwartier, Vollenhove, had economisch gezien het minst in te brengen. Behalve de drost woonde ongeveer tweederde
van de stemhebbende adel binnen de stad. Naast het te verwachten aantal renteniers vond men er ook een groep vissers, wier bedrijf in de negentiende eeuw
nog in belang zou toenemen. 5
Gedurende de Republiek hebben met name Kuinre, Blokzijl en Zwartsluis
getracht een hogere status te bereiken en bovendien hun politieke invloed binnen het gewest te vergroten. 6 Het een is al evenmin als het antler gelukt; ook
plaatsen met een officiele stadsstatus waren uitgesloten van deelname aan de
Staten, die door de Iandadel en de drie grote steden Kampen, Zwolle en Deventer werden gedomineerd. Wat de juridische bekrachtiging van hun economische positie betreft lijken de 'kleine vier' van Noordwest-Overijsel eenvoudig te laat te zijn gekomen. Een marktprivilege als dat van Oldemarkt was het
enige wat nog bereikt kon worden; een volledig stadsrecht zat er in de vijftiende eeuw al niet meer in. Van een stagnatie in de economische ontwikkeling is
nadien overigens geen sprake. Hoewel het belang van de turfwinning groeide
ten koste van dat van het gewone boerenbedrijf en ook de afhankelijkheid van
de rijke Hollandse steden hiermee groter werd, zijn er v66r de tweede helft
7
van de negentiende eeuw geen tekenen die wijzen op een marginalisering.
Vooral de uitbreiding van de binnenscheepvaart, waarover we straks nog nader
komen te spreken, wijst op een levendige uitwisseling van goederen en diensten. Voor turf, vee, zuivel en hooi werden in het algemeen goede prijzen
gemaakt en zelfs na de jaren van runderpest lijkt men er weer vrij snel bovenop
te zijn gekomen. Het feit dat ook in vrijwel volledig agrarische gemeenschappen als Wanneperveen-Dinxterveen en Giethoorn jaarmarkten werden opge8
zet, lijkt een bevestiging van de economische vitaliteit van het gebied.
Gedurende een groot deel van de zeventiende en achttiende eeuw lagen de
politieke machtsverhoudingen ook in Noordwest-Overijssel, formeel gezien,

5
A.J. Mensema en Js. Mooijweer, Havezathen van Vollenhove, Marxveld, Oldenhof
en Oldruitenborgh (Zwolle, 1989).
6 Als noot 3.
7 B.H. Slicher van Bath, Een samenleving onder spanning. Geschiedenis van het platteland in
Overijssel (Assen, 1957/ Utrecht, 1977). De demografische gegevens in de tabellen opp. 59 laten
een bevolkingsstijging zien van circa 65% tussen 1675 en 1764 en vervolgens een verdubbeling
tot 1890, waarna een, overigens tijdelijke, terugval volgt. Analyse van de gegevens met betrekking
tot Oldemarkt heeft aangetoond, dat deze demografi sche tendens zich ongeveer twintig jaar na
het begin van de economische stagnatie begon af te tekenen.
8
Register van resoluties (als noot 4), 20 maart 1635 (Wanneperveen-Dinxterveen) en 23 november 1791 (Giethoorn).
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9

volstrekt vast. Wat binnen het gewest als geheel gold, was echter niet op alle
drie kwartieren in gelijke mate van toepassing. In de praktijk had de landadel
het in Twente voor het zeggen en domineerden de 'drie steden' Salland, maar
in het derde kwartier was er in feite niet een bepaalde groep die het overwicht
had. Naast de 'residentie' Vollenhove met zijn grote aantal stemhebbende
adellijke inwoners trachtten onder meer ook de twee grootste 'kleine steden'
10
Steenwijk en Hasselt hun partijtje mee te blazen. Dat gaf de drost van Vollenhove waarschijnlijk een grotere vrijheid van handelen, zowel in bestuurlijk-juridische als in economische aangelegenheden. Vrijwel alle teruggevonden gi ldebrieven, veerrechten en and ere octrooien uit de zeventiende en vroege
achttiende eeuw zijn door de drost bevestigd dan wel uitgevaardigd; slechts
weinige daarvan zijn mede door de Staten gefiatteerd. Uit de bepalingen over
geschillen, boetes en beroepsprocedures blijkt dat de drost zich op dit terrein
eenvoudig als het hoogste gezag beschouwde. Dat is hem lange tijd ook niet
betwist. Tot omstreeks 1765 het vraagstuk van de 'souvereiniteit' opnieuw de
kop opstak.
De souvereiniteitskwestie had de gemoederen vooral in de eerste decennia
11
van de zeventiende eeuw behoorlijk verhit. Inzet was toen onder meer de
bevoegdheid over de geestelijke instellingen, die na de Hervorrhing genaast
waren, en vooral over het bijbehorende goederenbezit. Terwijl de steden zich
beriepen op het feit dat de meeste van deze instellingen binnen hun territoir
lagen en daar door de eigen burgers waren gesticht en begiftigd, hielden de
Staten (en met name de Ridderschap) vol dat hen als souvereine macht in
Overijssel het bewind toekwam over dergelijke overblijfselen uit de landsheerlijke tijd. Het conflict eindigde na een langdurige patstelling pas in 1663
in een compromis, waarbij in het algemeen de buiten de stadsmuren gelegen
instellingen aan de Staten werden toegewezen. Het conflict met de drost van
Vollenhove over de 'octrooien', een eeuw later, lag in eenzelfde sfeer en had
12
trouwens incidenteel al een rol in de discussie gespeeld. Aanleiding was nu

9 A.J. Mensema en A.J. Gevers, ' De Staten al s Souvereinen van Overijssel ' In : E.D. Eijken et
al., lnalle stat en. Vierhonderdjaar provinciaal bestuur van Overijssel (Zwolle, z.j. [ 1978]), 31-75.
I 0 De stad Hasse It en het achtergelegen hoogsc houtambt (het huidige Staphorst en Rouveen)
namen territoriaal een wat tweeslachtige positie in. Officieel werden zij tot Salland gerekend, maar
in verschillende opzichten waren zij sterk met Vollenhove verbonden . Zo stelde de Vollenhover
drost de hoogschout aan.
11 De souvereiniteitskwestie wordt door Mensema en Gevers beschreven op de pp. 45-49, waarbij onder meer ook de stadhouderlijke octrooien aan Blokzijl (o.a. waagrecht, 1594) en Wanneperveen-Dinxterveen (schippersgilde, 1635) aan de orde komen.
12 De meeste gegevens over de tussen 1765 en 1778 gevoerde politiek zijn te vinden in het in
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de verstrekking vanwege de drost van een gildebrief aan de kramers van Zwartsluis. Bij resolutie van 17 april 1765 werd deze 'geannuleert en gecasseert' en
werden bovendien alle drosten tot het geven van dergelijke octrooien onbevoegd verklaard. Dit verbod was ten aanzien van de Twentse en Sallandse
bewindvoerders onnodig; het enige competentiegeschil <lat zich binnen deze
kwartieren afspeelde werd uitgevochten met de burgemeesters van Oldenzaal,
die zich in 1768 verstoutten een octrooi te verlenen voor het zetten van een
pel- en oliemolen. Nadat de drost van Vollenhove opnieuw op de vingers was
getikt vanwege het onbevoegd verlenen van een privilege voor het veer van
Wanneperveen op Blokzijl, deed hij zijn beklag bij stadhouder Willem V.
Ridderschap en Steden, in dezen om advies gevraagd, antwoordden op 20
oktober 1769 'dat aan niemand, dan aan hun, als souveraine staaten deezer
Provincie, 't geeven van octrooijen competeerd'. Vervolgens betoonden zij
'hun uiterste ongenoegen .. . over het gehouden gedrag van voorn. Drost' en
verzochten Zijne Hoogheid 'om denzelven niet alleen van de hand te wijzen
maar Hem daar en boven te gelasten van Hoogstdezelve in het toekomende
met zulke ongefundeerde klagten, en oneerbiedige schriften niet meer lastig
te vallen.'
De stadhouder sloeg dit ad vies niet in de wind en met zijn formele bekrachtiging van het standpunt van de Overijsselse Staten was de weg vrij voor een
actief optreden. Bij publicatie van 7 april 1770 gelastten Ridderschap en Steden op de komende landdag alle nog niet door hen bevestigde octrooien van
gilden en andere privileges in te leveren, 'bij poene, <lat dezelve anderzints
zullen worden voor gecasseert, en gestelt buiten effect.' Hieraan is voorzover
we kunnen nagaan door alle buitenstedelijke gilden in het drostambt Vollenhove gevolg gegeven. De binnengekomen brieven werden door de Commissie
tot de Octrooijen nauwkeurig bekeken, vergeleken en voorzien van wijzigingen en aanvullingen . De laatste waren uiteraard vooral bedoeld om de bevoegdheden van de drost te beperken en die van de Statenjuist te beklemtonen.
In de meeste gevallen werden de privileges op basis van het eindadvies van
de commissie in 1778 erkend. Aldus werd inhoudelijk alsnog ingestemd met
de beleidslijn, die de drosten gedurende bijna twee eeuwen in hun Noordwestoverijsselse kwartier hadden gevolgd.

noot 4 genoemde register op de resoluties (onder 'Octrooijen' en 'Gilden en Veeren ' ). Dossiers met gildebrieven bevinden zich in RAO, Statenarchief 953-955 en 1551-1554; voor enkele
vroeg 1Sde-eeuwse kwesties kan men terecht in het Archief van het Drostambt Vollenhove 26
(oud 2691).
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2. De afzonderlijke gilden: kleermakers en schoenmakers
Pinguele had dus ongelijk. De door hem zo gewraakte kleermakers hebben
wel degelijk hun brief gehad, ook al werd hem de inzage daarvan geweigerd.13 De oudste versie dateerde van 1712, de herziening was van 1778.
Hoewel de algemene bepalingen over toelating, leertijd, meesterproef, weren van concurrentie, verkiezing van olderluiden en voorkoming van twist
ongeveer dezelfde waren als die van vergelijkbare gilden, kwamen er ook
regels in voor die ingegeven lijken te zijn door de specifiek plaatselijke situatie. Zo zou slechts half geld worden gerekend 'indien een vrouw of vrijster het voornoemde Gilde wilde winnen'. Dat van deze mogelijkheid gebruik is gemaakt blijkt uit de beroepen in 1795, waaronder men naast vijf
kleermakers ook vier 'naaisters' aantreft, die vrijwel zeker bij het gilde waren aangesloten. Trouwens, de diakonierekeningen vermelden tussen dejaren 1778-1795 zesmaal een bedrag in verband met toetreding tot het snijdersgilde; zoals gebruikelijk was de helft van de te betalen som bestemd
voor de armenkas. Ook op dit punt was de bokkige schout in 1791 dus
enigszins bezijden de waarheid: 'Verscheiden kleermakers souden sig hier
nog wel willen neersetten, dog sy sien tegen de costen om 't Gilde te winnen, en dikwyls hebben sy so veel niet.' Wei kan het zijn, dat het door hem
gesignaleerde gebrek aan goede kleermakers juist in die jaren nieuwe vakIieden naar Oldemarkt heeft gelokt.
De kleermakersgilden in Kuinre en Zwartsluis stamden beide uit de zeven14
tiende eeuw. De brief aan Kuinre werd in 1682 door de drost verleend en uit
de formulering van het eerste artikel mogen we opmaken, dat er werkelijk
sprake was van een oprichting: ' ... dat in dit Gilde begreepen zullen zijn alle
Burgeren en Inwoonderen, zoo tegenwoordigh binnen de Heerlijkheid Cuijnre
zijn woonende die het kleermakers amptexerceeren.' De keurdag was dezelfde
als die van het aangrenzende Oldemarkt, te weten 2 februari (Maria Lichtmis ),
maar verder komen de regels niet zodanig overeen dat we beide brieven tot
een en hetzelfde voorbeeld kunnen herleiden. Dat is evenmin het geval voor
de kleermakers van Zwartsluis, die hun privilege al in 1648 hebben ontvangen.
Zij kwamen bijeen op Sint Jan in de zomer (24 juni) en hadden bepalingen die
enigszins grootstedelijk aandoen, zoals de schenking van een 'tinnen mengelen' bij de intrede en het expliciet verbod op 'vegten, kijven ofte schelden.'

13 RAO, Staten 1552; Reg. res . R&S (1791); Volkstelling 1795; als noot I. Oud-archiefIJsselham (OAIJ),481, 614en 650.
14 RAO Staten 1552 en 1553; Reg. res. R&S (1791, 1794); DA Vollenhove 26.
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Tamelijk modern oogt het verbod op illegale naaiateliers (artikel 7): ' ... zullen
de Gilde meijsteren neffens de pander met kennisse der Borgemeesteren mogen gaan visiteeren zodanige Huijsen, ahyaar zij vermoeden eenige ongeadmitteerde knegten ofte meysters t'zij ook Ruiter ofte Soldaat te arbeiden .. .'
Weliswaar komt een dergelijke bepaling ook in de gildebrief van Oldemarkt
voor, maar de Sluiziger omschrijving lijkt toegesneden op de situatie in een
plaats, waar de aanwezigheid van een garnizoen specifieke problemen opriep.
Aan het einde van de achttiende eeuw is nog een poging gedaan, de gildebepalingen mede van toepassing te verklaren op het nabijgelegen Nieuwesluis.
Een verzoek daartoe is echter door de Staten afgewezen.
De enigszins verwante beroepsgroep der schoenmakers deed zich gelden in
Oldemarkt, Zwartsluis en Blokzijl. 15 In eerstgenoemde plaats was in de jaren
1712-13 kwestie over hun 'gepretendeerde gilde' voor de drost van Vollenhove; als bewijsstuk had secretaris Langenhart een 'copia uit de schoenmakersbrief' gemaakt. In het aangrenzende Paaslo stelde men desgevraagd echter
'<lat zij haar schoenen, muijlen, leersen etc. moogen laten maken in wat stad
of dorp waar <lat 't haar gelegen komt.' Niettemin bekrachtigde de drost de
brief op 11 november 1713 voor het gehele schoutambt (dus ook voor Paaslo ).
Ook in <lit geval vinden we na de bevestiging van het privilege vanwege de
Staten in 1778 een instroom van nieuwe Ieden. In de diakonierekeningen tot
en met 1795 vonden we ten minste viermaal een bedrag opgenomen voor het
winnen van het schoenmakersgilde. Ook tot deze organisatie konden vrouwen
toetreden, al gaf dat bij de schoenlapster Judikje van Els omstreeks 1792 enige
commotie. Bij de volkstelling van 1795 bleken in Oldemarkt twaalf schoenmakers te wonen, onder wie Judikje en twee andere vrouwen. In Nieuwesluis
bestond in die tijd blijkbaar een los van Zwartsluis functionerend schoenmakersgilde, doch combinatie van beiden werd door de Staten niet toegestaan.
Anders dan bij de kleermakers bestaat het vermoeden, dat de gildebrieven
van de schoenmakers in alle drie plaatsen teruggaan op een en hetzelfde voorbeeld. Die van Zwartsluis en Blokzijl zijn iets ouder, respectievelijk van 1686
en van 1696, maar de overeenkomsten zijn evident. Enkele verschillen vinden
we in de formulering van het verbod op 'het afdekken van ' t versturvene vee'
(dat was voorbehouden aan een officiele functionaris, de zogenaamde roodschilder), de keurdag (I februari in Zwartsluis en Blokzijl, 29 september in
Oldemarkt) en de doorbreking van het monopolie (oude schoenen mochten in
Oldemarkt buiten het gilde worden gelapt). Een werkelijk lokale traditie was
de meesterproef, een verschijnsel dat we trouwens bij vrijwel alle beroeps-

15 Als noot 14.
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groepen aantroffen . In Oldemarkt bestond deze uit 'een paar vrouwen schoenen met polevij (peluw?) op de breedte van een scheepjesschellink', in Zwartsluis uit 'een paar leersen, mans howties (houtjes) schoenen, en vrouwen howties schoenen ', in Blokzijl uit 'een paar klickers of leersen'.

3. Bakkers en kramers
Bakkersgilden bestonden in de achttiende eeuw in ieder geval in Kuinre,
Blokzijl en Zwartsluis - laatstgenoemde plaats inclusief Nieuwesluis. 16 Die
van Kuinre vroegen omstreeks 1778 'continuatie van hun gilde'. De oude,
ongedateerde brief werd bijgevoegd. Het taalgebruik ervan doet hier en daar
zeer archa'isch aan ('gildemeester in der tijd', 'een maaltijd Eeten'), zodat
we mogen veronderstellen dat aan de betreffende artikelen ten minste een
zestiende-eeuwse tekst ten grondslag heeft gelegen. Aan de andere kant
werd ook hier rekening gehouden met plaatselijke omstandigheden . Zo gold
de gebruikelijke bepaling, dat brood door de bakkers aan huis moest worden
verkocht niet voor de buitengebieden, te weten Blankenham en het Rondebroek.
Wilden Kuinder bakkers hun brood zo ver als Blokzijl slijten, dan dienden
zij dit aan gildeleden van de fortresse zelf over te laten. Dat althans bepaalde
de brief die hier door de drost in 1676 was verstrekt en ruim een eeuw later
door de Staten werd bekrachtigd. Dat de status van Blokzijl toch we! een wat
hogere was, blijkt bijvoorbeeld uit de gedetailleerder uitwerking van de reglementen. Zo werd bepaald, dat koekbakkers die tevens brood en weggen bakten
mede het gilde moesten winnen, en zij die lieten bakken om uit te venten het
halve gilde alsmede het winkeliersgilde. Dat laatste gold ook voor bakkers die
rogge, weit of meel los verkochten. De winkeliers op hun beurt mochten 'bisschuit, grutten en tarwen-meel, koek en hamburger-broodt' vrij verkopen,
maar voor gewoon en klein roggebrood, weggen ofbollen (witbrood) dienden
zij een jaarlijkse bijdrage in de kas van het bakkersgilde te storten. Van een
zekere inhaligheid - of moeten we zeggen: van grote welvaart?- getuigden
de voorwaarden waarop een buitenman het gilde kon winnen. Behalve tien
gulden ineens zou de aspirant moeten leveren 'een half mudde rogge aan
broodt, gebakken voor den arm en, een leeren em mer, om in tijd van noot tegen
den brandt te gebruijken, een halve tonne goet bier, met een ham en een goede
zoode visch, mi ts ook tot een proeve doende, dat hij zal bakken gesneden en
16 Als noot 14 (Reg. res. R&S mede 1781 ).
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ongesneden wittebrood, kleen roggen, Tarwenbrood en een Steur.' De meest
stadse bepaling uit de keur, de verplichting aan iedere gildebroeder om 'een
goet roer met een rappier of deegen' te hebben, werd bij de herziening in 1778
geschrapt.
De gildebrief voor de bakkers van Zwartsluis schijnt oorspronkelijk, in 1653,
mede voor Wanneperveen en Dinxterveen te hebben gegolden. 17 Een nieuw
privilege van 1752 beperkte zich nadrukkelijk tot de fortresse zelf en Nieuwesluis, waarvan de gelijkberechtiging in 1781 nog eens door de Staten werd
bevestigd. De opzet ervan doet meer denken aan de kleermakers- en schoenlappersreglementen dan aan die van de vakbroeders elders in het kwartier van
Vollenhove. De verwijzing naar de broodzetting, de geschatte gemiddelde
marktprijs voor broodgraan die in Steenwijk of Zwolle werd vastgesteld en
die bijvoorbeeld ook in Oldemarkt werd gevolgd, doet tamelijk dorps aan.
Moeten we het streven van de Oldemarkter bakkers tegen het einde van de
eeuw zien als een poging om zich daarvan te emanciperen? In 1788 is op hun
rekest om zich in een gilde te mo gen verenigen door de Staten gunstig beschikt.
Uit geen enkele bron hebben wij echter kunnen opmaken dat dit nog heeft
gefunctioneerd. Misschien was de beroepsgroep toch te gering in aantal; in
18
1795 telde het dorp zes bakkers.
Onder de kramers van Zwartsluis valt eenzelfde tendens waar te nemen.
Waren hun vakgenoten elders opgeklommen tot 'winkeliers', hier waren zij
in 1752 niet meer dan standhouders op de jaarmarkt, die (evenals bijvoorbeeld
in Oldemarkt) van overheidswege aan vaste regels waren gebonden. Hun streven zich tot een eigen gilde te verenigen vormde zoals we zagen in 1765 de
aanleiding tot het ingrijpen van de Staten. Daarna wordt van het initiatief niets
meer vernomen. Blokzijl onderscheidde zich weer duidelijk van de andere
plaatsen. Uit de zojuist aangehaalde passages met betrekking tot het bakkersgilde bleek al, dat ook de detailhandel zich in gildevorm had georganiseerd.
In feite betrof het een verkoopmonopolie buiten de donderdagse weekmarkt;
alleen dan was het aan niet-Blokzijligers toegestaan vrijelijk, doch 'by kleyne
perceelen' te verkopen . Een oprichtingsdatum van het gilde is niet bekend (het
bestond in ieder geval al in 1709), maar het lijkt erop dat het tot stand is
gekomen op initiatief van een aantal andere gilden gezamenlijk. De vervlechting met het bakkersgilde was niet de enige; 'alle Bakkers, Timmerlieden,
Metzelaars, Schoenmakers, en die negotie van binnenstaande whare mogten
oefenen' dienden zich mede bij het winkeliersgilde aan te sluiten. In 1794 is

17 W.J. Formsma, De oude archieven der gemeente Hasselt (Assen, 1959) inv.nr. 946.
18 Reg. res. R&S ( 1788); Staten 5365.
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een poging gedaan om het venten langs de huizen tegen te gaan. Het winkeliersgilde vroeg daartoe een strengere interpretatie van de betreffende bepaling
in hun in 1778 bekrachtigde octrooi: ' ... dat het rondloopen binnen de Fortres
met winkel- of koopmansgoederen finaal verboden zij, en den verkoop alleen
op de Markt of in de Herbergen mag geschieden.' Het 'omgaan' was in die
tijd vele stadsgilden een doom in het oog, maar de Staten waren in dit opzicht
19
liberaler gezind en wezen het verzoek af.

4. Glazemakers en timmerlieden
In 1789 vroegen de ververs, glazemakers, smeden en kuipers van Blokzijl
de Staten om een octrooi of gildebrief.2° De in totaal acht aanvragers klaagden over de toenemende concurrentie van vreemdelingen, die 'op hun eigen
authoriteit, zonder onder een baas te staan, het zij om te verwen of te kuipen'
werk aannamen en direct na voltooiing daarvan vertrokken met hun verdiensten
'zonder eenen duit aan burgerlasten te betalen.' Voor hun eigen reglement
hadden ze de gildebrief van Vollenhove als voorbeeld genomen, waar blijkbaar dezelfde combinatie van beroepen in een organisatie zat - met, gezien
het feit dat de keurdag op St. Eloy vie!, de smeden als kern. Het is niet waarschijnlijk, dat hun roep nog gehoor heeft gevonden, evenmin als die van
timmerlieden en metselaars van Kuinre en Blankenham enkele jaren later.
Daarvoor waren de tijden te zeer veranderd. In Oldemarkt bijvoorbeeld, dat
met zijn boterhandel toch heel wat te kuipen moet hebben gehad, was de vatenmakerij een door een reglement op de botervaten beschermd familiebedrijf. In 1795 woonden er vier kuipers in het dorp, Klaas Cornelis Koning en
zijn zoons Cornelis, Jan en Willem Klasen Koning. Zij behoorden tot de opkomende burgerklasse, wat blijkt uit hun nevenactiviteiten in de handel en
uit het feit, dat twee van hun nazaten het in de negentiende eeuw tot burge21
meester van Oldemarkt zouden brengen.

19 Reg. res. R&S (1794). Over het probleem van het venten, zie C. Wiskerke, De afschajfing
van de gilden in Nederland (Amsterdam, 1938). Op 110-112 wordt een petitie van de Zwolse gilden
behandeld, waarin deze fulmineren tegen 'vreemde pakkendragers' van het platteland.
20 RAO Staten 1554 (Blokzij l); Reg. res. R&S (1792, Kuinre en Blankenham).
21 RAO, Volkstelling 1795. Klaas Koning, wiens vader reeds lid van de raad was geweest, werd
in 1829 totburgemeesterbenoemd en in 1856 in deze functie opgevolgd doorzijn zoon Jan Koning.
Deze vertrok in 1865 om een functie te aanvaarden bij de arrondi ssementsrechtbank in Heerenveen.
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Anders lag het met de timmerlieden in Blokzijl en Zwartsluis. 22 Ook hier
was sprake van gecombineerde gilden; terwijl in laatstgenoemde plaats de
timmerlui vergezeld werden door houtkopers, kistemakers, blokmakers
(scheepstimmerlieden of mastemakers), metselaars en kuipers, beperkte het
Blokzijliger gilde zich tot de beide bouwambachten plus de kistemakers. De
oorspronkelijk uit 1647 daterende brief is een der meest gedetailleerde en tevens de enige, waarin afspraken over lonen en arbeidsverhoudingen expliciet
zijn vastgelegd. De werkdagen liepen van 's ochtends vijf tot 's avonds zes
uur en leverden in het voorjaar en de zomer voor een meester een gegarandeerd
daggeld van een gulden en vier stuivers op (in andere perioden minder). Het
gratis opleiden van de eigen kinderen en het elkaar uitlenen van knechten
troffen we in geen der andere gildebrieven aan. Even opmerkelijk is de bepaling, dat bij publieke aanbestedingen het werk door het plaatselijk bestuur ook
aan buitenlieden mocht worden gegund. De brief voor het Sluiziger gilde is
jonger (1684), maar veel traditioneler van opzet en inhoud. Net als bij de
kleermakers en schoenmakers verzochten de 'Ambachtslieden' van Nieuwesluis aan het einde van de achttiende eeuw aansluiting bij het gilde in Zwartsluis zelf. Dit werd hen door de Staten in tegenstelling tot beide andere beroepsgroepen we! vergund, maar er kwamen prompt klachten van de ingezetenen van Baarlo, enkele kilometers verderop aan het Meppelerdiep gelegen.
Daarop werd bepaald, 'dat het onlangs geoctroijeerde Timmermans-Gilde aan
de Nieuwe Sluis geen regt heeft, om die van Baarlo te beletten hunne gewone
Boeren timmerlieden te gebruiken.'

5. Schippersgilden
In verschillende Overijsselse steden behoorden de schippersgilden tot de
oudste beroepsorganisaties. Dat in Kampen bestond in ieder geval in 1387
23
en heeft zijn bestaan weten te rekken tot omstreeks 1890. Uit de officiele
naam, Sint Annen- of Rijnschippersgilde, kunnen we aflezen dat het oorspronkelijk de belangen van de binnenvaart behartigde. Omstreeks 1700
blijkt het te zijn veranderd in een organisatie van beurtschippers, die onder
bescherming van het stadsbestuur de vrachten volgens een toerbeurtsysteem

22 RAO Staten 1552 en 1553; Reg. res. R&S ( 1792).
23 Gemeentearchief Kampen , Archieven van gilden 19-26; de oudste stukken in dit archief van
het Schippersgilde stammen uit het vierde kwart van de zeventiende eeuw. Yergelijk echter OudArchief Kampen 2205, 'Ordonnantie up den Kervielschipperen ', 1588.
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verdelen. Niet alleen het verdwijnen van de internationale handelsvaart over
de IJssel zal deze ontwikkeling hebben bevorderd; ook het ontstaan van het
fijnmazige transportsysteem over water in de Republiek zal daaraan hebben
24
bijgedragen.
Zwartsluis, Blokzijl en Kuinre waren in dit systeem volop ingeschakeld. Zij
lagen aan het einde van respectievelijk het Meppelerdiep, het Steenwijkerdiep
en de samenvloeiing van de Kuinder met de Linde, waarmee grote delen van
Zuidwest-Drente en Zuidoost-Friesland konden worden bestreken. Tekenend
voor de ontwikkeling is ook het ontstaan van een binnenroute via de Arembergergracht, die Zwartsluis met het Steenwijkerdiep, en via de Wetering en
de Kalenbergergracht, die dit diep met de Linde verbond. Reeds in het midden
van de zeventiende eeuw kon hiervan gebruik worden gemaakt, al was de route
vooral geschikt voor kleine vaartuigen als bokken, pramen en punters.
In dit gebied vol waterwegen kwamen de schippersgilden dan ook tot grote
bloei. 25 In veel gevallen werd onderscheid gemaakt tussen de karveel-of grootschippers en de schuitevoerders of kleinschippers. Vooral de eerste onderhielden de beurtvaart en de veerverbindingen met de havens rond de Zuiderzee en
met grotere plaatsen in het binnenland. Vrachttarieven en veerreglementen
zijn soms in de gildebrieven verwerkt, soms als bijlage toegevoegd, terwijl
uiteraard ook octrooien voorkwamen voor schippers in plaatsen waar geen
gilde voor hen bestond, zoals Oldemarkt. Toch was ook dit in tenminste een
opzicht gelieerd aan een dergelijke organisatie, namelijk het karveelschippersgilde van de heerlijkheid Kuinre. In de oudste versie van hun brief, die tevens
de oudste is die we voor het platteland van het drostambt hebben aangetroffen
( 1597), werd ten aanzien van de vaart op Holland en de Eem bepaald dat 'de
Oldemerkers met haare Coopmanschap als vanouds dit vheer mede subject
zijn, zowel als de inwoonders van Cuinre.' Beurten, vrachttarieven en aan de
schepen gestelde eisen, zoals die ook in andere gildebrieven voorkwamen, zijn
pas bij de zeventiende- en achttiende-eeuwse ampliaties gedetailleerder uitgewerkt. Uitzonderlijk waren de bepalingen over de leertijd, voor schipperszonen tien jaar, voor 'een ander vrind' zes jaar, maar met betaling van het voile
admissiegeld.
De Kuinder karveelschepen dienden ten minste 70 bij 20 voet groot te zijn,
moesten voorzien zijn van twee 'berghouten' (vrachtruimten) en een 'bequa-

24 Cle Lesger, ' Intraregional trade and the port syste m in Holland, 1400- 1700' In: Karel Davids
en Leo Noordegraaf, The Dutch economy in the golden age (Amsterdam, 1993) 185-2 17.
25 RAO Staten 953-955 en 1552-1554; Reg. res. R&S (o.a. 1619, 1627, 1640, 1675, 1751 , 1773 ,
1788, 1792, 1793); DA Vollenhove 26. Vgl. Ten Hove, a.w.
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me' roef. Tevens mochten zij niet !anger dan zeven jaar geleden gebouwd zijn.
Voor oudere schepen, en voor vaartuigen van aspirant-leden, gold een inspectie door gildemeesters vergezeld van een meester-timmerman. In Blokzijl waren vergelijkbare regels van kracht. Het grootschippersgilde alhier verkreeg
zijn privilege van de drost in 1618 en zag dit in 1619 door de Staten bevestigd.
Opmerkelijk was de gelijkberechtiging van de Doopsgezinde schippers binnen
dit gilde, al moest deze door nadere uitspraken van Ridderschap en Steden in
1640 en 1675 worden bevestigd. Ook in de herziene versie van 1778 werd
nadrukkelijk bepaald, dat naast de twee gereformeerde gildemeesters twee
gecommitteerden uit de Mennonieten moesten worden aangesteld. De Blokzijliger schepen hadden ongeveer dezelfde voorgeschreven minimumgrootte
als die in Kuinre (70 bij 16 1/4 voet, drie berghouten), maar de ouderdomsbepaling was ruimer gesteld, namelijk op twaalf jaar. Eveneens werden de te
bezeilen havens met name genoemd, met de bijbehorende tarieven, speciaal
die voor runderen. Het goedkoopst, 21 gulden, was het vervoer van vee naar
Eembrugge 'mids dat de koopman de kosten van het oppaerden van de rievier
de Eem voor zyn reekening alleen moet betaelen zonder aen de vragt te korten.'
De grootschippers in de belangrijkste doorvoerhaven, Zwartsluis, hadden
hun gildebrief in 1620 ontvangen. En dan niet zoals gebruikelijk van de drost,
maar rechtstreeks van Ridderschap en Steden zelf. Niettemin hadden zij als
ieder ander hun stukken na 1770 ingeleverd; toen deze zeven jaar later nog
steeds niet terug waren gestuurd, drongen de bewindvoerders op behandeling
aan. Daarbij werd verzocht 'haar gilde brief, niet meede gelieven te reekenen,
onder die gilde brieven die ten plattelande, door de Heeren Landdrosten, respectievelijk sijn verleent.' De approbatie werd inderdaad in het voorjaar van
1778 verleend. Waarschijnlijk hebben de gecommitteerden tot de octrooien
de inhoud toch zorgvuldig met die van andere brieven willen vergelijken. Niet
het admissiegeld, hoewel dat met 60 gulden het hoogste was, zal problemen
hebben gegeven, en al even min de voorgeschreven maat, inrichting en ouderdom van de schepen (68 bij 16 voet, drie berghouten en een roef, niet ouder
dan negen jaar). Het zal vooral gegaan zijn om de toelating van hen die van
buiten kwamen, 'in 't Ampt van Hassell, op de Veene (Wanneperveen) of
elders', alsmede de verhouding tot de kleinschippers.
Net als in Kuinre bestond in Zwartsluis een afzonderlijk gilde voor de schuitevoerders, ook genoemd 'Tjalk- en geboeide praamschipperen'. De reglementen daarvoor waren in nauw overleg met de grootschippers vastgesteld en
laatstelijk in 1732 door de landdrost bekrachtigd. De Sluiziger kleinschippers
voeren vooral naar Holland en dienden duidelijk als aanvullend vrachtvervoer
op de karvelen. Hun Blokzijliger collega's, door de landdrost in 1707 geoctrooieerd, bezeilden alle plaatsen rond de Zuiderzee. Tegelijkertijd werd ook
op de kleine binnenwateren gevaren, al was de vaart op het directe achterland
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(Beulake, Giethoorn, Scheerwolde en Wetering) voor alle burgers vrij. Over
deze binnenvaart schreven de schuitevoerders in 1787 in hun rekest aan de
Staten onder meer, dat toen hun oude brief werd opgesteld 'de landerijen in
Calenberg, t Nederland en verdere landen, binnen gelegen, nog onopgebroken
en in zyn geheel lagen, en dat destijds, de vragten, door de vaarten en gragten
met kleine schuiten en vaartuigen voor geringe vragten en dagloonen gedaan
wierden, daar nu integendeel bij na iedereen zijn eigen punters en vaartuigjes
heeft, en de landen meest alle ontveent zijn.' Bovendien, aldus de requestranten, is het laadvermogen van de schuiten dermate vergroot dat zij bijna zoveel
kunnen vervoeren als de karveelschepen.
Illustratief is in dit verband de ontwikkeling in het schoutambt Wanneperveen en Dinxterveen .26 In dit gebied benoorden het Meppelerdiep was op initiatief van de gezamenlijke (turf)schippers een gilde opgericht, dat zijn officiele brief van de drost had verkregen op I 0 juni 1634. De Staten hadden deze,
na een aanvankelijke weigering in 1627, in 1640 bekrachtigd. Behalve handhaving van het monopolie stond ook de wederzijdse hulp en steun centraal;
bij 'swaricheit', verlies van of schade aan het schip zouden de gildebroeders
zoveel als mogelijk 'malcanderen dragen ende uytfoeren' . Anderhalve eeuw
later bleek het gilde 'in verval ( ... ) geraakt' en werden plannen gemaakt tot
heroprichting. Nu kwamen de plaatselijke turfmakers in actie. In een door 43
handen ondertekend rekest verzochten zij Ridderschap en Steden het verzoek
van de schippers niet te honoreren . Daarbij wezen ze op de ellendige situatie
in de turfwinning, vooral tengevolge van de allesverwoestende watersnood
van 1775, maar ook door tegenslagen als verhoging van allerhande belastingen
en een 'fatale brand' in het vo01jaar van 1785, die een groot aantal turfschuren,
met voorraad, in de as had gelegd. Volgens de requestranten was het geldende
systeem, waarbij Hollandse turfkopers eenmaal per jaar ter plaatse inkochten
en redelijke prijzen boden, verre te verkiezen boven een hernieuwd vervoersmonopolie voor de plaatselijke schippers. Trouwens, oprichting van een gilde
was 'iets 't welk meermalen getenteert zijnde altijd is blijven steeken .. .'
De tegenpartij had zich echter terdege voorbereid en wist bovendien de tekenen des tijds te verstaan. In het verzoek werd niet alleen verwezen naar de
bestaande tjalk- en praamschippersgilden van Blokzijl en Zwartsluis, maar
werd meer dan ooit de nadruk gelegd op de zo noodzakelijke onderlinge hulp.
Met name op de Zuiderzee waren de risico's van ijs, on weer en andere ongemakken te groot geworden voor de individuele schippers. Hoofddoel was deze
'eenparig te helpen draagen, contribueerende ieder daartoe een egaale positie.'

26 RAO Staten 953-955.

ZEILER SEMI- EN BUITENSTEDELIJKE GILDEN IN NW-OVERIJSSEL

105

Men vermeed dan ook de oude terminologie en sprak van een 'Maatschappije
of Societeit' met 'Directeuren' in plaats van gildemeesters (al verried de omschrijving van keurdag als 'St. Pauli ' en de afdracht als 'Gilde-geld ' nog de
macht der gewoonte). De scholtus kon in het vroege voorjaar van 1786, na
beraad met betrokkenen, dan ook niet anders dan adviseren tot erkenning van
de beoogde 'Maatschappije of Gilde' over te gaan. De enige beperking betrof
de actieradi us van de onderlinge hulp: niet verder dan Schokland, Kuinre,
Deventer en Zwolle. Wie verder voer en daar aan de grond liep of andere
schade ondervond, kreeg maximaal 50 gulden uitgekeerd.

6. Conclusie
Gedurende een groot dee! van de zeventiende en achttiende eeuw kon de
kwartierdrost van Vollenhove met betrekking tot gilden en aanverwante zaken een autonoom beleid voeren. Het statenbesluit van 1765 heeft hieraan
we! de jure, maar niet de facto een einde gemaakt. Hoewel de 'souvereiniteitskwestie' in dezen enige overeenkomst vertoont met de na de omwenteling van 1795 gestelde vraag, wie competent was in gildezaken 27 , was deze
toch in de eerste plaats intern-Overijssels van aard. Inhoudelijk ging het om
hervorming, niet om afschaffing van de betreffende gilden, een streven dat
in de eerste jaren van de Bataafse Republiek ook elders in den lande opgeld
zou doen. De meeste gilden in de Noordwesthoek wisten zo hun bestaan, al
dan niet legaal, te rekken tot het einde van het ancien regime en wat de veeren beurtschippers betreft vaak aanzienlijk !anger. De schippers van Wanneperveen en de winkeliers van Blokzijl wisten bovendien in te spelen op
nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Intussen toont de verbreiding van
het gildesysteem over semi-stedelijke of pure plattelandsnederzettingen, dat
al in de zeventiende eeuw de economische macht van de steden begon te tanen. Voor de ontwikkeling van de textielindustrie in Oost-Nederland was
dat reeds !anger bekend. Het blijkt echter ook op te gaan voor het van turf en
zuivel levende kwartier van Vollenhove.

27 Wiskerke a. w., 90 e. v.
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Bijlage 1: Overzicht van de stichtingsjaren en/of oudste vermeldingen
1597
1619
1620
1627
1647
1648
1653
1676
1682
1684
1696
v66r

1700

1707
v66r

1710
1712
1713
1765
1781
1788
1789
1792
1794

1709

Grootschippers, Kuinre
Grootschippers, Blokzijl
Grootschippers, Zwartsluis
Schippers, Wanneperveen en Dinxterveen
Timmerlieden c.s. , Blokzijl
Kleermakers, Zwartsluis
Bakkers, Zwartsluis I Wanneperveen en Dinxterveen
Schoenmakers, Blokzijl
Kleermakers, Kuinre
Houtkopers c.s., Zwartsluis
Schoenmakers, Zwartsluis
Bakkers, Kuinre
Kleinschippers, Blokzijl
Kramers, Blokzijl
Kleinschippers, Zwartsluis
Kleermakers, Oldemarkt
Schoenmakers, Oldemarkt
Kramers, Zwartsluis
Bakkers, Nieuwesluis
Bakkers, Oldemarkt
Ververs c.s., Blokzijl
Timmerlieden, Nieuwesluis
Timmerlieden c.s., Kuinre
Schoen makers, Nieuwesluis
Kleermakers, Nieuwesluis
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De ondersteuningsfondsen van de Amsterdamse gilden in de achttiende eeuw
M.DERIDDER

1. Inleiding

Van oudsher, zo vermeldt de achttiende-eeuwse historicus Wagenaar, kende
1
Amsterdam twee soorten gilden. Allereerst bestonden er religieuze broederschappen, die bijeen kw amen om 'bijzonderlijk voor elkander te bidden' .2
Daarnaast kende de stad genootschappen van handwerkslieden, de ambachtsgilden. Naast econornische functies, hadden deze gilden ook sociale
doelstellingen. Enerzijds waren deze doelstellingen immaterieel van aard.
Zo waren de gildebroeders verplicht op een begrafenis van een medebroeder
of -zuster aanwezig te zijn. Ook konden ze verplicht worden gesteld te waken bij een zieke gildebroeder. 3 Anderzijds was de sociale functie materieel
van karakter, namelijk de betaling van een begrafenis en een financiele ondersteuning voor zieke en oude gildebroeders. Deze uitkeringen werden betaald uit een fonds, de armenbos genoemd.
In studies handelend over de gilden, die verschenen eind vorige, begin deze
4
eeuw, nam de sociale functie nog een prominente plaats in. Zo meende Blok
Dit artikel is gebaseerd op mijn doctoraalscriptie (juni 1993, Universiteit van Amsterdam).
Op deze plaats wil ik Thera Wijsenbeek-Olthuis en Leo Noordegraaf hartelijk danken voor hun
begeleiding en commentaar.
2 J. Wagenaar, Amsterdam in zijne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorrechten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterijen, gildenen regeeringe (Amsterdam, 1760-1769)
dee! I, boek 4, 431.
3 Gemeente Archief Amsterdam (G.A.A.), Reglement van de nieuwe kleeremakersbos onder
de zinspreuk d'U nie, inv. nr. N.004.02.19.
4 Zie; A.J.M. Brouwer Ancher, De gilden (Den Haag, 1895); P.J. Blok, De gilden (Baam, 191 O);
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dat de economische betekenis van de gilden Jang voordat zij werden opgeheven, was verdwenen: 'de gilden leefden alleen nog voort als instellingen van
armenzorg, door hunne armenbosse ten behoeve van de gildebroeders. ' 5 Daarentegen wordt nu de nadruk gelegd op de economische kanten van het gildestelsel, en zijn de sociale doelstellingen in de vergetelheid geraakt. 6
Het is bevreemdend dater zo weinig aandacht is geschonken aan de armenbossen. Dit geldt zeker ten aanzien van Amsterdam tijdens de achttiende eeuw.
Niet alleen kende de stad toen zeer veel gilden - Wagenaar telde er 51 maar ook hadden in deze periode verreweg de meeste, zo niet alle gilden een
armenbos. 7 Al in het begin van de zestiende eeuw had een aantal gilden een
armenbos.8 Na 1578 besloten op last van het stadsbestuur meer gilden tot de
oprichting van een armenbos. Voor de Opstand onderhielden de gilden een
altaar en gebruikten de gildebroeders een maal per jaar een gezamelijke maal9
tijd tijdens de altaardienst. Alie gildebroeders waren verplicht aan deze maaltijd mee te betalen. Daar het uiten van de katholieke geloofsovertuiging na
1578 werd verboden en daarmee de altaardiensten, verordonneerden burgemeesters en schepenen de contributies voor nuttiger zaken aan te wenden:
'synde de oude deugdelicke schulden eerst ende al voren betaald, de reste niet
als voor-tijds in on-nutte superstitien, dronckenschap ende on-behoorlicke
brasserijen, maer [.. ] tot sustentatie ende onderhoud van oude, ver-armde of
gebreckelicke en behoeftige Gildebroeders en Susters ofte andere Goddelicke
10
en eerlicke saken ge-employeert ende gebruyckt te worden.'
Al in 1579 besloot het St. Josephsgilde dat 'al het geld tot onderhoud van
den Kerkelyken en Pauselycken diensten' voortaan ten behoeve van de bos
11
zou zijn. Ook het mandenmakersgilde besloot aan het einde van de zestiende

Over knechtsbossen zie: E.M.A. Timmer, Knechtsgilde n en knechtsbossen in Nederland. Arbeidsverzekering in vroege r tijden (Haarlem, 1913).
5 Blok, De gilden, 35.
6 Maarten Prak, 'Een verzekerd bestaan. Ambachtsli eden, winke liers en hun gilden in Den
Bosch (ca. 1775)' in: Boudien de Vries, Erik Nijhof, Lex Heerma van Voss, Maarten Prak en Willem van den Broeke (red.), De kracht der zwakken. Studies over arbeid en arbeidsbeweging in
het verleden. Opstellen aangeboden aan Theo van Tijn bij zijn afscheid als hoogleraar economische en sociale geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht (Amsterdam , 1992) 77.
7 Wagenaar, Amsterdam in zijne opkomst, dee! I, boek 4, 431.
8 Brouwer Ancher, De gilden, 100-101.
9 Wagenaar, Amsterdam in zijne opkomst, dee! I, boek 4, 432.
10 Noordkerk, Handvesten ; ofte privilegien ende octroye mitsgaders willekeuren, costuimen, ordonnantien ende handelingen der stad Amstelredam dee! V, boek I, 1178.
11 G.A.A. , Ordonnantien en willekeuren van het St. Jozephs-gilde binnen de stad Amsteldam,
inv. nr. 14.02.
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12

eeuw een bos op te richten. Andere gilden volgden dit voorbeeld tijdens de
zeventiende en achttiende eeuw. Het glas-, kannen-, aardewerk- en minerale
waterverkopersgilde behoorden tot de laatste gilden die een bos oprichtten.
Dit gebeurde in 1769, na een klacht van de gildebroeders over dit gernis. 13
Het lidmaatschap van de bos was bij sommige gilden niet verplicht, bijvoor14
beeld bij de boekverkopers. Uit de ordonnantien blijkt echter dat bij veel
gilden gedurende de zeventiende en achttiende eeuw het lidmaatschap van de
bos verplicht werd. In de ordonnantien wordt dan niet meer apart melding
gemaakt van het bossegeld, maar worden slechts entreegelden en jaarzangen
(contributies) genoemd. Toch gaven deze gilden we) ondersteuningen uit: de
hoogte van de uitkeringen werd namelijk ook vermeld. Uit de ordonnatie van
het kleinkramersgilde blijkt duidelijk dat lidmaatschap van het gilde automatisch betekende dat men aangesloten was bij de bos. Hierin werd namelijk
15
gesproken over 'jaarzangen of zogenaamd ziekegeld' . Was de bos niet verplicht, dan beheerden speciale bosmeesters het fonds. Bij de verplichte bossen
was deze taak weggelegd voor de overlieden van het gilde zelf. Het innen van
de gelden en het uitbetalen van de ondersteuningen waren hun voornaamste
taken ten aanzien van de bos.
Centraal in dit artikel staan de volgende vragen: wie kwamen in aanmerking
voor een ondersteuning?, wat was de invloed van de uitbetalingen op het financiele beheer van de gilden?, hoe hoog waren de uitkeringen en hoeveel
mensen werden door de gilden gesteund?. Om deze vragen te beantwoorden
heb ik vooral gebruik gemaakt van het gildenarchief en de rekesten die de
gilden indienden bij de burgemeesters en schepenen. 16

12 G.A.A., Keuren en ordonnantien van het mandenmakers gildt der stad Amsterdam, inv. nr.
N.14.02.
13 G.A.A., Ordonnantien en willekeuren van het glas-, kannen-, aardewerks en mineraale waterverkoopers Gild, inv. nr N.14.01.
14 G.A.A., Jnventarissen der archieven van de gilden en van het brouwerscollege (Gilden archiet), inv. nr. 366.68.
15 G.A.A., Ordonnantien van het kleinkramersgilde, inv. nr. N.14.01.
16 G.A.A., Inventarissen der archieven van de gilden en van het brouwerscollege (Gilden archiet), inv. nr.366; Inventaris van het rechterlijk archief (Rechterlijk archiet), inv. nr. 5061. Yoor
dit onderzoek heb ik rekesten gebruikt die te vinden zijn in de boeken van de schepenen. Daarnaast
zijn deze ook te vinden in de memoriaalboeken van de burgemeesters.
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2. De bosleggers
Gildeleden die een ondersteuning ontvingen, de zogenaamde bosleggers,
moesten globaal aan vier voorwaarden voldoen: men moest lid zijn van het
gilde, alle contributies moesten zijn betaald, men moest onvermogend zijn
en ziek.
In de praktijk bestonden echter veel uitzonderingen. Joodse makelaars hadden, ondanks het feit dat ze lid van het gilde waren en de contributies hadden
betaald, geen recht op een uitkering. 17 Het bergenvaardersgilde betaalde daarentegen aan niet-leden een uitkering uit, namelijk aan de knechten . 18
Ook de aard van de ziekte was bepalend voor het verkrijgen van een ondersteuning. Zij 'die aan Venus Ziekte of openbaare krankzinnigheid laboreerden'
of ziek waren als gevolg van een vechtpartij of dronkenschap hadden geen
19
recht op onderstand. Slechts een 'fatsoenlijke' ziekte gaf dus recht op een
ondersteuni ng.
De bepaling dat slechts onvermogende gildebroeders recht op een uitkering
hadden , kon tot onenigheid tussen de overlieden en de gildebroeders leiden.
De overlieden van het fruitverkopersgilde beklaagden zich in 1654 over het
feit 'Oat veelen 't woord onvermogend [.. ]heel anders misduyden als het selve
aldaer in den rechte sin gesteld is.' 20 Soms werd een ondersteuning van een
vermogende gildebroeder verlaagd. De overlieden van het kleinbinnenlandsvaardersgilde wensten Rijnier van Triel geen uitkering te betalen omdat hij
' van sig selfs kan suscsesteeren' .2 1 Besloten werd dat hij in plaats van f 2,50
slechts f I zou ontvangen. In een antler geval behield een vermogende weduwe echter het recht op de gehele uitkering. De weduwen van het St. Josephsgilde meenden in 1770 recht op een uitkering te hebben 'zonder consideratie of dezelven behoeftig zijn of niet.' 22 De weduwen hadden de zaak
voorgelegd aan de commissarissen van de Injurien Zaaken. De commissarissen stelden de weduwen in het ongelijk . Een weduwe deed vervolgens haar
beklag bij de schepenen. Deze stelden de weduwe in het gelijk. Het gilde moest
de weduwe, die 'circa Twintig Duizend Gulden aan Effecten in de Weereld
had', ondersteunen op grond van haar weduwschap. 23 Het is niet uitgesloten
17 Wagenaar, Amsterdam in zijne opkomst, deel IV, boek l, 468 .
18 G.A.A., Gi lden archief, inv. nr. 366.3.
19 G.A.A. , Reglement van de ni euwe kleeremakers bos onder de zinspreuk d' Unie, inv. nr.
N.004.02.19.
20 G.A.A., Ordonnantien van het fruit-verkopers gilde, inv. nr. N.14.01.
21 G.A.A. , Gilden archief, inv. nr. 366.512.
22 G.A.A., Rechterlijk archief, inv. nr. 506 l.7 l 3.
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dat meer vermogende weduwen een ondersteuning kregen uitgekeerd, temeer
omdat het hier een beslissing betrof van de schepenen.
In de zeventiende eeuw breidden sommige gilden de voorzieningen uit; ook
ouderen kregen recht op een ondersteuning. Zo hadden de waagdragers in
1668 besloten dat 'permanent boven de sieken nog tien oude en impotente
24
Gildebroeders wekelijks met 48 stuivers sullen worden gesubsidieert' . Dat
meer gilden er toe waren overgegaan de ouderen te steunen blijkt uit een
klacht van de oudere fruitverkopers in 1730. Zij beklaagden zich over het
feit dat zij geen ondersteuning van het gilde ontvingen, zoals in sommige
gilden gebruikelijk was. 25
In bovenstaande voorbeelden bleven de gilden naast de ouderen ook de zieken ondersteunen. In de loop van de achttiende eeuw besloten echter verschillende gilden een leeftijdsgrens vast te stellen waaronder men geen recht had
op steun. Ook werd bepaald dat men een aantal jaren lid moest zijn van het
gilde alvorens steun te kunnen ontvangen. Zo stelde het slepersgilde in 1757
een leeftijdsgrens in. De reden hiervan was 'Dat veele Persoonen van hooge
jaaren zig van tyd tot tyd in het gemelde Gild koomen te begeven, alleen met
het oogmerk om in 't vervolg van tyd daer uit onderstand te genieten en dat
daerdoor te duyten staat, dat het Geld van het Gilde niet !anger zal toeryken
om de Oude en Zieke Gildebroeders [.. ] behoorlyke onderstand te doen genieten.'26 De uitkeringen waren voor sommigen dus de enige reden om lid van
een gilde te worden . Ook het hoenderkopersgilde kende !eden die 'zich in het
[.. ] Gilde begeeven, veel meer met het uitzicht om dezelve alimentatie te genieten, dan om de Gilde neering te doen.' 27 Meer gilden verscherpten de eisen
waaraan men moest voldoen om recht op een ondersteuning te hebben om
dezelfde reden. In 1750 besloot het scheepstimmermansgilde dat !eden op
32-jarige leeftijd lid moesten zijn, wilden zij recht op een ondersteuning hebben boven het zestigste levensjaar. 28 Molenaars moesten gedurende 25 jaar lid
zijn om boven de vijftigjarige leeftijd recht op een ondersteuning te hebben,
29
zo werd in 1750 bepaald. Niet alle gilden namen echter dergelijke maatregelen. Klompenmakers hadden in I 783 na een jaar lidmaatschap recht op een

23
24
25
26
27
28
29

G.A.A. , Rechterlijk archief, inv. nr. 5061.713 .
G.A.A. , Ordonnantien en willekeuren van het waagdragers-gilde, inv. nr. N. 14.01.
G.A.A., Ordonnantien van het fruit-verkopers gi lde, inv. nr. N.14.01.
G.A.A., Ordonnantie van het sleepers gild, inv. nr. N.14.01.
G.A.A. , Gilden archief, inv. nr. 366.424.
G.A.A., Ordonnantien van het scheepstimmermansgild, inv. nr. N.14.03.
G.A.A. , Keuren van ' t molenaars gild, inv. nr. N.14.04.
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uitkering, en het kleermakersgilde betaalde zelfs al na vier weken lidmaatschap een ondersteuning uit. 30 Bij gilden die de leeftijdsgrens wel bepaalden,
veranderde het karakter van de bos; het werd een oudedagsvoorziening. Dit
maakte overigens de ondersteuning niet minder aantrekkelijk. De overlieden
van het koekenbakkersgilde verzochten in 1747 de eisen waaraan de bosleggers moesten voldoen, namelijk tien jaar lidmaatschap en ouder dan 50 jaar,
te mogen verscherpen. Dit omdat sommigen 'zich enigluk schikken, om dit
recht als een inkomen te acquireeren, aangenoopt door de weynige tijd en de
geringe contributie' .31
Ook in een ander opzicht veranderde de doelstelling van de bos: naast de
gildebroeders kregen weduwen recht op een ondersteuning. Sommige gilden
bepaalden direct bij de oprichting van de bos dat weduwen ook rechthebbend
waren, zoals het huidenkopersgilde. 32 Andere gilden gingen hiertoe pas later
over, bijvoorbeeld het korenligtermansgilde. Daar het aantal oude- en zieke
gildebroeders was afgenomen, verzochten de overlieden in 1779 enige wed33
uwen te mogen onderhouden.
Niet altijd is duidelijk wanneer een gilde er toe overging ook weduwen een
ondersteuning uit te betalen omdat men dit in de praktijk we! gewoon was te
doen, zonder dat het in de ordonnantie was opgenomen . Zo vroegen de overlieden van het kuiper- en wijnverlatersgilde in 1790 een wijziging in de keur.
Daarin was namelijk bepaald dat gildebroeders recht op een ondersteuning
hadden. In de praktijk echter kregen weduwen en zieke gildezusters ook een
34
ondersteuning. In dit geval werd het recht niet beperkt tot de weduwen, maar
kregen dus ook zieke gildezusters het recht op een uitkering. Ook het kleinkramersgilde betaalde aan een aantal gehuwde vrouwen een ondersteuning
uit. 35 Sommige gilden kenden een apart weduwenfonds omdat de bos niet aan
de weduwen uitbetaalde. Zo had het loodsmansgilde een apart weduwenfonds,
36
evenals het scheepstimmermansgilde, het 'Vriendelijk Contract' geheten .
In de tweede helft van de achttiende eeuw lijkt het er zelfs op dat meer
weduwen dan gildebroeders een ondersteuning ontvingen. Om een aantal
voorbeelden te noemen; het St. Josephsgilde betaalde in 1763 aan twee zieken,

30 G.A.A., Ordonnatie van het klompen, leesten en schaatsenmakersgild, inv. nr. N.14.02; Reglement van de nieuwe kJeeremakers bos onder de zinspreuk d' Unie, inv. nr. N.004.02. 19.
31 G.A.A ,. Rechterlijk archief, inv. nr. 5061.694.
32 G.A.A., Ordonnantien van het huydekopers, loyers en schoenmakersgilde, inv. nr. N. 14.02.
33 G.A.A., Rechterlijk archief, inv. nr. 5061.720.
34 G.A.A., Rechterlijk archief, inv. nr. 5061 .725.
35 G.A.A., Gilden archief, inv. nr. 366.569.
36 G.A.A., Rechterlijk archief, inv. nr. 5061 .718; Gilden archief, inv. nr. 366. 1390.
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veertien bazen en 25 weduwen een ondersteuning uit; bij de kuipers trok in
1773 slechts een man tegen dertien weduwen uit de bos; het turfdragersgilde
onderhield maar liefst 150 weduwen tegen slechts 36 gildebroeders. 37
De uitdelingen aan de weduwen veroorzaakten bij verschillende gilden financiele problemen, waardoor beperkende maatregelen werden genomen . Zo
bepaalde het turfdragersgilde in 1797 dat een weduwe slechts recht op een
uitkering had als zij ouder dan 50 jaar was en bovendien moest haar man
38
rninstens eenjaar lid zijn geweest van het gilde. Het loodsmansgilde besloot
in 1790 dat weduwen pas na een huwelijk van zes jaar recht op een ondersteuning hadden. Het gilde moest teveel jonge weduwen onderhouden omdat 'diverse Oude Lootslieden niet lange voor hunne dood met Jonge Vrouwen zijn
gehuwd'. 39
Tijdens de achttiende eeuw veranderde dus bij sommige gilden het karakter
van de armenbos. Waren de uitkeringen in het begin van de achttiende eeuw
vooral bestemd voor zieke gildebroeders, in de loop van de eeuw zijn het steeds
meer de oude gildebroeders en weduwen die voor een uitkering in aanmerking
kwamen. Deze verschuiving betekende voor de gilden dat het aantal bosleggers dat jarenlang permanent een uitkering ontving groeide. Deze financiele
last was so ms zo zwaar dater ristricties werden gesteld aan het aantal personen
dat een uitkering kon ontvangen. Het kleinschuitevoerdersgilde bepaalde al in
40
1711 dat niet meer dan 25 ouderen een ondersteuning konden ontvangen.
Ook het slepersgilde nam in 1764 deze beperkende maatregel : al\een de twintig oudste gildebroeders en de 40 oudste gildezusters werden nog ondersteund.
Oudste s\oeg in dit geval niet op leeftijd maar op de ancienniteit. 41

3. Bet financieel beheer
Uit het voorgaande blijkt dat verschil\ende gilden door de uitbetaling van
uitkeringen regelmatig in financile problemen kwamen. Om deze moeilijkheden het hoofd te bieden, konden gilden beperkende maatregelen nemen.
Maar ook de entreegelden en contributies konden worden verhoogd om de

37 G.A.A., Gilden archief, inv. nrs. 366.492; 366.898; 366.1554.
38 G.A.A., Gilden archief, inv. nr. 366.1513.
39 G.A.A., Rechterlijk archief, inv. nr. 5061.725.
40 G.A.A., Privilegien, willekeuren en ordonnantien voor het klyn schuite-voerders gild binnen
Amsterdam, inv. nr. N.14.03.
41 G.A.A., Ordonnantie van het sleepers gild, inv. nr. N. 14.01.
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financiele pijn te verlichten. Bekend is dat gilden de entreegelden en contributies verhoogden om economische redenen. Men hoopte zo het aantal gil42
deleden te beperken, en aldus de concurrentie.
Uit verschillende rekesten blijkt echter dat de entreegelden en contributies
ook werden verhoogd vanwege de financiele problemen van het gilde, veroorzaakt door de vele uitkeringen. Enerzijds hoopte men door een verhoging de
ondersteuningen uit te kunnen blijven betalen. Het broodbakkersgilde vroeg
in 1714 toestemrning de entreegelden en contributies te mogen verhogen daar
het gilde was verarmd 'door de menigvuldigen armen dewelk dagelix aan
43
haare bosse koomen' . Het gilde had, zo verklaarden de overlieden, zo weinig
inkomen dat het onmogelijk was de 'armen en behoeftige gildebroeders
44
behoorlijke handreikinge te kunnen doen. ' Opvallend is dat men zelden koos
voor een verlaging van de uitkeringen. De korendragers verzochten de contributies te verhogen omdat 'het hunne gildebroeders beter zal behaegen by verhoginghe in het Jaargeldt te contribueren, dan het week geldt te sien verminderen.'45 De reden was dat ook zij hoopten 'op zo'n notabele soulaas op de
oude dag' 46 en bereid waren daarvoor te betalen. Anderzijds trachtte men door
de verhogingen het aantal gildeleden dat in de toekomst voor een ondersteuning in aanmerking kwam te verminderen. Dit was bijvoorbeeld het geval bij
de hoedenmakers in 1707. Het gilde was te arm geworden om alle
ondersteuningen uit te betalen. De belangrijkste reden hiervan was het te !age
entreegeld: 'doch aller meest schijnd dit verval wel te ontstaan door de kleyne
inlaagh die de nieuw aankomende meester aan 't gild betaalen [..] waardoor
het komt te gebeuren dat bij naa dagelijx nieuwe meesters sigh koomen aan te
geeven, dewelcke nauwelijx meester geworden sijnde, strax aan 't gild koomen om assistentie' .47
Maar ook konden de entreegelden van nieuwe meesters door de overlieden
juist gezien worden als de oplossing voor een krappe kas. Dit tot ongenoegen
van de gildebroeders. De broeders van het smidsgilde beklaagden zich in 1751
over de overlieden . Deze moesten er op toezien dat iedereen die de proef deed,
als leerling ingeschreven had gestaan. Dit gebeurde volgens de gildebroeders
niet: 'Dat de overlieden zeer verkeerdelijk hebben geredeneerd, dat door hun
arbitrair gedrag de Gildebroeders zouden vermeerderen, en de Gildekas ver42
43
44
45
46
47

Prak, ' Een verzekerd bestaan ', 64.
G.A.A. , Rechterlijk archief, inv. nr. 5061 .684.
G.A.A., Rechterlijk archi ef, inv. nr. 5061.684.
G.A.A., Rechterlijk archief, inv. nr. 5061.689.
G.A.A., Rechterlijk archief, inv. nr. 5061.689.
G.A.A., Rechterlijk archief, inv. nr. 5061.694.
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48

rijkt zouden warden. ' De gildebroeders werden in het gelijk gesteld, de overIieden moesten zich aan de keur houden.
Ook trachtten de overlieden de financiele problemen op te lossen door andere
inkomsten te vermeerderen . Zo konden boetes worden verhoogd, ofhet bedrag
dat de gildebroeders moesten betalen als zij gebruik maakten van eigendom49
men van het gilde.
Naast de inkomsten van de gildeleden hadden de gilden ook inkomsten van
niet-gildebroeders. Mensen die niet in Amsterdam woonden maar daar wel
[tijdelijk] hun beroep uitoefenden moesten een afkoopsom betalen aan het
betreffende gilde. Ook dit bedrag kon verhoogd worden ten behoeve van de
ondersteuningen, zoals bij het visverkopersgilde gebeurde. 50
Wellicht is nu de indruk ontstaan dat de gilden armlastig waren, maar dat
was geenszins het geval. De Amsterdamse gilden bezaten veel obligaties, veelal belegd in Amsterdam of andere Hollandse steden. In 1798 bezaten de Amsterdamse gilden tezamen ruim 1,3 miljoen gulden.51 Dit kapitaal werd echter
niet door de gilden zelf beheerd, maar door burgemeesters en schepenen. Zo
blijkt uit een rekest van de makelaars dat de rente van de obligaties een niet
vrij te besteden bedrag was. Dit gilde bezat in 1798 f 119.526 waarvan
f 91.504,95 in obligaties en effecten was belegd. 52 Toch kende het gilde
financiele problemen . In 1786 meenden zij in een rekest dat het besteden van
de rente om nieuwe effecten aan te kopen 'van weinig of geen nuttigheid is,
neen maar dat het van oneindig meerder nut zal zijn [.. ]tot onderhoud van de
onvermogende Gildebroeders.' 53 Dit werd hen voor een jaar toegestaan. Het
verkopen van effecten, teneinde de ondersteuningen te kunnen blijven betalen
kon worden verboden door burgemeesters en schepenen. Dit overkwam het
54
kapitaalkrachtige kleinbinnenlandsvaardersgilde in 1772.
Het makelaarsgilde en het kleinbinnenlandsvaardersgilde hadden een verplichte bos, dat betekende dat het kapitaal van het gilde en van de bos niet

48 G.A.A., Rechterlijk archief, inv. nr. 5061.697.
49 G.A.A., Ordonnantie van het metselaars, steenhouwers, leydekkers en pompmakers gild, inv.
nr. N.14.02; Ordonnantien en willekeuren van het koorndragers gild, inv. nr. N.14.03.; Ordonnantie van de turfdragers, -vul sters en -heversgilde, inv. nr. N.14.03; Rechterlijk archief, inv. nr.
5061.708.
50 G.A.A., Rechterlijk archief, inv. nr. 5061.695.
51 M.G. de Boer, 'De ondergang van de Amsterdamsche gilden' , Tijdschrifi voor Geschiedenis
(TvG)47(1932), 135.
52 G.A.A., Gilden archief, inv. nr. 366.1233.
53 G.A.A., Rechterlijk archief, inv. nr. 5061.723.
54 G.A.A., Gilden archief, inv. nr. 366.512, 366.539.

116

NEHA-JAARBOEK 1994

waren gescheiden. Enerzijds waren zij dus rijk, anderzijds kenden ze financiele problemen. Nader onderzoek naar de besluitvorming van burgemeesters
en schepenen ten aanzien van de besteding van de rente en de verkoop van
effecten is nodig om de vraag te beantwoorden in hoeverre dit kapitaal voor
de ondersteuningen kon worden gebruikt.
Overigens mag uit bovenstaande voorbeelden niet worden geconcludeerd
dat de overheid geen belang hechtte aan de uitkeringen die door de gilden
werden betaald. In de strijd tegen de afschaffing van de gilden bleek het stadsbestuur een groot voorstander van het gildewezen, niet in de laatste plaats
55
vanwege de sociale voorzieningen.

4. Aantal ondersteunden
Nusteling schatte het aantal ondersteunden rond 1800 op 1.600 a 2.400 gezinshoofden.56 Aan de hand van een enquete uit 1811 kan ook een voorzichtige schatting worden gemaakt hoeveel mensen door de gilden werden ondersteund.57 Overigens is deze enquete niet compleet. In 1877 werd ook een
onderzoek naar de gildefondsen verricht. 58 Daaruit blijkt dat toen negen gilden werden geenqueteerd die in het onderzoek uit 1811 ontbreken. Op
grond van deze gegevens bestonden er in 1811 dus nog 46 corporaties. Van
slechts elf gilden is bekend hoeveel mensen zij ondersteunden (zie bijlage
2). Toch kunnen deze gegevens gebruikt worden om het totaal aantal ondersteunden te schatten. De gemiddelde grootte van deze elf gilden en die van
alle gilden tezamen ligt namelijk dicht bij elkaar, respectievelijk 408 en 392
)eden. De elf gilden verstrekten gemiddeld aan 59 personen een ondersteuning. Voor 46 gilden betekent dit dat ongeveer 2.750 mensen een uitkering
ontvingen.
De voormalige overlieden van de gilden meenden in een rekest, gericht aan
59
koning Lodewijk, dat het aantal ondersteunden 3.000 lieden bedroeg. Dit
rekest was een propagandastuk tegen de afschaffing van de gi lden. Daar de

55 Zie voor de afschaffing; C. Wiskerke, De afschaffing der gilden in Nederland (Amsterdam,
1938); De Boer, 'De ondergang der Amsterdamsche gilden'.
56 Hubert Nusteling, Welvaart en werkgelegenheid in Amsterdam 1540-1 860. Een relaas over
demografie, economie en sociale politiek van een wereldstad (Amsterdam/Dieren, 1985) 156.
57 G.A.A., Comm issie tot liquidatie van de gildenfondsen, inv. nr. 5211.
58 G.A.A., Commissie tot liquidatie van de gildenfondsen, inv. nr. 5211.
59 G.A.A., Requeste van de provisioneele commissarissen van het voormalig gild, binnen de
stad Amsterdam, inv. nr. N.004.01 .18.
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ondersteuningen een van de argumenten was voor het behoud van de gilden,
kan het aantal behoeftige personen 'positief' naar boven zijn afgerond. Echter
een al te grote overdrijving zou in de gaten zijn gelopen.
Aan de hand van dit rekest en mijn berekening schat ik het aantal ondersteunden in 1811 tussen de 2.500 en 3.000 personen. Uitgaande van een gemiddeld gezinsgrootte van drie personen werden zo'n 7.500 tot 9.000 mensen
onderhouden door de gilden. 60

5. De hoogte van de ondersteuningen
Uit bijlage 1 blijkt dat de uitgekeerde bedragen grofweg varieerden tussen
een en drie gulden per week, op jaarbasis tussen de .f 50 en .f 150 per jaar.
Opvallend is dat er geen verband bestond tussen de hoogte van de entreegelden en contributies enerzijds en de hoogte van de ondersteuningen anderzijds. De hoogste uitkering werd uitbetaald door het vrij goedkope korenmetersgilde.
Hoe verhield zich de hoogte van de uitkeringen tot die van de lonen?
Scheepstimmerlieden en metselaars verdienden rond 1800 respectievelijk
f 312 en f 260 per jaar. 61 De ondersteuning die het scheepstimmermansgilde
uitbetaalde bedroeg .f 114 (36,5% van het loon) per jaar. Metselaars kregen
f 156 (60% van het loon) uit de bos per jaar. De ondersteuningen waren dus
laag in vergelijking met de lonen .
Ook bleven de uitkeringen beneden de armoedegrens. Deze lag rond 1750
62
op ongeveer f 190, aan het eind van de achttiende eeuw op f 250 per jaar.
Dat men niet kon !even van een ondersteuning wordt bevestigd door het verzoek van de overlieden van het kleinschuitenvoerdersgilde, de uitkeringen te
mogen verhogen. Dit omdat de ouderen verklaard hadden dat het weekgeld
63
van f 1,80 'weinig tot hun onderhoud is' . Het is dan ook niet onwaarschijnlijk dat mensen die lange tijd aangewezen waren op steun van een gilde, de
ouderen en weduwen, in aanmerking wensten te komen voor de uitdelingen

60 De gemiddelde gezinsgrootte van een bedeeld gezin bestond uit drie personen: P.C. Jansen,
'Armoede in Amsterdam aan het einde van de achttiende eeuw ', Tijdschrift voor Geschiedenis
88 (1975) 621.
61 I.J. van Manen en K. Vermeulen, ' Het lagere volk in Amsterdam in de strijd tussen patriotten
en oranjegezinden 1780-1800', Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis (TvSG) 6 ( 1980) 341.
62 Nusteling, Welvaart en werkgelegen.heid, 172.
63 G.A.A., Privilegien, willekeuren en ordonnantien voor het klyn schuite-voerders gild binnen
Amsterdam, inv. nr. N.14.03 .
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van de huiszittenhuizen. Deze uitdelingen waren echter slechts twee maal per
jaar. Als belangrijkste bron van inkomsten bleef de uitkering onontbeerlijk
voor de ondersteunden.
64
Bosleggers kregen meer dan zij die door de kerken werden ondersteund.
De armoede van de weduwen van gildebroeders die door de kerken werden
onderhouden was in sommige gevallen aanleiding voor een gilde om een verzoek in te dienen deze weduwen zelf te mogen ondersteunen. Het kleinbinnenlandsvaardersgilde verzocht dit in 1748. Door de slechte economische omstandigheden lieten steeds meer gildebroeders behoeftige weduwen achter die
ten laste vielen aan de kerken en '[niet sonder reeden] van weegens haaren
behoeftige Staat beklaagden bij Haar Ed. Groot Achtb. de Heeren Burgemeesteren ', zo schreven de overlieden in een rekest. 65 Ook het groot binnen- en
buitenlandsvaardersgilde verzocht weduwen die door de kerk werden onder66
houden zelf te mogen ondersteunen.
De ondersteuningen waren hoger dan die van de kerken, maar lagen beneden
de armoedegrens. Hoe belangrijk de gildebroeders de ondersteuningen vonden
kan getoetst worden aan de hand van de interesse voor de vrijwillige armenbossen.
Tabel l. Aantal gildeleden en leden van de bos
Gilde
Zeilenmakers
St. Joseph
Boekverkopers

Aantal !eden
[1776]

[1763)
[1701-1720)

122
650
365

Leden van de bos
119 (97,5 %)
211 (32,4 %)
16 (4,3 %)

Bron: Gemeente Archief Amsterdam, Inventarissen der archieven van de gilden en van het
brouwerscollege.

Deze interesse liep, zo blijkt uit de tabel, sterk uiteen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de financiele gesteldheid van de beroepsgroep. Hoe onvermogender men was, hoe groter de interesse voor het lidmaatschap van dearmenbos.67

64 Hendrik Casmerius de Wolf, Geschiedenis van het R.C. oude armenkantoor te Amsterdam
1600-1800 (Hilversum, 1964) 132.
65 G.A.A., Rechterlijk archief, inv. nr. 5061.694.
66 G.A.A., Rechterlijk archief, inv. nr. 5061.694.
67 Dit wordt overigens niet bevestigd door de gegevens uit W.F.H. Oldewelt, Kohier van de
personeele quotisatie te Amsterdam over het jaar 1742 (Amsterdam 1945). Verder onderzoek is
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6. Slotbeschouwing
Recent onderzoek naar de gilden heeft, aldus Prak, weinig bijgedragen aan
de beantwoording van de vraag waarom mensen bereid waren lid te worden
van een gilde in de pre-industriele samenleving. 68 Nusteling ging echter wel
op deze vraag in: 'Ook de sociale verzekeringen die het bood, maakten het
69
gilde zeer attractief.'
Het belang dat men aan de sociale voorzieningen van de gilden hechtte komt
in de vele rekesten en ordonnanties duidelijk naar voren. Zo werden regelmatig
de entreegelden en contributies verhoogd ten einde de ondersteuningen uit te
kunnen blijven betalen. Ook andere inkomsten werden met dit doel verhoogd.
Dit prefereerde men boven de verlaging van de uitkeringen.
De financiele problemen die door de ondersteuningen bij veel gilden ontstonden, trachtte men ook op te lossen door beperkende maatregelen te nemen.
Er werden eisen gesteld aan de lengte van het lidmaatschap en de leeftijd
waarop men recht had op een uitkering. De armenbos werd dan een oudedagsvoorziening. Deze restricties waren een gevolg van het feit dat teveel mensen
op hogere Jeeftijd het recht van een gilde kochten met de bedoeling na een
aantal jaren een uitkering te kunnen ontvangen. De enige reden voor deze
personen om lid te worden van een gilde was de sociale voorziening. De verandering van de doelgroep, van zieken naar ouderen, was dus niet een teken van
een verslechtering van de voorziening maar eerder een gevolg van het grote
belang dat mensen aan de ondersteuningen hechtten. De waarde die men de
ondersteuningen toekende blijkt ook uit het feit dat steeds meer gilden er toe
overgingen de weduwen te ondersteunen.
Voor hen die een ondersteuning ontvingen, betekende dit inkomen zeker
geen vetpot. Maar het alternatief, volledige afhankelijkheid van kerk en staat,
was zo veel slechter dat de sociale voorziening van de gilden een motief was
om lid te worden van een gilde, zowel voor vakbroeders als buitenstaanders.

nodig naar de inkomensgrens waarboven men geen interesse meer toonde voor het lidmaatschap van de armenbos.
68 Prak, ' Een verzekerd bestaan ', 53.
69 Nusteling, Welvaart en werkgelegenheid, 153.
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Bijlage 1: Hoogte van de entreegelden, contributies (per jaar) en ondersteuningen (per week)
Gil de
Boekverkopers ( 1720)
Broodbakkers (1714)
Chirurgyns ( 1789)

en tree geld

contributie

f l,60

f l,50

f 10,f 5,-(wed)

f3,-

f 15,-

Fruitverkopers ( 1742)
f 12,f 2,Groot binnen- en buitenlandvaarders (1756)
f 2,50
Goud en zilversmeden ( 1796)
f 50,- p*
f 100,- np*
Hoedenmakers (1740)
f 30,f 7,20
f 10, (wed)
Hoenderkopers ( 1721)
f 20,- (zoon, dochter)
f 25,- p
f 40,- np
Huidenkopers ( 1749)
Kleinbinnenlandvaarders (1785)
Kleinkramers (1749)
Kleinschuitenvoerders ( 1738)
Klerenmakers (1797)
Klompenmakers (1783)
Koekenbakkers (17 4 7)

Korendragers (1708)
Korenligtermans (1741)
Korenmeters (1787)
Kuipers en wijnverlaters ( 1791)
Makelaars ( 1797)
Mandenmakers (1748)
Molenaars ( 1750)
Pelters en bontwerkers ( 173 7)
Roei en schuitenvoerders (1791)
Sleepersgilde (1712)
Spek en varkensslagters ( 1796)
Tinnengieters (1776)
Turfdragers (1797)
Vlotschuitenvoerders (1712)
Waagdragers ( 1780)

ondersteuning

f 4,-

f
f
f
f
f

50,- mz*
100,- pz*
150,- npz*
200,- np
50,-

f 8,f 1,-

f 3,- (l 749)
f 3,f 2,f 1,25

f 2,- (ziek)
f 1,25 (oud)
f3,l,f2,IO
fl,-

f

f 4,f 3,- (zuster)
f 1,05 (1752)
f 1,50
f 1,50

f 3,f 2,-

f 2,10
f 2,10

f 12,-

f 2,-

f
f
f

f 40,-

f 13,20

f 2,40
f 4,-

l ,90 (wed)
3,50
1,50 (wed)

f 2,f 3,- of meer
f 2,f 1,50
f 2,-

f 50,f 100,- (in bezit van twee paarden)
f 4,f 0,75
f 60,f 3,f 3,50
f 1,60 (wed)
f 3,- (1785)
f 36,f 4,f3,15
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p = poorter
np = niet poorter
mz = meesterzoon
pz = poorterzoon
npz = ni et poorterzoon
Bron: Gemeente Archief Amsterdam, Inventarissen der archieven van de gilden en van het
brouwerscollege.

Bijlage 2: Enquete uit 1811 (gedeeltelijk)
Gilde
Broodbakkers
Huidenkopers en schoenmakers
Klerenmakers
Klein binnenlandsvaarders
Kleinschuitenvoerders
Korenligtermans
Korenmolenaars
Kuipers en wijnverlaters
Sleepers
Turfdragers
Vlotschuitenvoerders

Aantal leden

1414
614
521
138
807
97
84
202
213
365
30

Waarvan trekkend

156
200
63
46
25
16
6
20
60
50
3

Bron: Gemeente Archief Amsterdam, Commissie tot liquidatie van de gildenfondsen.
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VI

Vaste en losse arbeiders en de werkloosheid
op de Groninger klei 17 60-1820
RICHARD F.J. PAPING

1. Inleiding
De economische situatie van de Republiek in de tweede helft van de acht1
tiende eeuw wordt meest in donkere tinten geschilderd. Men wijst onder
meer op het grootschalig voorkomen van werkloosheid en van mensen die
een beroep deden op liefdadige instellingen (de bedeling) om in hun bestaan
2
te voorzien. Naar werkloosheid, het ongewild zonder werk zitten van tot
werken capabele arbeidskrachten, is wat betreft de periode tot 1890 nog
3
weinig onderzoek gedaan. Daarvoor zijn twee redenen. Ten eerste is in Nederland de aandacht voor de leefomstandigheden van de armere klassen in
de pre-industriele periode bescheiden en voornamelijk beperkt tot de bedeel-

Mijn dank bij de totstandkoming van dit artikel gaat uit naardegenen die het bronne nmateriaal
beschikbaar stelden: mevrouw Rumke-van Hoorn , meneer Re inders, Peter Hoppenbrouwers van
het Nederlands Agronomisch Hi stori sch Instituut en de medewerkers van het Rijksarchief Groningen en de gemeente Appingedam. Ook heb ik veel gehad aan het uitgebreide commentaar van
Geurt Collenteur.
2 Onder andere: I.J . Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht (Leiden, 1983) 61-64; L. Noordegraaf, 'Sociale verhoudingen en structuren in de Noordelijke Nederlanden' in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden I 0 (Bussum, 1981) 362-366.
3 Oat geldt ook buiten Nederland: Zie E. Aerts en B. Eichengreen ed., Unemployment and
underemployment in historical perspective; Proceedings Tenth lnterrwtional Economic History
Congress, session 8-9 (Leuven, 1990); J.A. Garraty, Unemployment in history; Economic thought
and public policy (New York , 1978). Zie ook E.J .T. Collins, 'Migrant labour in British agriculture
in the nineteenth century' in: Economic History Review29 ( 1976) 38-59; G.R. Boyer, An economic
history of the English Poor Law 1750-1850 (Cambridge 1990) o.a. 88-93, 234-235.
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4

den. Ten tweede ontbreekt het aan geschikte bronnen om een (kwantitatieve) greep te krijgen op zaken als werkloosheid en arbeidsmarkt. 5
Volgens Noordegraaf was de werkloosheid vooral hoog in steden, het
ge"industrialiseerde dee! van het platteland en vissersdorpen. In geheel op de
landbouw gerichte gebieden, waaronder Groningen, kwam ze afgezien van
seizoenwerkloosheid nauwelijks voor. Noordegraaf en ook De Meere baseren
6
hun waarnemingen jammer genoeg vooral op bedelingscijfers. De schattingen van De Meere van de structurele werkloosheid aan de hand van het aantal
permanente bedeelden zijn van weinig waarde. 7 Ze doen geen recht aan het
feit dat door de armenzorg uitgekeerde bedragen vaak onvoldoende waren om
in het levensonderhoud te voorzien en slechts voor een aanvullend inkomen
zorgden. 8 Bedeelden moesten daarnaast werken, ook al leverde dit weinig op
of gebeurde dit niet continu. In de pre-industriele maatschappij was werkloos9
heid vrijwel altijd tijdelijk of seizoengebonden. Structurele werkloosheid
kwam alleen voor onder arbeidsongeschikten. De loonenquete van 1810 op
het Groninger platteland meldde dat veel bedeelden vanwege zwakte en ouderdom niet konden werken. 10 Anderen waren slechts in staat om met spinnen
een zeer bescheiden dagloon van een tot vier stuivers te verdienen. De belang-

4
Bijvoorbeeld M.H.D. van Leeuwen, Bijstand in Amsterdam, ca. 1800-1850; Armenzorg als
beheersings-enoverlevingsstrategie (Utrecht, 1990); L.F. van Loo,Armelui; Armoede en bedeling
te Alkmaar 1850-1914 (Bergen, 1986); H. Gras, Op de grens van het bestaan: Armen en armenzorg
in Drenthe 1700-1800 (Zuidwolde, 1989).
5 Een inventieve aanpak kan soms e nig resultaat opleveren, zie bijvoorbeeld: K.D.M. Snell,
'Agricultural seasonal une mployment, the standard of living, and women 's work in the south and
east 1690-1860', Economic History Review 34 (1981) 407-437.
6 Noordegraaf, ' Sociale verhoudingen ' 364-366; J.M.M. de Meere, 'Sociale verhoudingen en
structuren in de Noordelijke Nederlanden 1814-1844' in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden 10 (Bussum, 1981), 411-414. Zie ook C. Kreeft, 'Economische groei in Nederland, 18151860', Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek 51 ( 1988) 230-231.
7 Van Leeuwen, Bijstand, 209-210, 213 .
8 Van Leeuwen , Bijstand, 213-221; M.H.D. van Leeuwen en F. Smits, 'Bedeling en arbeidsmarkt in Amsterdam in de eerste helft van de negentiende eeuw ', Tijdschrift voor sociale geschiedenis 13 ( 1987) 448-450; L. Noordegraaf, Daglonen in Alkmaar 1500- 1850 ( 1980) 93-103 ; N.
Siffels en W. van Spijker, ' Haarlems paupers. Arbeidsmarkt, armoede en armenzorg in Haarlem
in de eerste helft van de negentiende eeuw ', Tijdschrift voor sociale geschiedenis 13 ( 1987) 458,
467, 472-474, 477-480.
9 A. Knotter, 'Stedelijke economie en arbeidsmarkt. Amsterdam in de eerste helft van de negentiende eeuw', Bijdragen en mededelingen betrejfende de geschiedenis der Nederlanden I 0 I
(1986) 552-575 ; Van Leeuwen , Bijstand, 66-67.
I0 Rijksarchi ef Groningen (RAG), Archief Gewestelijke Besturen, inventarisnummer (inv. nr.)
591: de loonenquete van 1810.
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rijkste vraag is daarmee niet hoeveel arbeiders structureel werkloos waren,
maar hoeveel arbeiders wel eens werkloos waren en welk deel van het jaar ze
dan zonder werk zaten. De seizoenwerkloosheid op het platteland is dus, ondanks de suggestie van Noordegraaf, niet van een andere orde dan de werkloosheid in de steden en op het ge'lndustrialiseerde platteland.
Een rapport van de staten van de provincie Gron ingen betreffende de
belastingheffing uit 1796 ste lt: 11
'(D)at alle eerste noodwendigheden des Levens door de imposten duur
zijnde en de arbeiders hoofd en schoorsteengeld betalen, en te Lande in
de oogsttijd alleen 7'12 stuivers met de kost en 12 stuivers zonder de kost
s'daags verdienende, en s'winters of leeglopende of voor 3 stuivers
daags werkende, (.. .) terw(jl de vreemden die in de drukte van het werk
hier komen, direct na hetzelve weer vertrekken.'
Uitgebreider en genuanceerder wordt op de winterwerkloosheid ingegaan
door J.E. Winter, secretaris van de 'Commissie van Landbouw' van het Departement van de Wester-Eems, die zijn bedenkingen over het aanstaande
12
voedselgebrek noteerde op 30 november 1812. Hij schetste daarbij zijn
angsten bij de vroege inval van de vorst op 20 november, waardoor gebrek
aan werk dreigde. Gelukkig volgde al snel beter weer, zodat het ploegen,
zaaien en eggen opnieuw begon en de arbeidsman de gelegenheid kreeg tot
het verdienen van een ruimer dagloon. Winter zag:
'al het werkvolk, 't welk reeds om werk began verlegen te warden, tot de
landbezigheden wederkeren, die nag voortduren en hem werk verschaffen, spitten, graven, gruppelen, woelen, aarde en mest over het land voeren enz. Dit rekt zijnen winterarbeid, die binnen s'huis op den dorsch
vloer wordt verrigt en gemeenlijk na het volbrengen van het buitenwerk
uitgesteld wordt. Dan men kan niet ontkennen dat over het geheel de
dorsch klein is en de arbeid binnen 's huis bij den Landman weinig. Tarwe en rogge toch (... ) zijn reeds voor 't grootst gedeelte afgedorscht,
garst en haver zijn er zoo weinig (... ), daar zijn werk op de dorschvloer
haast volbragd is, de vrees voor gebrek wel voor een tijd uitgesteld en
verschoven kan zijn, maar zich in meer kracht kan doen gevoelen bij den
ajloop van den winter in de maanden february, maart, april bijzanders,
wanneer gelijk dikwijls gebeurt, een laate vorst of Strenge voorjaarskoude het vroeg buiten werken be let of verhindert. '

11 RAG, Statenarchief, inv.nr. 1811: rapport inzake de belastingen en schu lden 2-8- 1796.
12 RAG, Provinciaal Archief, in v. nr. B lIJ 144.
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Beide rapporten wijzen op de arbeidspiek in de zomer en de werkloosheid in
de winter op het agrarische platteland. Het rapport van 1796 is daarbij somberder dan Winter in 1812. In dit artikel zal ik proberen na te gaan in hoeverre het beeld dat de geciteerde rapporten scheppen juist is. Vooral wordt
ingegaan op de situatie van de arbeiders in de kleistreken, waar 56% van de
bevolking van het Groninger platteland woonde (zie kaartje). Onder arbeiders wordt in navolging van de bronnen verstaan: de uitwonende, veelal gehuwde, ongeschoolde loonathankelijken, die in de kleistreken vooral werkzaam waren in de landbouw . De term arbeider of dagloner wordt in die
bronnen ook geheel voor deze categorie gereserveerd; inwonend personeel
heet daar knecht of meid. Bewaard gebleven bedrijfsadministraties maken
het mogelijk om via case-studies een tamelijk objectief beeld van de werk13
gelegenheid van arbeiders te schetsen. Dit in tegenstelling tot de vaak subjectieve opmerkingen van tijdgenoten, die met andere doelstellingen of zon der werkelijke kennis van zaken kunnen zijn gemaakt. Het genoemde rapport uit 1796 bijvoorbeeld diende om aan te geven hoe zwaar de belastingen
we] niet drukten in het gewest van Stad en Lande.
De vraag naar de tewerkstelling van de ongehuwde boerenmeiden en knechten, is minder interessant vanwege het bestaande systeem van vast inwonend
personeel. De boeren namen hen per jaar aan op vaste data in mei of november.
Als de meiden en knechten zich niet al te zeer misdroegen waren ze zo van
werk verzekerd. Het werkloosheidsprobleem bestond voor ongehuwde jongeren dan ook nauwelijks. Het reglement op de dienstboden in de achttiende
eeuw maakte het ontslaan van boden door een boete van zes weken loon onaantrekkelijk. Ontslag nemen werd nog strenger bestraft met verlies van het
14
verdiende en een boete van een half jaarloon . In de negentiende eeuw we rd
ontslaan en ontslag nemen echter gemakkelijker. De kleinschalige bedrijven
buiten de landbouw werkten eveneens vooral metjonge ongehuwde knechten
en meiden en zijn daarom buiten beschouwing gelaten . 15

13 Voor landbouwboekhoudingen zie: J.A. Kuperus, 'Boekhoudingen op Nederlandse
landbouwbedrijven voor 1900' in: Ceres en clio; zeven variaties op het the ma landbouwgeschiedenis (Wageningen, 1964) 79-1 I 0. Het Nederlands Agronomisch Historisc h Instituut te Groni ngen
beschikt over een zich nag steeds uitbreidende verzameling (copieen van) agrarische boekhoudingen, waarbij het zwaartepunt vooral ligt op de provincie Groningen en de negentiende eeuw.
14 Reglementen op de dienstboden: RAG, Statenarchief, inv.nr. 477 (3-3-1703); RAG, Statenarchief, inv. nr. 486 (12-7-1781 ); RAG, Ordonnantien van de stad Groningen, inv.nr. xxv (21-2-1743
en 10-5-1754). P. Priester en H. de Raad, De iezeren kette vand'armoude (Groningen, 1982) 136137.
15 R..F.J. Paping, ' De nijverheid op het Groninger platteland 1800-1860. Bedrijfsstructuur en
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Afbeelding I. De Groninger kleigebieden
De uitwonende mannelijke boerenarbeiders zijn te onderscheiden in vaste en
16
losse arbeiders/dagloners. Yaste arbeiders werkten het hele jaar door bij
een boer en waren van arbeid verzekerd. Yaak genoten ze naast de kost nog
17
enkele emolumenten, zoals een schaapsweide. Losse arbeiders daarentegen
werkten afwisselend voor verschillende boeren en konden soms hogere Jo18
nen bedingen door werk in aanneming te verrichten. Geert Klaasen Reinders op de zeer grote boerderij Groot-Zeewijk te Warffum schreef in 1828 in
zijn aantekenboek: 'Vaste daghuur voor arbeiders in onze huizen 25 en 35

loonontwikkel ing ' , Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek 53 ( 1990) 80- 1 16.
16 H. Gooren en H. Heger, Per mud of bij de week gewonnen; De ontwikkeling van beloningssystemen inde Groningse landbouw, 1800-1914 (Groningen, 1993) 12, gebruiken vrijwe l dezelfde
definitie, maar houden zich er in de praktijk veel minder sterk aan, zodat geregelde niet cont inu
in dienst zijnde arbeiders bij hen al snel vaste arbeiders warden. In tegenstelling tot hun bewering
(p. 57) betekent dagloner in Groningen niet zoncler meer losse arbeider.
17 RAG, Provinciaal Archief, inv.nr. B Ill 144 ( 18 17) : Kloosterburen en Ulrum .
18 Vaste arbeiders werkten soms ook in aannem ing.
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centen, andere 30 en 40 centen. Losse voor een tijd I 0, 12 a 15 stuivers (50,
60 of 75 cent: R.P.) en in het kooldorsen aan onze arbeiders die mee moeten
19
helpen 75 cent per dag, alle de kost toe.' Daar de andere groepen loonafhankelijken van arbeid verzekerd waren, werden seizoenmatige of conjuncturele schommelingen in de vraag naar arbeid geheel op de losse arbeiders
afgewenteld. De verhouding tussen vaste en losse uitwonende arbeiders had
zodoende grote invloed op de mate waarin arbeiders zonder werk zaten.
Ook arbeidersvrouwen en weduwen boden zich aan op de arbeidsmarkt. In
het midden van de negentiende eeuw werden in de Groninger Iandbouw op
grote schaal arbeidsters ingezet, onder meer om aardappelen te rooien, te wieden en te helpen met het binnenhalen van de oogst. 20 Over de mate waarin
vrouwen in de achttiende eeuw al agrarische loonarbeid verrichtten is nog
weinig bekend. Van Zanden en Priester suggereren voor Groningen wet een
21
bescheiden toename in de eerste helft van de negentiende eeuw.
Voor ongeoefende arbeiders was buiten de landbouw in de kleistreken weinig te doen. De omvang van werkzaamheden als sjouwen, opperen in de bouw
en schepen trekken vie! in het niet bij het boerenwerk. Alleen het onderhoudswerk aan dijken, wegen en kanalen was van belang. Met name aan de zeedijken
was in het voorjaar veel werk, ter herstelling van de schade door de winterstormen. Gedeeltelijk werden deze kosten gedragen door de boeren, gedeelte22
lijk door diverse overheden. Ook de uitgestrekte veengebieden tangs de randen van de kleistreken boden werk aan ongeschoolde arbeiders. In het midden
van het Oldambt in Midwolda lag het veencomplex Ennemaborg waar, bovenop de normale vijftig arbeiders, van maart tot juli vijftig tot honderd extra
mensen aan de slag konden. 23 In de verveningen in de Veenkolonien en het

19 Ter inzage gegeven door de beer Reinders te Middelstum.
20 P.R. Priester, De economische ontwikkeling van de landbouw in Groningen 1800-1910
(Wagen ingen, 1991) 170- 173.
21 Priester, De economische ontwikkeling, 170- 171; J.L. Van Zanden, De economische ontwikkeling van de Nederlandse landbouw in de negentiende eeuw 1800-1914 (Wageningen, 1985) 70-74.
C. Lis, 'Gezi nsvorming en vrouwenarbeid tijdens een versnellingsfase in de ontwikkeli ng van het
kapitalisme', in: Tijdschrift voor sociale geschiedenis I 0 (1984) 393-394, wijst op een toename
van vrouwelijke landarbeid in de periode 1750-1850 in delen van Engeland. In tegenspraak daarmee is Snell, ' Agricu ltu ral seasonal unemployment' 431.
22 L. Hacquebord en A.L. Hempenius, Groninger dijken op deltahoogte (Groningen, 1990) 5253, 56, 59, 63-65 . J. Zuidema, Geschiedenis van Waterschap Noordpolder 18 10-19 11 (Uithuizen,
1914) 167-170.
23 RAG, Archief Ennemaborch, inv.nr. 96. De loonsom uit 1817-18 19 is met behulp van daglonen herleid tot dagen. Het gemiddelde aantal werkzame arbeiders was: januari 37; februari 41;
maart 57; april 75; mei 99; juni 320; juli 156; augustus 86; september 56; oktober 54; november
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zuidelijk Westerkwartier was eveneens tijdelijk veel vraag naar losse arbeid.
Volgens een enquete uit 1819 verschafte de Groninger turfgraverij aan 2.316
arbeiders drie tot zes maanden werk, v66r 1814 lag dit aantal nog hoger. 24
Arbeiders uit andere delen van de provincie trokken naar de Veenkolonien.
Zo ging Pieter Klaasen rond 20 maart 1787 van Uithuizen naar de Pekela 'om
in het veen te arbeiden, doordien dezelve hier geen werk hadde' .25
Om twee redenen zijn de jaren van 1760 tot 1820 in de Groninger kleistreken
interessant. In deze periode begon een sterke groei van de arbeidersklasse, net
als elders in West-Europa vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw. 26
Daarnaast breidde vanaf ongeveer 1770 het akkerland zich uit ten koste van
het grasland. 27 Beide ontwikkelingen hadden hun weerslag op de arbeidsmarkt: zowel het aanbod als de vraag nam toe.
Rond 1760 vormden de boerengezinnen nog de grootste bevolkingsgroep.
In 1770 waren 3.000 (30%) van de gezinshoofden boer en 2.400 arbeider
(26% ). 28 In 1830 waren deze verhoudingen omgedraaid: er waren 2.800 boeren
(20%) en 5.200 arbeiders (37%). Onder de arbeiders zijn begrepen alle agrarisch actieve gezinshoofden met minder dan vijf hectare land, diegenen dus
die nauwelijks zonder loonarbeid in hun bestaan konden voorzien. Het aantal
'keuters' met tussen de een en vijf hectare in gebruik was tamelijk beperkt. 29
Ondanks de bevolkingsgroei in de periode 1760-1820 nam het aantal boerderijen af. Dit alles vormde de eerste aanzet tot de kenmerkende gepolariseerde
en ten dele geproletariseerde Groninger samenleving in de tweede helft van

66; december 55. In juni en juli werd een dee] van het turfgraven in eerdere maanden afgerekend, terwijl in november en december een deel van het vrouwenwerk uit eerdere maanden betaald werd.
24 J.M.W.G. Lucassen, Naar de kusten van de Noordzee; Trekarbeid in Europees perspectief,
1600-1900 (Gouda, 1984) 93; RAG, Aanwinsten provinciaal archief 1988, enquete 1819. In Nieuwe Pekela werkten in 1819 maar 100 arbeiders en voor 1814 nog 500 arbeiders.
25 RAG , Oud-Rechterlijke Archieven, inv.nr. Lii f (27-3-1787).
26 H. Soly, 'Proletarisering in West-Europa, 1450-1850' in: F. van Besouw e.a. Balans en perspectief Visies op de geschiedwetenschap in Nederland (Groningen, 1987) 107-110; C. Lis en H.
Soly, Armoede en kapitalisme in pre-industrieel Europa (LeuvenJGent, 1980) 160-185.
27 Zie o.a. Priester, De economische ontwikkeling en E.W. Hofstee, Groningen van grasland
naar bouwland 1750-1930; Een agrarisch-economische ontwikkeling als probleem van sociale
verandering (Wageningen, 1985).
28 R.F.J . Paping, 'Boeren, arbeiders en middenstanders in de kleigebieden 1750-1860' , Stad en
Lande ( 1992) nr. 3, 6-9. Voor de schatting van de ontwikkeling tussen 1770 en 1807 waren geen
gegevens beschikbaar uit het Oldambt. Gezinshoofden zonder beroep zijn buiten beschouwing
gelaten .
29 Paping, 'Boeren, arbeiders', 8. Dit kleine landgebruik liep ook nog re latief terug van 20%
van alle arbeiders- en niet-agrarisch actieve gezinshoofden rond 1760 tot 12% rond 1860.
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de negentiende eeuw. Loonarbeid vormde voor velen niet !anger slechts een
levensfase, wanneer ze dienden als ongehuwde meid of knecht. Ook na het
huwelijk bleven steeds meer mensen als uitwonende arbeider in een loonafhankelijke positie.
Een uitgebreide discussie is gevoerd over de verschuiving in Groningen van
grasland naar bouwland. Ik wil daar nu niet op ingaan, maar wel opmerken
dat de toename van het akkerland en het daarmee gepaard gaande gebruik van
arbeidsintensievere methoden tegen het einde van de achttiende eeuw de vraag
30
naar arbeid flink uitbreidde. Yooral in het zomerhalfjaar zou hierdoor meer
31
op de boerderijen te doen zijn.
De halvering van de landbouwprijzen rond 1820 had nogal wat consequen32
ties zoals blijkt uit een oproep van Gedeputeerde Staten in december 1821.

'De goedkope prijs der voortbrengselen van den land- en akkerbouw
heeft den, in dit gewest belangrijken, boerenstand genoodzaakt tot het
invoeren van bezuinigingen. (... ) Onder deze bezuinigingen behooren
veelal het uitstellen van werk op het land, hetwelk men anders gewoon
was in den herfst of voorwinter te verrigten, het verminderen der daghuren en arbeidslonen en het geheel afschajfen van werklieden of dagloners, die men anders werk verschaft en zoodoende door den winter
hielp.'
Door de gedaalde prijzen en de geringere afname van de lonen steeg de relatieve prijs van arbeid sterk. Bezuinigingen op zowel onderhoud als investeringen in de winter werden aantrekkelijk. 33 Ook stopten de boeren volgens
Priester in de jaren twintig tijdelijk met het uitbreiden van het areaal bouwland.34 De Groninger landbouw kwam in een vijftien jaar durende crisis terecht, met winterwerkloosheid als normaal verschijnsel. Door de na 1820
sterk veranderde situatie vormt ditjaar een goed eindpunt voor dit artikel.
Via boekhoudingen wordt nagegaan of en hoe het in ruim een halve eeuw
verdubbelende aantal uitwonende arbeiders er in slaagde geregeld werk te
vinden. Deze micro-benadering werpt licht op de vraag hoe in de kleigebieden
het West-Europese verschijnsel van de met een groeiende bevolking samen-

30 Hofstee, Groningen, 281-282; Gooren, Per mud, 108-110, 117; O.S. Knottnerus, 'Land Kanaan aan de Noordzee; een vergeten hoofdstuk' in: J.H.N. Elerie en P.C.M. Hoppenbrouwers red.,
Het Oldambt, deel 2 (Groningen, 1991) 46, 53.
31 Vergelijk Boyer, An economic history, 110-112, 125, 135, 137-143.
32 RAG, Provinciaal Archief, inv. nr. BI 5, 3-12-1821 nr. 24.
33 Vergelijk E.W. Hofstee, Het Oldambt, een sociografie: deel I Vormende krachten (Groningen, 1937) 223-224.
34 Priester, De economische ontwikkeling, 76-77.
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hangende proletarisering uitpakte op de wijze van werkverschaffing van arbeiders.35 Macro-gegevens en algemene uitspraken schieten meestal tekort in het
schetsen van een waarheidsgetrouw beeld van het economische bestaan van
deze arbeiders. Door concrete voorbeelden te behandelen kan hierin enigszins
worden voorzien. De inzet van uitwonende arbeiders op een groot aantal boerderijen wordt daarom nagelopen .36 Voor ieder bedrijf zal ik drie vragen beantwoorden : 1. Hoe was de arbeidsbehoefte aan uitwonende arbeid gespreid over
het jaar en hoe werd hierin voorzien. 2. Wat was de verhouding tussen vaste
en losse uitwonende arbeid. 3. In welke mate huurde men vrouwelijke uitwonende arbeid in. Eerst zal het materiaal voor respectievelijk de Ommelanden
en het klei gedeelte van het Oldambt worden gepresenteerd. Dit onderscheid
is gemaakt omdat mijn bevindingen voor beide gebieden uiteen !open. Tot slot
zal via dit onderzoek op micro-niveau (de boerderijen) geprobeerd worden te
komen tot meer algemene uitspraken over het macro-niveau (de werkloosheid
van uitwonende arbeiders). 37

2. De Ommelanden
De Ommelanden bestaan uit drie delen: Hun singo, Fivelingo en Westerkwartier. Met uitzondering van het zuidelijk Westerkwartier en Duurswold
Conder Fivelingo), bestaat dit gebied uit vruchtbare kleigronden, waar reeds
v66r de tweede helft van de achttiende eeuw meest grootschalige landbouw
bedreven werd. Vooral aan de kust kwamen grote bedrijven voor, die gebruik maakten van arbeiders. Hier ove1trof het aantal arbeiders het aantal
boeren in 1807 al ruimschoots (vooral in de latere gemeenten Baflo, Bie38
rum , Eenrum, Kloosterburen, Leens, Uithuizen, Ulrum en Warffum).
Loonenquetes uit 1810 en 1817 maken voor dit gebied geen melding van
39
werkloosheid, wat natuurlijk niet betekent dat deze niet bestond. Wei stelde

35 Soly, ' Proletarisering', 106-111.
36 Zie ook C.P. Timmer, 'The turnip, the new husbandry, and the English agricultural revolution'
in: Quarterly Journal of Economics 83 ( 1969) 375-395; F. Scheelings, 'Het werkgedrag en de
arbeidsmoraal van de plattelandsbevolking op de vooravond van de Industriele Revolutie' in: Arbeid in veelvoud; Een huldeboek aangeboden aan Prof Dr. J. Craeybeckx en Prof Dr. E. Scholliers van de Vrije Universiteit Brussel (Brussel, 1988) 98-112.
37 Vergelijk B.H. Slicher van Bath, 'Accounts and diaries of farmers before 1800 as sources for
agricultural history ', A.A. G. Bijdragen 8 ( 1962) 6; J. Bieleman, ' Landbouwgeschiedenis in Nederland' in: NEHA Bulletin 6 ( 1992) 86.
38 RAG, Archief Gewestelijke Besturen, inv.nr. 572.
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de gemeente Aduard in 1817 het jaarlijkse aantal gewerkte dagen op 305,
terwijl de gemeente Ulrum blijkbaar uitging van ongeveer 290 dagen. Beide
opmerkingen wijzen op een vrijwel voortdurende tewerkstelling. In de gemeente Kloosterburen waren naast vaste arbeiders 'vele arbeiders die geen
vast werk bij een boer hebben, maar die van de een naar den ander (gaan R.P.)
werken'. In het zomerhalfjaar verdienden ze twee stuivers per dag meer dan
de vaste arbeiders, wel liepen ze de emolumenten mis, zoals vrij vervoer van
turf en het profijtelijke aren lezen (graanaren zoeken na de oogst).
Volgens Geert Reinders (de grootvader van Reinders op Groot-Zeewijk) in
de landbouwenquete van 1800 was er in Hunsingo meer gebrek dan overvloed
aan dagloners, zodat in de zomer het landwerk, vooral het maaien, steeds meer
door Duitse trekarbeiders verricht moest worden. Op een boerderij van 75
grazen (35 hectare) werkten naast man en vrouw, twee knechten, twee meiden
en een arbeider of dagloner. Alleen in de oogsttijd werden meer mensen aangenomen, waaronder arbeidersvrouwen en weduwen. De daglonen van mannen waren zeven-en-een-half tot acht stuivers in de zomer en zes stuivers in
de winter naast de kost. Met aangenomen werk kon een dagloner echter soms
meer dan een gulden verdienen naast de kost. Enkele losse arbeiders waren
actief in de kleinschalige commerciele vlasverbouw op gehuurde grond, waar40
bij ze in de winter vlasbundels schoonden.
Niet duidelijk is Reinders over het vast of los zijn van de arbeiders, al suggereert hij een vaste betrekking voor een arbeider op bovengenoemd bedrijf.
Als we voor de hele Groninger kleigebieden uitgaan van een vaste arbeider
per bedrijf van meer dan dertig hectare en van twee vaste arbeiders bij meer
dan vijftig hectare, dan waren er rond 1800 ruim 1.700 vaste uitwonende ar41
beiders in de kleigebieden. lets meer dan de helft van de arbeiders zou dan
dus vast zijn geweest. Voor losse arbeiders ziet Reinders alleen maar werk
tijdens de oogst. Reinders, zelf van origine een grote boer, laat echter de vele
kleinere boeren buiten beschouwing. In 1816 had ruim de helft van de kleiboeren minder dan dertig hectare tot zijn beschikking. Ook deze boeren deden
een beroep op uitwonende arbeiders, zoals nog zal blijken.
In 1786 maakte dezelfde Geert Reinders een voorbeeld-boekhouding voor
zijn boerderij te klein-Garnwerd (in de latere gemeente Winsum) met 60 gra39 RAG , Archief Gewestelijke Besturen, inv.nr. 591 ; RAG, Provinciaal Archief, inv. nr. CI 7,
doos 13.
40 J.M.G. van der Poel red., 'De landbouwenquete van 1800' in: Historiae Agriculturae Ill
( 1956) 139, 144, 157, 161, 163. De omrekeningen van oude landsmaten in hectares zijn steeds
gebaseerd op Priester, De economische ontwikkeling, 497-50 I.
41 Geschat aan de hand van tabellen I en 2 in Paping, ' Boeren, arbeiders'.
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Atbeelding 2. De borg Hankema met ernaast gelegen boerderij of schathuis omstreeks 1800 ( Rijksarchief Craning en, foto-verzameling Zl 9-252d)

zen oftewel 30 hectare land .42 Naast twee knechten en twee meiden had Reinders als hij zelf meewerkte nog arbeiders nodig om te hooien, te maaien, te
graven en te dorsen (dus zowel zomerwerk als winterwerk). Dit kostte hem
jaarlijks f 50,-, onvoldoende om een vaste arbeider te betalen, zodat hij losse
arbeiders inhuurde. Van dit bedrag kon maximaal een half arbeidersgezi n rond
komen.
Van het boerenbedrijf verbonden met de borg Hankema onder Zuidhorn in
het Westerkwartier heeft landjonker Maurits Clant van Hankema in de periode
43
1769-1779 een aantal jaarrekeningen opgemaakt. In de gespecificeerde uitgaven gaf Clant aan hoeveel arbeidslonen hij uitbetaalde. Hoewel niet iedere
post even goed gedateerd is, kan toch wel gereconstrueerd warden hoe groot
de betaling per maand was. Clant noteerde bijna elke week een bedrag. Alleen
de uitgaven in de wintermaanden voegde hij samen, omdat de landjonker van

42 RAG, Collectie Geert Reinders, inv.nr. 4.
43 RAG , Familie-archief Clant van Hanckema. inv.nr. 51, periode: mei 1769/mei 1773, mei
1775/mei 1776,juni 1777/december 1777, mei 1778/mei 1779.
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Grafiek I. Geschatte dagelijkse bezetting aan uitwonende arbeiders op de boerderij
bij Hankema onder Zuidhorn, 1769-1 779 (in mandagen)
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december tot april overwinterde in de stad Groningen en zijn boerderij niet
44
zelf in het oog hield.
Clant noteerde helaas niet om hoeveel dagen het ging, noch om wie (mannen
of vrouwen) of om welk werk. De enige genoemde werkzaamheden zijn maaien, koolzaaddorsen en een enkele keer slootgraven en dijkmaken. Naast de
uitwonende arbeiders waren een knecht en een meid in dienst. Voor grafiek 1
is geschat hoeveel mandagen uitwonende arbeiders in elke maand gemiddeld
dagelijks werkten . Daarbij is gebruik gemaakt van een zomerloon van tien
stuivers betaald van half april tot half oktober en een winterloon van zes stuivers.45 De arbeiders kregen de kost toe, zoals normaal was in de achttiende
46
eeuw. Wel moet bedacht worden, en dat geldt ook voor de later te behandelen
bedrijven, dat de gebruikte methode de piek in de arbeidsbehoefte in de hoog-

44 Deze verzame lpost, beslaande wisselend drie tot vijf maanden , is door mij ge lijk gespreid
over de betreffende periode.
45 RAG , ArchiefGewestelijkeBesturen, inv.nr. 591, voord it loon in 1810. Winter meldt in 1812
dat het tien stuivers loon al sedert meer dan vijftigjaren betaald werd: RAG, Provinciaal Archief,
inv.nr. B III 144. Uit de jaarrekening vie len geen daglonen op te maken.
46 RAG, Archief Gewestelijke Besturen, inv.nr. 591 , geeft daarom in 18 10 nauwelijks lonen op
eigen kost.
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zomer steeds overschat. Jui st dan werden werkzaamheden als koolzaaddorsen,
maaien en zichten verricht op stukloon, en soms ook op eigen kost. De dagelijkse verdienste kon daardoor tijdelijk stijgen boven het normale dagloon. In
Ulrum in 1817 verdubbelde de daghuur zelfs dikwijls bij het maaien en zichten.47
Het is niet na te gaan of de borgheer van Hankema zijn arbeiders in vaste of
losse dienst had. De wisselende uitbetalingen suggereren dat het vooreen groot
dee! om losse arbeiders ging. De gemiddelde arbeidsinzet in gewerkte mandagen, zoals per maand weergegeven in grafiek I, laat twee tegengestelde
48
hypotheses open. De eerste hypothese is dat de boerderij van Clant gemiddeld vier mannelijke arbeiders van werk voorzag. Met uitzondering van de
drie zomermaanden juli, augustus en september, zouden de arbeiders dan getroffen worden door grote werkloosheid. Gemiddeld konden ze maar zo'n 200
daglonen thui s bren gen. Zeker als we bedenken dat Cl ant vermoedelijk toch
we! minstens een vaste arbeider zal hebben gehad, blijft er voor de andere
arbeiders weinig winterwerk over. Tot een fundamenteel andere conclusie
leidt de hypothese, dat gemiddeld twee tot drie arbeiders voor werk afhankelijk
waren van deze boerderij . In de winter hadden ze dan alien vrij geregeld werk.
De grate arbeidsbehoefte in de zomer bestreed Clant dan door het inzetten van
arbeidersvrouwen voor het schovenbinden en door Duitse trekarbeiders of
49
hannekemaaiers voor het maaien en zichten . Ook mannen in niet-agrarische
beroepen, de middenstanders en kleine neringdoenden (40-45 procent van de
bevolking) hielpen tijdens de oogst, onder meer bij het koolzaaddorsen. Volgens Geert Reinders in 1800 dorste een dertiental manschappen het koolzaad
in een betrekkelijk korte tijd als aangenomen werk, waarbij ze meer dan een
50
gulden per dag verdienden. Jui st in de twee jaren waarin Clant koolzaad
verbouwde, betaalde hij relatief veel arbeidsloon.
De laatste hypothese van geringe werkloosheid onder de mannelijke arbeiders is het meest plausibel. Deze correspondeert met gegevens elders omtrent

47 RAG , Provinciaal Archief, in v.n r. C I 7 ( 18 17), idem Scheemda. RAG, Archieven Gewestelijke Besturen, inv.nr. 591 , ( 18 10) in Den Andel e n Eenrum: zome rloo n 71/2
48 De gemiddelde uitgaven per maand waren: mei f2 I ; juni f24; ju li f45; augustus f 52; se pte mber f47; oktober f l 9; november f l7; december f17 ; januari f19; februari fl9; maart f l9;
april f 19.
49 Lucassen, Naar de kusten, 67- 7 1, 270-272. Priester, Economische ontwikkeling, 175- 178.
RAG, Archieven Geweste lijke Besturen, inv. nr. 823, me ldt in 18 1I voor de periode juni tot augustu s slechts zes Duitse trekarbeiders om te maaien, terwijl tegelijk vier Zuidhorners naar Friesla nd gin gen. Andere gegevens over agrarische trekarbeid in 18 11 ontbreken voor de Ommelanden.
50 Yan der Poel , ' De landbouwe nquete', 14 1.

PAPING DE WERKLOOSHEID OP DE GRONINGER KLEI

135

vrouwenarbeid, trekarbeid en tijdelijk agrarisch actieve kleine middenstanders
in de zomer. Voor deze verschijnselen is in de eerste hypothese geen ruimte.
Datjuist in de periode april -juni de arbeidsinzet op het bedrijf het laagst was,
spoort met de beschikbaarheid van niet agrarisch werk in die maanden in de
verveningen bij Leek ruim ti en kilometer verderop. Het geringe aantal gewerkte dagen in oktober wordt mogelijk verklaard, doordat de arbeiders dan hun
eigen oogstjes (aardappelen, bonen en wortelen) binnen haalden.
Van de boerderij van de kinderen van Helprig Klaasen, deden de voogden
van 1765 tot 1778 de boekhouding. 51 Deze boerderij te Vierhuizen in Hunsingo omvatte 56 juk of27 hectare land. De opgroeiende kinderen Klaas, Lammert en Anje hadden, naast een boerenmeid, toen ze nog vrij jong waren twee
boerenknechten in dienst. Na 1767 resteerde er slechts een knecht, terwijl ze
het vanaf november 1774 zonder stelden. Arbeiders werden ingehuurd om
aanvullende werkzaamheden te verrichten. Het vertrek van de laatste knecht
(jaarloon f 100) ging gepaard met een sterke groei van de uitgaven aan arbeiders van f 24 in 1774 tot f 120 in 1775. Gemiddeld werd jaarlijks f 79 aan
uitwonende arbeiders uitbetaald. 52 De kinderen van Helprig Klaasen deden
een beroep op steeds andere arbeiders. Zelfs in jaren met weinig werk waren
twee of drie verschillende arbeiders actief, terwijl dit aantal vaak opliep tot
vijf a zeven. In de omgeving van Vierhuizen stond de boeren een voldoende
groot reservoir van losse arbeiders ter beschikking. Toch was er we! enige
continu'iteit wat betreft de ingehuurde arbeiders: een verrichtte vaak veruit het
meeste werk . In de jaren 1766 (f 31) en 1767 (f 20) was dit Jan Alberts, in
1767 (f 20) en 1768 (f 33) Jan Pieters, in 1768 (f 27) en 1769 (f 33) Tjark
Rijpkes, in 1770 (f 47) en 1771 (f 13) Pieter Alberts. Van 1774 tot 1778 was
de belangrijkste arbeider Ringer Jans. De losse arbeiders Jan Alberts, de vader
van Ringer Jans, (1765-1778), Jacob Jacobs (1765-1772), Jan Pieters (17671777), Klaas Jans (1768-1777) en Pieter Alberts (1769-1777) komen we gedurende lange tijd tegen. Het !even van de losse arbeiders was zo erg onzeker,
steeds was het afwachten of er de volgende week wat te doen was en bij wie.
Werken als losse arbeider vormde geen opstap naar een positie als vaste ar-

51 Een transcriptie is aanwezig op het Nederlands Agronomisch Historisch Instituut te Groningen. Het origineel bevindt zich in RAG, boerderijen op de Menneweerster Wierde, inv.nr. Sa.
52 Via de namen is een scheiding tussen arbeiders en middenstanders mogelijk. Een aantal eenmaal voorkomende namen kon echter niet thuis warden gebracht. Het ging om f44,- in dertien
jaar. Ook zaten er loonuitgaven verstopt in de door de knecht gedane uitschotten. Maximaal is zo
10% van de uitgaven aan uitwonende arbeid gemist. Jaarlijkse uitgaven aan arbeiders: 1765 f31
(vanaf mei); 1766 f78; 1767 f85; 1768fl12; 1769 f62; 1770 f69; 1771 f45; 1772 f52; 1773
f 15; 1774 f24; 1775f120; 1776f179; 1777f140; 1778 fl 5 (tot mei).

136

NEHA-JAARBOEK 1994

Grafiek 2. Geschatte dagelijkse bezetting van uitwonende arbeiders op een boerderij

te Vierhuizen, 1765-1778 (in mandagen: inclusief en exclusief koolzaaddorsen en
vrouwen)
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beider. De voormalige boerenknecht Ringer Jans (tot november 1769) had in
het begin van de jaren zeventig al in de winter gedorst op deze boerderij. In
1775 (f 70) en 1776 (f 82) was Ringer er zelfs het grootste dee! van het jaar
werkzaam. Maar in 1777 liepen zijn verdiensten weer terug tot f 42.
Bij een onevenwichtige spreiding van de vraag naar arbeid over het jaar
worden juist de losse arbeiders getroffen door werkloosheid. Uit de reconstructie van de gemiddelde inzet van uitwonende arbeid door de maanden
heen, gepresenteerd in grafiek 2, blijkt dater in de winter relatief veel te doen
was door het graandorsen. 53 Nog meer arbeid werd ingezet in de maanden

53 Nadeel in deze boekhouding is dat genoteerde bedragen soms sloegen op werkzaamheden
die zich over meerdere maanden konden uitstrekken. Begin maart werd vaak het winterdorsen
betaald, wat de indruk wekt dat men juist in die maand veel werkte, terwij I het tegendeel het geval
was. Gerekend is met een dagelijkse verdienste in december, januari en februari van vijf stuivers,
in oktober, november, maart en april van zes stuivers (zie RAG, Oud-Rechterlijke Archieven,
inv.nr. XLVIII c2) en verder met zeven-en-een-halve stuiver. De grotere betaalde bedragen zijn
uitgespreid over de eerdere maanden en omgerekend in mandagen. Totale maandelijkse uitgaven
(tussen haakjes de onbewerkte gegevens): januari f96 (f29); februari f71 (f56); maartf49 (fl 36);
april f55 (f30); mei f78 (f35);juni f80(f109);juli .fl07 (.fl 15); augustusf201 (f224); September
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augustus en september. Dit kwam door het koolzaaddorsen en het binden van
schoven. De uitbetalingen voor kooldorsen werden gedaan aan de smid, de
kleermaker of de dekker. Dit dorsen gebeurde blijkbaar door ambachtslieden
en hun knechten in aanneming. In de jaren 1766-1768 werd een arbeidster
ingehuurd om te binden. Zij was daar zo'n maand mee bezi g. Vrouwelijke
arbei d kwam verder nauwelijks voor, met uitzondering van wat spi nnen. Mogelijk werden in de zomer trekarbeiders ingezet, daar in de boekhouding enkele malen voorschotten voor hooien en maaien genoteerd werden .
Relatief rustig was het in de maanden maart totjuni . Van april totjuni zullen
54
de losse arbeiders gewerkt hebben aan de zeedijken. In Uithuizen namen veel
arbeiders en boerenzonen in de jaren zeventig van de achttiende eeuw de kans
te baat om tijdens de periode tussen zaaien en maaien op walvisvaart naar
55
Groenland te gaan. Er was ook weinig vraag naar arbeiders in de herfstmaanden oktober en november. Naast het werk op hun wortellandjes werd misschien opnieuw dijkonderhoud verricht. Onwaarschijnlijk lijkt het dat de losse
arbeiders juist in deze twee maanden door werkloosheid getroffen werden. De
grote vraag naar losse arbeid in hartje winter wijst op een slechts zeer geringe
seizoenwerkloosheid .
Minder wisselvall ig was de inzet van arbeiders op de boerderij 't Bosch van
de zes kinderen van Jacob Heeres en Aaltje Rengers te Den Andel, met 60
jukken (32 ha.) binnen en buitendijks land en 20 juk kwelder. De vier broers
en twee zusters hadden, naast een vaste jonge knecht Reinder Jans, vanjanuari
1774 tot april 1775 de arbeider Harm Hindriks in dienst voor vijf stuivers per
dag. In juni en oktober verdiende hij zes stuivers en in de zomer zeven-en-eenhalf stuiver. 56 Vreemd genoeg stopten de uitbetalingen aan hem in de periode
van half juli tot half september en van half oktober tot begin november. Mogelijk hielp hij toen andere boeren oogsten. Sporadisch werden losse arbeiders
ingehuurd, die in vijftien maanden bedragen verdienden overeenkomend met
circa zeventig daglonen . Het meeste geld ging naar Harm Kazak voor slootgraven in aanneming van begin februari tot begin mei 1774. Van een arbeidspiek in de zomer bleek op deze boerderij geen spoor, eerder het tegendeel was
het geval. 57 Arbeidsters werkten er weinig, alleen ging in de winter wat geld
op aan spinloon van vlas .
f178 (f181); oktober f28 (f68); november f20 (f6); december f69 (f46).
54 Lucassen, Naar de kusren, 88. Zie ook RAG, Statenarchief 538-667 (bestekboeken 16661798).
55 K.J . Ritzema van Ikema, Ommelander geslachten ( 1957) 107, 120.
56 RAG , Oud-Rechterlijke Archieven, inv.nr. XL VIII c2. In 15 maanden verdiende Harm 275
daglonen.
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Over de periode van eind augustus 1803 tot maart 1804 is een stukje boekhouding bewaard gebleven van een andere boerderij in Den Andel, die van de
kinderen van Rentjen Jans (Vos) en Anje Heikes, groot 46 juk of 25 hectare
met nog 60 juk kwelder. Jacob Harkes verdiende als vaste arbeider het gewone
dagloon van zeven-en-een-halve stuiver tot 10 oktober en daarna zes stuiver. 58
Tot half november werkte als tweede arbeider Michiel Hendrikus (Folgerts)
regelmatig mee. Jacob Harkes werkte de hele winter door; slechts acht dagen
eind november verdiende hij niets, daarentegen kreeg hij met oudjaar twee
dagen extra loon. Gedurende 27 weken verdiende Jacob 156 daglonen. Michie I
Hendrikus werkte in de herfst 46 dagen metals verdienste f 16. Arbeidsters
werkten er weinig, alleen Fokeltje Mennes (wasloon) en Jantijn Berents (naailoon) verdienden ieder drie gulden.
Dit is de enige mij bekende boekhouding in de Ommelanden, die wijst op
winterwerkloosheid. Voor de genoemde Michiel Hendrikus was de hele lange
winter niets te doen op de boerderij . De arbeidspiek in de zomer werd op hem
afgewenteld. Michie), in andere bronnen van beroep Jandbouwer of veehoeder
op de kwelders, beschikte door het houden van vee over alternatieve
inkomensbronnen, waarmee hij het gebrek aan werk ten dele opving. 59 Hij
behoorde daarmee tot de keuters, een groep die vrij zeldzaam was in de Ommelanden. Het is zodoende gevaarlijk om naar aanleiding van zijn winterwerkloosheid te gaan generaliseren.
Van de tot nu toe besproken boerderijen kon een vrij volledig beeld van de
inzet van arbeiders worden gegeven. Het bronnenmateriaal voor een aantal
andere boerderijen is niet zo uitgebreid. Wei belichten de fragmentarische
gegevens van deze boerderijen enkele verschijnselen die nog niet aan bod zijn
gekomen en kunnen ze tevens enigszins aangeven in hoeverre de eerder behandelde boekhoudingen representatief zijn.
In de korte boekhouding van de boerderij van Cornelis Thomas met 74 1/2
juk (41 hectare) te Eenrum is van eind augustus tot eind september 1762 nauwelijks sprake van arbeiders. 60 Het zichten geschiedde door Westfalers, door
de marskramer van Dunderen en voor een halve dag door ene Klaas Pieters.

57 De gem iddelde dagelijkse bezetting van (vo lwassen) uitwonende mannelijke arbeiders was:
januari 1,0; februari 1,2; maart I , l ; april 1,4; mei 1,2; juni 0,9; juli 0,3; augustus 0, l; september
0,9; oktober 0,6; november 0,6; december 1,0.
58 RAG, Oud-Rechterlijke Archieven, inv.nr. LVII pl (8-6-1804). Voor de periode dat Michie!
en Jacob samen werkten is ervan uitgegaan datJacob als vaste arbeider steeds werk had en Michie!
niet altijd (acht dagen niet).
59 RAG, Archief Gewestelijke Besturen, in v. nr. 279, 11 2 1, I 124- 1 126.
60 RAG, Oud-Rechterlijke Archieven, inv.nr. LXI b.
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Vier verschillende vrouwen bonden een paar dagen schoven en een deed de
was. Deze boerderij bood buiten het kooldorsen werk aan gemiddeld 6110
mannen en 6/10 vrouwen . Veel geld (f 36) ging op aan koolzaaddorsers, onder
wie mogelijk wel enige arbeiders.
Volgens een afrekening met Berent Geerts had Trijntje Jans van Calker,
weduwe van Harm Everts, op haar boerderij het Moordhuis met 98 gras of 44
hectare te Zuidwolde in I 790 ten minste een vaste arbeider in dienst. 61 Vanaf
begin januari tot eind april werkte Berent vrijwel continu, eerst voor vijf stuivers per dag en vanaf eind februari voor zes stuivers. Daarnaast zijn er twee
kleine rekeningetjes van Jan Saarties, die tien dagen werkte rond 1 maart en
nog eens ruim twee weken rond 1 april. Mogelijk was hij, gezien zijn werk in
dagloon in de winter, eveneens een vaste arbeider, daar losse arbeiders dan
juist vaak in aanneming werkten . Hij kan ook in losse dienst zijn geweest: in
twee van de vijf vermelde weken was hij minder dan zes dagen aan het werk.
Een met Den Andel enigszins vergelijkbare inzet van arbeiders vinden we
op het kleine boerderijtje met 10 hectare land van Aaltje Jacobs, de weduwe
62
van Roelf Rotgers te Bijssum (bij Farmsum). De weduwe nam na het overlijden van haar man in augustus 1792 in elk geval tot april 1793 een vaste
arbeider in dienst. Losse arbeiders of arbeidsters huurde de weduwe niet in.
Op de boerderij van Hindrik Benes en zijn zoon Bene Hindriks Perdok in
Godlinze met 94 1/2 gras (42 hectare) werd van eind november 1802 tot mei
1803 als vaste arbeider Otte Fokkes ingehuurd voor vijf stuivers per dag, met
een handpenning vooraf van anderhalve gulden. 63 Op 3 augustus 1803 werd
Thomas aangenomen voor tien stuivers per dag voor onbepaalde tijd. Diens
opvolger als vaste arbeider was vermoedelijk Tidde Wiggers, die vanaf 25
november 1803 tot mei 1805 zes stuivers in de winter en zeven-en-een-halve
stui ver in de zomer per dag verdiende. Daarnaast kreeg hij de beschikking over
vier roe wortelland en het genot van het gras van de wallen en de na de oogst
achtergebleven aren. De volgende arbeider was Willem Klaasen, die november 1805 aangenomen werd voor 115 gulden per jaar plus een handpenning
van een dukaat (ruim drie gulden) . Het volgende jaar kreeg deze daarbij nog
vier roe wortelland, het recht van arenlezen van vier deimt en van vier gras de
wallen. November 1807 werd Filippus ingehuurd voor f 110 plus een dukaat,

61 Van het schrijfboek van de famili e Everts in particulier bezit is een copie mij in handen gespeeld door mevrouw Rlimke-van Hoorn te Amsterda m.
62 RAG, Oud-Rechterlijke Archieven , inv. nr. X c3 : het betreft 25 grazen.
63 Nederlands Agronomisch Historisch In stituut, boekhouding van Perdok 1802-1825. Perdok
noemde weeklonen, voor de vergelijkbaarheid zijn deze steeds omgerekend in daglonen.
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in 1809 verhoogd tot f 115 met vier roe wortelland en een akker aardappelen.
Perdok had steeds een vaste arbeider in dienst in het begin van de negentiende
eeuw. Ook waren een a twee knechten plus twee meiden werkzaam op de
boerderij. Op de ingehuurde losse arbeiders wordt alleen enig licht geworpen
in de gedane uitgaven van 1816. Jammer genoeg verdwenen veel betaalde
arbeidslonen in verzamelposten. In mei werd f I I betaald voor slootgraven
en begin augustus f 16 voor maaien. Die laatste maand was naast de vaste
arbeider Eisse Pieters Balkema nog een extra arbeider in dienst.
Bijzonder was de wijze waarop de vooraanstaande Zuurdijkster boer Marten
Aedsges (Teenstra) het winterwerk organiseerde in de periode 1798-1806 op
zijn grote boerderij met ongeveer 81 hectare land, gelegen in de buurt van
Leens. 64 Na afloop van de oogst berekende hij hoeveel werk het dorsen vormde. Daaruit leidde hij de datum af waarop het dorsen eindigde. Meestal besloeg
het dorsen de periode van november tot begin april. Zo wist Marten wanneer
hij weer voor ander werk voor zijn drie vaste arbeiders moest zorgen.
Ten slotte kunnen de uitgebreide rekeningen van het Anthony-gasthuis in
Appingedam nog een beeld geven van de arbeidsinzet op land gelegen vlakbij
een klein plattelandsstadje. Het gasthuis, waar een groot aantal ouden van
dagen onderdak vond, had een eigen boerenbedrijf met in de jaren zeventig
65
van de achttiende eeuw gemiddeld 60 gras of24 hectare land in gebruik. Tot
1779 was dit een volwaardig bedrijf met grasland en bouwland, daarna werd
de boerderij langzamerhand afgebouwd. Het gasthuis had een knecht en een
meid in dienst. Beiden deden het vaste werk op het bedrijf en de meid kookte
voor het gasthuis. Geregeld werden losse arbeiders ingehuurd, met een arbeidspiek in juli en augustus. Eerst maaiden dan een of meer arbeiders de
grazen, waarna in enkele dagen een groep arbeiders, vijf tot elf man sterk (de
sweelders en wenners), het land hooide. Het gasthuis had zodoende in juli of
augustus korte tijd behoefte aan veel mannelijke arbeiders. 66 Het extra werk
op de boerderij in de rest van het jaar we rd verricht door in landarbeid gespecialiseerde arbeiders, het ging vooral om dorsen en slootgraven. Dit werk was

64 IJ. Botke, Het 'Schrijf-boek ' van MartenAedsges ( 1742-1806) Lan.dbouwerte Zuurdijk. 'Zoo
nullig in. zijn.e krin.g als lan.dbouwer ' [Historiae Agriculturae XVIl] (Gro ningen, 1988) 71-86.
65 Gemeente-archief Appingedam, Oud-archief, in v. nr. 123-125: de rekeningen van het Anthony gasthui s.
66 Gemiddelde dagelijkse inzet van mannelijke arbeiders 1770-1779: januari 0,67; februari 0,86;
maart 0,66; april 0,38; mei 0,48; juni 0,50; juli 1,49; augustus 0,93; september 0,53; oktober 0,43;
november 0,36; december 0,50. De daglonen zij n gerekend op twaalf stuivers. in de zomer en tien
stuivers in de winter op eigen kost, alleen voor het maaien vijftien stuivers.
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tamelijk gelijkmatig over het jaar gespreid, met een piek in de winter vanwege
het dorsen . Zoals elders was er minder te doen in het voorjaar en najaar.
De enkele keer dat namen vermeld staan bij de sweelders, gaat het om
Appingedamse arbeiders. De rest van het jaar vonden dezen waarschijnlijk los
niet-agrarisch werk in het stadje als sjouwer, koren- of turfdrager, opperman
en dergelijke. Deze arbeiders waren eerder vergelijkbaar met het stedelijk proletariaat dan met boerenarbeiders. Gezien de korte tijd waarin het gasthuis ze
steeds inhuurde, was hun bestaan buitengewoon wisselvallig. Door de kleine
baantjes was de kans op tijdelijke werkloosheid groot, met name in de winter.
Het hooien was slechts een van hun vele inkomensbronnen . Deze stedelijke
arbeiders waren alleen tijdelijk actief in de landbouw om te profiteren van de
extreme arbeidsvraag die de hooibouw met zich meebracht.
Arbeidsters werden minder voor landarbeid ingehuurd door het gasthuis dan
hun mannelijke collega's. Bij het opslaan van hooi hielpen ze we) en soms
bonden ze graan. Het meeste werk was het inmaken van vlees na de slacht in
november. Dat gebeurde jaarlijks door twee arbeidsters uit Appingedam, blijkbaar had de meid hier geen tijd voor. 67 Daarnaast werden stedelijke arbeidsters
tijdelijk ingeschakeld bij het schoonmaken van het gasthuis.

3. Het Oldambt
Het Oldambt is een deel van Groningen dat altijd veel aandacht heeft getrokken. Grotendeels komt dit door de radicalisering van de arbeidersklasse
die zich eind negentiende en begin twintigste eeuw aldaar voltrok. De sociografie over het Oldambt geschreven door Hofstee in 1937 is voor historici
68
een extra reden voor deze belangstelling. Hofstee noemde de arbeidsreserve in het Oldambt in de achttiende eeuw over het algemeen gezond. 69 Per
Oldambtster boerderij waren er gewoonlijk een atwee vaste uitwonende arbeiders die jaar na jaar continu bij dezelfde boer werkten. Losse arbeiders en
werkloosheid bestonden volgens Hofstee voor 1817 niet. De arbeidspiek in

67 Gerekend is met een zomerloon van zeven-en-en-hal ve stui ver en een winterloon van zes stuivers, tenzij anders vermeld. Gemiddelde dagelijkse arbeidsinzet van vrouwen van l 770 tot 1779:
januari: O; februari 0,01 ; maart 0,09; april 0,08; mei 0,03;juni 0,27;juli 0, 16; augustus 0,57; september 0,27 ; oktober 0,34; november 1,21; december 0,08.
68 Hofstee, Het Oldambt : beleefde zelfs een herdruk in 1990. Zie oak J.H.N. Elerie en P.C.M.
Hoppenbrouwers red., Het Oldambt, dee[ 2: Nieuwe visies op geschiedenis en actuele problemen
[Historiae Agriculturae XII] (Groningen, 1991 ).
69 Hofstee, Het Oldambt, 215-218, 220-224.
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Grafiek 3. Geschatte dagelijkse bezetting van uitwonende arbeiders op de boerderij
van de kinderen van Harm Pieters te Nieuw-Scheemda, 1779-1782 (in mandagen)
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de zomer werd opgevangen door de boer en zijn gezin, door arbeidersvrouwen en door trekarbeiders. In de winter deden de boer en zijn zonen niet
veel, zodat er voor de mannelijke arbeiders dan toch voldoende werk was.
Uit de hierna te bespreken bronnen blijkt echter dat van Hofstee's idyllische
vaste boerenarbeiders in het Oldambt voor 1817 geen spoor te vinden is.
De voogden van de kinderen van Harm Pieters (van Cingel) hielden van eind
december 1779 tot eind april 1782 de uitgaven aan arbeidslonen (zonder
70
naamsvermeldingen) bij van een boerderij te Nieuw-Scheemda. Op de circa
72 deimt of 36 hectare was een arbeider zeer regelmatig in dienst, daar in veel
weken 36 of 45 stuivers uitbetaald werd. We herkennen hier het gewone winterdagloon van zes stuivers en zomerdagloon van zeven-en-een-half stuiver.
In juli en augustus liepen de betalingen danig op en was er sprake van 'aan de
arbeiders', in plaats van 'aan de arbeider'. Deze vrij korte arbeidspiek zal zijn
opgevangen door trekarbeiders en vrouwen. In nabijgelegen gemeenten als
Midwolda en Nieuwolda werkten in 1811 Oostfriese trekarbeiders. In Beerta
71
waren er van augustus tot november zelfs veertig. Interessant is dat in de

70 RAG , Archief Detmers-van Cingel, inv. nr. 13.
71 RAG, Archief Gewestelijke Besturen, in v. nr. 823.
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winter de betalingen enkele perioden sterk verminderden of geheel ophielden:
in de eerste helft van januari 1780, van januari tot maart 1781, in december
van hetzelfde jaar en in februari 1782. Bij ongunstige weersomstandigheden
was er voor de arbeider blijkbaar geen werk.
De afrekeningen met de arbeiders van de boerderij van Trijntje Jans van
Calker, weduwe van Jacob Hindriks, te Scheemda uit de jaren 1765-1769
wekken evenmin de suggestie van het bestaan van een zeer vast dienstverband.72 Bij de betalingen van dagloon aan de beide arbeiders Pieter Berents en
Geert Wilkes vielen de gewerkte dagen meestal in de periode van maart tot
september, maar ook we! in het najaar. Yaak werd minder dan zes dagen per
week gewerkt. Gemiddeld waren de twee arbeiders nog niet de helft van het
jaar in dagloon actief op deze boerderij. 73 De rekeningen met daglonen geven
echter een vertekend beeld, omdat het dorsen in de winter en het zichten in de
zomer in aanneming enkele malen apart vermeld staan in het boek. Beide
arbeiders verdienden samen in 1768 met zichten f 94 (vermoedelijk met hulp
van hun vrouwen). In de winter van 1767 /68 was hun gezamenlijke dorsloon
zelfs f 110. In 1768/69 daalde dit tot slechts f 31, maar toen werd er in november en december nog in dagloon gewerkt. De totale jaarlijkse verdienste
van de arbeiders viel door het dors- en zichtloon nog mee. Pieter Berents kreeg
van maart 1767 tot maart 1768 f 96 (zonder zichten) en van maart 1768 tot
maart 1769 f 109. Geert Wilkes verdiende van mei 1768 tot mei 1769 al met
al f 96. Rekening houdend met het zichten en dorsen waren beide arbeiders
in de periode van juli tot maart bijna continu aan het werk voor de weduwe.
Van april tot juni, als het dorsen gedaan was, kunnen de arbeiders ten dele
elders gewerkt hebben. Het is niet uitgesloten dat ze in de hoogzomer ook voor
andere (kleinere) boeren gezicht hebben. De hier genoemde jaarlijkse verdiensten zijn daarom slechts minima. Alhoewel beide arbeiders geen echte vaste
arbeiders waren, is het we! duidelijk dat de weduwe hen zeer veel in dienst
74
had. Ik zal <lit soort arbeiders in het vervolg 'los-vaste arbeiders' noemen.
Yan emolumenten was nog geen sprake. Zowel Geert als Pieter moesten betalen voor het gebruik van de wallen en voor land met lijnzaad (in de negentiende eeuw normale emolumenten voor arbeiders). Tevens huurden beiden
een koeweide. De vrouwen van de arbeiders komen maar voor een of enkele
72 Schrijfboek van de familie Everts.
73 Het dee! van de in dagloon gewerkte werkdagen aan de hand van ze ven dagloon-rekeningetjes:
januari 0%, februari 2%, maart 33%, april 40%, mei 56%, juni 50%, juli 40%, augustus 35%,
september 40%, oktober 20%, november 20%, december 14%.
74 Priester, /ezeren kette, 21, merkte voor Beerta al op: 'ook de vaste arbeider was gedurende
de winter voor onbepaalde tijd werkl oos' .
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dagen in de dagloonrekeningen voor. Ongetwijfeld droegen ze door te binden
we! belangrijk bij aan het hoge zichtloon. Bui ten de oogsttijd was op de boerderij voor deze arbeidsters weinig te doen.
Losse arbeiders treffen we aan in andere Oldambtster afrekeningen van daglonen. Roelf Lammerts werkte van 20 november 1774 tot 2 maart 1776 in
75
totaal 116h dag voor boer Reinder Cornelis te Beerta. Vrijwel al zijn werkzaamheden vielen vreemd genoeg in de slappe periode van 15 oktober tot ei nd
76
april (dorsen, turfgraven , aarde afzetten en slachten ). Alleen in augustus
zichtte Roelf I 0 dagen , terw ijl zijn vrouw Jantien vier dagen schoven bond.
Daarnaast verbouwde Roelf vlas, waarvan acht pond voor f 4 aan de boer werd
verkocht. Misschien was Roelf een arbeider zoals genoemd in een enquete van
77
1811 . Toen vertrokken in de periode juni tot augustus tien arbeiders uit de
gemeente Beerta, tien uit Midwolda, twee uit Nieuweschans, tien uit Scheemda en twintig uit Winschoten , om zo'n twee maanden te gaan maaien in Friesland. Dit leverde per persoon f 12 tot f 30 op. Dezelfde arbeiders zullen in het
78
voorjaar in het veen of aan de dijken gewerkt hebben.
Een klein rekeningetje in het aantekenboek van Haiko Meinderts, landbouwer te Nieuwolda, maakt duidelijk dat de arbeider Tobias Uintjes van januari
tot maart 1777 elf-en-een-halve dag voor hem werkte. Ook verdiende Tobias
f 4 met slootgraven. 79 Hij gebruikte het loon om een koeweide te betalen.
Hoewel een losse arbeider, stond Tobias toch langdurig in relatie tot Haiko
Meinderts. Deze boer leende hem al sinds 1769 geld en leverde ook gerst en
andere voedsel. Met Menne Ypes had Haiko Meinderts een gelijksoortige relatie. In hetzelfde jaar 1777, maar ook eerder, haalde deze arbeider in de winter
gerst op, hij betaalde pas later. Van 31 januari 1763 tot half mei werkte Menne
volgens een losse aantekening in vaste dienst voor 22 stuivers in de week, met
nog een bak gerst er bovenop. De zekerheid op werk ging toen voor Menne
gepaard met een laag dag loon van minder dan vier stui vers , terwijl vijf tot zes
stuivers normaal was. W aarschijnlijk was hij in latere ja'ren niet !anger in vaste
dienst, we! strekte de periode van contact tussen hem en boer Haiko zich uit
over meer dan vijftien jaar.

75 RAG , Familie-archief Bouman, in v. nr. 2.
76 Deel van de tijd dat Roelf Lammerts voor Reinder Cornelis werkte: januari 53%, februari
45 %, maart 7%, april 75 %, mei 0%, juni 0%,juli 0%, augustus 45 %, september 0%, oktober 23 %,
november 25%, december 36%.
77 RAG, Archief Gewestelijke Besturen, in v.n r. 823.
78 Zie ook Knottnerus, ' Land Kanaan' , 49. Vergelijk de arbeidscycli van Lucassen, Naar de
kusten , passim.
79 RAG , Familie-archief Barlagen en de Groot, in v. nr. 6.
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Van Gerrijt Dries te Midwolda is uit het jaar 1803 een rekening bewaard
gebleven voor zijn werk in de pastorie-tuin. 80 Naast inkomsten als arbeider
had Gerrijt tevens een traktement van f 18,- voor de functie van 'deurwaarder'
van de kerkvoogdij. Dit is niet uitzonderlijk . Posities met een bescheiden inkomen, zoals 'policiemeester' (kerkbediende), 'roderoe' (veldwachter) en
kerspeldienaar, werden vaak vervuld door losse arbeiders. Van 22 maart tot
26 november was Gerrijt in totaal 148 dagen werkzaam als tuinman. Vele
weken werkte hij vijf of zes dagen voor een dagloon van 60 cent. Eind oktober
daalde <lit loon tot 471/2 cent. Vanaf begin juni tot 23 juli werkte zijn vrouw
Sijben mee voor hetze lfde loon. Daarna kwam ze nog een <lag naaien op de
pastorie. De rekening geeft geen aanwijzingen omtrent winterwerk. Of er werd
na 26 november een nieuwe, niet bewaard gebleven rekening begonnen, of
Gerrijt zat als losse arbeider in de winter zonder werk. In de laatste week van
26 november werkte hij nog maar anderhalve dag. De vaste arbeider van de
81
predikant was hij niet. Van 17 augustus tot 22 oktober was Gerrijt voornamelijk elders bezig. Misschien oogstte hij toen of werkte hij als turfdrager om
de wintervoorraden in schuren en op zolders te stouwen. Dit laatste karweitje
knapte Gerrijt ook op voor de predikant. Duidelijk is <lat gegoede dorpelingen
met enig land op grote schaal gebruik maakten van arbeiders om werkzaamheden uit te laten voeren.
De meest gedetailleerde boekhouding betreft de Oudewerf te Winschoten .
De heren Adema en Hora Siccama hadden <lit complex bestaande uit een boerderij met zo'n 98 deimt of 49 ha. land, een tichelwerk en een veenderij (van
hoog- en laagveen) eind achttiende eeuw verworven. 82 Van 1799 en 1800 zijn
alle boeken er nog, waarin minitieus staat aangegeven welke arbeiders de heren per week inhuurden op de drie bedrijfsonderdelen .83 Al s boerderij was de
Oudewerf natuurlijk niet zo representatief, van een meewerkende boer met
gezin was geen sprake. Maar ze biedt wel de gelegenheid om de behoefte aan

80 RAG, Nederlands Hervormde gemeente Midwolda, in v.nr. 32 en 30.
81 Gemiddeld aantal gewerkte werkdagen van Gerrijt Dries, tussen haakjes zijn vrouw: maart
8 1%, april 80%, mei 62%, juni 87% (75%),j uli 98% (73%), augustus 69% (4%), september47%,
oktober 27%, november 79%.
82 RAG , Archief Hora Siccama van Oosterbroek, in v. nr. 22-24, 26. Vergelijk l.B.M. Matthey,
' Op fi scaa l com pas' in : I.B.M. Matthey red. Westeremden (Groningen, 1975) 3 l 0-311 (met eni ge
onjuistheden).
83 Alleen de vervening was stukwerk en daarvan moest het aantal dagen aan de hand van de
uitbetalingen, de periode en de omvang va n de ploegen geschat worden. Yoor het ti chelwerk in
1800 werden een aantal weken de arbeiders ni et met name genoemd. Aan de hand van andere
uitbetalingen valt redelijk na te gaan wie die arbeiders waren.
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Grafiek 4. Gemiddelde dagelijkse bezetting van losse en los-vaste mannelijke arbeiders op de Oudewerfte Winschoten, 1799-1800 (in mandagen)
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ongeschoolde arbeiders in de turfgraverij en op de tichelwerken (de enige
'grootschalige industrie' in de kleigebieden) na te gaan. Het bedrijf had een
vaste arbeider en een vaste arbeidster in dienst: in 179811799 Jacob Pieters en
zijn vrouw Jaapkje, voor respectievelijk f 125 en f 55, in april 1799 opgevolgd
door J.H. Schelkens en vrouw voor f 208 perjaar. Vermoedelijk bewoonden
beide arbeidersgezinnen de boerderij, waar ook de inwonende knecht onderdak vond. Naast het vaste personeel, waren een groot aantal losse arbeiders en
arbeidsters afwisselend werkzaam op de boerderij, bij de vervening en op het
tichelwerk. Het steenbakken zelf geschiedde zoals gebruikelijk door Duitse
84
trekarbeiders uit Lippe, welke echter niet zijn meegenomen in de grafiek.
Behalve in de vervening werkten de arbeiders meestal in dagloon voor
twaalf stuivers in de zomer en negen-en-een-halve stuiver in de winter. Van
de mannelijke losse arbeiders was een vijftal bijna continu in dienst, zogenaamde 'los-vaste' arbeiders. Berent Jans werkte 274 dagen in 1799 en 282
dagen in 1800, Egbert J urjens 219 dagen vanaf maart 1799 en 291 dagen in
1800, Geert Jans Hoffenkamp 310 dagen in 1799 en 159 dagen in 1800 (tot

84 P. Lourens en J. Lucassen, Lipsker op de Groninger tichelwerken (Groningen, 1987) passim.
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juli), Jacob Eilders 270 dagen in 1799 en 309 dagen in 1800, Jacob Jans
Cleve 295 dagen in 1799 en 274 dagen in 1800 en Harm Baar 243 dagen in
1800. Daarnaast werden vele losse arbeiders voor kortere tijd ingehuurd bij
drukte op het tichelwerk en in de veenderij. Het turfgraven en baggeren gebeurde van half maart tot begin juli vaak door arbeiders die nergens anders
in de boekhouding voorkomen en mogelijk van elders kwamen. Van juni tot
half augustus groeven veel losse arbeiders klei voor het tichelwerk.
Op de boerderij waren de werkzaamheden tamelijk evenwichtig verdeeld
over het jaar. In de winter was zelfs vrij veel te doen voor de genoemde losvaste arbeiders. Weinig boerenwerk was er in mei en juni, wanneer de arbeiders werkten voor het tichelwerk en in de vervening. Waar we elders van juli
tot september een grote drukte vinden, was op de boerderij de Oudewerf wat
de mannen betreft geen sprake van een piek. Het werk op de boerderij werd
vooral gedaan door de los-vaste arbeiders, namelijk 60% in 1799 en zelfs 76%
in 1800.
De vele losse arbeiders konden van half maart tot half augustus bij de Oudewerf aankloppen voor werk. Daarna was er tot het najaar werk op de andere
boerderijen. In november en december werd op de Oudewerf wat extra los
personeel aangenomen. Daarna, van eind december tot half maart, zaten de
losse arbeiders zonder werk. Hun moeilijke situatie vinden we weerspiegeld
in het antwoord van Winschoten op de loonenquete van 1810. De daglonen
waren in de zomer veertien stuivers, terwijl er in de winter geen werk was
waarvoor het dagloon kon worden opgegeven. 85 Zo somber was de situatie in
werkelijkheid gelukkig niet, want al leen al op de boerderij de Oudewerf waren
er in de winter zes arbeiders in dagloon bezig. Het antwoord op de enquete
duidt er echter we! op dat vele losse arbeiders zonder werk zaten in Winschoten.
Behalve mannen werden ook vrouwen aangeworven voor de Oudewerf. In
de vervening zorgden enkele arbeidsters voor het droogmaken en stapelen
van de turf, werkzaamheden die nog doorliepen na het graaf en baggerseizoen. Aaltje Tjakkes werkte veruit het meest, in 1800 zelfs voor bijna honderd gulden . Enkele anderen, waaronder Houke Jurrien s, vrouw van Geert
Jans Hoffenkamp, en Geesje Klaasen, vrouw van Egbert Jurriens, verdienden bedragen van twintig tot veertig gulden. Op de boerderij werkte naast de
vrouw van de vaste arbeider nog een flink aantal andere vrouwen. Van hen
spande Rikste Douwes, vrouw van Jacob Eilders, de kroon met I 09 dagen in

85 RAG, Archief Gewestelijke Besturen, inv.nr. 591.
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Grafiek 5. Gemiddelde dagelijkse bezetting van losse arbeidsters op de Oudewerf te
Winschoten, 1799-1800 (in vrouwdagen)
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1799, terwijl Kaatje Jans, vrouw van losse arbeider Harm Geerts Brader, in
1800 in totaal 113 dagen arbeidde. Mogelijk werkten beiden nog meer, daar
in juli, augustus en september 1799 veel niet met name genoemde vrouwen
cichorei wiedden. 86 In de week van 13 juli 1799 waren daarmee zelfs negentien vrouwen samen I 06 dagen bezig. Ook ging in november veel geld naar
niet bij naam genoemde aardappelrooisters. Op het tichelwerk beperkten de
werkzaamheden van de vrouwen zich voornamelijk tot het vervoeren van
turf, hout en stenen. We komen er dezelfde arbeidsters tegen als op de boerderij en in de vervening.
Op de Oudewerf als geheel was de hoeveelheid ingezette vrouwenarbeid
slechts eenderde van de ingezette mannenarbeid (zie tabel 1). Alleen in 1799
werden op de boerderij veel vrouwen ingehuurd, omdat juist in dat jaar het
zeer arbeidsintensieve, maar weinig verbouwde gewas cichorei moest worden
gewied. In 1800 liep het aantal vrouwelijke arbeidsdagen op de boerderij terug
tot minder dan eenderde van het aantal mannelijke. Met uitzondering van het
veenwerk dat al in apri l begon, concentreerde het betaalde vrouwenwerk zich
in de maanden juli tot november. Van december tot maart verrichtten arbeidsters geen betaalde arbeid. Het aantal ingezette arbeidsters wisselde van week

86 Van cichorei werd sutTogaat-koffie gemaakt.
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Tabel I . Gewerkte dagen en aantal Losse en Los-vaste arbeiders op de Oudewerf
1799-1800

boerderij
tichelwerk
vervening

mannen
dagen

1799
N

vrouwen
clagen

1799
N

mannen
clagen

1800
N

vrouwen
clagen

1800
N

1.500
806
±1.770

36+
31
26+

1.076
49
±306

19+
6
4

1.216
879
± I.IOI

20+
16
23+

366
181
467

11+
14
8

N: aantal verschillencle arbeiclers. 36+ staat voor tenminste 36 arbeiclers.

tot week nogal, zodat blijkbaar een groot reservoir aan vrouwen beschikbaar
was in Winschoten . Deze groep vond slechts in beperkte mate loonarbeid.
Zelfs in de zomer was de werkgelegenheid voor de arbeidsters beduidend
slechter dan voor hun echtgenoten.
Representatiever dan de Oudewerf was de arbeidsinzet op de boerderij met
ongeveer 48 hectare land van Reinder Geerts Bouman te Beerta aan de vooravond van de agrarische depressie. Daar werkte van mei 1816 tot juli l 820
87
een arbeider, Jan Eexter, tamelijk frequent. In september 1818 nam Bouman
daarnaast Barteld Jans in dienst. Beiden waren geen echte vaste arbeiders, al
was Bouman wel hun voornaamste werkgever. Tot januari 1818 werkte Jan
Eexter vrijwel continu, meestal in dagloon. Alleen met zichten verdiende hij
in de zomer een hoger dagloon. Na januari 1818 was het voornaamste winterwerk slootgraven in aanneming, waarbij de verdiensten niet opwogen tegen
de eerder uitbetaalde daglonen . Mogelijk waren dit de eerste tekenen van de
gestegen werkloosheid rond 1820. Het kan ook zijn dat de winter van I 8 I 6 op
I 8 I 7, waarin Jan doorlopend werkte, uitzonderlijk was. Als we de mate waarin
Bouman de arbeiders Jan en Barteld werk verschafte per maand bekijken, dan
valt opnieuw op dater vooral van maart tot juni weinig werk was. Vanaf
december bleven de werkzaamheden door de dors nog redelijk op peil. Gemiddeld werkten Jan en Barteld in de periode 1816-1820 225 dagen per jaar
bij boer Bouman .88 Jan en zijn vrouw Wupke verdienden jaarlijks van mei tot
mei f 134 en f 129 in de periode 1816/1818, wat daalde tot f 99 en f 90 in de
87 RAG , Familie-archief Bouman, in v.nr. 3. Zie ook Priester, /ezeren kette, 5-7, 26-27, 65-67,
71.
88 Deel gewerkte werkclagen: januari 83%, feb ruari 70%, maart 49 %, april 53%, mei 50%, juni
40%,juli 86%, augustus 82%, september 95 %, oktober 92%, november 89%, clecember 72%. Gemiclclelcle van Jan Eexter mei 18 16 totjuli 1820 en van Bartelcl Jans septe mbe r 1818 totjuli 1820.
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Grafiek 6. Gemiddelde dagelijkse bezetting van mannelijke en vrouwelijke uitwonende arbeiders op een boerderij le Beerta, 1816-1820 (in dagen)
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f I 09. Naast het loon en vrije kost en drank zullen beide los-vaste arbeiders
89

rec ht gehad hebben op het wi nnen van hooi in de wall en en het lezen van aren.
Naast beide 'los-vaste' arbeiders werden ook verschillende losse arbeiders
ingehuurd. Uit grafiek 6 blijkt dat er voor hen werk was in de periode juni
tot november. Het aantal gewerkte dagen is wat overschat, door bij de omrekening in dagen, van betalingen voor aangenomen werk uit te gaan van het
lage normale dagloon van arbeiders. De verhouding los-vaste tot geheel losse boerenarbeiders kan geschat worden op ongeveer twee staat tot een. Na
het in dienst komen van de tweede arbeider werd minder losse arbeid ingehuurd. Losse arbeiders zaten vanaf december zonder werk, terwijl ze pas in
maart of april weer konden beginnen, maar dan wel buiten de landbouw.90
Het werk van de vrouwelijke arbeiders concentreerde zich in de oogsttijd
van juli tot oktober, vooral binden en aardappelrooien. 91 Het eerste werd vaak

89 RAG, Archief Gewestelijke Besturen, inv.nr. 591 ( 1810).
90 Vergelijk Priester, /ezeren kette, 26.
91 Ingezette arbeid van mannen en vrouwen in 1816 (vanaf mei) 319 en 222 dagen; 1817 464
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gedaan door de vrouwen van de arbeiders die het zichten en binden aangenomen hadden. Wupke, vrouw van Jan Eexter, werkte ook vaak in dagloon. In
de periode 1816/1819 bracht ze jaarlijks twintig tot veertig gulden binnen.
Wieden gebeurde soms door de weduwe genaamd Tietje moeij. Opmerkelijk
veel arbeidsters waren nodig voor het rooien van aardappelen in oktober.

4. Losse, los-vaste en vaste arbeiders
De werkgelegenheid van uitwonende arbeiders op een boerderij werd be'lnvloed door de gezinssituatie, het aantal inwonende personeelsleden en de
omvang. Uit de vele voorbeelden wordt duidelijk hoe moeilijk het is om
greep te krijgen op de werkgelegenheid van die arbeiders in de kleigebieden.
Van boer tot boer verschilde de wijze waarop in de behoefte aan uitwonende
arbeid werd voorzien. Op een boerderij in Den Andel werd in 1773 gekozen
voor een vaste arbeider, terwijl tegelijkertijd op een iets kleinere boerderij
een tiental kilometers verderop in Vierhuizen losse arbeiders ingehuurd werden. Toch zijn wel enige algemene patronen in de werkgelegenheid van arbeiders aan te wijzen.
Het beperkte aantal arbeiders rond 1760 ging samen met een vrij geringe
behoefte aan arbeid. De kleine en zelfs veel van de middelgrote boerderijen
hadden helemaal geen vaste uitwonende arbeider nodig. Voor deze bedrijven
en ook voor niet-agrarische landgebruikers was het wel handig om tijdelijk
een of meer losse arbeiders in te kunnen huren. Alleen de allergrootste bedrijven hadden naast hun inwonend personeel een vaste arbeider in dienst. De
gegevens suggereren dat met de groei van de arbeidersklasse (de proletarisering) de mini male bedrijfsomvang voor het hebben van een vaste arbeider snel
afnam. In 1762 was er op een boerderij te Eenrum van 41 hectare geen vaste
arbeider, terwijl in 1773 op een boerderij te Den Andel van 32 hectare er al
we! een was. In 1803 was in Den Andel zelfs 25 hectare grond (maar met veel
kwelders) al genoeg om een vaste arbeider in te huren.
De vraag naar arbeid en dus ook naar uitwonende arbeid steeg, samengaand
met de toenemende intensivering in de landbouw en enige uitbreiding van het
92
areaal land door inpoldering. Voor boeren was intensiveren aantrekkelijk,
mede vanwege de bij de prijsstijgingen van landbouwprodukten achterblijvende lonen van arbeiders in de tweede helft van de achttiende eeuw. Dit laatste

en 273 dagen ; 1818 4 73 en 183 dagen: 1819 463 en 142 dagen; 1820 (tot juli) 171 en 8 dagen.
92 Voor een Engels voorbeeld rand 1770: Timmer, 'The turnip' , 392-395.
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had natuurlijk ook alles te maken met het stijgende aanbod van uitwonende
arbeiders. In ieder geval werden ook minder grate boeren gestimuleerd om
een vaste uitwonende arbeider te nemen. Op deze wijze kon een boer immers
di ens arbeid aan zich bi nden. Ook het afneme nde aantal boeren en het stijgende
aantal grate boerderijen zal een rol hebben gespeeld bij de relatief sterke toe93
name van het aantal vaste arbeiders. Vaste arbeiders konden ook gebruikt
warden om taken van gratere boeren over te nemen die zich minder met het
eigenlijke boerenwerk wilden bezighouden. Dat boeren vaak kozen voor uitwonende arbeiders en slechts in mindere mate voor meer inwonend personeel,
hing samen met de uit de aard der zaak relatief beperkte beschikbaarheid van
de traditioneel ongehuwde knechten , wier lonen daardoor trouwen s al vanaf
94
1780 opliepen. Het aantal gehuwde arbeiders en vooral vaste arbeiders nam
op deze wijze toe.95 Rond 1800 zal zo in de Ommelanden ongeveer de helft
van de uitwonende mannelijke arbeiders in vaste dienst zijn geweest.
Tabel 2. Losse en vaste uitwonende mannelijke arbeiders in de Ommelanden 1762 1820
1762
1765- 1778
1769- 1779
1770- 1779
1773- 1775
1786
1790
1792- 1793
1798- 1806
1803- 1804
1802-1 8 16

Eenrum
±4 1 ha.
Yierhuizen
±27 ha.
Zuidhorn
±40150 ha.
Appingedam
±24 ha.
Den Andel
±32 ha .
klein-Garnwerd ±30 ha.
Zuidwo lde
±44 ha.
Bijssum
± 10 ha.
Zuurdijk
±8 1 ha.
Den Ande l
±25 ha.
Godlinze
±42 ha.

losse arbeiders
losse arbeiders
losse arbeiders, moge lijk een vaste arbeider
losse arbeiders
een vaste arbeider en weinig losse arbeid
losse arbeiders
een vaste arbeider en een tweede onzeker
een vaste arbeide r
in ieder geval dri e vaste arbeiders

ca. 1820

Warffum

vaste arbeiders e n losse arbeiders

± 172 ha.

een vaste arbeider e n een losse arbeider
een vaste arbeider en enig losse arbeid

93 Knottnerus, 'Land Kanaan ', 45-46, voor dezelfde ontwikkeling in het Oldambt.
94 Van der Poe!, 'De landbouwenq uete', 16 1- 162.
95 Vergelijk J. Hilgenga, 40 Jaren Nederla ndse Landarbeidersbond. Gedenkboek van de
Nederlandse bond van arbe iders in het landbouw-, tuinbouw-, en zuivelbedrijf 1900- 1940 (Amsterdam, 1940) I 5. Gooren, Per mud, I 52 e n Knottne ru s, ' Land Kanaan ' 5 I, bestrijden deze opvatting metal s argument de seizoengebonclenheicl van het werk in cle oprukkende akke rbouw . Veronac htzaamd worclt dat op cle meeste boe rclerije n in cle achttiencle eeuw gewoonweg te weini g
werk was voor een vaste arbeider.
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Het bovenstaande gaat vooral op voor de Ommelanden waar een duidelijke
scheiding tussen losse en vaste arbeiders bestond. In het Oldambt was dit
veel minder het geval. Daar waren veel arbeiders die een tamelijk vaste en
vaak langdurige arbeidsrelatie met een boer hadden, maar toch niet continu
in dienst werden gehouden. Deze los-vaste arbeiders werkten vermoedelijk
eveneens bij andere boeren. Zij kwamen bij hun boer als eerste voor werk in
aanmerking. Daarnaast konden tijdelijk andere arbeiders ingehuurd worden
(losse arbeiders of los-vaste arbeiders bij andere boeren). Mogelijk hadden
sommige arbeiders met meer dan een boer zo'n los-vaste relatie, maar deze
kunnen dan beter losse arbeiders genoemd warden. Pas rond 1800 treffen
we in het (beperkte) bronnenmateriaal voor het Oldambt arbeiders aan die
continu in dienst waren op een boerderij. Dit sluit natuurlijk niet uit dat er
geen vaste arbeiders waren, maar veel zullen het er niet zijn geweest. Zelfs
op twee redelijk grote boerderijen in Nieuw-Scheemda en Scheemda werkten rond 1765 en 1780 los-vaste arbeiders. Wei begonnen de Oldambtster
boeren hen steeds meer bijna het hele jaar of zelfs continu werk te verschaffen. Van een wederzijdse verplichting was daarbij geen sprake, gezien onder
meer de gemakkelijke vermindering van het aantal gewerkte dagen van Jan
Eexter te Beerta in 1818 en het toch niet volledig in dienst zijn van veel arbeiders op de Oudewerf. De los-vaste en vaste arbeiders vormden in het
Oldambt de meerderheid, al lijkt het waarschijnlijk op grond van het
bronnenmateriaal, dat rond 1800 toch nog circa eenderde van de arbeiders
geheel los was.

5. Werkloosheid
In de Ommelanden hadden de losse arbeiders in de achttiende eeuw veelal
weinig last van werkloosheid, daar hun werkzaamheden redelijk gespreid lagen over het jaar. Winterwerk was voor mannen voldoende aanwezig in de
vorm van het dorsen van graan. Ook de grotere nadruk op de veehouderij
hield de arbeid in de winter op peil en zorgde er in ieder geval voor, dat de
gezinsleden en het inwonend personeel weinig tijd hadden om te dorsen.
96
Ander winterwerk werd eveneens aan uitwonende arbeiders overgelaten .
Er kwam wel werkloosheid in de winter voor, maar zowel de omvang als de
duur daarvan was beperkt. Problematischer waren het voorjaar en oktober
en november, wanneer er, afgezien van slootgraven, voor losse arbeiders

96 Zie Gooren, Per mud, I 08-118 voor een beschrijving van de werkzaamheden.
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weinig agrarisch werk was. Een dee! van de arbeiders werkte dan buiten de
landbouw, bijvoorbeeld in het voorjaar als dijkwerker of turfgraver. Door
gebruik te maken van trekarbeiders, stedelijke arbeiders, kleine neringdoenden en vrouwen werd in de drukke zomerperiode in de grote behoefte aan
arbeid op de boerderijen voorzien.
Alles wijst er op dat in het Oldambt, in tegenstelling tot in de Ommelanden,
winterwerkloosheid een normaal verschijnsel was. Arbeiders werkten vaak in
een soort los-vast verband bij een boer. Een dergelijke relatie sloot tijdelijke
werkloosheid niet uit. Losse arbeiders werden het zwaarst getroffen door
werkloosheid in de winter. Voor hen stond, gezien het voortrekken van de
los-vaste arbeiders, het werk vaak geheel sti l van december tot maart. De mindere werkzaamheden in de winter in het Oldambt, moeten geweten worden
aan het relatief grote belang van de akkerbouw aldaar. Het dorsen bood onvoldoende werk en werd ten dele door knechten en gezinsleden gedaan. Het
was voor de Oldambtster boeren blijkbaar niet interessant om de arbeiders in
de winter aan te houden. Voor Oldambtster arbeiders was deze werkloosheid
minder erg. De nabijheid van veen- en zandgronden maakte het voor hen makkelijker om enig land te verwerven of wat vee te houden dan hun collega's in
de Ommelanden. 97 Zij konden zo meer reserves, in de vorm van voedselvoorraden, opbouwen voor de winter.
In toenemende mate was er, door de uitbreidende akkerbouw op de klei,
sprake van een overvloed aan werk in de zomer in vergelijking met de winter.
De boeren verschaften desondanks de arbeiders ook in de winter vaak werk,
gedurende de bloeitijd in de landbouw tot 1820. De redenen waren mogelijk
zowel economisch als sociaal. Tradities kunnen een rol gespeeld hebben, maar
ook de overweging dat de arbeiders anders maar gingen bedelen, naar elders
vertrokken of dat ze zich zouden aanmelden bij de diaconien, welke op de klei
echter huiverig waren om gezonde arbeiders te ondersteunen. Het uitvoeren
van winterwerk als slootgraven en kleigraven was door de prijsstijgingen in
ieder geval relatief goedkoper geworden. Daarbij konden boeren met winterwerk de losse en los-vaste arbeiders aan zich binden, zodat in het drukke seizoen voldoende arbeid beschikbaar was. 98 In aansluiting op Boyer zouden we
kunnen zeggen dat in de Ommelanden de boeren kozen voor een continue
werkverschaffing, terwijl in het Oldambt de beschikbaarheid van land een
relatief belangrijke rol speelde bij het vasthouden van de arbeiders. Van een
taktiek van de boeren om gezonde werkloze arbeiders in de winter op de ar-

97 Priester, Economische ontwikkeling, 159; Knottnerus, 'Land Kanaan ', 48-49.
98 Vergelijk Knottnerus, ' Land Kanaan ', 3 1.
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menzorg af te schuiven, zoals in delen van Engeland, was in ieder geval tot
99
1821 nog geen sprake. In de jaren twintig maakten de scherp gedaalde
landbouwprijzen het aanhouden van arbeiders in de winter voor de Ommelander en Oldambtster boeren onaantrekkelijk. Arbeiders die voorheen op losvaste of losse basis vrijwel het hele jaar door werk bij elkaar konden sprokkelen, werden nu in de winter geheel op non-actief gesteld.
Een schatting van de omvang van de werkloosheid onder mannelijke uitwonende arbeiders is een hachelijke zaak, toch wil ik hiertoe een poging wagen,
beseffend dat de onzekerheidsmarges groot zijn. Rond 1800 was de helft van
de arbeiders in de Ommelanden vast en de andere helft los. Als we voor de
laatste groep uitgaan van een werkloosheid van gemiddeld anderhalve maand
per jaar dan zaten de Ommelander arbeiders gemiddeld ruim 6% van de dagen
zonder werk. In het Oldambt was twee-derde van de arbeiders in los-vaste
dienst. We hebben gezien, dat deze groep zeker een maand per jaar zonder
werk zat, terwijl er voor de overige losse arbeiders drie maanden geen verdienste was. Al met al waren de Oldambtster arbeiders dan gemiddeld bijna
14% van de werkdagen werkloos.

6. De arbeidsters
Agrarische loonarbeid door gehuwde arbeidersvrouwen kwam maar in beperkte mate voor. Alleen het schoven binden bij de oogst gebeurde vrij algemeen door hen. Gezien de omvang van de ingezette vrouwenarbeid hadden
deze vrouwen maar een tot vier maanden per jaar betaald agrarisch werk.
Op grond van het schaarse bronnenmateriaal lijkt er in Hunsingo beduidend
minder werk te zijn geweest dan in het Oldambt. Het gemiddelde aantal betaalde werkdagen exclusief huisnijverheid van arbeidsters in de kleistreken
kan geschat worden op circa drie maanden (tabel 3). In de lange winter van
november tot april was er niets te doen en het is onduidelijk hoe bijvoorbeeld weduwen in hun bestaan voorzagen. Wei was het spinnen voor de ste100
delijke kousen-breierijen in de achttiende eeuw een belangrijke bezigheid.
In veel van de inventari ssen uit de periode 1770-1810 van arbeiders waren
101
een spinnewiel en haspel aanwezig.
Rond 1800 liepen deze verdiensten

99 Boyer, An economic history, o.a. I 00. 212-213.
100 P. Biesta, 'Geschiedeni s van de Groninger brei-industrie', in: Croninger Volksalmanak
( 1940).
101 RAG, Oud-Rechterlijke Archieven. boedelinventarissen van diverse plaatsen.
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terug door de crisis in de Groninger wolkammerij en kousen-breierij. Andere bijverdiensten van arbeidsters waren het wassen van kleren, schoonmaken
102
en oppassen bij ziekte.
Geheel afwezig was winterwerk voor vrouwen
niet. In een enquete uit 1810 werden namelijk in diverse plaatsen in het lage
midden van de provincie, met vrij veel veehouderij, ook winterlonen voor
103
vrouwen opgegeven. Behalve loonarbeid hadden de arbeidersvrouwen de
verantwoordelijkheid over de moestuin, de aardappellandjes en mogelijk
een koe. Verschillende arbeiders waren in de achttiende eeuw nog een soort
van keuters. Het werk op een of meer hectares land, kwam waarschijnlijk
vooral op de schouders van de vrouwen neer.
Vermoedelijk moest eind achttiende eeuw de aanwezige arbeidsreserve van
arbeidersvrouwen, die voordien slechts weinig uit werken gingen, verder aangesproken worden. De uitbreiding van het akkerland brachtjuist veel typisch
vrouwelijke werkzaamheden met zich mee, zoals aardappelrooien, wieden en
graanbinden. Uit tabel 3 blijkt de toename van uitwonende vrouwenarbeid
echter niet. Bedacht moet worden dat de cijfers voor Appingedam ook veel
niet-agrarische arbeid omvatten en dat in rekeningetjes uit het Oldambt uit de
periode 1765-1777 vrouwen nauwelijks voorkwamen. De toename van de inzet van vrouwen kan dus niet hard gemaakt worden, maar is niet uitgesloten
op grond van de gepresenteerde gegevens.
Tabel 3. Verhouding tussen ingezette mannelijke en vrouwelijke uitwonende arheide rs
vrouwen

mannen
1770- 1792
1773-1775
1799
1800
1803
1803-1804
I 8 16-1820

Appingedam
Den Andel
Winschoten
Winschoten
Midwolda
Den Andel
Bee rt a

2.024
345
4.376
3.496
148
202
1.890

dagen
dagen
dagen
dagen
dagen
dagen
dagen

808
32
1.569
1.152
33
21
606

dagen
dagen
dagen
dagen
dagen
dagen
dagen

% vrouwen
40%
9%
36%
33%
22%
10%
32%

l 02 Schoonmaken scholen: o.a. RAG, Nederlands Hervormde gemeente Farmsum, inv.nr. 3 I4394. Oppassen bij bedeelde zieken : o.a. RAG. Nederlands Hervormde gemeente Niekerk-Vliedorp, inv.nr. 8-9: maart I 783, maart I 809, september I 8 I2.
l 03 RAG, Archief Gewestelijke Besturen, in v.nr. 59 I: gemeenten Bed um, Kantens, Adorp, Aduard, Hoogkerk, Noorcldijk.
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Vanaf het einde van de achttiende eeuw werd het voor de arbeidersvrouwen
in ieder geval noodzakelijker zich op de arbeidsmarkt aan te bieden, vanwe104
ge de gedaalde reele lonen van hun echtgenoten. Ook liepen hun verdiensten uit spinnen terug rond 1800. Zowel de vraag naar, als het aanbod van
arbeidsters in de landbouw moet dus zijn toegenomen. Maar de omvang van
het betaalde werk voor gehuwde arbeidersvrouwen bleef vrij beperkt en het
inkomen dat ze er mee verdienden vormde vaak slechts een bescheiden aanvulling op dat van hun mannen.

7. Besluit
De hier gebruikte methode van onderzoek van micro-gegevens uit onder
meer boekhoudingen leverde nieuwe en veelal ook hardere gegevens over
de wijze van tewerkstelling en de werkloosheid van arbeiders op. Eenzelfde
aanpak kan ook voor andere Nederlandse regio's resulteren in een betere
greep op de tot nu toe nog steeds wat schimmige werkgelegenheidssituatie
van uitwonende arbeiders en arbeidsters v66r 1900.
Het voorbeeld van de Groninger kleigebieden laat zien dat, in tegenstelling
tot wat Lis, Soly en Van Damme suggereren, pre-industriele proletarisatie niet
105
altijd samen ging met een stijgend structureel aanbodoverschot van arbeid.
Integendeel zelfs, de toename van het loonafhankelijke deel van de gezinshoofden ging op de klei in de periode 1760-1820 gepaard met een relatief nog
snellere groei van het aantal vaste of los-vaste uitwonende arbeiders. De seizoenwerkloosheid bleef er gering, niet alleen door de vrij gelijkmatige sprei ding van de werkzaamheden over het jaar, maar vooral omdat de vraag naar
uitwonende arbeid tenminste gelijke tred hield met de groei van het aanbod.
Vermoedelijk breidde de vraag naar arbeid in de zomer zich zelfs sterker uit.
Dit werd dan opgevangen door het inzetten van meer gehuwde arbeidsters en
trekarbeiders. Beide groepen functioneerden als een vrijwel onuitputtelijke
arbeidsreserve. Deze gunstige ontwikkeling van de vraag naar arbeid in de
eerste fase van proletarisatie in de kleigebieden had waarschijnlijk alles te
maken met de opgaande agrarische conjunctuur in de onderzochte periode en

104 Vergelijk: P.M.M. Klep, Bevolking en arbeid in transformatie; Een onderzoek in Brabant
1700-1900 (Nijmegen, 1981) 193-194.
105 C. Lis, H. Soly en D. Van Damme, Op vrije voeten? Sociale politiek in West-Europa ( 14501914) (Leuven, 1985) o.a. 18-23, 50, 82-85; C. Lis en H. Soly, 'Pro letarisering en verarming; een
repliek ', Tijdschrift voor sociale geschiedenis 7 ( 1981) 58-71.
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de dalende reele lonen. Misschien bleef om die reden ook in agrarische gebieden elders in Nederland rond de eeuwwisseling de werkloosheid onder uitwonende arbeiders beperkt. De sterke groei van de winterwerkloosheid als gevolg
van de agrarische depressie rond 1820 bevestigt trouwens het geconstateerde
verband tussen werkgelegenheid en agrarische conjunctuur.
Duidelijk is dat in de achttiende eeuw in de kleigebieden de meeste uitwonende arbeiders nog los of los-vast waren. Tot een dergelijke conclusie kwamen eerder reeds, op een meer tentatieve wijze, Gooren en Heger, Hilgenga
106
(voor heel Nederland), Knottnerus, Priester en Wijbenga. Opvallend en mogelijk ook typerend is het, dat in de Ommelanden de werkloosheid een stuk
lager was dan in het Oldambt. Juist in dat laatste gebied waren tegelijkertijd
meer mogelijkheden voor de arbeiders om enige zelfstandige agrarische activiteiten te ontwikkelen. Vreemd genoeg dacht Hofstee dater in het Oldambt
toen slechts vaste mannelijke arbeiders waren. In werkelijkheid was het tegendeel het geval. De Oldambtster arbeidsreserve bestond niet alleen uit arbeidsters, gezinsleden van boeren en trekarbeiders, maar in de winter ook uit mannelijke uitwonende arbeiders. De alternatieve inkomensmogelijkheden van
deze arbeiders vormden bepaald geen stimulans voor de boeren om hen vast
werk te verschaffen. Dit laatste wijst er op dat een onvolledige proletarisatie
van arbeiders/keuters tijdelijke werkloosheid in de hand werkte.

I06 Gooren, Per mud, 151 - 152; Hilgenga, 40 Jaren, 15; Knottnerus, ' Land Kanaan ', 51; Priester,
/ezeren kette , 32; J.O. Wijbe nga, De still e strijd (doctoraalscriptie geschiedenis R.U.Groningen ,
1986) 27.

VII

Staatsschuld en consolidatiebeleid in Nederland in de periode 1814-1994
K.B. VANPOPTA

1. Inleiding
In 1974 bedroeg de staatsschuldquote, dit is de omvang van de schuld van
1
de centrale overheid als percentage van het nationale ~nkomen (NI), 22,4%.
Voor 1994 wordt een niveau geraamd van 74,7% NI, ruim drie keer zo
hoog. Volgens de huidige inzichten zal de staatsschuldquote in 1996 het
hoogste punt hebben bereikt, daarna wordt een dating voorzien. In guldens
gemeten is de ontwikkeling nog sprekender. De staatsschuld bedroeg in
1974 ruim 41 miljard, in 1994 zal de schuld zijn opgelopen tot 390 miljard;
bijna tien keer zo veel.
Deze ontwikkeling is uiteraard niet zonder gevolgen gebleven voor de rentelasten op de begroting. Deze bed roe gen slechts 2,5 miljard in 197 4 en zullen
naar schatting 28,4 miljard in 1994 belopen. De rentelasten zijn aldus iets meer
toegenomen dan de staatsschuld, namelijk met een factor elf. Hier speelt de
ontwikkeling van de rentevoet een rol: de gemiddelde rentevoet op de staatsschuld is in 1994 hoger dan in 1974 (7,4% versus 6, 1% ). Uitgedrukt in procenten van de totale uitgaven zullen de rentelasten toenemen van 4% in 1974
naar 14% in 1994. In procenten van het nationale inkomen zullen de renteuitgaven stijgen van 1,4 in 1974 naar 5,4 in 19942 .

De auteur schrijft dit artikel a titre personel. De auteur is veel dank verschuldigd aan Mw.
Dr J.M.F. Fritschy voor haar constructieve oprnerkingen bij een eerdere versie van dit artikel.
2 Zie Miljoenennota 1994, bijlage 12.
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In de zomer 1975 kw am het kabinet Den Uyl na moeizame onderhandelingen
en veel intern verzet tot het besluit '. .. met betrekking tot het beslag van de
collectieve sector op het nationale inkomen ( ... ) voorshands eenjaarlijkse groei
3
van rond 1% van het nationale inkomen als richtsnoer te nemen' . Als gevolg
van de oliecrisis waren de economische perspectieven op middellange termijn
duidelijk verslechterd. Aanpassing van de groei van de collectieve uitgaven
was nodig om te voorkomen dat het financieringstekort en de collectieve lasstendruk te sterk zouden gaan op Iopen. Succesvol is dit consolidatiebeleid, dat
is het geheel van maatregelen om de open bare financien weer op orde te krijgen, evenwel niet geweest. In 1982 dreigde het financieringstekort boven I 0%
NI uit te komen. De wal keerde het schip en er werdeen straf consolidatiebeleid
in gang gezet. Dat beleid is niet zonder gevolgen gebleven. Nochtans zijn de
grote politieke partijen thans van oordeel dat ook in de kabinetsperiode 19941998 nadere ombuigingen noodzakelijk zullen zijn. Al met al strekt het huidige
consolidatiebeleid zich over een lange tijdsperiode uit.
Dit artikel gaat in op drie vragen:
A) Zijn er vaker perioden geweest met een dergelijke snelle stijging van de
staatsschuld(quote) of is er thans sprake van een uitzonderlijke situatie? Het
antwoord op deze vraag komt in paragraaf twee aan de orde.
B) Is er in reactie op de stijging van de staatsschuld ook vroeger een
consolidatiebeleid gevoerd? Wat is de inhoud van een dergelijk beleid geweest? Het antwoord op deze vragen komt aan de orde in paragraaf drie. Deze
antwoorden zijn ingebed in een analyse waarin ook aandacht wordt geschonken aan enkele overige (exogene en endogene) factoren die van invloed zijn
geweest op de ontwikkeling van de staatsschuld(quote).
C) Wat zijn de overeenkomsten, wat de verschillen in dit consolidatiebeleid? In welke opzichten wijkt het huidige consolidatiebeleid af van vorige inspanningen om de overheidsfinancien weer op orde te brengen. En waaruit zijn deze overeenkomsten en verschillen te verklaren? Het antwoord op
deze vragen komt in paragraaf vier aan de orde. Deze antwoorden zijn nog
globaal en voorlopig, nader onderzoek is gewenst.

3

Miljoenennota 1976, Voorwoord, pag. 3
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2. Twee eeuwen staatsschuld en rentelasten in vogelvlucht
2.1 lnleiding
In de volgende twee grafieken wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de staatsschuld en de renteuitgaven in de periode 1814- 1994. In
bijlage I worden de bronnen van het cijfermateriaal en de gehanteerde
berekeningswijze weergegeven . Daaruit blijkt dat het gebruikte cijfermateriaal voor de vorige eeuw slechts een globale indicatie geeft van de toppen en
dalen, van de op- en neergang in de staatsschuld en de rentelasten, uitgedrukt in procenten van het nationale inkomen.
Grafiek I . Staatsschuld (in % NI)

I Staatsschuld I
%NI
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Grafiek 2. Rentelasten (in % NI)
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2.2 De ontwikkeling van de staatsschuld
Uit bovenstaande grafieken blijkt <lat zich verschillende interessante perioden hebben voorgedaan. Er zijn vijf perioden met een in verhouding tot het
nationale inkomen hoge of stijgende staatsschuld:
a) de eerste helft van de vorige eeuw (direct bij het begin van het Koninkrijk in 1814 en in 1840 aan het einde van de zogenoemde volhardingspolitiek),
b) de Eerste Wereldoorlog,
c) de jaren dertig van deze eeuw,
d) de Tweede Wereldoorlog,
e) de jaren vanaf 1974.
Voorts zijn er drie perioden waarin de staatsschuldquote een forse daling te
zien geeft:
f) rood het midden van de vorige eeuw (1840-1875);
g) na de Eerste Wereldoorlog ( 1918-1930);
h) na de Tweede Wereldoorlog ( 1946-1955).
Uit grafiek 2 blijkt dat bij de rentelasten dezelfde perioden er weer uitspringen.
Overzien we de ontwikkeling van de staatsschuld(quote) dan kan, in antwoord op de eerste vraag, worden gesteld dat de ontwikkelingen in het laatste
kwart van deze eeuw niet uitzonderlijk zijn geweest. Er hebben zich perioden
met een hogere staatsschuldquote voorgedaan (in de eerste helft van de vorige
eeuw en in en direct na de Tweede Wereldoorlog). Aan de andere kant kan
we] worden opgemerkt dat in vredestijd de staatsschuldquote nog niet een zo
hoog niveau heeft bereikt als thans. Er is dus we! sprake van een opmerkelijke
ontwikkeling.

3. Een analyse op hoofdlijnen van de ontwikkeling van de staatsschuld
en het consolidatiebeleid
3.1 Inleiding
Op de ontwikkeling van de staatsschuldquote zijn verschillende factoren van
invloed. In deze paragraaf gaat het met name om de vorm en inhoud van het
consolidatiebeleid in tijden waarin een daling van de staatsschuld(quote)
werd nagestreefd. Deze analyse is ingebed in een beschouwing waarin ook
aandacht wordt geschonken aan enkele andere factoren. In totaal komen drie
exogene en twee endogene factoren aan de orde:
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1. Oorlogen en bezettingen (voor 1814, 1830-1839, 1914-1918, 19401945).
2. Economische ontwikkeling.
3. Bijzondere baten (lndische baten in de periode 1831-1877, de Marshallhulp in de jaren 1948-1952 en de Aardgasbaten vanaf 196211974).
Bijlage drie bevat een onderlinge vergelijking van de omvang van deze
baten.
4. Consolidatiebeleid (I 840-1846, 1918-1925, 1945-1952, 1982 tot heden).
5. Tekortnormen (dat zijn beleidsregels die aangeven of een financieringstekort (= groei staatsschuld) wel of niet aanvaardbaar is, en zo ja,
hoe omvangrijk dat tekort mag zijn). Bijlage vier biedt een overzicht van
de formele tekortnormen in de periode 1814-1994.
De invloed van deze factoren zal voor een aantal perioden worden bezien.
Daarbij is het tijdvak 1814-1994 in negen subperioden verdeeld, die nagenoeg afwisselend een stijging of een daling van de staatsschuld(quote) te
zien geven. De analyse beperkt zich tot de hoofdlijnen en vanwege de primaire aandacht voor het consolidatiebeleid zal niet elke periode evenveel
aandacht krijgen. De volgende perioden worden onderscheiden:
I. 1814-1840: hoge staatsschuldquote, stijging van de staatsschuldquote,
2. 1840-1914: daling van de staatsschuldquote,
3. 1914-1918:stijging,
4. 1918-1930: daling,
5. 1930-1940: stijging,
6. 1940-1945: stijging,
7. 1945-1952: daling,
8. 1952-1974: daling,
9. 1974-heden: stijging van de staatsschuldquote.
Na de beschouwingen per subperiode wordt een beknopte samenvatting gegeven door na te gaan wat de relatieve betekenis van deze exogene en endogene factoren is geweest. Dit is uiteraard een moeilijk te beantwoorden
vraag. Het antwoord is dan ook voorlopig, de aandacht is geconcentreerd op
de omslagpunten in de ontwikkeling van de staatsschuldquote.

3.2 De periode /814-1840
In 1814 bedroeg de staatssch uld circa 1,7 miljard. Rond 1830 beliep de
staatsschuld 1,8 a 1,9 miljard. Aan het einde van de jaren 1830 was de
staatsschuld opgelopen tot een niveau van 2,25 miljard.
Deze ontwikkeling van de staatsschuld werd I) mede bepaald door het tekortbeleid van Koning Willem I (financiering infrastructurele werken,
Amotisatiesyndicaat) en 2) mede door de stagnerende economische ontwik-

164

NEHA-JAARBOEK 1994

keling (stagnerende belastingontvangsten). De belangrijkste factor is evenwel
3) de invloed van oorlogen geweest (aan het begin van de periode de invloed
van de daaraan voorafgaande Bataafse en Franse tijd en aan het einde van de
periode de invloed van de zogenoemde volhardingspolitiek jegens ooze Zuiderburen).

De erfenis van de Bataafse en Franse tijd
De start van het Koninkrijk was, vanuit de staatsschuld bezien, niet gelukkig. In de Bataafse en Franse tijd (1795-1814) nam de staatsschuld fors toe,
van circa 775 miljoen tot circa 1250 miljoen. De rentelasten drukten zwaar
op de begroting. Daarom besloot Napoleon in 1810 tweederde van de rente
op staatsschuld niet meer uit te betalen. In 1814 werd door Koning Willem I
ten dele teruggekomen op de tiercering. Hij achtte het noodzakelijk tegenover de houders van staatsobligaties het 'krediet van de staat' weer te herstellen. Maar hij deed dat slechts ten dele omdat de openbare financien de
last van het volledig terugdraaien van de tiercering niet konden dragen. Alie
uitstaande staatsschuld werd in 1814 geconverteerd in schuld van 2112%.
Houders van hoger rentende staatsschuld kregen naar rato meer, zodat de
staatsschuld in nominale termen omvangrijker werd (circa 500 miljoen).
Voorts zou slechts eenderde van de schuld rente dragen (circa 600 miljoen),
de zogenoemde werkelijke schuld. Tweederde van de schuld werd uitgestelde schuld genoemd (circa 1200 miljoen): zij zou op termijn weer rente dragen. Het voornemen was om elk jaar 4 miljoen (later 5 miljoen) werkelijke
schuld uit te loten en af te lossen en voor eenzelfde bedrag aan uitgestelde
schuld over te hevelen naar werkelijke schuld. Zo zou na meer dan drie eeuwen (!) alle schuld weer rente dragen. Maar deze oplossing betekende ook
dat de renteuitgaven nog zeer Jang een vaste en omvangrijke begrotingspost
zouden blijven.
Tekortbeleid: 'creatieve 'financiering van uitgaven
De stagnerende economie, die ertoe leidde dat ook de belastingontvangsten
stagneerden, heeft Koning Willem I er mede toe aangezet omvangrijke
infrastructurele werken uit te voeren. De toegepaste financieringswijze resulteerde evenwel in een stijging van de staatsschuld, ondanks het feit dat
een sluitende begroting de officiele norm was (zie bijlage 4). Nadal een domeinenloterij-lening was verworpen kwam de Koning met het voorstel een
Amortisatiesyndicaat op te richten, een samenvoeging van de Amortisatiekas en het Syndicaat der Nederlanden. Het Amortisatiesyndicaat kreeg tot
taak de staatsschuld te verminderen (aflossing van de obligaties van het nu
ontbonden syndicaat, inkoop van uitgestelde schuld conform het besluit van
1814), en middelen te verschaffen voor infrastructurele investeringen, ver-
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nieuwing van de vloot, restauratie van de Barriere (de verdedigingslinie in
het zuiden), invoering van een nieuw muntstelsel en voor bijdragen aan de
staatskas. Het syndicaat kon beschikken over inkomsten uit leningen, uit opcenten op belastingen, uit inkomsten uit de exploitatie of verkoop van domeinen en uit tolgelden vanwege het beheer van land- en waterwegen.
Voorts mocht het syndicaat activiteiten ondernemen om profijtelijke beurshandelingen te verrichten, zoals het ondersteunen van de koers van obligaties. Het Amortisatiesyndicaat verrichtte zijn werkzaamheden buiten de
openbaarheid en buiten de Staten-Generaal om. Hij ondernam zelfs verschillende keren activiteiten die voordien door de Staten-Generaal waren
afgewezen. Koning Willem I bestuurde zelf het Amortisatiesyndicaat. De
overheidsfinancien behoorden volgens hem niet tot het publieke domein,
maar tot het private domein van de vorst. Hij ging er daarbij vanuit dat gezonde overheidsfinancien vanzelf we! zouden voortvloeien uit een gezonde
economische ontwikkeling. Een dergelijke gezonde economische ontwikkeling zou resulteren als handel en infrastructuur zouden worden versterkt.
Leningen ter financiering van dergelijke activiteiten zouden dan later gemakkelijk kunnen worden terugbetaald en waren daarmee dan ook geoorloofd. Riemens is uiteindelijk heel helder en scherp in zijn oordeel: 'Het
Amortisatiesyndicaat heeft een verderfelijke invloed gehad op de Nederlandse financien ( .. .) het syndicaat maakte in meer of minder verborgen
4
vorm veel grotere nieuwe schu lden dan het oude delgde'. En voorts kwam
later niet een florerende economie, maar kwamen de kosten van de volhardingspolitiek.

Het conflict met Belgie
Deze zogenoemde volhardingspolitiek (1830-1840) jegens de Zuidelijke
Nederlanden is zeer kostbaar geweest. Als gevolg van deze politiek moesten
alle financiele overwegingen wijken, de staatsbelangen (van Koning Willem
I) overheersten . Schattingen over de kosten van deze politiek ]open uiteen,
maar liggen in de orde van grootte van 350 a 400 miljoen. In het begin van
de jaren dertig vond verhoging van belastingen plaats en werd er op de uitgaven bezuinigd. Vanaf 1831 begonnen de Indische baten te vloeien als gevolg van het cultuurstelsel, zij het in eerste instantie nog in zeer beperkte
omvang. Deze inkomsten, een druppel op de gloeiende plaat, werden aangewend voor defensieuitgaven. Met kunst- en vliegwerk werd daarna geld bij

H. Riemens, Het Amortisatiesyndicaat. Een studie over de staatsfinanciiin onder Willem I
(Amsterdam 1935), pag. 237.
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elkaar geleend om de volhardingspolitiek te financieren: Ieningen buiten de
Staten-Generaal om ten laste van Indie en de Nederlandsche Handel Maatschappij (NHM); door middel van de uitgifte van schatkistbiljetten (kortlopende schuld).
In 1839 liep het spaak. De NHM verlangde aflossing van de leningen. Een
wetsontwerp om ten laste van Indie een lening aan te gaan van 56 miljoen
(waarvan 39 miljoen ter aflossing van de schuld aan de NHM) werd verworpen. Het parlement eiste meer openheid van zaken, terwijl het velen als onjuist
voorkwam om bestaande tekorten weer te dekken door nieuwe leningen. Eindelijk was het moment aangebroken waarin de kritiek op de 'creatieve'
financieringspolitiek van Koning Willem I tot daden leidde.
Rond 1840 bedroeg de staatsschuld circa 2,25 miljard en waren de jaarlijkse
rentelasten toegenomen van circa 25 miljoen tot zo'n 43 miljoen (circa 80 a
90% van de belastinginkomsten). Een staatsbankroet stond voor de deur.

3.3 De periode 1840-1914
Het jaar 183911840 was een omslagpunt in de ontwikkeling van de staatsschuld. Na dit jaar vond er een daling van de staatsschuld(quote) plaats,
vooral in de jaren tot 1875. In die periode daalde de staatsschuld, in guldens
gemeten, door conversie van de uitgestelde schuld en door aflossingen. In
1850 bedroeg de staatsschuld circa 1,2 miljard, in het midden van de jaren
1870 werd een niveau bereikt van omstreeks 950 miljoen (circa 40% van het
niveau in 1840). Na het midden van de jaren 1870 nam de staatsschuld, in
guldens gemeten, met onregelmatige stapjes toe tot circa 1, I miljard rond de
eeuwwisseling. De staatsschuldquote bleef evenwel dalen als gevolg van de
economische groei .
De snelle dating van de staatsschuld(quote) tot 1875 wordt I) mede veroorzaakt door het gevoerde conversie- en consolidatiebeleid ( 1840-1844) en 2)
mede door de aantrekkende economische ontwikkeling, maar vooral door 3)
de rijkelijk vloeiende Indische Eaten (1831-1877). Op deze snelle daling tot
I 875 zal in deze subparagraaf de aandacht gericht zijn.
Het consolidatiebeleid van de jaren 1840-1844
Het jaar 1839/1840 was, zoals gezegd, een keerpunt op het terrein van het
begrotingsbeleid. De leningwet van 56 miljoen ten laste van lndie werd afgestemd, de begroting voor 1840 verworpen. Het beruchte Amortisatiesyndicaat werd geliquideerd, de Koning tract af. De weg lag open voor een sanering van de openbare financien. De belangrijkste elementen van het consolidatiebeleid waren de financiele sanering van de staatsschuld, de strenge
beheersing van de uitgaven en de versterking van de positie van de StatenGeneraal met betrekking tot de autorisatie van de begroting (budgetrecht).
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Tweemaal conversie van staatsschuld
De financiele sanering van de schuld vond in twee stappen plaats. Doordat
het Amortisatiesyndicaat was opgeheven drukte de plicht tot aflossing van
de werkelijke schuld met 5 miljoen per jaar en het omzetten van uitgestelde
schuld in werkelijke schuld nu op de begroting en daarmee op de minister
van Financien. Deze plicht bracht evenwel een te zware budgettaire last met
zich mee. De financiele sanering begon aldus met het zoeken naar een opJossing voor de uitgestelde schuld. Minister van Financien Rochussen kwam
in 1841 met een voorstel tot verplichte conversie: de uitgestelde schuld,
waarvan nog bijna 900 miljoen bestond, zou, gelet op de beurskoers van
deze stukken, warden ingekocht tegen een koers van 6,8%. Het in 1814 ten
dele terugkomen op de tiercering van 1810 bleek uiteindelijk toch niet houdbaar te zijn. De maatregel werd allerwegen als onontkoombaar, maar ook als
onrechtvaardig gezien. Kon de overheid zo maar juridische verplichtingen
ter zijde schuiven, was de overheid niet gebonden aan de regel 'contract is
contract'? Ook de koers waartegen werd ingekocht ontmoette veel kritiek.
Als gevolg van de maatregel nam de rentedragende schuld met circa 70 miljoen toe, en de rentelasten met 1,7 miljoen. Maar de totale uitgestelde schuld
van circa 900 miljoen verdween!
Was nu de uitgestelde schuld verdwenen, en daarmee het moedeloos makende perspectief van permanent hoge rentelasten, verdwenen was nog niet het
tekort op de begroting. Als gevolg van de verplichte conversie namen de
renteuitgaven zelfs toe. In 1841 en 1842 liet de begroting een tekort zien van
zo'n 9 miljoen (totale uitgaven 75 miljoen). Er werden drie mogelijkheden
gezien om <lit tekort weg te werken: bezuinigingen op de uitgaven, verhoging
van de belastingen, vermindering van de renteuitgaven.
De leningwet van Van Hall (1844) greep bij deze derde post aan. Van Hall
was van mening dat de eerste twee maatregelen uiteindelijk onvoldoende soelaas zouden bieden. Hij schreef een 'vrijwillige' 3%-lening van 127 miljoen
uit (metals stok achter de deur een vermogensheffing ineens). Voorts werd
een schuldvordering ten laste van Belgie, nominale waarde 160 miljoen, te
gelde gemaakt (opbrengst ruim 80 miljoen). Met de verkregen middelen werden 5%- en 4 V2%-leningen, met in totaal een omvang van ruim 150 miljoen,
omgezet in leningen van 4%; werd de schuld aan de Nederlandsche Handel
Maatschappij afgelost (22 miljoen) en werden tekorten van voorgaande jaren
(met een omvang van 20 miljoen) gedekt (zie bijlage 2 voor een totaaloverzicht). Ook deze maatregelen riepen veel verzet op. De vrijheid van de burgerij, zo werd gezegd, wordt door deze inquisitoriale wet met voeten getreden.
Maar niemand wist iets beters te bedenken, zodat de Staten-Generaal de maatregelen aanvaardden. Als gevolg daarvan nam de staatsschuld per saldo af met
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SI miljoen en daalden de rentelasten met 3,9 miljoen (een besparing met zo'n

10%).

Uitgavenbeheersing
Ondanks de mening van Van Hall dat bezuinigingen geen soelaas zouden
bieden, werd er in de jaren veertig voortdurend gedebatteerd over bezuinigen . De Staten-Generaal drongen voortdurend aan op verdergaande bezuinigingen, met name in de sfeer van vereenvoudiging van de openbare diensten, minder ambtenaren dus, en op de departementen van Buitenlandse Zaken, Marine en Oorlog. De tractementen der ambtenaren bleven dit keer, in
tegenstelling tot 1831, buiten schot. De Kamer had grote argwaan jegens de
Minister van Financien: ruim 25 jaar Jang had het parlement volstrekt onvoldoende inzicht gehad in de omvang en samenstelling van de uitgaven. En dit
had geleid tot de deceptie van 1839: het ene gat werd gevuld met het andere.
De Minister van Financien sputterde tegen , meende dat hij al het mogelijke
al deed, maar dat hij niet aan alle verlangens van de Kamer kon voldoen.
Hoe dit ook zij, naast de hierboven genoemde financiele sanering droeg ook
de stringente beheersing van de uitgaven in belangrijke mate bij aan de sanering van de openbare financien . Tot 1860 bedroegen de uitgaven, los van
de (extra) aflossingen van de staatsschuld, namelijk jaarlijks zo'n 70 mi1joen.
Versterking van de positie van de Staten-Generaal (budgetrecht)
Voorts werd in de jaren 1840 de positie van het parlement met betrekking
tot het vaststellen van de begroting aanzienlijk versterkt. Het budgetrecht
van het parlement kreeg vorm en inhoud via de grondwetswijzigingen van
1840 en 1848. Het was mede een reactie op de ondoorzichtige manipulaties
van Koning Willem I (Amortisatiesyndicaat in de jaren 1820, leningen
NHM in de jaren 1830). Eigenmachtig optreden van vorst/regering zou
voortaan moeten worden voorkomen.
In de jaren voor 1840 werd de begroting gesplitst in twee delen. Het autorisatietijdvak voor het 'vaste' dee! van de begroting bedroeg tien jaar, voor het
'onzekere' dee! een jaar. Deze opsplitsing van de begroting was een bron van
conflicten, omdat de Koning probeerde zoveel mogelijk posten in de tienjarige
begroting op te nemen . In 1840 werd de splitsing van de begroting opgeheven
en het autorisatietijdvak op twee jaar gesteld. Bij cle grondwetswijziging van
1848 werd overeengekomen dat de begroting betrekking ZOU hebben op een
jaar.
Voor 1840 bestond de begroting uit een wet, verdeeld in begrotingshoofdstukken . Per hoofdstuk werd een getal opgenomen. Amenderen van de begroting was niet mogelijk . Bij verschil van inzicht met betrekking tot een hoofd-
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stuk restte slechts het paardemiddel van het verwerpen van de gehele begroting. In de jaren 1840 ging dit alles op de helling: per begrotingshoofdstuk zou
voortaan een aparte wet warden ingediend, na enige tijd ook verdeeld in artikelen. De Tweede Kamer der Staten-Generaal kreeg het recht van amendement. Iedere minister werd verantwoordelijk voor zijn eigen begroting. Per
begrotingsartikel werd een maximum vastgelegd, verandering kon alleen bij
suppletoire wet. Bui ten de begroting om mochten geen uitgaven meer warden
gedaan.
Voorts veranderde de rol van de Algemene Rekenkamer. Voor 1840 was de
Rekenkamer naar de Koning gericht, na 1840 naar het Parlement. Voor 1840
behoefde de Koning slechts ter informatie een uitvoerig verslag te zenden naar
het Parlement over de uitvoering van de begroting. In l 841 werd de controlebevoegdheid van de Rekenkamer uitgebreid, in 1848 werd bepaald dat het
parlement het slot van de rekening bij wet vaststelt.
De hoofdlijnen van het budgetrecht zijn in de jaren veertig van de vorige
eeuw bepaald. Deze staatsrechtelijke hoofdregels zijn sinds die tijd dezelfde
gebleven. De regering dient de ontwerp-begrotingen in; het parlement moet
als medewetgever deze wetsontwerpen goedkeuren, waarbij de Tweede Kamer der Staten-Generaal het recht van amendement heeft; achteraf moet de
regering verantwoording af leggen over de uitvoering van de begroting en
moet (het slot van) de rekening bij wet warden vastgesteld. Dit laatste bleef
overigens lange tijd een dode letter. En ook het bij wet regelen van de comptabele spelregels liet tang op zich wachten. Pas in de tweede consolidatieperiode werd een en ander naar behoren geregeld (Comptabiliteitswet 1927).
Vanaf 1846/47 tot 1877 liet de begroting, afgezien van 1848, geen tekorten
meer zien, maar vaak (grote) overschotten. Het consolidatiebeleid, dat op
drie pijlers rustte, namelijk herstructurering van de schuld, langdurige beheersing van de uitgaven en versterking van het budgetrecht van het parlement, was een succes. Maar de belangrijkste factor was uiteindelijk de Indische baten.

De Indische baten ( 1831-1877)
De lndische baten vloeiden voort uit het cultuurstelsel dat Van den Bosch
heeft ingevoerd in Indie in het begin van de jaren dertig van de vorige eeuw.
Koning Willem I had eerder de verwachting uitgesproken dat de welvaart in
Indie zou toenemen, zodat niet alleen de bestuurskosten uit eigen kas konden warden betaald, maar dat ook de staatskas van het moederland er aanzienlijk van zou kunnen profiteren. Dat was in de jaren twintig echter niet
het geval, het moederland moest Indie zelfs financieel ondersteunen. En dat
juist in een periode waarin ook de financien van het moederland niet roos-
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kleurig waren, gebukt als het ging onder de hoge staatsschuld. Het cultuurstelsel was het antwoord van Van den Bosch. Fasseur heeft het cultuurstelsel
omschreven als 'die vorm van agrarisch-industriele exploitatie van Java,
waarbij het gouvernement gezag en invloed gebruikte om de inheemse bevolking tegen een eenzijdig vastgesteld en laag plantloon tropische exportprodukten te doen verbouwen, welke artikelen vervolgens ten behoeve van
5
de staatskas werden verkocht' . Belangrijkste produkten waren koffie, rietsuiker en indigo, en voorts tabak, thee, peper en kaneel. Het cultuurstelsel
heeft het moederland bijzonder veel baten opgeleverd. Java werd 'de kurk
waar Nederland op dreef' (zie bijlage 3).
In nauwe samenhang met het cultuurstelsel stond het consignatiestelsel. De
aan het gouvernement geleverde produkten werden in consignatie gegeven
(dat is het in handen stellen van goederen tot verkoop voor rekening van de
afzender) aan de Nederlandsche Handel-Maatschappij die deze goederen naar
Nederland liet vervoeren en daar liet veilen. De NHM kreeg een monopoliepositie. De overheid gebruikte de consignatiecontracten overigens ook om
leningen te sluiten bij de NHM, eerst als voorschot op de waarde van de te
vervoeren en te verkopen produkten, maar al spoedig meer zodat de NHM zelf
moest lenen. De NHM vervulde aldus in de jaren de1tig de rot van geldschieter
die in de jaren twintig werd vervuld door het Amortisatie-syndicaat. Waar dat
toe heeft geleid is in het voorgaande reeds aangestipt.
De Indische baten werden eerst beschouwd als een onzeker element in de
staatsfinancien. Er werden vooralsnog geen grootse plannen op gebaseerd.
De baten werden gebruikt voor de mede-financiering van de volhardingspolitiek, dekking van tekorten op de begroting en aflossing van staatsschuld.
Na verloop van tijd kwamen meer structurele opties in beeld. De accijnzen
drukten zwaar op de armen. Daarom werd in de jaren 1850 overgegaan tot
het verlagen/afschaffen van accijnzen . Verlaging was dankzij de Indische
baten en dankzij de door economische groei weer aantrekkende belastingontvangsten mogelijk zonder de gegoede burgerij een evenredige lastenverzwaring op te leggen. In 1860 werd de spoorwegwet van Van Hall aanvaard.
Deze wet vergde I 0 miljoen per jaar tot ten minste 1870. Ook werden Indische baten nu gebruikt voor de financiering van andere infrastructurele werken , zoals kanalen.

5 C. Fasseur, Nede rland en Nederlands-lndie 1795 - 19 14, Algemene Geschiedenis der Nederlanden, dee! I I.
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In 1946 merkte De Jong op: 'Het derde kwart van de negentiende eeuw zal
in de geschiedenis van de Nederlandsche staatsfinancien blijven voortleven
als een tijdperk van zeldzaam gemakkelijke financiering' .6
De jaren 1875-1914 zijn vanuit de ontwikkeling van de staatsschuld bezien,
niet zo spectaculair. Het rond krijgen van de begroting werd moeilijker. De
Indische baten vielen weg. Voorts deed zich de noodzaak van nieuwe uitgaven voor (infrastructuur, onderwijs). De begroting was hierdoor niet altijd
meer in evenwicht, zodat er geleend moest worden . In guldens nam de
staatsschuld toe. De staatsschuldquote bleef evenwel dalen als gevolg van
de economische groei.

3.4 De periode 1914-1918
Tijdens de Eerste Wereldoorlog namen de uitgaven sterk toe, met name de
zogenoemde crisisuitgaven. Deze hadden betrekking op militaire uitgaven
(mobilisatiekosten en bewapening van leger en vloot) en op sociaal-economische uitgaven (prijssubsidies voor eerste levensbehoeften, allerlei vormen
van steunverlening en distributie). In 1913 bedroegen de uitgaven 232 miljoen, in 1918 I 074 miljoen . In dat laatste jaar waren de op de crisisdienst
geboekte uitgaven 637 miljoen. De crisisuitgaven werden maar ten dele gedekt door additionele inkomsten. Er werden twee verdedigingsbelastingen
en een oorlogswinstbelasting ingevoerd. De verdedigingsbelastingen konden
worden beschouwd als bijzondere heffingen ineens op inkomen en vermogen, de winstbelasting was een bijzondere belasting op winsten die waren
toe te schrijven aan de uitzonderlijke omstandigheden. Deze extra ontvangsten waren evenwel niet toereikend om de extra uitgaven te financieren.
De staatsschuld nam aldus toe, van 1,3 miljard in 1913 naar 2,5 miljard in
1918.
3.5 De periode 1918-1930
In deze periode nam de staatsschuld eerst nog toe tot 3,5 miljard gulden in
1922. Daarna daalde de staatsschuld tot 2,7 miljard in 1930. De staatsschuld
liep eerst nog op omdat het consolidatiebeleid vertraagd op gang kwam, namelijk pas omstreeks 1923. Het consolidatiebeleid bestond uit verschillende
elementen. In de eerste plaats werd het tekort op de begroting gedicht door
bezuinigingen op de uitgaven en verhogingen van belastingen. In de tweede

6 A.M. de Jong, 'Uit de geschiedeni s van 's-rijks vlottende schuld' , De Economist ( 1946), pag.
49. Hij stond aan de vooravond van het derde kwart van de twinti gste eeuw, een periode die dezelfde kwalificatie kan verdienen (zie paragraaf 3.9).

172

NEHA-JAARBOEK 1994

plaats werd de positie van de minister van Financien binnen de regering verankerd, hij werd de centrale financiele man van de regering. Vanaf 1925
was met name de weer aantrekkende economie van betekenis. De belastingontvangsten namen toe, uit de overschotten op de begroting kon staatsschuld
worden afgelost. De daling van de staatsschuld(quote) was aldus een gevolg
van I) het gevoerde consolidatiebeleid en 2) de weer aantrekkende economie.

Bezuinigingen en lastenverzwaringen
Na de Eerste Wereldoorlog liet de conjunctuur een scherpe stijging zien.
Yoorts heerste er een 'revolutiesfeer'. Noodzakelijk geachte hervormingen
leken financieel mogelijk. In november 1919 werd de wet-Aalberse van
kracht: 8-urige werkdag, vrije zaterdagmiddag. Het ouderdomspensioen
werd uitgebreid (de invaliditeitswet van Talma). De woningbouw werd gestimuleerd, het onderwijs en de volksgezondheid uitgebreid, de ambtenarensalarissen en pensioenen verbeterd. Tegelijkertijd werden veel crisisinstellingen beeindigd. Om dit alles te kunnen financieren moesten de belastingen
rijkelijk vloeien. Dat was ook het geval, als gevolg van de hausse en als gevolg van belastingverhogingen (inkomstenbelasting, vermogensbelasting,
accijns op gedestilleerd, verlenging verdedigingsbelastingen). Hierdoor
bleef de gewone dienst tot 1920 min of meer in evenwicht, maar de kapitaaldienst en de crisisdienst lieten nog grote tekorten zien. De staatsschuld nam
aldus toe, boven op het reeds door de oorlog bereikte hoge niveau.
In de loop van 1920 kwam evenwel de conjuncturele omslag, de neergang
duurde tot 1923, daarna stagneerde de economie tot omstreeks 1925, waarna
een gestage economische groei optrad tot aan de grote crisis, de gouden jaren
twintig. De begroting verslechterde, de bakens moesten worden verzet, de
optimistische verwachtingen moesten neerwaarts worden bijgesteld. De mini ster van Financien De Vries werd in 1921 vervangen door De Geer, omdat
de eerste niets voor bezuinigen voelde. De Geer wel, hoewel zijn <laden tegenvielen. De onderwijsuitgaven werden beperkt. De defensieuitgaven vormden
evenwel een groot geschilpunt. Kon het met minder toe, was de vraag, gelet
op de internationale situatie (ontwapening Duitsland, oprichting Yolkenbond). Of moest de vernieuwing van de vloot, reeds verschillende keren uitgesteld, toch doorgang vinden, ook al zou er elders (zwaar) moeten worden
bezuinigd? De Ylootwet leidde in 1923 tot een crisis. De wet stelde dat, vanwege lndie, de vloot versterkt moest worden, maar we! ten taste van de lndische begroting en door middel van het oprichten van een vlootfonds. Dan
bleven de lasten voor de Nederlandse begroting beperkt. De wet werd verworpen. Het kabinet bleef uiteindelijk , bij gebrek aan alternatieven, toch maar aan.
Colijn werd minister van Financien .
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Hij wilde direct doortastend optreden: de gewone dienst moest in 1925 sluiten, en we! alleen door middel van bezuinigingen. Belastingverzwaringen zouden achterwege moeten blijven . Ambtenarensalarissen moesten fors terug (60
miljoen), de reorganisatie van de rijksdienst zou veel besparingen moeten
opleveren (50 miljoen). Maar uiteindelijk werden de lasten toch enigermate
verhoogd (30 miljoen). De besparingen van de reorganisatie vielen echter tegen, zowel op de lange als op de korte termijn . Een sluitende begroting in 1925
leek onmogelijk. Een verschuiving van uitgaven naar een volgend jaar ('kasschuif') hielp en daarnaast een extra belastingverhoging. Accijnzen op bier en
tabak gingen omhoog, evenals de invoerrechten op thee en bier, het tarief van
de invoerrechten op fabrikaten ging van 5% naar 8% en de rijwielbelasting
werd ingevoerd. In 1925 liet de totale begroting een klein overschot zien, naast
de genomen maatregelen ook een gevolg van het weer op gang komen van de
economie.
In de tweede helft van de jaren twintig liet de totale begroting voortdurend
een overschot zien. Dit was te danken aan een stringente beheersing van de
uitgaven en aan groeiende belastinginkomsten als gevolg van de economische groei . Staatsschuld kon warden afgelost, de belastingdruk kon licht
worden verlaagd.

De financiele coordinatie van het regeringsbeleid
Naast bezuinigingen, lastenverzwaringen en staatsschuldreductie werd in de
jaren twintig de financiele coordinatie van het regeringsbeleid geregeld. Tijdens de Eerste Wereldoorlog deed zich in het Parlement een openlijk conflict voor tussen de minister van Financien en de minister van Landbouw
over, wat nu wordt genoemd, een open-einde regeling. Deze gebeurtenis en
de naoorlogse budgettaire problemen hebben geleid tot de wens de positie
van de minister van Financien binnen het kabinet te verstevigen. In de naoorlogse jaren werd de positie van de minister van Financien op drie plaatsen verankerd. Daarmee werd het ministerie van Financien het centrale
cobrdinerende departement, een rol die Binnenlandse Zaken daarvoor decennia Jang had vervuld. En de minister van Financien werd de centrale
'financiele man' van het kabinet.
In de eerste plaats werden in 1919 regels afgesproken voor de samenwerking
van de vakministers met de minister van Financien. De kern van deze regels
had (en heeft) betrekking op de centrale rol van de minister van Financien waar
het gaat om de financiele consequenties van beleid. Beleid(swijzigingen) met
financiele consequenties moest(en) voorafter beoordeling aan de minister van
Financien warden voorgelegd. Yoorts mochten geen financiele toezeggingen
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e.d. worden gedaan zonder voorafgaande goedkeuring van de minister van
Financien of het kabinet.
In de tweede plaats stelde de regering in 1921 voor een bezuinigingsinspectie
toe te voegen aan de minister van Financien. Zuinigheid was nodig, want bezuinigingen stonden voor de deur. Maar het probleem is dat ambtenaren gericht zijn op het belang van hun dienst en 'zich, gelijk vanzelf spreekt, slechts
in zeer beperkte mate aansprakelijk achten voor het geheel van de staatstaak'.
'Een groter bezwaar is nog dat aan geen enkele ambtenaar als uitsluitende
werkzaamheid is opgedragen de zuinigheid en eene doelmatige besteding van
7
de toegestane gel den te bevorderen' . Deze inspectie zou een rol gaan spelen
bij het opstellen van de begroting, bij het voorbereiden en uitvoeren van maatregelen en bij bezuinigingsvoorstellen.
Tenslotte werd in 1927 de Comptabiliteitswet aangenomen, na een discussie
die zich over een periode van zo' n tachtig jaren had uitgestrekt. Maar ook hi er
werkten de naoorlogse gebeurtenissen katalyserend. De Comptabiliteitswet
gaf aan de centrale financiele positie van de minister van Financien een wettelijke basis. Deze wet bevatte richtlijnen voor de vorm waarin de begroting
moet worden opgesteld. Voorts legde de wet de toezichthoudende rol van de
minister van Financien vast. Hij mocht zich met de inhoud van de afzonderlijke
begrotingen bemoeien. Hij kreeg het recht bezwaar te maken tegen uitgavenplannen wanneer deze met het oog op de toestand van 's-Rijks financien niet
goed mogelijk waren. Ook mocht hij bezwaar maken tegen posten die de eenheid van het financiele regeringsbeleid in gevaar konden brengen. Hij kreeg
hiermee een soort opschortend vetorecht, geen echt vetorecht. Want bij verschil van mening besliste uiteindelijk de ministerraad, en daarin heeft iedere
minister een stem.
De minister van Financien heeft zijn huidige centrale positie te danken aan
de in de jaren twintig getroffen regelingen, die op hoofdlijnen nog steeds van
kracht zijn. Eigenmachtig optreden van uitgavenmini sters was voortaan niet
meer toegestaan.

3.6 De periode 1930-1940
In deze periode nam de staatsschuld weer fors toe, van 2,7 miljard in 1930
naar 4,2 miljard in 1939. De economische crisis leidde tot tegenvallers bij de
inkomsten (lagere belastingontvangsten) en de uitgaven (meer werklozensteun). Voorts dwong de crisis de beleidsmakers tot allerlei economische en

7 Hoofdstuk VIIB (i nstel Ii ng van een bezu inigi ngsi nspectie ), Handeli ngen der S taten-Generaal,
Bijlagen 1920 - 1921 , 392 (I - 5), pag. 3.
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sociale steunmaatregelen (anti-crisis beleid). Het aanpassingsbeleid zette
evenwel daartegenover te weinig zoden aan de dijk. Met de tekortnorm van
een sluitende begroting (gewone dienst) werd contre coeur de hand gelicht.
De staatsschuld nam aldus in de beschouwde periode toe als gevolg van 1)
de economische crisis en 2) het anti-crisisbeleid, en ondanks 3) het aanpassingsbeleid en 4) het streven naar een sluitende begroting.

Economische achteruitgang en begrotingsbeleid
Eind 1929 eindigde de gestage opleving van de jaren twintig nogal abrupt.
De vertraging in de conjunctuur was evenwel eerst langzaam, maar nam
vanaf het najaar 1931 'lawine-achtige' vormen aan. In 1933 lag het nationale inkomen lager dan het onderste keerpunt van de conjunctuur in 1923. Wat
daarna volgde omschrijft Keesing als een economisch verstikkingsproces, in
de loop waarvan op verscheidene terreinen de moeilijkheden nog aanzienlijk
toenamen. 8 Na de devaluatie in 1936 deed zich een kortstondige opleving
voor. De conjunctuurtop in 1937 lag evenwel lager dan de top in 1929. Na
1937 volgde een stagnatie, er was geen sprake van verbetering, maar ook
niet van een inzinking. In 1939 bedroeg het nationale inkomen 5,9 miljard
tegen 6,4 miljard in 1930, een nominate dating met 7,5%. Deze dating van
het nationale inkomen zou op zich genomen tot een stijging van de schuldquote leiden met 3%-punten NI (zogenoemd noemereffect). De totale stijging van de schuldquote in de jaren dertig was evenwel ruim 30%-punten
NI geweest. Dat vloeide voort uit een stijging van de staatsschuld (in guldens), namelijk van 2,7 miljard in 1930 naar 4,2 miljard in 1939 (een stijging met 67%). Voor een analyse van deze ontwikkeling moet naar het verloop van ontvangsten en uitgaven worden gekeken.
Het laatste jaar waarin de gewone di en st een overschot opleverde was 1930.
Daarna ontstonden tekorten. Die tekorten waren de resultante van enerzijds de
invloed van de crisis op de begroting en anderzijds de overheidspolitiek waarin
werd getracht tot een sluitende begroting te komen. De hogere uitgaven waren
ten dele het gevolg van de economische neergang (meer werklozensteun) en
vloeiden ten dele voort uit een schoorvoetend uitgevoerd anti-crisisbeleid (bescherming economische sectoren, openbare werken, industriepolitiek). Daar
tegenover stond de aanpassingspolitiek van de overheid. Dit beleid leidde tot
herhaalde bezuinigingen en tot herhaalde verzwaring van lasten (zo werd bij
voorbeeld in 1934 de omzetbelasting en de couponbelasting ingevoerd; op het

8 F.A.G. Keesing, De conjuncturele ontwikkeling van Nederland en de evolutie van de economische overheidspolitiek 1918 - 1939 (Nijmegen, 1978), pag. 30 I.
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eind van de jaren dertig werden voorbereidingen getroffen voor het vernieu. wen van de nationale inkomens- en winstbelasting, uiteindelijk in de oorlogsjaren doorgevoerd). De consolidatiepolitiek was uiteindelijk niet omvangrijk
genoeg om tegenwicht te bieden tegen de economische tegenvallers en het
anti-crisisbeleid. Uiteindelijk nam de staatsschuld in de jaren dertig toch zeer
fors toe.

Tekortfilosofie: sluitende begroting (gewone dienst)
Maar hoe is deze tekortontwikkeling nu te rijmen met de aangehangen
tekortfilosofie? De begroting (gewone dienst) zou toch in evenwicht moeten
zijn? In 1907 verhief de toenmalige minister van Financien De Meester de
norm van direct renderen tot de officiele tekortnorm. In 1926 greep Colijn,
toen minister van Financien, daarop terug. Vanaf nu moest die norm ook
daadwerkelijk warden toegepast. In de voorgaande jaren was een 'geheel
verkeerde politiek gevoerd. Noodgedwongen weliswaar meende Colijn,
door oorlog en recessie. Maar vanaf 1926 mocht alleen maar meer voor direct renderende uitgaven warden geleend. De deur werd daarnaast door Colijn evenwel ook op een kier gezet voor bijzondere omstandigheden. In de
toekomst zou het mogelijk kunnen zijn om voor een versnelling van indirect
produktieve werken te lenen. Maar daarvoor was nog nadere studie noodzakelijk.
In de tweede helft van de jaren twintig was het mogelijk aan deze norm te
voldoen. Sterker nog, er was ruimte om schulden afte lossen. Vanaf 1930 werd
het evenwel moeilijker. Van Doorninck, oud Thesaurier-Generaal, blikte in
9
1939 terug. Hij constateerde twee zaken . In de eerste plaats was de officiele
informatie volstrekt onvoldoende en zeer versluierend geweest. In de tweede
plaats had de regering een veel te rooskleurig beeld gegeven van het saldo op
de gewone dienst. In plaats van een tekort van gemiddeld 20 miljoen op de
gewone dienst, zoals weergegeven in de rekeningen, bedroeg het tekort gemiddeld ruim 90 miljoen in de periode 1929-1939. En hij citeerde de minister
van Financien die in de begroting 1939 aangaf dat in de periode 1930-1936
de staatsschuld met 700 miljoen was toegenomen, waarvan 500 miljoen als
gevolg van uitgaven die eigenlijk ten laste van de gewone dienst hadden moeten komen. Stevers komt tot de conclusie dat tweederde van de stijging van
de staatsschuldquote in de jaren dertig voortvloeide uit een afwijking van de
10
norm van direct renderen .

9

A. van Doorninck, 'De ontwikkeling der rijksfinancien in de laatste tien jaren', Amsterdam-

sche Bank ( 1939)
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Als gevolg van de economische crisis (tegenvallers, anti-crisisbeleid) was
het evenwel niet mogelijk aan de norm van direct renderen te voldoen. De
tegenstroom waste krachtig. Niettemin was dat wel de vlag die de lading bleef
dekken. Om de werkelijke ontwikkelingen te verhullen werden allerlei
kunstgrepen toegepast. Zo werden tekorten verminderd door ze af te boeken
tegen eerder gevormde (boekhoudkundige) reserves. Voorts werden uitgaven
overgebracht van de gewone dienst naar de kapitaaldienst. Verder werden
lasten naar de toekomst geschoven, door sto1tingen in verschillende pensioenfondsen achterwege te laten en door vooraf te rekenen met - zich later niet
voordoende - 'perspectief-besparingen' (onderuitputting wordt dat nu genoemd). Ten slotte werd het zicht op de feitelijke ontwikkelingen zeer sterk
verduisterd door het oprichten van diverse fondsen (bij voorbeeld Verkeersfonds, Werkloosheidssubsidiefonds, Defensiefonds, Landbouwcrisisfonds,
Zuiderzeefonds, Werkfonds). Sommige fondsen bleven geheel buiten de begroting en dus ook de tekorten in deze fondsen. De tekorten in andere fondsen
werden doorgeschoven naar de fondsbegroting van het volgende jaar, zodat
deze tekorten ook buiten de saldi van de gewone dienst bleven.

3.7 De periode 1940-1945
Ook tijdens de bezetting van de Tweede Wereldoorlog namen de uitgaven
sterk toe. Lieftinck weet dit aan de hoge bezettingskosten, de inefficientie
van het bestuursapparaat en de opvatting dat het er niet toe deed hoeveel er
werd uitgegeven en er aan middelen binnenkwam. De staatsschuld nam fors
toe, van 4,2 miljard in 1939 naar 17,2 miljard in 1945. Ongeveer tweederde
van de schuld in 1945 was vlottend. In maart 1946 deed Lieftinck een nota
aan de Staten-Generaal toekomen over de rijksfinancien gedurende de oorIogsjaren 1940-1944 in vergelijking met de toestand van deze financien in
11
de voorgaande jaren (tot 1900). Uit deze nota blijkt dat in 1940 de uitgaven 1,4 miljard beliepen, waarvan 0,6 miljard als gevolg van de Duitse bezetting. In 1944 waren deze bedragen resp. 4,3 miljard en 2,8 miljard. De
uitgaven in verband met de bezetting betroffen in hoofdzaak betalingen aan
Duitse instanties (Duitse weermacht, het Duitse civiele bestuur). Maar daarnaast moest ook een aantal uitgaven worden verricht, die weliswaar niet

10 Th.A. Stevers, 'Begrotingsnormering 1814 - 1939' , Economisch- en sociaal-historischjaarboek (1976)
11 Ministerie van Financien, De rijksfinancien gedurende de oorlogsjaren 1940 - 1944 in vergelijking met den toestand dier financien in vorige jaren (Bibliotheek Ministrie van Financien,
maart 1946)
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rechtstreeks aan de bezetter werden gedaan, maar wel op instigatie van de
Duitsers en met het oog op Duitse belangen (uitgaven i.v.m. de arbeidsbureaus (arbeidsinzet), uitgaven voor de landmacht, de Nederlandse OostCompagnie, de arbeidsdienst, volksvoorlichting, 'Kultuurraad'). Voorts
werden herhaalde malen door de Duitsers bijzondere heffingen opgelegd.
Het totaal van de kosten in de periode 1940-1944 in verband met de Duitse
bezetting werd berekend op 9,6 miljard. Een zeer beperkt deel van de extra
uitgaven werd gedekt uit extra belastingen. De belastingontvangsten namen
toe van 0,7 miljard in 1940 tot 1,2 miljard in 1944. De zogenoemde zakelijke belastingen namen fors toe (vennootschapsbelasting, commissarissenbelasting, vereveningsbelasting, superdividend en herkapitalisatiebelasting).
Daarnaast gaven ook de persoonlijke belastingen naar inkomen en vermogen een stijging te zien (herziening en verhoging tarief loon- en inkomstenbelasting, opcenten successierechten).

3.8 De periode 1945-1952
In deze periode nam de staatsschuld eerst nog toe tot ruim 26 miljard in
1949. Daarna tract een daling in tot 22 miljard in 1952. Deze daling zette
zich verder voort in de jaren vijftig. De staatsschuldquote daalde van 215%
NI in 1946 naar I 09% NI in 1952. In de beschouwde periode I) saneerde
Lieftinck met vaste hand, 2) leefde de economie fors op en 3) bood de Marshallhulp zeer welkome steun.
Na de oorlog bevond de Nederlandse economie zich in een zeer ernstige
toestand. De taak waarvoor de Regering stond liet zich, aldus Lieftinck, 12 in
drie doelstellingen onderscheiden: 1) materieel herstel van produktie en consumptie; 2) financieel herstel: sanering van het geldwezen, de overheidsfinancien en de betalingsbalans; 3) sociaal herstel: een zo hoog mogelijk werkgelegenheid en een billijker inkomensverdeling. Alleen op basis van het financiele herstel was het mogelijk ook de andere doelstellingen te realiseren, en
daarbij stond de geldzuivering voorop.
Het budgettaire beleid stond aldus niet op zichzelf, maar was onderdeel van
een veel breder herstelbeleid. In de eerste jaren stond zelfs het zo snel mogelijk
streven naar evenwicht op de begroting niet voorop. 'I n de eerste jaren was
het beleid primair gericht op het herstel van de economie. We waren niet
gefixeerd op een evenwichtige begroting. Oat was niet te verenigen met onze
wens snel tot economisch herstel te komen. ( ... ) De oppositie vond dat ik te

12 P. Lieftinck, 'Het Nederlandse financiele herste l 1945 - 1952, een terugblik', in: A. Knoester
(red), Lessen uit het verleden (Leiden, 1987), pag. 159.
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veel uitgaf. Dat klopte, ik gaf veel uit (herstel economie, verbetering sociale
omstandigheden). De begrotingstekorten waren aanvaardbaar omdat ze waren
gericht op het versterken van de economische structuur en dus op termijn tot
inkomsten zouden leiden. Natuurlijk was ik door Keynes be'invloed. Zolang
er geen volledige werkgelegenheid bestond waren tekorten aanvaardbaar, mi ts
aangewend ter versterking van het productief vermogen en mits er gewaakt
werd over het monetaire evenwicht'. Het was onvermijdelijk dat 'het bevorderen van de economische bedrijvigheid vooraf diende te gaan aan een gezondmaken van de staatsfinancien, maar tegelijkertijd moest er al le aandacht
worden gegeven aan een efficiente besteding van de staatsfinancien'. 13

Consolidatiebeleid
De sanering van de overheidsfinancien bestond uit de volgende onderdelen:
het doorvoeren van omvangrijke bezuinigingen,
het beperken van de rentelasten door middel van een 'lage-rente' politiek,
het heffen van omvangrijke eenmalige belastingen in verband met
oorlogswinsten e.d.,
het bevorderen van de doelmatigheid binnen de rijksdienst.
Bezuinigingen
De rijksuitgaven werden door Lieftinck stevig in de hand gehouden. De
uitgavenquote daalde van 47% NI in 1947 naar 28% NI in 1952, vooral vanwege de afloop van uitgaven op de extra buitengewone dienst. Het ambtenarencorps werd terug gebracht van 123000 naar 76000, veel crisisdiensten
konden worden ingekrompen. De uitgaven op de gewone dienst namen met
niet meer toe dan de inflatie. Voorts werden extra uitgaven beperkt, vooral
door de oorlogsschade te vergoeden tegen de waarde van 1940 en niet integraal tegen vervangingswaarde. Verder werd een expliciete lage-rente politiek gevoerd. Daardoor werd de rente op nieuwe schulden beperkt, terwijl er
tevens besparingen optraden als gevolg van renteconversie.
Lastenverzwaringen
Voor de belastingpolitiek was de geldzuivering van grote betekenis geweest.
De geldzuivering van 1945 had namelijk infonnatie opgeleverd over de omvang en de oorsprong van de vermogens. Daarmee was de administratieve
basis gelegd voor de Vermogensaanwasbelasting en de Vermogensheffing-

13 A. Bakker, M.M.P. van Lent, Pieter Lieftinck 1902-1989 (Utrecht, 1989) pag. 105.
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Ineens. De Vermogensaanwasbelasting (tarief: 50% van de oorbare aangroei
tijdens de oorlog, 90% van de onoorbare aanwas, zowel van bedrijven als
van personen) kreeg vanuit de oppositie wat kritiek, maar ondervond in juli
1946 toch brede steun. Het tarief werd aangescherpt: er kwam een aantal
schijven in het tarief van de oorbare aanwas, oplopend tot 70%. De Vermogensheffing-Ineens (5 % oplopend tot 25 % voor grote vermogens, alleen van
natuurlijke personen) werd een jaar later in het Parlement besproken. De kritiek was nu scherper, de Kamer amendeerde het ontwerp en verlaagde de tarieven tot 4% resp. 20%. Beide heffingen tezamen leverden rond 3 miljard
op en konden in 1948 en 1949 worden ge'ind. De heffingen mochten, voor
zover dat nog mogelijk was, worden betaald uit nog overgebleven geblokkeerde tegoeden. Ze droegen er in belangrijke mate toe bij dat vanaf 1948
sprake was van een overschot op de begroting, dat vervolgens werd aangewend voor schulddelging.

Doelmatigheid in de rijksdienst
In paragraaf 3.7 is aangegeven dat volgens Lieftinck de groei van de uitgaven tijdens de Tweede Wereldoorlog in sterke mate te wijten was aan de
inefficientie van het bestuursapparaat. Lieftinck legde daarom grote nadruk
op het bevorderen van een doelmatige besteding van de algemene middelen
en het bevorderen van de efficiency in de rijksdienst. Daarvoor trof hij een
groot aantal uiteenlopende maatregelen . Naast de gewone en de buitengewone dienst werd een extra buitengewone dienst ingesteld voor uitgaven samenhangende met de bijzondere omstandigheden. Daardoor kon er later
geen vermenging optreden van gewone uitgaven met tijdelijke uitgaven.
Voorts vroeg hij aandacht voor het toepassen van bedrijfseconomische beginselen bij het beheer van de staatsuitgaven en gaf hij opdracht tot het opstellen van een staatsbalans. Abram Mey, de directeur begroting, werd de
drijvende kracht achter dit streven. Verder werd het verlenen van toestemming voor het feitelijk doen van uitgaven ('kredietopening ' ) verlegd van de
kasuitgaven naar het aangaan van verplichtingen. Daardoor was het beter
mogelijk vooraf de uitgaven te beheersen en op de doelmatigheid toe te
zien. Door dit scherpere toezicht op de uitvoering van de begroting was
veelvuldig sprake van het niet volledig gebruiken van de toegestane begrotingsmiddelen ('onderuitputting') . Met het oog hierop werd de bezuinigingsinspectie omgevormd tot een dienst voor de rijksbegroting. Deze thesaurie-inspectie zou de afdelingen comptabiliteit van de departementen helpen met het opstellen van de begroting en toezien op een doelmatige uitvoering van de begroting. Voorts werd een centrale accountantsdienst ingesteld.
Tenslotte was de persoonlijke bemoeienis van Lieftinck met het opstellen
van de begroting zeer groot: post voor post liep hij de begrotingsvoorstellen
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van de collega's Iangs , waarbij menig bedrag sneuvelde. De opstelling van
de begroting was vooral een bilaterale aangelegenheid, waarbij Lieftinck de
lijn uitzette (over de hoofdlijnen had hij overleg met Drees). De begroting
kwam slechts twee keer aan de orde in de ministerraad.

De Marshallhulp ( 1948-1952)
De Marshallhulp heeft 3,6 miljard bedragen en werd, deels (86%) m de
vorm van schenkingen en dee ls (14%) in de vorm van leningen, ontvangen
in de jaren 1948-1952. De hulp moest worden besteed in de Verenigde Staten. Uit bijlage drie blijkt dat deze hulp van zeer grote omvang was, vergeleken met de Indische baten en de aardgasbaten. De Marshallhulp is te beschouwen als gebonden betalingsbalanssteun. Ze kwam op het juiste moment. Na enkele jaren van economisch herstel (met de daarbij behorende
groei van de importen) en deels bijzondere financiering van betalingsbalanstekorten (interen op de goudvoorraad, gedwongen liquidatie van buitenlandse bezittingen, leningfinanciering) begon het gebrek aan dollars daadwerkelijk te knellen. In 1947 bevond Nederland zich op de rand van een betalingsbalanscrisis zodat beperking van de importen dreigde en deels al noodzakelijk was. De Marshallhulp maakte evenwel voortzetting van tekorten op
de betalingsbalans mogelijk. Het economische herstel kon aldus voortgaan
doordat het bedrijfsleven kon voortgaan met het importeren van grondstoffen en machines. Tinbergen meent dat het moeilijk is precies de invloed van
de Marshallhulp aan te geven, maar 'het is waarschijnlijk dat de Marshallhulp de beslissende stoot opwaarts heeft geleverd, en door velen wordt dat
14
ook zo gevoeld'.
De Marshallhulp was betalingsbalanssteun in de vorm van schenkingen en
leningen van dollars . De importeurs konden deze dollars kopen van de regering. De tegenwaarde in guldens van de Marshallhulp werd op een rekening
bij de Nederlandsche Ban~ geboekt. Van de 3,6 miljard is 2,3 miljard gebruikt
om staatsschuld af te lossen, mede om monetaire redenen (herstel van het
monetaire evenwicht). Voorts werd er een aantal cultuurtechnische werken ten
behoeve van de landbouw mee gefinancierd.

14 J. Tinbergen, ' Betekenis van het Marshallplan voor de Nederlandse Volkshuishouding ', in:
Herwonnen welvaart. De betekenis van het Marshallplan voor Nederland en de Europese Samenwerking (Buiten landse zaken, 1954), pag. 28.
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3.9 De periode 1952-1974
In deze periode daalde de staatsschuld eerst nog tot 17,5 miljard (eind jaren
vijftig), waarna een stijging optrad tot 41,3 miljard in 1974. De staatsschuldquote daalde gestaag van I 09% NI tot 22% NI, dankzij 1) de formidabele
economische groei en ondanks 2) de gehanteerde tekortnorm. In 1952 begon
een lange economische opleving tot 1974, slechts onderbroken door een enkele beperkte en kortstondige inzinking ( 1958, 1967). In 1952 waren dejaren van economisch sanering afgesloten, de Koreacrisis was net achter de
rug. 'Een economisch eldorado' lag voor de deur. In 1974 bedroeg het nationale inkomen 184 miljard tegen 20 miljard in 1952. Op zich genomen
zou deze stijging van het nationale inkomen tot een dating van de staatsschuldquote van 109% NI in 1952 naar 12% in 1974 hebben geleid. In 1974
kwam de staatsschuldquote evenwel uit op 22% NI. Het verschil vloeide
voort uit het feit dat de staatsschuld in guldens was toegenomen, van 22 miljard in 1952 naar 41 miljard in 1974 (een stijging met ruim 85%). Dat was
het gevolg van de tekorten op de begroting.
In overeenstemming met de gehanteerde tekortfilosofie liet de begroting
vanaf het eind van de jaren vijftig bijna voortdurend een tekort zien. Volgens
het destijds gevoerde structurele begrotingsbeleid mocht c.q. moest de overheid jaarlijks een teko1t hebben. Dat tekort werd in deze filosofie niet afgestemd op de aard van de overheidsuitgaven, zoals in de klassieke filosofie
('slechts lenen voor investeringen'). De begroting en de nationale economie
moesten in onderlinge samenhang worden bezien. Het spaaroverschot van de
particuliere sector (burgers en bedrijven spaarden meer dan ze voor hun
investeringen nodig hadden) kon door de overheid worden geleend. Dat moest
ook worden geleend omdat daarmee het geld bleef rollen en de bestedingen
op peil bleven (conform de zogenoemde Zijlstra-norm).
3.10 De periode 1974-1994
In deze periode liet de staatsschuldquote een scherpe stijging zien. Deze stijging deed zich vooral voor tussen 1974 en 1985. Toen nam de staatsschuldquote toe van 22% NI naar 60% NI. Voor 1994 wordt de staatsschuldquote
geraamd op 75 % NI. In guldens gemeten is de staatsschuld in de afgelopen
twintig jaar opgelopen van 41 miljard (1974) via 228 miljard (1985) naar
390 miljard (1994).
In de jaren 1974-1985 werd de Nederlandse economie gekenmerkt door stagflatie : de economische groei kwam op een beduidend lager tempo te Iiggen
(circa 1% in de jaren 1974-1985), terwijl de inflatoire ontwikkeling versnelde.
De werkloosheid nam sterk toe, verschillende sectoren in het bedrijfsleven
kwamen onder sterke druk . De stagflatie had belangrijke gevolgen voor de
financien van de collectieve sector, niet alleen direct aan de inkomstenkant
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(minder belastingontvangsten) maar vooral ook (direct en indirect) aan de
uitgavenkant. De collectieve uitgaven waren veel gevoeliger geworden voor
de economische en maatschappelijke ontwikkeling, zeker als de jaren zeventig
en tachtig worden bezien vanuit het perspectief van de vorige economische
crisis, die van de jaren dertig. Zo waren bij voorbeeld de sociale zekerheid
sterk uitgebreid (meer regelingen, hogere uitkeringsniveaus), diverse automatische koppelingen tussen inkomens in de collectieve sector en de marktsector
gei'ntroduceerd, het netto-minimumloon fors verhoogd. Daarnaast trachtte het
beleid door middel van uitgavenprogramma's (werkgelegenheidsbeleid,
woningbouw, maatschappelijke zorg) het economische en sociale tij te keren.
Hierdoor vertaalde de verslechtering van de economie zich rechtstreeks in een
bijzonder sterke stijging van de collectieve uitgavenquote. 15
De extra aardgasbaten en de verhogingen van de collectieve lasten maakten
deze uitgavenstijging in eerste instantie ook mogelijk. Maar na verloop van
zekere tijd konden deze inkomstenbronnen de uitgavenstijgingen niet bijhouden . Uiteindelijk nam het financieringstekort sterk toe, van een klein overschot
in 1973 via een tekort van bijna 4% NI in 1978 naar een tekort van I 0% NI in
1983. Consolidatie kon niet meer uitblijven . De wal keerde het schip, de bakens moesten worden verzet. Maar het tempo van deze verlaat ingezette consolidatie werd ook weer be'invloed door de toegenomen gevoeligheid van de
collectieve uitgaven voor de economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Het financieringstekort daalde daardoor gestaag, maar met kleine stapjes,
zodat de staatsschuld(quote) nog gedurende geruime tijd fors zou toenemen.
Kortom, de staatsschuldquote steeg vanwege I) de structureel lagere economische groei, 2) het vertraagd op gang komen van het consolidatiebeleid en
3) de lange remweg van de collectieve uitgaven, en ondanks 4) de aardgasbaten
en ondanks 5) het consolidatiebeleid.
Aardgasbaten ( 196411973-heden)
In 1960 werd in Slochteren aardgas gevonden. Het was het grootste gasveld
ter wereld. Daarna werden meerdere velden in exploitatie genomen, waaronder op het continentale plat. Tot 1973 waren de aardgasbaten voor de overheid van beperkte omvang. Na 1973 en na 1979/80 namen de aardgasbaten

15 Stevers heeft in de jaren zeventig bij verschillende gelegenheden gewezen op de endogeniteit
van de collectieve sector. Stevers, Na prinsjesdag in de Volkskrant (Leiden, 1979). W. Drees jr.
heeft in diverse publicaties de vinger gelegd bij de toegenomen betekenis van zogenoemde basiswetten: wetten waarin de financiele rechten van burgers en bedrijven warden vastgelegd, waaraan moet warden voldaan ongeacht de in de begrotingen opgenomen bedragen.
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sprongsgewijs toe omdat de prijs van aardgas was gekoppeld aan de prijs
van ruwe olie (van 1973 op 1976 een vervijfvoudiging; van 1979 op 1981
meer dan een verdubbeling). Na 1986 volgde weer een abrupte dating, omdat de olieprijs kelderde (in 1989 bedroegen de aardgasbaten eenderde van
de baten in 1986). In reele termen zijn de aardgasbaten thans (1994) weer terug op ongeveer het niveau van 1974.
De totale omvang van de aardgasbaten is vergelijkbaar met de Indische baten
(uitgedrukt in procenten van het nationale inkomen, zie bijlage 3). Het relatieve belang voor de begroting was evenwel kleiner, maar dat vloeit voort uit
het feit dat de begroting thans omvangrijker is dan een eeuw terug.
De aardgasbaten werden in de algemene middelen gestort en niet aangewend
voor een speciaal doe!. Deze baten hebben twee keer een sprongsgewijze toename te zien gegeven (1973/4 en 1979/81). Die stijgingen deden zich juist
voor op momenten waarin er een sterke opwaartse druk op de uitgaven bestond, hetzij vanwege de economische recessie, hetzij vanwege beleidsvoornemens. Daardoor werd er nauwelijks gediscussieerd over de aanwending van
de gasbaten. Mede daardoor hebben de aardgasbaten een versluierende rot
gespeeld: ze hebben het zicht ontnomen op de structurele verlechteringen van
de economie in de periode l 974-1985. Na 1986 werd de weg terug ingeslagen.
De forse daling van de aardgasbaten werd, met enige vertraging, omgezet in
een dating van de uitgaven. En met ingang van 1994 wordt een deel van de
16
aardgasbaten apart gezet ten behoeve van belangrijke investeringen.

Consolidatiebeleid
De sanering van de collectieve sector bestond dit keer hoofdzakelijk uit drie
onderdelen:
bezuinigingen op de collectieve uitgaven,
strakke tekortfilosofie: het zogenoemde tekorttijdpad,
fundamentele verbouwing van het comptabele bestel.
Bezuinigingen
Yanaf 1982 is er voortdurend bezuinigd, vooral bij regeeraccoorden ( 1982
en 1986), maar ook tussentijds (bij voorbeeld Tussenbalans 1991 ). Het
begrotingsproces wordt er sinds I 982 door gedomineerd. Bezuinigen is geworden tot een strategisch en taktisch onderhandelingsspel waaraan velen

16 De regering heeft in 1993 een voorstel van wettot instelling van een Fonds voor Economische
Structuurversterking ingediend bij de Staten-Generaal. Met de instelling van dit Fonds beoogt de
regering een deel van de aardgasopbrengsten te reserveren voor grote investeringsprojecten.

VAN POP'T A STAATS SCHULD EN CONSOLIDATIEBELEID IN NEDERLAND

185

deelnemen : de afzonderlijke ministers, de minister van Financien, de minister-president, de ministerraad, ambtenaren, ambtelijke adviescolleges, maatschappelijke belangengroepen, voorlieden uit de regeringsfracties in de
Tweede Kamer, media. Het dreigde aldus een onoverzichtelijk geheel te
worden. Er was aldus een groeiende behoefte aan regie: regeeraccoorden,
prominentere rol minister-president, samenwerking minister van Financien
en minister-president, de zogenoemde vijfhoek, strakke tekortfilosofie.
Bezuinigen wilde in de jaren tachtig zeggen: uitgavenplannen neerwaarts
bijstellen. In het begrotingsbeleid staan de zogenoemde meerjarencijfers centraal: ramingen van de uitgaven voor de komende jaren. Die ramingen zijn
gebaseerd op het ongewijzigd uitvoeren van bestaande wetten en regelingen
(bij voorbeeld: meer studenten betekent meer uitgaven aan studiebeurzen) en
op eventuele overeengekomen beleidswijzigingen (bij voorbeeld verlagen van
de studiebeurs per student). Bezuinigen, het neerwaarts bijstellen van uitgavenplannen, betekende heel vaak 'minder meer': het neerwaarts bijstellen van
de groei van de uitgaven zoals opgenomen in de meerjarencijfers. Het kabinet
Lubbers I bezuinigde circa 29 miljard, een neerwaartse bijstelling van de uitgavenplannen met circa 10%. Voor het kabinet Lubbers II waren deze cijfers
circa 16 miljard respectievelijk circa 5%. Lubbers III heeft in totaal circa 25
miljard bezuinigd, een bijstelling van de uitgavenplannen met circa 7%. De
bezuinigingen hebben ertoe bijgedragen dat de uitgavenquote (de omvang van
de collectieve uitgaven als percentage van het nationale inkomen) is gedaald
van circa 72% in 1982 naar 63% in 1993. In relatieve termen is de collectieve
sector daarmee kleiner geworden. Deze daling van de uitgavenquote maakte
het mogelijk het financieringstekort te verminderen van 10% NI naar 4% NI
en een teruggang in de aardg'asbaten van 6% NI naar 2% NI op te vangen.
De bezuinigingen hebben per saldo niet geleid tot een reele daling van de
uitgaven. Vanaf 1984 namen de collectieve uitgaven jaarlijks reeel met circa
1% toe. Dat de collectieve uitgaven ondanks de bezuiningen toch nog toenamen komt door verschillende oorzaken. Een dee! van de groei was onvermijdelijk, bij voorbeeld de uitgaven voor de EG en de rente op staatsschuld. Een
antler deel van de groei vloeide voort uit bewuste beleidsafspraken, bij voorbeeld de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking. Weer een ander dee) van
de groei deed zich voor op, vanwege economische en maatschappelijke ontwikkelingen moeilijk te beheersen uitgaventerreinen, zoals bij voorbeeld de
sociale zekerheid en de volksgezondheid. Ook hier is de toegenomen endogeniteit van de collectieve sector van betekenis. Tenslotte deden zich omvangrijke uitgaventegenvallers voor als gevolg van een gebrek aan departementale
uitgavenbeheersing (weinig aandacht voor financieel beheer en verantwoording). Dit gaf de stoot tot een fundamentele vernieuwing van het comptabele
bestel. De bezuinigingen hebben zich bij de meer 'kneedbare' delen van de
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collectieve sector voorgedaan: het bevriezen/beperken van ambtenarensalarissen en sociale uitkeringen, het verminderen van vermogensoverdrachten (bij
voorbeeld investeringssubsidies, subsidies voor aankoop woningen), het naar
de marktsector verschuiven van de kredietverlening (bij voorbeeld woningwetleningen, het privaat financieren van rijksgebouwen en tunnels).
Strakke tekortfilosofie: tekorttijdpad
Eind jaren zeventig liep het begrotingsbeleid door verschillende oorzaken
vast. Een ervan was het stelselmatig oprekken van de toenmalige begrotingsnorm (de belastingontvangsten werden gebaseerd op een veel te hoog
veronderstelde economische groei, 'conjuncturele ' programma's bleven buiten beschouwing bij het berekenen van het tekort, deze zorgden slechts voor
tijdelijke gaten). Hierdoor functioneerde de ontwikkeling van het tekort niet
meer als alarmbel en kon het feitelijke financieringstekort uit de rails lopen.
Het feitelijk tekort werd vervolgens het kompas van het consolidatiebeleid.
Er werd afgesproken dat het tekort elk jaar een klein beetje lager zou moeten uitkomen . Dit strakke tijdpad was aldus een reactie op het falen van de
voorafgaande begrotingsnorm en de consequenties daarvan. Nooit eerder
was een tekortnorm een zo uitgesproken onderdeel van het consolidatiebeleid. Het werd het regie-instrument bij uitstek om uitgavendiscipline af te
dwingen. Aan de andere kant was het het symboo l dat aangaf dater gedisciplineerd werd gehandeld.
Het tijdpad heeft gefunctioneerd. De financieringstekorten zijn tot 1993 binnen de gestelde randvoorwaarden gebleven. Het tijdpad dwong het kabinet elk
jaar boter bij de vis te doen. Eventuele uitgavenoverschrijdingen of belastingtegenvallers moesten volgens de spelregels varf het stringente begrotingsbeleid in hetzelfde jaar worden gecompenseerd. De budgetdiscipline is in de loop
der jaren meer en meer aangescherpt. Er is wat betreft de tekortnormering
sprake van een opmerkelijk verschil met de jaren dertig. Het tijdpad drukte
een stempel op het bezuinigingsbeleid van de jaren tachtig en negentig. De
nadelen van een tijdpad zijn evenwel direct verbonden met de voordelen: de
orintatie op de korte termijn en de daaruit voorvloeiende bestuurlijke overlast.
Het kabinetsbeleid verwerd tot permanente tekortbewaking. Voortdurend was
men in de weer met het plaatsen van zandzakken. Voorts werden op gezette
momenten de tekortproblemen van vandaag opgelost ten koste van de toekomst (zie bijvoorbeeld het verloop van de investeringen, de vervroegde aflossing van studieleningen met korting, verschillende leasevarianten, verkoop
van 'tafelzi lver'). Er is dus vraag naar een meer stuctureel kader voor het
begrotingsbeleid.
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In het begin van de jaren tachtig bleek dat de overheidsuitgaven onbeheersbaar waren geworden. Begrotingsramingen werden veelvuldig overschreden, kosten van (grote) projecten liepen fors uit de hand, aanvullende begrotingen werden na afloop van het jaar ingediend, verantwoording achteraf
vond veel te laat plaats. De administratieve organisatie en de interne controle van de departementen schoten ernstig tekort. In de cultuur van 'beleid
maken' stond een doelmatige uitvoering van beleid en een zorgvuldig beheer niet in aanzien. Het parlement kon aan het budgetrecht moeilijk inhoud
geven, over doelmatigheid en rechtmatigheid van de uitgaven vie! niet goed
te oordelen.
Naar aanleiding van het verslag van de Algemene Rekenkamer gooide de
Commissie voor de Rijksuitgaven van de Tweede Kamer het roer in 1985 om.
Het was het startsein voor de 'Operatie Comptabel Beste!'. Die operatie had
tot doe! de bovengenoemde gebreken in de begrotingsinfrastructuur te verhelpen, hetgeen ondermeer heeft geleid tot een grondige herziening van de Comptabiliteitswet. Meer concreet ging het om:
het verbeteren en vernieuwen van de administratieve organisatie met het
oog op een rechtmatige en doelmatige begrotinguitvoering;
het aanpassen van het begrotingstelsel met het oog op een betere beheersing van de uitgaven ;
het verbreden en versnellen van de accountantscontrole met het oog op
het verkrijgen van een goedkeurende accountantsverklaring bij de departementale rekeningen;
het versnellen en inhoudelijk verbeteren van de informatie over de
begroting(suitvoering) zodat het parlement beter in staat zal zijn het budget- en autorisatierecht uit te oefenen.
De inhaalslag vond plaats in de jaren 1985-1992. Tijdens de uitvoering van
deze operatie werd ook de budgetdiscipline aangescherpt. In de nieuwe systematiek is het departement - minister en ambtenaren - vastgepind op de
begroting. De individuele minister, en niet de minister van Financien, is politiek en bestuurlijk verantwoordelijk voor de beheersing van de uitgaven op
zijn begroting, of het nu gaat om op basiswetten gebaseerde uitgaven of om
gebudgetteerde uitgaven.

3. I I De omslagpunten in de ontwikkeling van de staatsschuldquote
In het voorgaande is per deelperiode aangegeven welke factoren een belangrijke invloed hebben uitgeoefend op de ontwikkeling van de staatsschuld(quote). De nadruk lag daarbij op een beschrijving van het gevoerde
consolidatiebeleid. Hier wil ik tot slot van deze paragraaf een enigszins samenvattende terugblik geven. Die terugblik is gericht op de relatieve betekenis van de in de inleiding genoemde exogene en endogene factoren. Uiter-
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aard is dat niet eenvoudig vast te stellen. Een globale en voorlopige manier
om die betekenis te achterhalen is de omslagpunten in de staatsschuld(quote) nader te bezien (zie grafiek I). De vraag is welke factoren van beslissende invloed waren op deze omslag.
In totaal laat de staatsschuldquote acht keer een omslag zien, vijf keer opwaarts (1830, 1914, 1930, 1940, 1975) en drie keer neerwaarts (1840, 1918,
1946). Wat betreft de beslissende factoren kan het volgende schema warden
opgesteld.
Tabel I. Omslagpunten in de staatsschuld( quote)
Omslagpunt

beslissende factoren

Stijging van de staatsschuld(quote)
1830
1914
1930
1940
1975

oorlog
oorlog
stagnatie van de economie (van ca. 4% economische groei in de jaren 1920 tot ca.
0% groei in de jaren 1930)
oorlog
vertraging van de economische groei (van ca. 5% in de jaren 1960 tot ca. 1% in de
periode 1974-1985 en ca. 2% in de jaren 1985-1994), in samenhang met de toegenomen endogeniteit van de collectieve sector

Daling van de staatsschuld( quote)
1840
1918
1946

consolidatiebeleid, bijzondere baten, aantrekkende economische groei
consolidatiebeleid, aantrekkende economische groei
consolidatiebeleid, aantrekkende economische groei, bijzondere baten

Aan dit overzicht kunnen de volgende conclusies warden verbonden:
I) Wat betreft de stijging van de staatsschuld(quote) zijn oorlogen en
economische stagnatie de beslissende factoren geweest. De omslag na
1975 is in die zin opmerkelijk dat enerzijds de vertraging in de tempo
van de economische groei beperkt is (bij voorbeeld minder dan in dejaren dertig), maar daar staat tegenover dat de endogeniteit van de collectieve sector is toegenomen.
2) Voor het bewerkstelligen van een daling van de staatsschuldquote is het
consolidatiebeleid van betekenis. Maar het consolidatiebeleid is mede effectief omdat het is 'ondersteund' door een aantrekkende economie, terwijl in twee gevallen ook de aanwending van bijzondere baten voor
staatsschuldreductie van grote betekenis is geweest. Het consolidatiebe-
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leid is minder effectief als de economische groei tegenzit Garen dertig,
jaren zeventig), en is we! effectief als de groei meezit Garen twintig, jaren veertig/vijftig).
3) Tekortnormen spelen, zo heeft Stevers voor de periode 1814-1939 uitvoering aangetoond, een dubbelzinnige rol: enerzijds als ex-ante richtsnoer voor het beleid, anderzijds als vlag die de lading moet dekken
(verhullende functie). Zo is in 1840 een sluitende begroting we! het ideaal, maar dat ideaal wordt pas in de loop van dat decennium gerealiseerd. In de jaren 1850 is het uitdrukkelijk zowel het ideaal als de realiteit, met als additionele norm een zo groot mogelijke amortisatie van
staatsschuld. Eveneens is in 1918 een sluitende gewone dienst (criterium: direct renderen) het ideaal, dat echter, mede als gevolg van de recessie, pas in 1925 wordt gerealiseerd en na 1929, als gevolg van de economische crisis weer (impliciet) wordt verlaten. Bij Lieftinck staat het realiseren van een sluitende begroting niet op de voorgrond. Aan het eind
van de jaren zeventig verhult de vigerende structurele tekortnorm de ontwikkeling van het feitelijke financieringstekort, terwijl daarentegen in de
jaren tachtig de gehanteerde tekortnorm (het zogenoemde tijdpad) een
prominent onderdeel uitmaakt van het consolidatiebeleid.

4. Een vergelijking van bet consolidatiebeleid
In het voorgaande is de ontwikkeling van de staatsschuld op hoofdlijnen
beschreven. Speciale aandacht is daarbij besteed aan het consolidatiebeleid.
Een dergelijk beleid werd gevoerd in de jaren veertig van de vorige eeuw
(Rochussen, Van Hall), na de Eerste Wereldoorlog (Colijn), na de Tweede
Wereldoorlog (Lieftinck) en na 1982 (Ruding, Kok). In deze afsluitende paragraaf wordt gepoogd een antwoord te geven op de derde groep van vragen: wat zijn de overeenkomsten en verschillen in het gevoerde consolidatiebeleid en wat zijn de oorzaken van deze overeenkomsten en verschillen?
In de eerste plaats blijkt het consolidatiebeleid steeds uit twee hoofddelen te
bestaan. Het eerste hoofddeel betreft maatregelen die rechtstreeks zijn gericht
op het beperken van het financieringstekorJ (= groei van de staatsschuld):
bezuinigingen op de uitgaven, verhoging van de inkomsten, rechtstreekse beperking van de rentelasten (door renteconversie en/of door financieringsoverschotten aan te wenden voor staatsschuldreductie).
In alle consolidatieperioden worden de eerste twee soorten maatregelen toegepast. Rechtstreekse beperking van de rentelasten vindt evenwel niet in de
laatste periode (vanaf 1982) plaats, wel in de drie eerdere perioden. In die
perioden wordt namelijk een overschot op de begroting bereikt, iets wat na
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1982 niet is gelukt. De enige maatregel die in deze sfeer zou kunnen worden
genoemd is het voor de beperking van de financieringsbehoefte aanwenden
van de middelen die zijn voortgevloeid uit de vervroegde aflossing van
woningwetleningen in de jaren 1987-1988 en 1993-1994. Voorts worden de
bijzondere baten (aardgasbaten) niet aangewend voor staatsschuldreductie,
iets wat met de lndische baten en de Marshallhulp wel is gedaan. Het huidige
consolidatiebeleid wijkt aldus wat betreft de staatsschuldreductie af van het
beleid in voorgaande perioden.
In het gevoerde consolidatiebeleid is voorts een zekere overeenkomst waar
te nemen in de onderlinge verhouding tussen ombuigingen en lastenverzwaringen. De nadruk ligt in het consolidatiebeleid allereerst op het beperken van
de uitgaven. Dit vloeit voort uit het feit dat de uitgaven zelf te fors zijn gestegen
(als gevolg van de voorafgaande oorlog, als gevolg van de recessie, als gevolg
van autonome beleidsmaatregelen) en/of uit het feit dat een bepaald niveau
van de uitgaven niet meer economisch houdbaar is (vanwege een noodzakelijke neerwaartse aanpassing van de (verwachte) economische groei: 'nationale verarming'). Consolidatiebeleid is dus allereerst bezuinigen op de uitgaven. Maar consolidatie blijft niet beperkt tot de uitgaven. Het blijkt telkens weer
nodig te zijn de aanpassingslast breder te spreiden. Daarom worden ook steeds de
belastingen (enigermate) verzwaard, soms contre coeur, soms welbewust.

Het tweede hoofddeel van het consolidatiebeleid richt zich op het institutionele kader van het begrotingsproces. In dit institutionele kader warden
waarborgen aangebracht die erop zijn gericht het begrotingsproces te kanaliseren en de uitgaven beheersbaar te houden. In moderne termen zouden
we spreken van een versterking van de financiele functie. De volgende stappen zijn in de vier onderscheiden consolidatieperioden gezet.
In de jaren veertig van de vorige eeuw werd de verhouding tussen de regering
en de Staten-Generaal geregeld (ministers zijn verantwoordelijk, Staten-Generaal hebben het budgetrecht, Tweede Kamer heeft het recht van amendement, de indeling en opstelling van de begroting worden verbeterd). Eigenmachtig uitgavenbeleid van vorst en regering was daarmee niet meer mogelijk. De weg voor geheime uitgaven werd afgesneden, de begroting kon op
onderdelen worden aangepast, de ministers konden ter verantwoording worden geroepen en het vertrouwen kon eventueel worden opgezegd.
Na de Eerste Wereldoorlog werd de positie van de minister van Financien
binnen de regering gemarkeerd (regels van samenwerking met de minister van
Financien, eerste Comptabiliteitswet, bezuinigingsinspectie). Eigenmachtig
optreden van uitgavenministers werd daardoor afgesneden. De financiele
coordinatie van het regeringsbeleid kwam in handen van de minister van Fi-
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nancien. Hij werd de financiele man van het kabinet, Financien het coordinerende departement.
Na de Tweede Wereldoorlog werd de minister van Financien beter bewerktuigd (omvorming van de bezuinigingsinspectie tot de dienst rijksbegroting,
in stelling van de centrale accountantsdienst, verplichte kredietopening). Daardoor kon de minister van Financien beter voldoen aan de verantwoordelijkheden die hem in de Comptabiliteitswet waren opgedragen (beoordelen van de
doelmatigheid van de uitgaven , bezwaar maken tegen uitgaven met het oog
op de toestand van ' s-rijks financien) . De financiele coordinatie door de minister van Financien van het uitgavenbeleid kon beter warden waargemaakt.
In de jaren tachtig werd het begrotingsbeheer binnen de rijksdienst opgewaardeerd, nadat het in de jaren daarvoor stelselmatig was verwaarloosd. Beleidsvoorstellen kunnen zich daardoor niet meer onttrekken aan een financiele
en budgettaire toetsing. Er is geen ruimte meer voor 'eigenmachtige ' beleidsprogramma 's, de uitgavenprogramma's van de verzorgingsmaatschappij
moeten binnenfinanciele randvoorwaarden warden opgesteld en uitgevoerd.
Rechtmatigheid en doelmatigheid van de uitvoering van het beleid zullen worden gecontroleerd.
Met het voorgaande is niet gezegd dater ook niet tussentijds veranderingen
in het institutionele kader van het begrotingsproces tot stand komen. Wei geeft
het overzicht aan dat consolidatiebeleid een katalyserende werking heeft. De
slechte toestand van de overheidsfinancien maakt het mogelijk veranderingen
aan te brengen in het institutionele kader van het begrotingsproces, dat wil
zeggen verschuivingen aan te brengen in de machtsbalans tussen de deelnemers aan het begrotingsproces. Er is aldus met de fundamentele herziening
van het comptabele bes tel in de afgelopen jaren 'niets nieuws onder de zon ' .
Naast vorm en inhoud kunnen ook de resultaten van het consolidatiebeleid
worden vergeleken (zie tabel 2). Wanneer de tabel wordt bezien vallen enkele grote verschillen op tussen de jaren twintig en vee1tig enerzijds en de
jaren tachtig anderzijds. In de eerste twee perioden neemt de staatsschuld( quote) fors af, mede omdat op het einde van deze perioden overschotten op de begroting worden gerealiseerd. In de jaren tachtig neemt de
staatsschuld(quote) evenwel fors toe, de begroting laat voortdurend - zij
het afnemende - tekorten zien. Voor deze uiteenlopende ontwikkelingen
zijn verschillende factoren aan te wijzen .
In de eerste twee perioden daalt de uitgavenquote zeer aanzienlijk, in de
derde periode is de daling van deze quote beperkter. Het consolidatieproces is
in de jaren tachtig veel trager verlopen. Consolidatiebeleid in de verzorgingsstaat heeft een eigen karakter. De gevoeligheid van de begroting voor economische en maatschappelijke ontwikkelingen is groot, het consolidatiebeleid
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moet worden gevoerd binnen de randvoorwaarden van consensus en koopkracht. Anderzijds was het in de eerste twee perioden relatief gemakkelijk de
uitgaven te beperken (bij voorbeeld door het verminderen van de crisisuitgaven na de Eerste Wereldoorlog en het verminderen van ondoelmatigheden na
de Tweede Wereldoorlog). Het komt mij voor dat een gedetailleerd onderzoek
naar het bezuinigingsbeleid in de drie beschouwde perioden boeiende resultaten zal opleveren.
Voorts is het tijdelijk element in de financiering van de uitgaven van belang.
In 1982 werden de uitgaven niet alleen gefinancierd door leningen, maar ook
door aardgasbaten. In totaal had 20% van de financiering van de uitgaven een
tijdelijk karakter. Vanwege de daling van de aardgasbaten kon de 'winst' van
het consolidatiebeleid niet volledig neerslaan in een daling van het
financieringstekort. Zonder deze daling van de gasbaten zou nu, puur partieel
geredeneerd, een sluitende begroting zijn verkregen. Daarentegen bedroeg het
tijdelijk element in de financiering van de uitgaven in 1946 zo'n 15%, maar
echter circa 40% in 1918.
Tabel 2. Een vergelijking van drie perioden
A. Jaren twintig

1918

1922

1929

Staatsschuld (min)
Staatsschuld (%NI)
Uitgaven (% NI)
Ontvangsten (% NI)

2459
60
26
15

2981
55
21
14

2474
38
11
12

B. Jaren veertig

1946

1948

1952

21
216
45
39

25
186
39
49

22
109
30
39

1973

1982

1993

43
22
52
51

145
44
72
56
6
9

359
72
63
57
2
4

Staatsschuld (mid)
Staatsschuld (% NI)
Uitgaven (%NI)
Ontvangsten (% NI)
C. Jaren tachtig

Staatsschuld (mid)
Staatsschuld (%NI)
Coll. uitgaven (%NI)
Coll. ontvangsten excl. gas(% NI)
Gasbaten (%NI)
Financieringstekort rijk (%NI)

I

0

Brannen: CBS (70 jaar en 90 jaar statistiek in tijdreeksen), Miljoenennota 1994
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Tenslotte is het tempo van de economische groei van belang. In de perioden
1918-1929 en 1945-1952 bedroeg de reele economische groei gemiddeld circa
5% per jaar, in de jaren 1982-1993 komt de economische groei niet hoger uit
dan gemiddeld 2%. Dit verschil in econornische groei blijkt niet onbelangrijk
te zijn voor de ontwikkeling van de overheidsfinancien (vergelijk wat dit betreft de jaren twintig en veertig/vijftig met de jaren dertig en tachtig).
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Bijlage 1: Staatsschuld, rentelasten, nationaal inkomen 1814-1994
I A. Ontwikkeling van de staatsschuld in negentiende eeuw volgens diverse bronnen
(min)
6

Jaar

1795
1798
1804
1806
1807
1810
1814
1818
1822
1829
1840
1841
1843
1844
1845
1850
1851
1852
1869
1872
1876
1878
1884
1886
1889
1891
1896
1899
1905
1910

I.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

950

800
1000

760

787

1000

500
1126

1100

1200

6 17

1200
617/1205

1250

759/1136
9 13/837

11 63
1200
575/ 1150
617/1205
918/837

1725

1700
1822

1700

75611 136
943/837
2250
1300

1218/896
1249
1325

1325

1241

1226
1230

1230
1210
1229

1229
968

941
912
953
1076
1083

1014
1076
1099

1097
11 49
1106
1153

Agentschap Ministerie van Financien, Algemeen Verslag Stand der Staatsschuld, diverse
jaargangen.
A. Houwink, 'Een halve eeuw Nederlandse staatsschuld 1789-1848', in: De Economist
(1941).
Joh. de Vries, 'Tijd der publieke schu ld. Enige notities over het geval Nederland van omstreeks 1700 tot 1859', in: Pro Civitate Collection Historie 8, 58 (1980) pag. 169-184.
J.J. Weeveringh, Hand.Leiding tot de geschiedenis der staatsschulden, deel I Nederlandsche Staatsschuld (Haarlem, 1852).
J.T. Buijs, De Nederlandsche staatsschuld sedert 1814 (Haarlem, 1857)
J.G. Kruimel , Delging van staatsschuld (Leiden, 1856)
W.C.A. Baron van Vredenburch, Onze staatsschuld (Overdruk uit de Tijdspiegel van 1912,
Amsterdam)
M.G. Buist, Geld, bankwezen en handel in de Noorde/ijke Nederlanden 1795-1844 Algemene Geschiedenis der Nederlanden, dee! XI.
A.M. de Jong, 'Uit de geschiedenis van 's-Rijks vlottende sc huld', De Economist ( 1946 en
1954)
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IB . Ontwikkeling van de rentelasten in de negentiende eeuw volgens diverse brannen (miljoenen)
Jaar

2

1795
1798
1799
1804
1809
1810
1814
1818
1822
1829
1830
1840
1844
1847
1848
1850
1852
1857
1860
1862
1864
1866
1868
1870
1872
1874
1876
1877
1878
1880
1882
1884
1886
1888
1890
1900

I.
2.

3.
4.

3

4

5

6

7

35

36

34

29
29
28
27
27
27
27
26
26

24
28
29
30

34
40
40
15
15
20
25
25
44
36

42
44

44

40

36

36

36
34

27

25
26

31

30
31

27
27
28
31
31
30
32
32

A. Houwink, 'Een halve eeuw staatsschuld 1789- 1848', in: De Economist ( 1941 ).
M.G. Buist, Geld, bankwezen en handel in de Noordelijke Nederlanden 1795-1844, AGN
deel XI.
E.P. Weber, 'Radicale bezuinigingen', I-III, in: De Economist ( 1926).
I.J. Brugmans, Paardekracht en mensenmacht, Sociaal-economische geschiedenis van Nederland 1795-1940 (Martinus Nijhoff, 1983).
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W.C.A. Baron van Vredenburch, Onze staatsschuld (Overdruk uit de Tijdspiegel 1912,
Amsterdam, 1912).
J.W.B. Van Overhagen, P. de Wolff, 'De Financien van de rijksoverheid in de periode
1850-1914', in: Economisch- en sociaal-historisch jaarboek ( 1969).
Th.A. Stevers, 'Begrotingsnormering 1814-1939', in: Economisch- en sociaal-historisch
jaarboek (1976).

1C. Ontwikkeling van het nationale inkomen in de negentiende eeuw
De cijfers met betrekking tot het nationale inkomen in de vorige eeuw zijn
gebaseerd op Van Stuijvenberg en De Vrijer ('Prices, population and national income in The Netherlands 1620-1978', in: Journal of European Economic History, 1982). Voor zover nodig is er voor de jaren na 1850 ge"interpoleerd. Voor de jaren voor 1850 is uitgegaan van de veronderstelling van een
constant inkomen per hoofd van de bevolking. De cijfers voor de bevolking
zijn gebaseerd op A.H. de Jong, C.J.M. Prins, 'Demografie van Nederland
in de negentiende eeuw', in: Maandstatistiek Bevolking (CBS, 1987).
Deze veronderstelling impliceert een gemiddelde groei van circa 1% per jaar
in de periode 1814-1850. Uiteraard is dit een arbitraire veronderstelling, maar
ander cijfermateriaal is thans niet beschikbaar (zie ook J.L. van Zanden, 'Historical national accounts', in: W.F.M. de Vries, G.P. Bakker (eds.), The value
added of national accounting. Commemorating 50 years of national accounts
in the Netherlands (CBS, 1993). Voorts zal nieuw cijfermateriaal de hoofdlijn
van het betoog over de ontwikkeling van de staatsschu ldquote niet wezenlijk
be'lnvloeden, daarvoor is de ontwikkeling van de staatsschuld (de teller van de
breuk) te dominant.
In de grafieken I en 2 is voor de negentiende eeuw de grootste gemene deler
van de in deze bijlage weergegeven informatie verwerkt.

ID. Ontwikkeling van de staatsschuld, rentelasten en het nationale inkomen
in de twintigste eeuw
Informatie met betrekking tot het verloop van deze grootheden kan worden
ontleend aan:
a) CBS, 90 jaar statistiek in tijdreeksen (Voorburg, 1992).
b) Agentschap Ministerie van Financien, Algemeen Ve rs lag stand der
staatsschuld, diverse jaren .
c) Ministerie van Financien, Miljoenennota, diversen jaren.
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Bijlage 2: Overzicht van de maatregelen van Van Hall
De Maatregelen van Van Hall ( 1844, miljoenen)
Zu ivere opbrengst 3%-len ing en vrij wi lli ge bijdrage
Zuivere opbrengst van het te ge lde gemaakte kapitaal van 160 min., t.b.v. Nederland op het 2,5% Belgisch Grootboek ingesc hreven
Zuivere opbrengst van het te gelde gemaakte kapitaal van 2,5 min. 4% schuld
Ontvangsten van verschi llende aard

11 8,9
83,9
2,5
0,1
205,3

Dekking tekorten 1840 en vroegere jaren
Aflossing schuld aan Nederlandse Handelmaatschappij
Dekkingtekorten 1841-1844
Aflossing nationale schuld 5%
Aflossing nationale schuld 4,5%
Vergoeding en courtage bij verwisseling van 5 en 4,5 in 4 procents nationale schu ld
Overige

2,7
22,0
17,2
86,2
67,9
8,4
0,6
205,0

Bron: Staatsbegroting 1853, hoofdstuk IX en IXB; Vergelijkend overzicht van de
rijksmiddelen en de rijksuitgaven , bijlage bij memorie van beantwoord ing.
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Bijlage 3: Vergelijking omvang bijzondere baten
I. lndische Eaten
miljoenen

in % van den
gewone inkomsten

93
141
267
224
38
823

19

1831-1840
1841-1850
1851-1860
1861-1870
1871-1877

in % van het
nationale inkomen

1,5
2,0
3,4
2,5
1,2

31
24
13

Kolom I: totaal van de ontvangsten in de beschouwde periode.
Kolom 2 en 3: gemiddelde percentages per jaar.

II. Marshallhulp

miljarden

in% van de
be lastinginkomsten

3,6

15

miljarden

in% van de
belastinginkomsten

in % van het
nationale inkomen

I
13
12

0,3
3,4
3,4

1948-1952

in % van het
nationale inkomen

4,1

Zie noot bij tabel I.

III. Aardgasbaten

1964-1972
1973-1982
1983-1994

2,2
93,1
149,8
245,1

Zie noot bij tabel I.
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Bronnen:
Indische baten:
C. Fasseur, Nederland en Nederlands-lndie 1795-1914, in: Algemene Geschiedenis
der Nederlanden, dee! XI.
J. de Jong, Van batig slot naar ereschuld (Den Haag, 1989)
Th. A. Stevers, 'Begrotingsnormering 1814-1939', in: Economisch- en sociaal-historischjaarboek (1976)
Marshallhulp:
J. Tinbergen, 'Betekenis van het Marshallplan voor de Nederlandse Volkshuishouding', in: Herwonnen Welvaart, De betekenis van het Marshal/plan voor Nederland en de Europese Samenwerking (Buitenlandse Zaken, 1954)
Aardgasbaten:
Ministerie van Financien.
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Bijlage 4: Normering van het financieringstekort
I. 1814-1956

Klassieke normen voor het finan cieringstekort.

a.

1814- 1906
1814-1 859:
1860- 1866:
1867- 1876:
1877- 1889:
1890-1906:

Sluitende totale dienst: de begroting mag geen tekort vertonen, er mag
niet warden geleend.
sluitende totale dienst.
verruiming: de aanleg van spoorwegen mag warden gefi nancierd
uit de overschotten van voorgaande jaren.
verruiming: in principe mag de aanleg van spoorwegen warden gefinancierd uit leningen.
verruiming: voor alle buitengewone uitgaven mag warden ge leend.
verenging: alleen voor bepaalde, kortstondige pieken in de uitgaven mag warden geleend.

1907- 1956: Sluitende gewone dienst: de overheid mag lene n voor bepaalde kapitaaluitgaven .
1907-1939: verruiming: voor al le bedrijfseconomisch renderende kapitaaluitgaven mag warden geleend.
1945-1956: verruiming: voor alle kapitaaluitgaven mag warden geleend (constant staatsvermogen) , om conjuncturele redenen mag daarvan
worden afgeweken.

b.

Keynesiaanse norme n voor het financieringstekort.

II. 1957-1979

a.

1957-1960

b.

1960-1979

III. 1980-1994

Conjuncturele normering: de omvang van het tekort wordt afgestemd op de conjuncturele economische ontwikkeling.
Structure le normering: de omvang van het tekort wordt afgestemd
op de structurele economische ontwikkeling.
Normering van hetfeitelijke financieringstekort

a.

1980-1982

Begrenzing van het maximaal toelaatbare tekort.

b.

1983- 1994

Reductie van het financieringstekort met van te voren vastgelegde, jaarlijkse stapjes.

Brannen : Th.A. Stevers (diverse werken, met name Begrotingsnormering 1814-1939) en

N.H.

Douben.

De in deze bijlage weergegeven normen zijn de formele normen , niet de normen die
feitelijk zijn toegepast. Verge lijk Stevers die spreekt over 'de vlag dekt de ladin g
functie ' van begrotingsnormen in bij voorbeeld de jaren dertig van deze eeuw (Stevers, Begrotingsnormen 1814 - 1939).
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VIII

Groninger provinciale financien in Nederlands
perspectief 1824-1910
M.G.J. DUIJVENDAK EN G.J. BLIJHAM

1

1. Inleiding
De ontwikkeling van de overheidsfinancien mag zich de laatste jaren in een
toenemende belangstelling verheugen. Een groeiende stroom publikaties en
2
de activiteiten van de werkgroep 'overheidsfinancien' getuigen daarvan. In
het onderzoek ging de meeste belangstelling uit naar de ontwikkelingen v66r
1795. Betrekkelijk weinig aandacht is tot nu toe besteed aan de financiele ontwikkeling van het intermediair bestuursniveau in de negentiende eeuw, de provincies. Wij willen dit hier centraal stellen.
Ruim twintig jaar geleden verscheen in een voorloper van ditjaarboek reeds
een artikel waarin aandacht werd gegeven aan de financiele ontwikkeling van
de provincies en de samenhang hiervan met andere geledingen van de overheid.3 De auteurs, Meyer, Van Overhagen en De Wolff trachtten een bijdrage

Ditartikel vloeit voort uiteen werkcollege van studenten geschiedenis aan de RUG in 1990-91.
Onder leiding van M.G.J. Duijvendak en P. Kooij bestudeerden 18 deelnemers de ontwikkeling
van het Groningerprovinciale bestuur in de periode 1814-1914. In het kadervan ditcollege werden
verschillende werkstukken geproduceerd waarvan hier dankbaar gebruik gemaakt zal warden.
Daarnaast resulteerde het college in een aantal afstudeerscripties. In de voetnoten wordt naar deze
stukken verwezen. Wij willen al de deelnemers en R. Albers, D. van der Haer, W. Houtzaager,
P. Kooij, R. Pa ping en de twee anonieme referenten van ditjaarboek bedanken voor hun gegevens,
suggesties en commentaar.
2 Zie W. Fritschy, ' Werk in uitvoering ', NEHA-bulletin 6 (1992) 2 125-126.
3 W. Meyer, J.W.B. van Overhagen en P. de Wolff, 'De financien van de Nederlandse provincien en gemeenten in de periode 1850-1914', Economisch en Sociaal Historisch Jaarboek 33
( 1970) 27-66.
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te leveren aan een reconstructie van het Nationaal Inkomen in Nederland en
beschouwden daartoe de verhoudingen tussen de Rijks, provinciale en gemeentelijke financien. Zij bespraken deze drie sectoren daarbij afzonderlijk
en gaven enig cijfermateriaal weer. De analyse van de provinciale uitgaven
bleef vanzelfsprekend beperkt. De auteurs beschreven de verschillende componenten van de provinciale inkornsten en uitgaven en de institutionele ontwikkeling waarbinnen deze vorm kregen. Het cijfermatige verloop van de
provinciale financien gaven zij aan door de som van de provinciale uitgaven
en inkomsten te berekenen voor zeven rnomenten. Daarvoor werd telkens het
gemiddelde van de drie jaren rondom 1850, 1860, 1870, 1880, 1890, 1900 en
1910 genomen. De feitelijke ontwikkeling werd lineair gei"nterpoleerd. Wij
zullen hun resultaten uiteraard mede in ons onderzoek betrekken.
Een constatering van Meyer c.s. was dat de provinciale financien van minder
omvang waren en een geringere toename vertoonden dan de Rijks en gemeentelijke fondsen afzonderlijk. Van het geheel aan Nederlandse overheidsuitgaven in deze periode werden slechts enkele procenten door de provincies besteed (tabel I ). 4 Zij concludeerden vervolgens dat de provinciale financien in
'relatieve belangrijkheid' voor beiden onder deden.
Tabel I. Verhoudingen tussen de uitgaven van het Rijk, provincies en gemeenten
1850-1910. Percentage van het totaal (exclusief overdrachten)
Jaar

Rijk

Prov.

Gemeente

1849-51
1869-71
1879-81
1889-91
1899-01
1909-11

70,9
65,0
62,8
58,3
53,6

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

26,5
31 ,3
34,5
39,6
43,9

bron: Meyer, Van Overhagen en De Wolff, a.w., 62.

Op grond van schattingen van J.L. van Zanden is nu ·ongeveer aan te geven
in welke verhouding de provinciale bestedingen stonden tot het bruto nationaal produkt. Als percentage bedroeg dit in 1850: 0,40%, in 1880: 0,48%
en in 1910: 0,46%. 5 Ondanks dit relatief !age niveau van de provinciale uitgaven waren zij allerminst zonder betekenis voor de provincies zelf.

4
5

Meyer e.a., a.w., 28-29, 62.
J.L. van Zanden, 'Economische groei in Nederland in de negentiende eeuw. Enkele nieuwe
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De conclusie dat een studie naar provinciale financien in de negentiende
eeuw weinig interessant of onbelangrijk zou zijn, willen wij hieraan dan ook
niet verbinden. Weliswaar was met de Bataafse omwenteling de financiele
autonomie van de provincies tot een einde gekomen, de grondwet van 1815
gaf hen mede als bestuurlijke taak de bevordering van de 'inwendige politiek
en oeconomie' mee. Hiertoe bezat het provinciale bestuur in hoofdlijn drie
instrumenten: het opstellen van provinciale verordeningen, het leveren van
adviezen en het doen van voorstellen voor provinciale uitgaven. In dit artikel
zullen we ons bezig houden met dit laatste instrument en nagaan hoe de omvang en samenstelling van de provinciale uitgaven zich ontwikkelden en op
welke wijze in die uitgaven kon worden voorzien. 6 We zullen daarbij bekijken
of het uitgavenpatroon van de provincies van elkaar verschilde en in hoeverre
dit een gevolg was van een beleid dat de provinciale besturen ontwikkelden.
Het is immers de vraag of het provinciale bestuur in de negentiende eeuw
voldoende bestuurlijke kracht kon vergaren om een eigen koers te bepalen.
Zoals zal blijken lenen de kwantitatiefbeschrijvende rekeningen zich uitstekend voor een vergelijkende analyse van de provinciale politiek. Op basis van
gepubliceerde statistieken kunnen we een globaal beeld schetsen van de financiele ontwikkeling van de Nederlandse provincies en enkele aspecten verder
uitdiepen. Maar door de samenstelling van dit gepubliceerde materiaal blijven
verschillende aspecten helaas onderbelicht. Voor de provincie Groningen willen we met behulp van primair bronnenmateriaal de uitgaven en inkomsten in
meer detail bespreken. Duidelijk kan dan naar voren komen wat enerzijds het
specifieke regionale belang van de provinciale financien is geweest en anderzijds de betekenis hiervan voor de ontwikkeling van de infrastuctuur in Nederland. De provincie Groningen is daarbij in zekere zin een bijzonder voorbeeld, aangezien zal blijken dat het bestuur van deze provincie een van de
besturen was, dat vorm heeft gegeven aan een eigen en actief beleid. We wi lien
proberen aan te geven waarom dit in Groningen mogelijk was.
Het is van belang de institutionele ontwikkeling van de provinciale financien
in de negentiende eeuw hier in hoofdlijn te memoreren. De wens in 1798-1815
tot beperking van de provinciale taken en bevoegdheden had directe gevolgen
voor de mogelijke ontwikkeling van de bestedingen. In de grondwet van 1815

resultaten', Economisch en Sociaal Historisch Jaarboek ( 1987) 51-77, 53.
6 Over meer institutionele en sociaal-politieke aspecten van het Groninger provincie bestuur
wordt gerapporteerd in M.G.J. Duijvendak en P. Kooij, 'Tussen behoud en modernisering. Het
provinciaal bestuur in de I 9e eeuw.' , in: P.Th.F.M. Boekholt, A.H. Huussen, e.a. (red.), Random
de Reductie. 400 jaar provincie Groningen, 1594-1994 (Assen, 1994), 116-142.
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werden de provinciale taken zodanig omschreven dat naast het uitvoering geven aan het staatsbestuur ook bevordering van het provinciale belang daartoe
behoorden. De wet op de waterstaatswerken van 1819 en het Koninklijk Besluit met betrekking tot de wegen van 1820 gaven hier concrete betekenis aan.
Dit had tot gevolg dat een provinciaal bestuur twee begrotingen opstelde, een
voor de zuiver huishoudelijke uitgaven en een voor het algemeen bestuur.
De provincie had geen eigen inkomsten, anders dan uit bezit. Het Rijk verschafte de benodigde middelen en hief sedert 1821 ten behoeve van de provincies opcenten op de rijksbelastingen. In 1823 werd hieraan een belangrijke
uitbreiding gegeven toen de provincies de bevoegdheid kregen tot 'het voordragen van andere middelen voor de meest dringende behoeften' voor de uitgaven van algemeen bestuur. 7 Dit gaf ondernemende provinciebesturen de
mogelijkheid leningen af te sluiten en deze door buitengewone opcenten af te
Iossen. De voorgenomen uitgaven en een bijbehorend dekkingsplan waren
echter steeds onderworpen aan goedkeuring in Den Haag, tot 1850 de Koning,
nadien het parlement. Tot 1833 verhinderde het preventieve comptabiliteitsstelsel bovendien dater overdracht van geldmiddelen aan een provincie plaats
vond voordat de Algemene Rekenkamer de uitgaven op wettigheid en doelmatigheid had getoetst. Nadien vond de controle door de rekenkamer achteraf
plaats.
Algemene overeenstemming bestaat er niet in de literatuur over het effect
van de grondwetswijziging van 1848 en de daaruit voortvloeiende Provinciewet van 1850. Vergrootten deze wijzigingen nu de bestuurlijke armslag van
de provincies of niet? J.N. Bastert was negatief in zijn conclusie. Hij stelde
dat de provinciewet de reeds beperkte financiele zelfstandigheid verder inkromp door de eventuele heffing van provinciale belastingen aan een wettelijke goedkeuring te onderwerpen. 8 C.C. Geertsema wees op het begrotingsrecht van de provincies dat versterkt werd, maar ook hierop bleef goedkeuring
noodzakelijk. 9 Ook volgens M.M.F. Treub betekende de provinciewet een beperking door het parlement van de provinciale zelfstandigheid, maar kreeg dit
in praktijk slechts zelden gevolg. 10

7 Koninklijk Besluit van 22 februari 1823, no.160.
8 J.N. Bastert, De provincie in Nederland in haar financiewezen en als wetgeefster beschouwd
(Utrecht, 1882) 55-93 en 96.
9 C.C. Geertsema, De provincialefinancien (Groningen, 1902) 12.
10 M.M.F. Treub, De ontwikkeling en verband van de Rijks-, Provinciale - en Gemeentebelastingen in Nederland (Leiden, 1885) 416. Geertsema, a.w., I 0, noemt twee gevallen waarin
provinciale begrotingen werden afgekeurd.
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Afbeelding I. Commissaris der Koningin, Mr.dr. CC. Geertsema tegen het einde

van zijn loopbaan. Geertsema, bankier van huis uit, publiceerde onder meer over de
financien en de waterstaat in de provincie Craning en ( Fotocollectie Rijksarchief
Craning en).

Van groot belang zijn ook die (wets)wijzigingen waardoor provinciale inkomsten of uitgaven ontstonden of verdwenen, zoals de buitengewone opcenten en de opcenten op de accijnzen en de herverkaveling van taken en
bevoegdheden tussen Rijk, gemeente en provincie. Een voorbeeld van dit
laatste is het Koninklijk Besluit uit 1876 waardoor de waterstaatswerken
van alle provincies weer een staatszorg werd, exclusief die van Groningen,
11
Noord-Brabant en Limburg. Op een verfijnder niveau kan het van belang
zijn te weten wat we! en wat niet onder zulke werken werd verstaan.

11 Het Koninklijk Besluit van 26 mei 1876, no I 09, maakte een einde aan de regeling van 1819,
waarbij de waterstaatswerken provinciale taken waren geworden.
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2. Het bronnenmateriaal
Door ons zijn uit diverse bronnen gegevens verzameld over de financiele
ontwikkeling van de provincies. Een serie gepubliceerde bronnen wordt gevormd door de verschillende statistische jaarboekjes die sinds het midden
van de negentiende eeuw verschenen 12 en met de na 1881 verschijnende
Grafiek 1. Som der uitgaven 11provincies1848-1910. Begrotingen, rekeningen en
de reeks
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jaarcijfers voor Nederland en bijdragen tot de statistiek een wisselvallige
reeks vormen. 13 Niet elk jaar vermeldden de jaarboekjes de provinciale uitgaven volgens de afgesloten rekeningen van de provincies. Voor de periodes

12 Gebruikt werden het Statistisch JaarboekJe, de jaargangen uit 1848-1855 voor de gegevens
over de begrotingen voor de jaren 1848-1852, het Statistisch Jaarboek, de jaargangen 1857-1868,
voor de gegevens over de begrotingen voor 1856-1866 en de rekeningen over de jaren 1853-1864,
het Staatkundig en staathuishoudkundig Jaarboekje 1880 en 1884 voor de begrotingen voor en
de rekeningen over respectievelijk de jaren 1867-1876 en 1871-1880.
13 De Jaarcijfers voor het Koninkrijk der Nederlanden bevatten de begrotingscijfers voor de
provincies en de rekeningcijfers voor de provinciale uitgaven van de elf provincies in het totaal
voor de jaren 1881-1900. De CBS publikatie De statistiek der gemeentelijke en provinciale fi·
nancien biedt een overzicht van de provinciale rekeningen van 1900 en latere jaren.
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1848-1852 en 1881-1899 kunnen we helaas alleen beschikken over de verwachte kosten van het provinciaal bestuur, de voorgenomen uitgaven zoals
die op de (goedgekeurde) begrotingen waren opgenomen en voor de periode
1881-1898 de totale som van de provinciale uitgaven volgens de rekeningen. 14 Onbevredigend is ook dat we slechts voor 1852-1866 en 1900-1911
beschikken over de definitieve inkomsten van de provincies. Deze zijde van
de rekeningen blijven dan ook noodgedwongen onderbelicht. Op basis van
het Groninger materiaal kunnen we hier echter meer over zeggen.
In grafiek I is aangegeven op welke wijze onze reeks voor de totale provinciale uitgaven is opgebouwd. Op voor de elf provincies geaggregeerd niveau
biedt het combineren van cijfers uit de rekeningen met die uit de begrotingen naast nadelen ook een voordeel. De mogelijkheid wordt geboden om de
invloed van incidentele uitgaven zoals de grote conversieleningen in deja15
ren 1880 weg te nemen en de beleidsmatige ontwikkeling te benadrukken.
Het gemis aan cijfermateriaal uit de afgesloten rekeningen noopt daarentegen vooral tot voorzichtigheid wanneer we de posten of de afzonderlijke
provinciale ontwikkelingen bespreken. We zullen onze analyse van de inkomsten en uitgaven van de elf provincies op hoofdposten dan ook beperken
tot de perioden 1848-1866 en 1900-191 1.
Ten aanzien van de vergelijking van de posten op de begrotingen en rekeningen van de verschillende provincies doet zich nog een probleem voor. Ondanks het streven van de wetgever naar uniformiteit bij het opstellen van de
begrotingen en rekeningen en de benodigde goedkeuring en het toezicht achteraf, 16 week de samenstelling van de posten van elkaar af. Uitgaven of inkomsten die in de ene provincie onder rubriek A staan gerangschikt, kunnen in een
andere provincie onder rubriek B zijn verantwoord. Dit was reeds in de negentiende eeuw een regelmatig terugkerende klacht en wij kunnen weinig an-

14 Begrotingen, zoals ze in de Provinciale Verslagen zijn opgenomen, geven geen definitieve
inkomstenofuitgaven vooreenjaar. Ondanks een post 'onvoorLien', deden zich rege lmatig grotere
en kJeinere veranderingen voor. Ook werden begrote bedragen soms niet besteed.
15 Een conversielening werd afgesloten met het oogmerk (een dee! van) de bestaande (hoger
rentende) schu ld af te lossen , waardoor zowel de inkomsten (uit de leningen) als de uitgaven (aan
de aflossers) eenmalig aanmerkelijk hoger waren.
16 Van belang voor de inrichting van begrotingen en rekeningen waren de Regl ementaire Verordening van l 7 november 1819, het Algemeen Reglement Geldmiddelen van 8 november 1825
met het Koninklijk Besluit van 22juli 1826, no 87 en het Koninklijk Besluit van 22 augustus 1850,
no 52, 'Betreffende de inrigting der begrooting van de enkel provinciale en huishoudelijke inkomsten en uitgaven , met model '.
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ders dan deze herhalen , maar menen dat dit gebrek aan uniformiteiteen analyse
17
op hoofdposten niet in de weg staat.
Voor de Groninger provinciale inkomsten en uitgaven werd over de periode
1824-1910 een meer eenduidige reeks samengesteld. Hiertoe werden de door
de Staten en de Algemene Rekenkamer goedgekeurde rekeningen gebruikt
18
waarin de definitieve jaarlijkse inkomsten en uitgaven zijn verantwoord.
Deze reeks werd aangevuld met twee door provinciale ambtenaren opgestelde
overzichten, 19 en fungeren gezamenlijk als uitgangspunt voor een nadere beschouwing.20 Het jaar 1824, waarmee onze bespreking begint, is bepaald door
de aanvang van deze Groninger reeks, als een gevolg van de Koninklijke Besluiten van 22 februari en 7 april 1823. Ons relaas eindigt om meer pragmatische redenen met een indelingsverandering in het gepubliceerde CBS-materiaal. Wij hopen dat dit artikel vooral voor andere onderzoekers een stimulans
zal zijn om ook het rijke primaire bronnenmateriaal met betrekking tot de
negentiende eeuwse provinciale financien ter hand te nemen.

3. Ontwikkeling van de provinciale uitgaven in Nederland, 1848-1910

In grafiek 2 zijn de totale provinciale uitgaven in Nederland volgens onze
reeks per jaar en als 5-jaarlijks voortschrijdend gemiddelden, samen met de
cijfers van Meyer c.s., weergegeven. Duidelijk zichtbaar is de opgaande tendentie in de jaren tussen 1860 en 1887 en opnieuw tussen 1895 en 1909. In

17 Bijvoorbeeld H.A. Wijnne, 'Provinciale geldmiddelen. Enkel provinciale inkomsten en uitgaven volgens de rekeningen over het dienstjaar 1865 en de begrootingen voor den dienst van
1868 ', Staatkundig en staathuishoudkundig jaarboekje 21 (1869) 217-264, met name 262-264 en
J.P.L. Thiel, ' Provinciale geldmiddelen. Enkel provinciale inkomsten en uitgaven volgens de rekeningen over het dienstjaar 1874 en de begrootingen voor den dienst van 1877 ', Staatkundig en
staathuishoudkundig jaarboekje 29 ( 1877) 242-339, met name 338-339.
18 Rijksarchief Groningen, archief Provinciaal Bestuur, serie K.
19 J. Nieuwenhuis, Beknopt overzicht van de geldmiddelen der provincie Groningen 1851-1890
(Groningen, 1894) en E.A. Keiser, Overzicht van de geldmiddelen der provincies Groningen 18911910 (Groningen, 1914)
20 Dit is gebaseerd op de onderzoeksverslagen van G.J. Blijham en W. Houtzaager, 'De Provinciale rekeningen. De positie van het provinciale bestuur 1824- 1855' en E. Griffioen en D. van
Gijssel, 'De Provinciale rekeningen. De ontwikkeling van de inkomsten en uitgaven van de provincie Groningen in de periode 1856 tot 191 O'. Voorts G.J. Blijham en W. Houtzaager, ' De Provincie: een onderbelichte instelling. Een kwantitatieve en kwalitatieve benadering van de provinciale financien 1800-1910.' (Doctoraalscriptie economische en sociale geschiedenis, Groningen ,
1992).
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Grafiek 2. Som der uitgaven 11 provincies 1848-1910. Jaarcijfers, 5-jaarlijkse trend
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deze twee perioden lagen de groeivoeten hoog, namelijk op 4,4% en 7,9%.
In de twintig jaar tussen 1848 en 1868 stegen de uitgaven van 1,8 tot 3, I
miljoen gulden en tussen 1868 en 1888 tot 4,9 miljoen gulden. Tussen 1888
en 1895 daalden de provinciale bestedingen, waarna de uitgaven opnieuw
stegen tot 10,6 miljoen gulden in 1908.
De twee pieken die volgens de rekeningen in de uitgaven van 1881 en 1889
zichtbaar zijn, werden veroorzaakt door grote conversieleningen (grafiek 1).
Deze leningen hadden tot doe! de rentelast te verlichten door de bestaande
leningen om te zetten in nieuwe leningen met een lager rentepercentage.
Zo'n conversie werd mogelijk na de daling van de rentestand en meerdere
provincies reageerden hierop gelijktijdig. Het incidentele opwaartse effect
op het geaggregeerde uitgaven- (en inkomsten)niveau dat de conversieleningen
veroorzaakten, wordt in de geconstrueerde reeksen uitgeschakeld door voor
deze jaren de begrote bestedingen in de series op te nemen. We hebben immers voor deze jaren de keuze tussen beide gegevens. De uitgaven voor de
conversie-leningen blijken de waarnemingen van Meyer c.s. duidelijk te
be"invloeden. Hun cijfers voor 1880 en 1890 zijn ruim I 0% te hoog (grafiek
2). De overige jaren zijn hun resultaten in lijn met onze cijfers. De tendentie
van de ontwikkeling gaven zij dan ook globaal juist aan.
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Grafiek 3. Som der uitgaven 11 provincies 1848-1910. Uitgaven per hoofd, 5-jaarlijks voortschrijdende gemiddelden
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lndien we de uitgaven relateren aan de ontwikkeling van de bevolking komt
de ontwikkeling van het bestedingsniveau in een wat ander licht te staan
(grafiek 3). Tot 1864 bedroegen de provinciale uitgaven minder dan 70 cent
per hoofd van de bevolking. Tot 1885 stegen ze vervolgens naar het dubbele. Per capita blijkt de daaropvolgende teruggang sterk. Het dieptepunt lag
in de jaren 1890-1894 onder de 90 cent. Vanaf 1895 volgde een stijging
naar 180 cent per inwoner in 1908. Aangezien de ruimtelijke ontwikkeling
van de provincie tot de hoofdtaken van het provinciale bestuur behoorde, is
het ook van belang de bestedingen te relateren aan de oppervlakte van de
provincies. Tot 1865 bedroegen de totale provinciale uitgaven minder dan
80 cent per hectare. Vanaf dat jaar zette een stijging in tot het dubbele in
1885, waarna een daling tot 120 cent volgt in 1890-1894. De daaropvolgende toename bereikte in 1908 ruim 320 centen per hectare.
Het ligt misschien voor de hand de toe- en afname van de bestedingen te
interpreteren als een reactie op de conjuncturele ontwikkeling van Nederland.
Toch willen wij dit niet doen. De afname na 1884 volgde tamelijk traag op de
conjuncturele omslag van 1879, terwijl de hernieuwde groei in 1895 precies
samenvalt met het jaar waarin we achteraf constateren dat een belangrijke
economische opleving begon. Een relatie tussen economische ontwikkeling
en de provinciale inkomsten bestond door de opbrengsten van bij voorbeeld
weg- en watertollen, maar zoals nog zal blijken was dit een relatief kleine
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Grafiek 4. Som der uitgaven 'land- en zeeprovincies' 1848-1910
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inkomenspost en bezat de overheid ta! van instrumenten die deze relatie minder direct maakten dan het misschien lijkt. Nog meer filters door de politieke
besluitvorming bestonden tussen de economische conjunctuur en de opbreng21
sten van de opcenten op de drie Rijksbelastingen. Het min of meer samenvallen van de buigpunten in de provinciale bestedingen en economische getijden is toeval. Wei zal de algemene stijging in het prijspijl de toename van de
provinciale bestedingen na 1895 hebben be'Invloed. Echter, een goede deflator
om de betekenis van de inflatie voor de verschillende inkomsten en uitgaven
van de overheid te bepalen en te neutraliseren is helaas niet voorhanden.
Tot zover de globale ontwikkeling van de totale provinciale uitgaven. De
vraag is nu of er tussen de verschillende provincies markante afwijkingen ten
opzichte van deze ontwikkeling bestonden. We veronderstellen dat divergentie tu ssen de provinciale bestedingen zal wijzen op een vergrote bestuurlijke
handelingsvrijheid . Ook kan een afzonderlijke analyse van de provinciale uitgaven mogelijk meer licht werpen op het verband met de economische groei.
Uiteraard verschillen de ontwikkelingen van de elf provincies, elk apart genomen . Maar we willen nagaan of in de ontwikkeling van de provincies een
patroon zichtbaar is, op grond waarvan ze in groepen bijeen geplaatst kunnen

2 1 We komen hierop terug bij de bespreking van de inkomsten.
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worden. 22 Er zijn verschillende criteria voorzo'n indelingdenkbaar. We willen
hier twee mogelijkheden bespreken.
Worden de provincies gegroepeerd naar het bekende 'landprovincies' en
23
'zeeprovincies' onderscheid, dan blijkt het niveau van de uitgaven in de
'landprovincies' duidelijk lager te zijn geweest dan dat van de 'zeeprovincies'. Ook de ontwikkeling van de uitgaven verloopt anders (grafiek 4). De
bestedingen in de 'zeeprovincies' vertonen vanaf het begin van de jaren
1860 een trendmatige stijging, die tien jaar later door de andere groep wordt
gevolgd. Vanaf het midden van de jaren 1880 tot het einde van de eeuw stabiliseerden de uitgaven zich, waarna hernieuwde groei optrad in de 'zeeprovincies', terwijl in de 'landprovincies' het uitgavenniveau )anger gedrukt
bleef. Beschouwen we de uitgaven per hectare, dan blijkt het onderscheid
bijzonder groot. Vanaf 1860 nam de divergentie tussen de 'land- en de zeeprovincies' toe. lndien we de uitgaven op een per capita basis in deze twee
groepen provincies bekijken, dan verminderen de verschillen in niveau en
ontwikkeling tussen beide groepen enigszins (tabel 2). Dit wordt verklaard
door de relatief sterke toename van de bevolking in de 'zeeprovincies'.
Tabel 2. Provinciale uitgaven per inwoner en per hectare, 'land- en zeeprovincies'
in guldens (vijfjaarlijkse gemiddelden)

jaar

per inwoner
land
zee

Ned

per hectare
land
zee

Ned

1853-57
1863-67
1873-77
1883-87
1893-97
1903-07

0,59
0,60
0,73
1,02
0,83
1,09

0,66
0,84
1,13
1,33
0,95
1,34

0,50
0,56
0,59
1,11
0,81
1,20

0,66
0,90
1,30
1,72
1,39
2,26

0,79
0,99
1,40
1,32
1,12
1,49

0,95
1,48
2,22
2,48
2,33
3,59

Bovenstaande scheiding tussen de maritieme en de overige provincies refereert aan de aanwezigheid van twee denkbeeldige entiteiten binnen Nederland met een verschillende economische structuur en ontwikkeling. Jan de
Vries betoogt dat de maritieme provincies Holland, Utrecht, Zeeland, Fries22 Zie voor de bestedingen per provincie de reeksen in de bijlage.
23 J. de Vries, 'Regional economic inequality in the Netherlands since 1600' in: P. Bairoch en
M. Uvy-Leboyer (red.), Disparities in Economic Development since the Industrial Revolution
(London, 1981) 189-199. Wij hanteren zijn indeling.
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land en Groningen in de zeventiende eeuw het meest welvarend waren en
dat dit verschil met de overige provincies tot in de negentiende eeuw stand
24
hield. Verschillende auteurs hebben het bestaan van zo'n onderscheid in
Nederland voor de ontwikkeling van de landbouw in de negentiende eeuw
aannemelijk gemaakt. 25 Kort geleden heeft Niek Bos op basis van een analyse van belastingopbrengsten uit de periode 1846-1895 argumenten ter ondersteuning van dit onderscheid geleverd. Hij nuanceert echter de betekenis
hiervan voor de laatste decennia van de negentiende eeuw. Op grond van
zijn bevindingen blijken Holland en Utrecht (tesamen genomen) de meeste
belasting op te brengen, terwijl de 'rurale provincies', inclusief Friesland,
Groningen en Zeeland steeds meer op elkaar gaan lijken. 26 Men kan veronderstellen dat zo'n economisch-geografisch verschijnsel ook de ontwikkeling van de provinciale financien be'invloedde. De meer welvarende provincies zouden zich door de hogere belastingopbrengsten een ruimer provinciaal bestedingspatroon kunnen veroorloven. Immers, over het algemeen
wordt aangenomen dat de hoogte van de bestedingen wordt bepaald door de
(on)mogelijkheid om de inkomsten te verhogen door een verdere vergroting
van de belastingdruk.27 We zullen nagaan of dit patroon in de uitgaven
zichtbaar is.
De uitgaven van de provincies zetten we daartoe af tegen de uitgaven van
de Nederlandse provincies gezamenlijk. Dit doen we per hoofd van de bevolking en per hectare. We kunnen zo provincies met een relatief 'hoog' en 'laag'
uitgavenniveau onderscheiden, rekening houdende met de bevolkingsomvang
en de oppervlakte van de provincie. De begrippen 'hoog' en 'laag' definieren
we dan als de afwijking naar boven of naar beneden ten opzichte van de gemiddelde Nederlandse provinciale uitgaven per capita of per hectare. Deze
samengestelde indexcijfers zijn om de vijf jaar in de bijlage opgenomen. De
indexcijfers van de jaarlijkse uitgaven per hectare staan voor groepjes provin-

24 J. de Vries, a. w. 190. De Vries constateert een probleem bij de classificatie van de provincie
Utrecht. Hij oordeelt westel ijk Utrechtals commercieel en maritiem. Sedertdien is hetgebruikelijk
de gehele provincie Utrecht als 'zeeprovincie' te beschouwen.
25 Recent: J.L. van Zanden, De economische ontwikkeling van de Nederlandse landbouw in de
negentiende eeuw, 1800-1914 (Wageningen, 1985).
26 N.P.J.M. Bos, 'Belastingen als bron voor economische en sociale geschiedenis in de tweede
helft van de negentiende eeuw, met bijzondere aandacht voor Limburg' , Economisch en Sociaal
Historisch Jaarboek 54 ( 1992) 50-101 , m.n. 86.
27 Th. Stevers, ' Welke factoren bepalen de veranderingen in het niveau en de structuur van de
belastingen in de l 9e en 20e eeuw', Smeetsbundel. Opstellen aangeboden aan prof M.J.H. Smee ts.
(Deventer, 1967) 327-358, met name 335-338.
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Grafiek 5. lndexcijf ers uitgaven provincies 1848-1910. Uitgaven per hectare
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Grafiek 7. lndexcijfers uitgaven provincies 1848-1910. Uitgaven per hectare
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cies weergegeven in de grafieken 5, 6 en 7. Wij zijn zo vrij geweest om, ter
28
vergelijking, ook de Groninger uitgaven in elke grafiek op te nemen.
Opmerkelijk is dat de per capita uitgaven van de provincies de gehele periode weinig divergeerden. Afgezien van een incidentele uitschieter, weken de
uitgaven van de provincies alleen in de jaren tussen 1870 en 1884 van elkaar
af. Dit is dankzij de grote bestedingen van de provincies Groningen en
Friesland en het gelijktijdige !age niveau in Noord- en Zuid-Holland. Deze
tijdelijke differentiatie is op grond van de grafieken visueel te constateren en
29
wordt door een variantieanalyse ondersteund.
Twee provincies gaven de gehele periode per inwoner meer uit dan de andere
provincies. Dit waren Friesland en Groningen. Hier bereikten de uitgaven in
de periode 1868-1888 pieken van boven de vijf azes gulden per inwoner per

28 We hanteerden voor elke provincie vaste oppervlakten in de perioden 1848-1870, 1871-1900
en 1901-1910.
29 Voor elkjaar werden de standaardafwijkingen berekend tu ssen de procentuele aandelen van
de elf provincies in de totale provinciale rniddelen. De ontwikkeling van deze waarden is zodanig
dater sprake is van een -tijdelijke- toenarne van ongelijkheid tussen 1870 en 1884.
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jaar. In absolute bedragen lagen de bestedingen in deze provincies in 1868 op
respectievelijk 450 en 750 duizend gulden en in 1877 en 1881 bereikten deze
provincies pieken van 1,8 en 1,6 miljoen gulden. De provincies Zeeland, Drenthe, Overijssel en Noord-Brabant hadden ook een uitgavenniveau per inwoner
dat eveneens vaak boven het Nederlands gemiddelde lag. Hier ontstonden
echter niet zulke piekwaarden als in Groningen of Friesland. Vrijwel bij voortduring onder het gemiddelde peil lagen de per capita uitgaven van de provincies Zuid-en Noord-Holland, Gelderland, Utrecht en Limburg.
Zoals te verwachten correspondeert bovenstaand beeld niet geheel met de
ontwikkeling van de uitgaven gerelateerd aan de oppervlakte van de provincies. Kijken we naar de ontwikkeling van de per hectare besteedde middelen
(grafieken 5, 6 en 7), dan is er sprake van divergentie. Zichtbaar is dat de
provincies Overijssel, Drenthe, Limburg, Utrecht, Noord-Brabant en Gelderland na 1860 in toenemende mate onder het Nederlands gemiddelde daalden .
Dit Nederlandse gemiddelde werd omhoog gedrukt door de uitgaven in de
provincies Groningen, Friesland, Zuid- en Noord-Holland. Ook boven het Nederlands gemiddelde lagen de jaarlijkse provinciale uitgaven per hectare in
Zeeland. Het verschil in uitkomsten van beide benaderingswijzen wordt verklaard door de bevolkingsontwikkeling. De toename van de bevolkingsdichtheid nivelleerde vooral de uitgavengroei in Zuid- en Noord-Holland, terwijl
de relatief geringe bevolkingsdichtheden in Drenthe, Overijssel en Noord-Brabant een omgekeerd effect hadden. Voor de overige provincies leidt vergelijking van beide benaderingen niet tot zulke grote verschillen .
Concluderend kunnen we vaststellen dat de totale provinciale uitgaven in
Nederland in de periode 1860-1887 en vooral 1895-1910 sterk zijn toegenomen. Ondanks deze toename bleven de provinciale bestedingen achter bij de
groei in omvang van de gemeentelijke en Rijks financien. Het accres van de
totale provinciale uitgaven blijkt vooral te zijn veroorzaakt door een toename
van de bestedingen in achtereenvolgens de provincie Groningen (1869-1880),
Friesland (1880-1889), Zuid-Holland (1886-1899 en 1904-1910) en NoordHolland (1903-1910). Uitgedrukt per hectare waren alleen de uitgaven van
deze provincies beduidend hoger dan die in Nederland gemiddeld. Het waren
deze vier die de divergentie in het uitgavenpatroon van de gezamenlijke provincies veroorzaakten. De ontwikkeling van financien van de overige zeven
provincies vertoonde meer onderlinge overeenkomst. Het door verschillende
auteurs geconstateerde en recent door Bos genuanceerde verschil tussen de
provincies komt niet naar voren in de ontwikkeling van provinciale uitgaven.
Immers de afzonderlijke 'zeeprovincies' vertoonden niet elk structureel een
hoger uitgavenniveau, maar vier elkaar in de tijd op volgende 'zeeprovincies'
zijn verantwoordelijk voor het totaalbeeld. Het door Bos, in navolging van Jan
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de Vries als maritiem beschouwde Utrecht, past voor wat betreft de provinciale
middelen niet in deze groep.

4. Ontwikkeling van de hoofdposten 1848-1866 en 1900-1911
Door het vergelijken van de inkomsten en uitgaven op hoofdposten kunnen
we voor de periode 1848-1866 en 1900-1911 een nadere karakterisering geven van de ontwikkeling van de provincies en nagaan of dit de verschillen
30
tussen de provincies verder kan verhelderen. De Groninger ontwikkeling
zal hiertegen straks worden afgezet.
De financiele toe- en afname van de hoofdposten wordt duidelijk beschreven door de procentuele verdeling van de inkomsten en uitgaven. De belangrijkste inkomstenbron werd gevormd door de som van de verschillende
Grafiek 8. Bestanddelen inkomsten JI provincies J848-19 JO. Procentuele verdeling
hoofdposten fatale inkomsten
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30 Helaas zal door het gebruik dat we hier maken van gepubliceerd bronnenmateriaal de beschouwing tot deze twee korte perioden beperkt moeten blijven.
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opcenten op de Rijksbelastingen, andere voorname bronnen waren de leningen en de bijdragen van het Rijk (grafiek 8). De opcenten konden worden
geheven op de grondbelasting en personele middelen en na 1905 ook op de
31
vermogens- en bedrijfsbelasting. Van 1821 tot 1850 bedroeg het maximale
aantal opcenten zes, nadien 50. Dat wil zeggen dat de door het Rijk gefacasseerde hoofdsom met maximaal 6% en later met 50% kon worden verhoogd
ten bate van de provincie. Het feitelijke aantal opcenten over deze belastingen was lager en wisselde sterk tussen de provincies, maar steeg na 1850
overal (zie tabel 3). De opcenten die v66r 1900 werden geheven in de provincies Noord-Brabant, Friesland, Groningen, Drenthe en Limburg, waren
hoger dan voor de elf provincies gemiddeld. Voor wat betreft de eerste vier
provincies correspondeert dit met een relatief hoger per capita uitgavenniveau. Daartegenover staan het geringe aantal opcenten in de provincies Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Overijssel en Zeeland.
Voor, opnieuw, de eerste vier provincies correspondeert dit met een beperkt
per capita uitgavenniveau. De provincies Overijssel en Zeeland combineerden een beperkt aantal opcenten met een relatief hoog per capita uitgavenniveau, terwijl in Limburg en Drenthe een groot aantal opcenten werd gecombineerd met een relatief laag bestedingsniveau. Na 1900 zijn alleen de opcenten in Noord- en Zuid-Holland, Overijssel, Gelderland en Utrecht lager
dan landelijke gemiddeld.
De hoogte van de opcenten zegt nog niet veel over de opbrengst van deze
belastingen. De waarde van de opcenten was niet in elke provincie aan elkaar
gelijk. Dit is een gevolg van twee factoren . Per provincie verschilde de totale
waarde van de belastbare objecten en de op te brengen hoofdsom per provincie
32
varieerde op grond van het quoteringstelsel. We kunnen de jaarlijkse opbrengsten van de verschillende provincies over de perioden 1846-1866 en
1900-1910 met elkaar vergelijken, op grond van de totale (nominale) opbrengst en de opbrengst per inwoner. De totale opbrengsten van de opcenten
op de drie Rijksbelastingen waren in Noord-Brabant, Zuid-Holland, NoordHolland, Friesland en Groningen hoger dan in de overige provincies. Op een
per capita basis wordt dit wederom genuanceerd. Per hoofd van de bevolking

3 1 De provincie Groningen maakte als eerste direct van deze mogelijkheid gebruik, in 19 10 gevolgd door Overij ssel.
32 Zi e bij voorbeeldJoh. De Vri es, 'Hetcensuski esrechtende welvaart in Nederl and 1850-1 9 17' ,
Economisch en Sociaal Historisch Jaarboek 34 ( 1971 ) 178-231, met name 194- 197 en Bos, ' Belastingen als bron', 81-84.
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lagen de opbrengsten alleen in de provincies Groningen en Friesland en in de
periode 1900-1910 ook in Zeeland hoger dan elders (grafiek 11 ).
Tabel 3. De ontwikkeling van het aantal provinciale opcenten. De gemiddelden per
belasting categorie in respectievelijk de perioden 1851-55, 1861-1865 en 1901-1905

provincie

Noord-Brabant
Gelderland
Zuid-Holland
Noord-Holland
Zeeland
Utrecht
Friesland
Overijssel
Groningen
Drenthe
Limburg
gemiddeld Nederland

ongebouwde grond
1853 1863 1903
7,5
4,5
4,5
6,7
6,3
5,4
6,1
4,5
15,1
6,5
10,0
7,0

14,9
4,4
4,2
6,4
6,4
7,0
17,0
5,2
18,0
17,9
16,0
10,7

22,0
7,0
11 ,0
8,6
28,0
8,8
30,0
14,2
34,2
34,0
17,0
19,5

gebouwde grond
1853 1863 1903

1853

7,5
4,5
4,5
6,7
6,3
5,4
9,3
4,5
15,3
6,5
10,0
7,3

9,0
6,0
6,0
8,4
6,6
6,6
7,5
6,0
11,0
8,0
11 ,0
7,8

14,9
4,5
4,2
6,5
6,5
7,0
17,0
5,2
18,0
17,9
16,0
10,7

24,0
5,0
11,0
8,6
36,0
8,8
30,0
14,2
34,2
34,0
20,5
20,5

personeel
1863 1903
13,6
5,2
3,7
6,0
5,8
6,5
13,5
7,2
13,0
9,6
13,0
8,8

19,0
9,0
8,0
6,8
21,0
8,8
21,7
14,2
40,7
21,0
15,0
16,8

bron: zie noot 11 en 12.
De opbrengsten van alleen de provinciale opcenten in Nederland bewogen
zich in de periode 1848-1870 tussen de dertig en veertig cent en stegen in
1880 tot ruim zestig cent en tussen 1900-1910 van zestig naar tachtig cent
per hoofd van de bevolking. Per capita was het gewicht van deze opcenten
gering vergeleken met die van de totale belastingdruk. De opbrengsten van
de Rijks, provinciale en gemeentelijke belastingen tezamen bedroegen, vol33
gens Teijl, in I 850 f 20,98 en in I 910 f 32,91 per hoofd van de bevolking.
Het aandeel van de opbrengsten van de provinciale opcenten in de totale
inkomsten bedroeg in de door ons beschouwde twee periodes ongeveer 50%.
In de jaren 1848-1866 is een trage daling zichtbaar in het aandeel van de
belastingopbrengsten van ruim 60% naar circa 40%. Bij aanvang van de tweede periode was het aandeel weer toegenomen tot boven de 50%, maar daalde
daarna opnieuw naar de 40%.
Uitgedrukt als aandeel van de totale inkomsten van de provincies vormden
de leningen tot 1905 de tweede bron van inkomsten. Dit aandeel steeg van
33 J. Teijl, 'Nationaal inkomen van Nederland in de periode
nomisch en Sociaal Historisch Jaa rboek 34 (1971) 250-251.

1850-1900. Tasten en testen', Eco-
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enkele procenten rond 1850 tot ruim 20% in 1905. De leningen waren een
flexibele vorm van inkomsten, fluctueerden sterk van jaar tot jaar en tussen de
provincies. Ze waren in alle gevallen direct verbonden aan ee.n bepaalde besteding. C.C. Geertsema wij st in dit verband op het principe dat 'voor zoogenaamde buitengewone uitgaven moet worden geleend en dat ook het nageslacht zijn deel moet betalen in de werken waarvan het genot zal hebben'. 34
De leningen zijn daardoor een handige bron om de grote provinciale projecten
te traceren .
De mate waarin de lopende leningen in latere jaren nog op de begrotingen
drukten, verschilde sterk per provincie. De provincies leenden niet tegen gelijke vootwaarden, zodat grote verschillen zijn ontstaan in de mate waarin
werd afgelost. De rentedalingen in de jaren 1878-1890 verschaften de provincies de gelegenheid tot het omzetten van leningen met een hoge rente naar
leningen met een lagere rentelast. Desondanks bedroegen in zowel de periode
1848-1866 als tussen 1900-1911 de uitgaven voor rente en aflossingen doorgaans tussen de 15-20% van de totale uitgaven.
De bijdragen van het Rijk, de gemeenten en andere corporaties, zoals de
waterschappen, namen na 1860 en meer beduidend na 1904 in belang toe.
Omstreeks 1860 werd het Rijk in toenemende mate mede-financier van grote
provinciale infrastructurele werken. Twee voorbeelden hiervan zijn de dijkverbeteringen in Friesland en het Eemskanaal in Groningen. Na 1904 werd de
Rijksbijdrage systematisch verhoogd, aangezien de provincies nu ook de bezoldiging op zich namen van ambtenaren, die tot dat moment voor rekening
van het Rijk waren gekomen.
Retributies en heffingen voor gebruik van openbare wegen, werken en inrichtingen, tolgelden en opbrengsten uit eigendommen van de provincies
vormden in de periode 1848-1866 ruim 10% van de totale inkomsten. In de
negentiende eeuw beschouwden men de retributies vaak ook als een belasting,
aangezien de opbrengsten niet voor het onderhoud van bijvoorbeeld een weg
bleven gereserveerd. 35 Na 1900 slonk het aandeel van deze hoofdpost tot
slechts enkele procenten, voornamelijk bestaande uit opbrengsten van verhuur
van eigendommen. Deze vermindering van inkomsten was het gevolg van het
langzaam afbouwen van de water- en wegtollen na 1880.
Tot in het begin van onze periode hieven de provincies Friesland, Overijssel
en Drenthe ook opcenten op de accijnzen op gedistilleerd (tot 1856) en op wijn
(tot 1852) en een belasting op de waarde van het rundvee (tot 1855 in Fries-

34 Geertsema, Provinciale financien, 48.
35 Bastert, De provincie in Nederland, 55-73.
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Grafiek 9. Bestanddelen inkomsten 11provincies1848-1910. Procentuele verdeling
hoofdposten totale inkomsten
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land). Het was de provincies volgens de provinciale wet van 1850 toegestaan
eigen belastingen te heffen, onder de goedkeuring van het Rijk. In de Groninger Provinciale Staten werd tussen 1867 en 1875 een hevige discussie gevoerd
over wenselijkheid en mogelijkheid tot het heffen van een provinciale inkomstenbelasting. Het kwam echter tot niets anders dan het maximaliseren van de
opcenten.36 Tot 1905 hieven alleen de provincies Noord-Brabant en Limburg
een provinciale belasting, op respectievelijk paarden en honden. Overige inkomsten werden incidenteel gevonden door verkoop van eigendommen, renten op kapitaal en andere 'toevallige baten'. Deze inkomsten bedroegen nooit
meer dan enkele procenten van de totale inkomsten .
Een soortgelijke karakterisering kunnen we maken voor de hoofdposten van
de uitgaven van de provincies gezamenlijk (grafiek 9). Uit de procentuele
verdeling van de uitgaven blijkt in de periode 1850-1866 een post dominant.
Ruim 50% van de uitgaven werd besteed aan infrastructurele werken . Na
1900 lag het percentage infrastructuur op circa 20%. In absolute waarden

36 Verzameling van stukken, betrejfende de in voe ring van een pro vincialen hoofdelijke omslag
in de provincie Groningen van 1868- 1875 (Groningen, 1876).
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bleven de totale infrastructurele uitgaven min of meer gelijk rond 1,2 a 1,4
miljoen gulden per jaar in de jaren 1860-1866 en 1900-1911. De verschuiving is dus vooral relatief en het gevolg van een grotere differentiatie in de
uitgaven. De andere hoofdposten blijken in absolute zin beduidend te zijn
toegenomen. Alleen voor de provincie Groningen kunnen we deze verandering in het bestedingspatroon in de volgende paragraaf preciezer dateren.
Na 1900 blijken de uitgaven voor subsidies aan 'gemeenten, gestichten en
instellingen van allerlei aard' de grootste hoofdpost te zijn geworden, met een
stijging van 15-20% ten opzichte van de periode 1848-1866. Deze toename
was het grootst in Noord-Holland. Het betreft hier echter een zeer hybride
categorie uitgaven, waarover we alleen in het geval van Groningen specifieker
kunnen zijn. Ook de uitgaven van de provincies voor sociale zaken en gezondheidszorg namen tussen 1866 en 1900 met 10-15% toe. Groningen, Drenthe,
Gelderland en Zuid-Holland droegen hieraan bij. Een voornaam onderdeel van
deze post na 1900 vormden de gestegen kosten van verpleging van (behoeftige) krankzinnigen. Opmerkelijk is ook de toename van de overige uitgaven
na 1900. In het CBS-overzicht waren deze opgenomen als 'Uitgaven niet tot
de voorgaande behoorende', voor de provincie Groningen kunnen we straks
een voorbeeld geven. Een belangrijke toename van 15%-20%, had plaats in
de uitgaven aan rente op en aflossingen van leningen . Waren het v66r 1865
vooral Friesland en Overijssel die een hoge schuldenlast droegen, na 1900
hadden zich Groningen en Noord- en Zuid-Holland aan de kop geplaatst. Hun
schuld omvatte eind 1910 respectievelijk 21,4%, 18,8% en 23,7% van de totale
provinciale schuld in Nederland van 25 ,3 miljoen gulden. 37 De uitgaven voor
personeelskosten bedroegen enkele procenten. De toename van de kosten van
salarissen en lonen na 1905 bleef relatief bescheiden. Deze stijging was een
laat gevolg van de grondwetswijziging van 1887 die, dat jaar bij zijn uitvoering, leidde tot het opvoeren van al le salariskosten op de provinciale begroting
en niet meer voor een dee! op de Rijksbegroting. Een verhoging van de Rijksbijdrage aan de provincie stond hier tegenover.
Ontwikkeling van en onderhoud aan de infrastructuur waren dus de kostbaarste provinciale taken in de eerste periode. Onder infrastructuur in de negentiende eeuw groeperen wij de aanleg van en onderhoud aan zeeweringen,
waterwegen, dijken en wegen over land. In de jaren tussen 1848 en 1866 besteedden vier provincies het meest hieraan. Deze provincies: Noord-Brabant,
Groningen, Friesland en Zuid-Holland, gaven vrijwel jaarlijks honderdduizend gulden of meer uit aan de aanleg en het onderhoud van land- en water-

37 Statistiek der gemeentelijke en provinciale financii!n, 1910.
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wegen. In enkele jaren liep dit op tot een veelvoud. In Noord-Brabant waren
deze uitgaven elkjaar voor bijna 100% bestemd voor landwegen. De provincie
verschafte voornamelijk subsidies aan de gemeenten voor de aanleg van intercommunale verbindingen. In Groningen werd in deze periode jaarlijks minimaal 66 duizend gulden (circa 50% van de infrastructurele uitgaven) aan
landwegen besteed. Na 1860 namen de rivier- en kanaalwerken in belang toe.
In Friesland werd omstreeks 1850 relatief veel geld besteed aan de kustverdediging (40-80%). Dit waren subsidies aan de zeewerende waterschappen. Na
1860 vond een belangrijke toename van investeringen in de landwegen plaats,
terwijl vanaf 1877 de verbetering van de dijken weer grootschaliger werd
aangepakt en de subsidies aanmerkelijk werden verhoogd.38 In Zuid-Holland
besteedde men jaarlijks een kwart aan de landwegen, een wisselend bedrag
van circa 50% aan kustverdediging en 30% aan rivier- en kanaalwerken. Dit
laatste bedrag nam na 1855 beduidend af, tot het opnieuw opliep tot ruim 90%
van deze categorie uitgaven, respectievelijk 574 en 463 duizend gulden in
1865 en 1866, besteed aan polderprojecten bij Leiden en Rotterdam.
De uitgaven voor infrastructuur van de overige provincies bedroegen over
het algemeen minder dan honderdduizend gulden per jaar. Verschillende provinciale besturen besteedden het grootste dee) van deze middelen in een bepaalde richting. In Limburg was dit voor 100% aan landwegen, in Zeeland
voor 80-90% aan kustverdediging, in Gelderland voor 80-90% aan landwegen,
in Utrecht voor 50-90% aan landwegen en in Drenthe en Overijssel voor 5090% aan rivier- en kanaalwerken. In Gelderland, Utrecht en Drenthe werd
enkele jaren op incidentele basis grote sommen aan andere projecten besteed.
In Overijssel vond na 1860 een trendmatige toename van investeringen in
landwegen plaats. In Noord-Holland was de besteding meer gespreid. Hier
werd doorgaans 25 % bestemd voor de landwegen, 40-60% aan de kustverdediging en de rest aan de rivier- en kanaalwerken. Over de periode na 1900
vermelden de CBS-overzichten van provinciale uitgaven helaas alleen een
post 'Aanleg en onderhoud van provinciale werken'.
Tot slot kunnen we nagaan in hoeverre de provincies nu in staat waren alle
kosten uit de gewone inkomsten te dekken. Gemiddeld 57% van de uitgaven
in de periode 1848-1866 werd gedekt door opbrengsten van de opcenten op
de Rijksbelastingen. De opbrengsten van de retributies en heffingen verhoogden de dekking uit eigen provinciale middelen met gemiddeld zo'n I 0%. In
de periode 1900-1911 was dit niet veel anders, enkel daalde de bijdrage van

38 W. Jaarsma, De Friesche Zeeweringen van 1825 tot 1925. Honderdjaren uit de geschiedenis
van de zeedefensie in de provincie Friesland (Leeuwarden, 1933) 54-83 en 198-284.
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de heffingen met ruim de helft. In beide perioden werd minstens 30% van de
jaarlijkse uitgaven bekostigd door bijdragen van het Rijk en andere corporaties
en vooral door leningen, zoals we zagen.

5. De provinciale financien van Groningen 1824-1910
Een nadere beschouwing van de provinciale financien in de provincie Groningen kan meer duidelijkheid verschaffen over de vraag hoe een provinciaal bestuur tot prioriteiten en beleidskeuzes kwam bij de besteding van haar
middelen. De ontwikkeling van de totale inkomsten en uitgaven van de provincie Groningen was de eerste 30 jaar na 1824 betrekkelijk stabiel (grafiek
10). Tussen 1855 en 1860 zette een stijging in die een piek bereikte in dejaren 1875-1877 en opnieuw, maar nu door drie conversieleningen in de jaren
1881, 1888 en 1889. Vanaf 1899 volgde opnieuw groei van de uitgaven.
Aangezien de conversieleningen zo'n sterke indruk maken in het totaal van
de inkomsten en uitgaven is het goed de uitgaven ook zonder deze schuldsanering te bezien. Dan komen alleen de jaren 1870-1880 als een zeer bijzondere periode naar voren. Dit blijft het geval indien we de uitgaven per hoofd
van de bevolking of per hectare beschouwen. Duidelijk lagen de Groninger
uitgaven op een relatief hoog niveau en vond de groei vroeg plaats. Ook na
de uitgavenpiek van de jaren 1870 bleven de Groninger uitgaven per hoofd
Grafiek 10. Totale inkomsten en uitgaven Groningen. Jaarcijfers 1824-1910
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van de bevolking en per hectare boven het Nederlands gemiddelde uitgavenpeil. De groeivoet tussen 1860 en 1887 en die tussen 1895 en 1909 bedroegen respectievelijk 4,0% en 5,5% en waren daarmee iets lager dan die cijfers
voor de elf provincies gezamenlijk.

6. De Groninger inkomsten 1824-1910
De ontwikkeling van de inkomsten van de provincie Groningen laat zich in
drie perioden beschouwen: 1824-1860, 1860-1880 en 1880-1910. De twee
decennia tussen 1860 en 1880 zijn als een 'entre acte' te zien. We zullen deze
perioden hier bespreken.
Naeen aanloopperiode van enkelejaren, waarin leningen een belangrijke rol
speelden, blijken de provinciale financien in 1829 gevestigd (tabel 4 ). De belastingopbrengsten vormden vanaf 1828 ruim 60% van de totale inkomsten.
In de provincie Groningen bestond in de periode 1824-1850 een groot dee!
hiervan uit buitengewone opcenten. Gemiddeld werd naast elke gewone opcent anderhalve buitengewone opcent geheven. In de periode 1829-1835 zelfs
twee buitengewone opcenten. Men hief deze extra opcenten in die delen van
de provincie waar het gewestelijk bestuur actief was in bij voorbeeld de verbetering van wegen. De eerste decennia speelde dit profijtbeginsel een belangrijke rol, zoals ook blijkt uit het langzaam afnemende aandeel belastingopbrengsten en de toename die de heffingen en retributies vertoonden. Tussen
1828 en 1848 vond een verdubbeling plaats van de nominale inkomsten uit
bestemmingsheffingen. Grote leningen speelden in deze eerste periode slechts
incidenteel een rol in 1823, 1825, 1828, 1839 en dan pas opnieuw in 1862 en
1863.
Deze ontwikkeling is niet verrassend en was op grond van Stevers formuleringen te verwachten. Een verhoging van bestemmingsheffingen is politiek
39
minder problematisch dan een verhoging van algemene belastingen. Juist de
Groninger sociale geschiedenis biedt hiervoor in deze periode een duidelijke
illustratie. Een verhoging van de algemene (grond)belasting was na invoering
van het kadaster van 1832 in Groningen op grote protesten gestuit en slechts
. Idoorgegaan. 40
part1ee

39 Stevers, 'N iveau en structuur', 344.
40 Maarten Duijvendak, 'Openbare orde, collectieve actie en regionale cultuur in Groningen en
Noord-Brabant. Recht als object van soc iale geschiedenis' , Recht der werkelijkheid. Tijdschrift
voor de sociaal-wetenschappelijke bestudering van her rec ht ( 1993) 2 51-65, met name 57-58.
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Tabel 4. Procentuele verdeling van de inkomsten van de provincie Groningen in de
periode 1824-1908. Vijj]aarlijkse gemiddelden
jaar
1824/' 28
1829/'33
1834/'38
1839/'43
1844/' 48
1849/'54
1854/' 58
1859/' 63
1864/'68
1869/'73
1874/'78
1879/'83
1884/'88
1889/'93
1894/'98
1899/'03
1904/' 08

belasting
39,12
69,04
65,60
53,58
58,32
54,39
39,87
43,19
28,78
25,82
26,63
47,91
61 ,79
57, 16
66, 11
42,29
53,49

retri bu ties

bijdragen

leningen

overigen

5,74
7,58
8,39
7,11
11,45
12,76
12,70
16,30
13,03
9,93
7,10
9,32
12,75
14,00
19,19
12,35
10,76

11 ,87
17,11
19,04
11,70
17,81
15,03
33,36
17,48
40,53
25,65
8,28
15,82
4,06
4,42
5,72
4,00
8,91

35,72
3,42
0,07
17,43
0,09
4,30
3,56
10,20
2,01
29,08
53 ,60
16,34
10,01
15,11
0,00
26,61
5,61

0,07
0,00
0,00
6,78
1, 10
1,47
1,05
1, 10
1,30
2,76
1,19
3,93
1, 19
0,88
1,82
7,99
13,10

saldo
7,48
2,84
6,90
3,41
11 ,23
12,06
9,46
11 ,73
14,35
6,77
3,20
6,67
10,20
8,44
7, 16
6,76
8, 14

Omstreeks 1860 trad een verandering in de verdeling tussen de inkomstenbronnen op (tabel 4). Voor de hierna te bespreken plannen ten aanzien van
infrastructurele werken werden grate Rijksbijdragen verleend: ruim 1,2 miljoen in de periode 1860-1869 en nogmaals een miljoen in het daarop volgende decennium. Daarnaast ging men omvangrijke leningen aan: bijna zes
miljoen in de periode 1870-1879. De procentuele verdeling van de inkomsten tonen het toegenomen belang van deze twee posten duidelijk. Echter
hiermee verdwijnt de ontwikkeling van de andere inkomstenbronnen wat uit
het zicht. Tussen 1828 en 1855 wisselden de nominale belastinginkomsten
tussen de 120 en 140 duizend gulden per jaar, met een tijdelijke verhoging
in de jaren 1844-1850. Vanaf 1856 namen de norninale belastingopbrengsten toe en vanaf 1869 versnelde deze stijging. Dit is duidelijk zichtbaar indien de provinciale belastingopbrengsten per hoofd van de bevolking warden beschouwd (grafiek 11 ). De opbrengsten van de provinciale opcenten
lagen in Groningen reeds op een relatief hoog peil, gemiddeld 70 cent per
inwoner in de jaren 1829-1869 en stegen vervolgens sterk. De jaren 18781881 vormden een piek, waarna een kortstondige daling inzet. Het Groninger per capita niveau bleef ook in de periode 1900- 1910 op ruim het dubbele
van het Nederlands gemiddelde. De Groninger opcenten werden vanaf 1868
bijna om de twee jaar verhoogd. Zij bedroegen tot 1850 6%, vervo1gens tot
1868: 15%, 1869: 18%, 1871: 20%, 1873: 22%, 1875: 26%, 1876: 37% en
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Grafiek 11. Per capita opbrengsten provinciale opcenten. Groningen, Friesland,
Zeeland en de I I provincies gemiddeld 1848-1910
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Friesland en Zeeland zijn geinterpoleerd

tussen 1878 en 1880 bedroegen de opcenten in de provincie het wettelijke
maximum van 50%. De daling daarna was uiteraard minder snel dan de
voorgaande stijging, 1884: 40%, 1895: 30%.
Opmerkelijk is dat bij de Groninger opcenten, anders dan in de meeste provincies, zelden onderscheid gemaakt werd tussen de verschillende soorten
belasting. Het percentage van de hoofdsommen op de gebouwde, de ongebouwde gronden en die op de personele belasting waren in bijna alle jaren
aan elkaar gelijk. Hierover vonden verschillende debatten in de Statenvergadering plaats. Was het immers niet zo dat de grondeigenaren het meest zouden profiteren van de verbeteringen in de infrastructuur, die tot uitdrukking
kwam in een waardestijging van de grond? Zo'n verband bleek echter bij
een provinciaal onderzoek empirisch niet vast te stellen. Integendeel, zo
werd betoogd, ook handel en scheepvaart zouden onmiskenbaar van de verbeteringen profiteren. Als compromis besloot men de tarieven aan elkaar gelijk te stellen en te onderzoeken of een heffing naar inkomen niet meer billijk was. 41 Ogenschijnlijk werden de verschillende groepen inwoners zo

41

Verzameling vanstukken, 9-13.
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even zwaar belast, maar de nominale opbrengst over de ongebouwde (dat
wil zeggen agrarische) gronden was echter tot 1881 het hoogst, waarna de
opbrengst van de personele belasting dit bedrag passeerde. 42
Vanaf 1880 was het belastingaandeel in de totale inkomsten weer terug op
circa 60%. De bijdragen van andere overheden bedroegen opnieuw minder
dan 10% van de totale inkomsten en er werd tot 1899 alleen nog voor conversies geleend. De grote uitgaven van de provincie waren gedaan. In de periode
1879-1909 werd gemiddeld minder dan 35% van de totale uitgaven aan infrastructuur besteed. Daartegenover stond dat in dezelfde jaren nu ruim 35% van
de uitgaven gereserveerd werd voor de betaling van renten op en de aflossing
van leningen.
Het is interessant ook de overige inkomstenbronnen kort te beschouwen. We
zullen hier ingaan op het saldo, de retributies en de bijdragen. De problematiek rond de leningen vereist straks uitgebreide behandeling. De betrekkelijk
grote omvang van de post saldo vorige diensten doet wat merkwaardig aan.
Deze werd veroorzaakt door de soms zeer trage administratieve afhandeling
van de vorige begrotingen door de centrale overheid. Het relatief hoge bedrag illustreert goed dat het comptabiliteitsstelsel geen positieve invloed had
op een snelle goedkeuring van de begrotingen en de daaropvolgende terbeschikkingstelling van gelden uit de Rijks kas aan de provincie. In het algemeen duurde het zo'n twee a drie jaar voordat dit administratieve proces
was doorlopen. 43 In feite is deze post een 'stuwmeer' waarin gelden worden
verantwoord die nog moeten worden uitgekeerd door de Rijksoverheid.
Door deze gelden gedeeltelijk onder te brengen bij deze post kon de provincie er alvast over beschikken nog voordat de rekening van de provincie definitief werd vastgesteld en goedgekeurd. Voorafgaand aan de grote uitgaven
van de jaren 1870 blijkt het stuwmeer aardig te zijn volgelopen en werd vervolgens dan ook geledigd (grafiek I 2).
De post retributies was opgebouwd uit de weg- en watertollen en de havengelden. Globaal genomen waren de watertollen het belangrijkst, met 58% van
deze inkomsten over de gehele periode 1824-191 O; gevolgd door de wegtollen
met 39% en ver daarachter de havengelden. De toegenomen verkeersintensiteit op de nieuwe en verbeterde wegen waren door een groot aantal tollen een
aanzienlijke bron van inkomsten. In 1866 kwamen 49 nieuwe wegtollen in
functie, naast de 24 uit 1851. Na 1880 verminderde het aantal (en de opbreng-

42 Nieuwenhuis, Beknopt overzicht, 23.
43 Nieuwenhuis, Beknopt overzicht, 21.
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Grafiek 12. Bestanddelen inkornsten Craning en 1824-1910. Procentuele verdeling
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sten uit) de wegtollen weer. De watertollen vertoonden vooral na 1864 een
stijgende opbrengst. Dit was eveneens het gevolg van een verbetering van de
waterwegen in de provincie en met name die rond de stad Groningen. 44 De
nominale opbrengsten van de retributies stegen van ruim 24 duizend gulden
in 1848, naar 71 duizend in 1868 en honderdduizend in 1878. Maar hun procentuele aandeel in de totale inkomsten daalde na 1870 (tabel 4).
De post bijdragen is opgebouwd uit de diverse, geoormerkte bijdragen van
andere overheden in de kosten van het provinciaal bestuur. De aandelen hierin
van het Rijk, gemeenten en enige waterschappen bedroegen respectievelijk
68%, 20% en 12% van de totale bijdragen over de periode 1824-1910. Naast
de reeds genoemde incidentele grote bijdragen van het Rijk aan de kosten van
kanalisatie, bestonden de overige Rijksbijdragen uit een aantal kleine, maar
vaste deelnames van enkele duizenden guldens. Zo nam het Rijk dee! in de
kosten van de aanleg van nieuwe dijken aan de Dollard en tot 1876 het onderhoud van het eiland Rottum.

44 M. Clement, Transport en economische ontwikkeling. Analyse van de modernise ring van het
transportsysteem in de provincie Groningen ( 1800-19 14) (Groningen, 1994) 53.
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De bijdragen van de gemeenten bestonden uit een aantal vaste bedragen van
enkele honderden guldens voor onderhoud van wegen binnen de betrokken
gemeenten. Van vergelijkbare aard zijn ook de bijdragen van waterschappen
en soortgelijke corporaties. Dit waren in wezen vergoedingen aan de provincie
voor het overnemen van onderhoudstaken of het verrichten van diensten . Voor
het overige betreft het incidentele bijdragen van gemeenten aan de provincie
ter verbetering van de wegen. Sinds 1850 vinden wij onder deze post ook de
voorheen via de buitengewone opcenten geheven bijdragen van enkele gemeenten uit het Westerkwartier om aan de aflossingen en rentebetalingen van
een lening uit 1823 tot aanleg van wegen en kanalen te voldoen.45

7. De Groninger uitgaven 1824-1910
De uitgaven van de provincie Groningen waren divers. Echter het grootste
dee! van de uitgaven ging slechts naar een beperkt aantal posten. Wanneer
we kijken naar de procentuele verdeling van de totale uitgaven dan blijkt tot
Grafiek 13. Bestanddelen uitgaven Groningen 1824-1910. Procentuele verdeling
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1878 de infrastructuur dominant (tabel 5). In dit opzicht wijkt de provincie
niet af van het algemeen Nederlandse beeld. Na 1880 zijn het de renten en
aflossingen die de grootste hoofdpost van de uitgaven vormden (grafiek 13).
Tabel 5. Procentuele verdeling van de uitgaven van de provincie Groningen in de
periode 1824-1910. Vijfjaarlijkse gemiddelden
jaar
1824/'28
1829/'33
1834/'38
1839/'43
1844/'48
1849/'53
1854/'58
1859/'63
1864/'68
1869/' 73
1874/' 78
1879/'83
1884/'88
1889/'93
1894/'98
1899/'03
1904/'08

infrastructuur
62,65
49,55
60,82
61,88
55,51
59,47
71,98
75,80
81,29
84,45
78,47
36,11
29,90
38,45
30,46
22,84
33,27

person eel

subsidie

overigen

6,50
6,54
6,22
7,01
8,29
7,17
4,81
4,69
4,76
2,33
1,74
3,82
5,01
7,64
9,97
6,81
9,23

0,29
0,52
0,60
6,57
5,50
17,17
7,45
3,48
2,47
1,23
0,91
1,41
1,99
3,87
5,64
4,46
4,92

16,29
4,60
9,97
1,66
1,94
2,94
10,15
10,45
5,40
2,61
3,20
4,26
4,10
5,74
8,53
35,19
19,04

renten
11,64
35,00
19, 13
16,62
19,82
11,59
5,61
5,59
6,09
9,37
15,68
54,41
59,00
44,31
45,40
30,70
33,55

Uit tabel 5 blijkt duidelijk dat er aan infrastructuur veel geld werd uitgegeven. Infrastructurele werken werden voor een groot deel gefinancieerd door
leningen. Afgezien van de conversieleningen, werden slechts de leningen
van 1899, 1900 en 1901 niet aan infrastructuur besteed. Van 1824-1880
werd jaarlijks gerniddeld meer dan 50% van de totale uitgaven direct aan infrastructuur besteed. Tot ongeveer 1850 was dit ongeveer honderdduizend
gulden. Na 1855 liep het, onder invloed van de grote projecten, snel op tot
rond een rniljoen per jaar in de periode 1869-1878. Na 1880 keerden de uitgaven aan infrastructuur terug naar een lager niveau van ongeveer 250 duizend gulden per jaar. In de jaren 1824-1839 lag de nadruk van de uitgaven
aan infrastructuur op de zeewerken, tot 1854 bleef deze post hoog. Vanaf
1839 nam het aandeel van de wegen sterk toe. Dit begon echter te dalen na
een hoogtepunt in 1858 en bleef na 1864 vrij laag. Vanaf 1860 steeg het
aandeel van de waterwerken explosief. Tot 1880 domineerden zij de uitgaven aan infrastructuur. We zullen de componenten waaruit de infrastructuur
is opgebouwd per periode bespreken.
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Rond 1800 was er in Nederland 165 kilometer verharde weg, in 1814 was
46
dit ongeveer 500 kilometer, maar weinig daarvan lag in Groningen. In Groningen werd in 1824 een begin gemaakt met de aanleg van straat- en grindwegen. Voor die tijd waren er we! enkele met puin verharde wegen die voortkwamen uit de lijn- en trekwegen langs de kanalen. Deze puinwegen waren van
mindere kwaliteit, smaller en duurder in onderhoud dan de straat- en grindwegen. In 1824 hadden deze puinwegen een gezamenlijke Jengte van 95 kilometer.47
Vanaf 1824 ging men over tot de aanleg van betere wegen. We kunnen in
de uitgaven aan de wegen vijf perioden onderscheiden. In de jaren tussen 1824
en 1838 bleven de uitgaven aan de wegen nog betrekkelijk bescheiden. Er
werden voornamelijk werkzaamheden in het Westerkwartier uitgevoerd. Hiervoor werden Jeningen afgesloten die tot 1850 met behulp van buitengewone
opcenten werden afgelost. De totale kosten van dit project bedroegen 80 duizend gulden. Daarnaast werd nog een bijdrage van 36 duizend gulden gegeven
voor de aanleg van een gedeelte van de Rijksweg tussen Assen en Groningen.
In de jaren 1839-1842 vond een grote groei van de uitgaven plaats, veroorzaakt door de aanleg van de Friese Straatweg, die de stad Groningen met Friesland verbindt. De Friese kant van de weg was reeds in 1831 klaar. Groningen
was zo laat met de aanleg, omdat ze meer heil zag in een goede verbinding
met het koninkrijk Hannover. Desalniettemin kwam de weg naar Friesland in
1842 gereed. De provincie betaalde een derde dee! van het begrote bedrag
(f 77 .600,-), het Rijk betaalde het resterende bedrag (f 252.300,-). In de periode 1839-1865 werd er gewerkt aan de weg naar de Hannoverse grens, van
Groningen via Winschoten naar Nieuweschans. De totale kosten hiervan bedroegen ongeveer 140 duizend gulden.
In de periode 1854-1868 werd het intercommunale wegenstelsel belangrijk
uitgebreid en verbeterd. Vee! dorpen verspreid over de hele provincie werden
door verharde wegen met elkaar verbonden, of aangesloten op zulke wegen.
Hieraan werd door de provincie jaarlijks ongeveer 60 duizend gulden uitgegeven. Nadien was er sprake van verminderde activiteit in de wegenbouw. De
provincie gaf echter regelmatig subsidies aan wegenbouwers. Deze bedragen
waren minder omvangrijk dan voorheen. Maar het was vooral de manier van
financieren die veranderde. In de rekeningen vinden we deze uitgaven voor
wegen niet meer onder de post infrastructuur terug, maar bij de subsidies.

46 A. van der Woud, Het Lege land. De ruimtelijke orde van Nederland 1798-1848 (Amsterdam,
1987) 142.
47 G.A. Venema, Kunstwegen in de provincie Groningen (Groningen, 1861) 9.
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Afbeelding 2. De monding van het Eemskanaal met de sluis van Delfzijl aan het eind
van de negentiende eeuw ( Fotocollectie Rijksarchief Groningen)

De werkzaamheden aan de waterwegen zijn in de rekeningen opgesplitst in
rivierwerken, havenwerken , en kanaalwerken. Na 1877 verdween, met deafsluiting van het Reitdiep de enige ri vier van Groningen, die vanaf dat moment
dan ook onder kanaalwerken viel. Onderhoud van het Reitdiep was voornamelijk herstel van stormschade aan de monding bij Zoutkamp. Havenwerken
bestonden vooral uit herstel van zulke stormschade aan de haven daar en onderhoud van de provinciale havens bij de stad Groningen. Kanaalwerken omvatte aanleg, verbetering en onderhoud van de vele kanalen in de provincie.
Tot 1860 werd weinig activiteit op het gebied van de kanaalwerken ontplooid. Wei werden in het Westerkwartier vanaf l 824 zowel wegen als kanalen verbeterd. Maar na 1861 stegen de uitgaven aan waterwerken tot 1882
sterk. In een speciale statenvergadering in 1856 was besloten dat de waterstaat
drasti sch aangepakt diende te worden . De volgende punten werden besloten
en na enkele jaren van voorbereiding vanaf 1861 uitgevoerd :
- Het Reitdiep diende bij Zoutkamp afgesloten te worden.
- Er diende een scheepvaartkanaal gegraven te worden van Groningen naar
de zee.
- De diverse waterwegen rond de stad Groningen dienden met elkaar verbonden te worden.
- Het Hoendiep diende ruimer gemaakt te worden .
- De vaarwegen van Groningen naar Winschoten en Statenzijl met enkele
zijtakken dienden verbeterd.
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Deze projectmatige aanpak betekende een wending in de Groninger provinciale financien. Het illustreert enerzijds het provinciaal politieke karakter en
de lange termijnen van voorbereiding en uitvoering, anderzijds het belang van
de Rijks bijdragen in het geheel. Met name de aanleg van het scheepvaartkanaal naar de zee, het Eemskanaal, zou lang duren en veel geld opslokken, vijf
miljoen gulden was de begroting, waarvan ruim 2,3 miljoen door subsisidies
van Rijk en waterschappen werd gedekt. In 1866 werd met het werk een aanvang gemaakt door een eerste sluis aan te leggen. Vier jaar later begon men
met het kanaal zelf. Al snel ontstonden er diverse problemen die de kosten
drastisch dreigden op te voeren: de ondergrond klonk sterk in en er traden grote
verzakkingen op. Een in 1872 gevormde 'enquettecommissie' stelde voor de
aanleg van het kanaal te staken wegens de te hoge extra kosten. Een duurder
alternatief was een bredere opzet van het kanaal, waardoor er meer grond voor
de dijken beschikbaar kwam. De provincie heeft tot slot het kanaal op deze
wijze laten afbouwen. In het totaal koste het Eemskanaal de provincie 3,4
miljoen gulden.
Ironisch is, dat het kanaal bij de opening in 1876 eigenlijk te klein was voor
de inmiddels gemoderniseerde scheepvaart. Zo ontwikkelde niet Groningen
zich verder tot zeehaven, maar Delfzijl. Voor het Eemskanaal bleef een belangrijke rol bestaan in de afwatering van de provincie. Deze verliep voordien
hoofdzakelijk via het Reitdiep, maar de aanleg van het Eemskanaal betekende
een aanzienlijke verbetering aangezien de gemiddelde ebstand in de Eems een
meter lager was, dan in de monding van het Reitdiep. 48
Onder de post zeeweringen vielen aanleg en onderhoud van de dijken langs
de kust. Tot 1853 werd veel aan onderhoud voor de zeeweringen uitgegeven .
Het ging hier vrijwel jaarlijks om herstel van stormschade. In 1825 veroorzaakte een storm de laatste grote overstromingen in Groningen . Door gebrek
aan visie bleven structurele ingrepen aanvankelijk uit. Vanaf 1850 was er echter, naast herstel, ook aandacht voor verbetering van de dijken. Rond Delfzijl
werd een eerste steenglooiing aangelegd. De dijkhelJing aan de zeekant werd
kleiner en de stenen bekleding verving de bescherming door houten palen. De
rest van de eeuw bleef men bezig met de verbetering van de dijken.
Van de verdere uitgaven willen we de posten met personeelskosten, subsidies en overigen kort bespreken (grafiek 13). De kosten voor renten en aflossingen komen bij de leningenproblematiek aan de orde. De rubriek met personeelskosten omvatte van 1824 tot 1905 de jaarwedden van de niet op de

48 A.A. Beekman, Nederland als polderland. Beschrijving van den eigenaardigen toestand der

belangrijkste he/ft van ans land (Zutphen, 1932) 394.
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provinciale griffie werkzame ambtenaren en bedienden en hun reis- en verblijfskosten. De vergoedingen voor reis- en verblijf waren veelal bestemd voor
49
ambtenaren die moesten reizen in verband met de verbetering van kanalen.
De kosten voor salarissen bedroegen in 1824 tienduizend, in 1876 24 duizend,
waarna een stijging volgde tot 70 duizend gulden in 1904. In 1910 bedroeg
deze post ruim 120 duizend gulden. In de periode na 1875 stegen de personeelskosten door een extra aantal mensen dat bij de waterstaat werkte in verband met de aanleg van ondermeer het Eemskanaal. De stijging na 1905 is
volledig het gevolg van het feit dat vanaf dat jaar ook de ambtenaren en bedienden van de griffie door de provincie betaald werden. Ook de !eden van
Gedeputeerde Staten ontvingen vanaf 1906 een toelage uit de provinciale kas.
De post subsidies werd gevormd door een groot aantal kleine componenten.
De procentuele verdeling vertoont het geringe belang. Slechts enkele jaren
waren uitschieters. De post omvatte zaken als: subsidies aan kerken, zorg aan
behoeftige krankzinnigen , behandeling van armen met een besmettelijke ziekte, premies voor de Rijksstoeterijen, subsidie aan het onderwijs in de beeldende en nuttige kunsten , etc. Ook de posten overige en onvoorziene uitgaven
vormen een verzameling die zeer veel kleinere elementen omvatte. Deze uitgaven bleven het grootste dee! van de eeuw bescheiden. Alleen rond 1900 is
een sterke stijging zichtbaar. Dit was het gevolg van de bouw van het 'Algemeen Provinciaal Stads en Academisch Ziekenhuis' dat geboekt werd onder
onvoorziene uitgaven.

8. De Groninger leningenproblematiek
De leningen werden voor het overgrote dee! afgesloten ten bate van de infrastructuur, zoals blijkt uit de omschrijving van de leningen. Het aandeel van
de leningen in de inkomsten is direct na 1824 tamelijk groot. Dit geld was
nodig voor de wegen in het Westerkwartier en de zeeweringen. In 1839
werd opnieuw een forse lening afgesloten en in de daaropvolgende jaren, tot
1870, incidenteel. Het hoogtepunt van de leningen ligt in de jaren 1870. In
dit decennium bestond 40%-60% van de jaarlijkse inkomsten uit leningen
(grafiek 12). Rond 1900 werden ten behoeve van de aanbouw van het ziekenhuis opnieuw drie leningen afgesloten. Deze vormden echter niet zo'n
groot aandeel in de totale inkomsten als de leningen in de jaren 1870.

49 Nieuwenhuis, Beknopt overzicht, 57.
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Het betalen van rente en aflossing werd tot 1850 gefinancierd door de heffing
van buitengewone opcenten op de Rijksbelastingen. Na 1850 was, met de
invoering van de provinciewet, geen sprake meer van buitengewone opcenten.
Deze vorm van gedifferentieerde financiering werd in enkele gevallen in de
vorm van gemeentelijke bijdragen voortgezet. Voorts werden de gewone opcenten echter zodanig verhoogd dater geen budgettaire gevolgen waren. Opmerkelijk is dat het aflossen van de hoofdsom niet altijd jaarlijks gebeurde,
maar soms om onduidelijke redenen werd uitgesteld. De renten werden echter
wel altijd betaald, zij het soms wat laat.
De omvangrijke lening van 1824 werd in korte tijd afgelost waardoor de
jaarlijkse kosten tot 1833 hoog lagen. In de jaren 1870 stegen de kosten van
leningen opnieuw. Dit was het gevolg van het grote aantal leningen dat tegen
een relatief hoge rente was aangegaan. Des te sterker was dit voelbaar, aangezien de hoofdsom van de leningen uit 1875, 1876 en 1877, pas na 1880 afgelost
zouden gaan worden. In 1881, 1888 en 1889 werden ook in Groningen conversieleningen afgesloten, waardoor een gunstiger rentetarief de jaarlijkse
kosten van de leningen met bijna 15% reduceerde. De mogelijkheid tot deze
herschikking was dus zeer welkom. In de procentuele verdeling van de uitgaven bleven de rentekosten en aflossingen van leningen na 1890 desondanks
een grotere plaats innemen dan de uitgaven aan infrastructuur.
C.C ~ Geertsema, commissaris der koningin tussen 1892 en 1917, merkte in
1902 op dat de provincie Groningen door de grote schuldenlast niet meer in
staat was omvangrijke nieuwe projecten aan te gaan . Van elke gulden, zo
betoogde hij, die in 1899 aan inkomsten binnen kwam, moest 44,5 cent aan
rente en aflossingen worden afgedragen .50 Gezien de procentuele verdeling
van de uitgaven van de provincie (tabel 6) heeft hij op het eerste gezicht een
beetje gelijk. Echter het is verbazend dat de provincie niet meer aan aflossingen en schuldconversie heeft meegedaan. De provincie Groningen nam bij
voorbeeld - anders dan de stad en andere provincies - in 1894/95 niet dee!
aan een poging tot een conversielening. De reden hiervoor is ons onbekend.
Na herhaalde discussies over een voorstel tot schuldconversie besloot Gedeputeerde Staten in 1895 een afwachtende houding aan te nemen en kwam er
in de vergadering niet meer op terug. Mogelijk ontbrak de impuls voor snelle
aflossing en rentesanering al s gevolg van een verstrengeling van belangen.
Verschillende !eden van de provinciale statenvergadering, twee leden van Gedeputeerde Staten en verwanten waren actief in de Noordnederlandse bank51
wereld en zelf financier van provinciale schuld.

50 Geertsema, Provinciale financi en, 52-54.
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Indien de provincie opnieuw extra grote projecten had willen starten, was
financiering uit de nu in aantal beperkte bestemmingsheffingen niet voldoende
geweest. Zulke uitgaven hadden dan kunnen leiden tot een verhoging van de
opcenten op de Rijksbelastingen tot bij voorbeeld opnieuw een wettelijk maximum. Natuurlijk, ongetwijfeld geen populaire en makkelijk uitvoerbare maatregel in een tijdsbestek waarin de politieke stabiliteit in de provincie velen
zorgen baarde. Maar naar ons idee was de periode van de grote infrastructurele
werken in de provincie achter de rug. De belangrijkste modernisering van het
provinciale grondgebied had haar beslag gehad.

9. Besluit
We kunnen vaststellen dat de provinciale uitgaven in de periode 1860-1885
en vooral J 895-19 I 0 sterk zijn toegenomen. De opwaartse ontwikkeling van
de provinciale bestedingen werd vooral veroorzaakt door achtereenvolgens
de provincies Groningen (I 869- I 879), Friesland ( 1880-1885), Zuid-Holland
(1895-1899 en 1904-1910) en Noord-Holland (l 903-1910). Het waren deze
vier provincies die successievelijk de divergentie in het uitgavenpatroon van
de gezamenlijke provincies veroorzaakten. De provinciale bestedingen werden niet direct bei'nvloed door wisselingen in de economische conjunctuur.
De grote projecten volgden op politieke besluiten, werden door langdurige
voorbereidingsperioden voorafgegaan en waren meerjarig in hun uitvoering.
Bovendien waren de provincies niet rechtstreeks afhankelijk van conjunctuurgevoelige inkomsten. Gemiddeld 65-70% van de uitgaven in de periode
1848-1866 werd gedekt door opbrengsten van de opcenten op de Rijks
grondbelastingen en de personele belasting en de retributies en heffingen in
de provincie. In de periode 1900-1911 bedroeg deze uitgavendekking 5560%. De inkomsten uit eigen provinciale middelen waren niet toereikend om
de uitgaven te dekken. Vooral de leningen en na 1905 ook de overdrachten van
het Rijk vormden de belangrijkste aanvullende inkomstenbronnen.

51 De constatering volgt op het prosopografisch onderzoek en de analyse van de persoonlijke
netwerken van de regionale bestuurlijke elite zoals deze tijdens het college zijn uitgevoerd. Zie
het onderzoeksverslag van J. de Bie Leuveling Tjeenk, 'Landbouwers en regenten ', M. van der
Meer, 'Boeren en burgers. De Provinciale Staten van Groningen 1825-1885, een prosopografisc he
schets' . (Doctoraalscriptie economische en sociale geschiedenis, Groningen , 1992), M. Peterzon,
'In ijver verstrengeld. Een analyse van het bestuurlijk netwerk in de provincie Groningen 18151925'. (Doctoraalscriptie economische en sociale geschiedenis, Groningen, 1992). In ander verband hopen we hierop terug te komen.
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De provinciale uitgaven blijken in alle provincies, in hoge mate infrastrcturele werken te betreffen. De provinciale overheden droegen als eerste verantwoordelijkheid voor het ruimtelijke beheer. Dit uitte zich met name in de
ontwikkeling van land- en waterwegen en het beheer van de waterhuishouding
binnen het gewest. Sommige provincies waren op dit vlak actiever dan anderen. Als actieve provincies beschouwden we die provincies met een per hectare
hoger uitgavenniveau dan de elf provincies gemiddeld. Dit betrof na elkaar de
provincies Groningen, Friesland, Zuid- en Noord-Holland en, op een lager
niveau ook Zeeland. Zij waren bereid en in staat, met steun van het Rijk een
provinciaal beleid te ontwikkelen en daarbij de financiele instrumenten aan
een provincie gegeven , meer te benutten. De overige provincies, inclusief het door De Vries en Bos als maritiem beschouwde - Utrecht, bezaten een
lager (per hectare en per capita) bestedingsniveau en kunnen als minder actief
worden beschouwd. In de provinciale financien is het traditionele onderscheid
tussen maritieme en overige provincies dus niet zichtbaar.
De ten opzichte van het landelijke beeld in niveau afwijkende ontwikkeling
van de Groninger provinciale uitgaven blijkt vooral het gevolg te zijn geweest
van de omvangrijkeen meerjarige projecten ten behoeve van de infrastructuur.
Deze afwijking werd in belangrijke mate door de opcenten op de directe Rijksbelastingen gefinancierd. Het provinciaal bestuur kon immers geen overeenstemming bereiken over de basis waarop een eigen provinciale inkomstenbelasting zou kunnen worden geheven . Dit leidde tot een maximalisering van de
opcenten. De provinciale belastingdruk in Groningen lag hierdoor tweemaal
zo hoog als voor de provincies gemiddeld. Desondanks waren er eveneens
grote leningen en belangrijke bijdragen van het Rijk noodzakelijk. De Groninger activiteiten ten aanzien van de infrastructuur mogen opmerkelijk worden genoemd. De provincie lijkt in de negentiende eeuw met haar investeringen in de infrastructuur voorop te !open. Het uitgavenniveau wordt pas enkele
decennia later door andere provincies geevenaard. Hiermee liep de provincie
Groningen een relatieve achterstand in .
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Bijlage met de uitgaven per provincie en de elf provincies gezamenlijk, om
de vijf jaar. Achtereenvolgens zijn vermeld de totale uitgaven in guldens, de
uitgaven in guldens per capita, in guldens per hectare en de samengestelde
indexcijfers per capita en per hectare met de elf provincies gezamenlijk
('Nederland') als 100.

jaar

uitgaven

pie

p/ha

pc/index

pha/index

175642
179897
724352
386165
310295
478 118
588627
831073
526900
649800
520400
517500
588585
902617

0,44
0,45
1,78
0,95
0,74
1,11
1,31
1,75
1,07
1,26
0 ,98
0,93
0,99
1,43

0,34
0,35
1,42
0,76
0,61
0,94
1,15
1,62
1,03
1,27
1,01
1,01
1, 15
1,76

99,83
99,78
101 ,00
100,34
99,84
99,97
100,09
100,52
99,87
100,07
100,13
100,01
99,62
99,67

99,76
99,72
100,64
100,14
99,64
99,67
99,74
100, 10
99,46
99,62
99,78
99,57
98,83
98,60

98443
108116
135100
83852
94195
88705
85015
234411
321900
338900
214300
170769
359418
672207

0,27
0 ,29
0,35
0,21
0,22
0,21
0, 19
0,50
0 ,66
0,66
0,40
0,30
0 ,59
1,04

0,19
0,21
0,27
0 , 16
0, 19
0,17
0, 17
0,46
0,63
0,67
0,42
0,34
0,71
1,32

99,65
99,62
99,57
99,60
99,33
99,06
98,96
99,26
99,45
99,46
99,55
99,38
99,22
99,28

99,61
99,58
99,49
99,55
98,22
98,91
98,76
98,94
99,06
99,01
99, 18
98,90
98,39
98, 16

249157
225866
239138
197432
741341

0 ,44
0,40
0,40
0,32
1, 12

0,82
0,74
0,79
0,65
2,44

99,83
99,73
99,62
99,71
100,22

100,24
100,l l
100,01
100,03
101,48

Noord-Brabant
1848
1850
1855
1860
1865
1870
1875
1880
1885
1890
1895
1900
1905
1910

Gelderland
1848
1850
1855
1860
1865
1870
1875
1880
1885
1890
1895
1900
1905
1910

Zuid-Holland
1848
1850
1855
1860
1865
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jaar

uitgaven

pie

1870
1875
1880
1885
1890
1895
1900
1905
1910

547389
1035338
637288
301000
785300
477700
634893
1821235
2353284

0,79
1,41
0,79
0,34
0,82
0,46
0,55
1,41
1,66

365422
299236
246295
216568
221375
271962
283577
248257
210300
270600
480400
617130
1494198
2036600

p/ha
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pc/index

pha/index

1,80
3,43
2, 11
1,00
2,60
1,58
2,10
6,05
7,82

99,65
100, 18
99,55
99,14
99,63
99,61
99,63
100,04
99,90

100,54
102,02
100,59
99,43
100,95
100,34
100,67
103,74
104,66

0,77
0,63
0,47
0,42
0,39
0,47
0,46
0,36
0,28
0,33
0,53
0,63
1,40
1,81

1,47
1,20
0,99
0,87
0,89
1,09
1,04
0,91
0,77
1,00
1,77
2,27
5,35
7,29

100,15
99,96
99,69
99,80
99,50
99,32
99,23
99, 13
99,07
99,13
99,68
99,71
100,03
100,06

100,89
100,57
100,21
100,25
99,92
99,82
99,64
99,40
99,21
99,34
100,53
100,83
103,03
104, 13

85501
83899
118172
95161
166562
235043
319321
329397
400600
479800
471500
400198
590300
728496

0,53
0,52
0,72
0,58
0,95
1,32
1,73
1,73
2,07
2,38
2,28
1,84
2,60
3, 11

0,52
0,51
0,71
0,57
1,01
1,42
l,81
1,87
2,27
2,72
2,67
2,27
3,29
4,06

99,92
99,85
99,94
99,97
100,05
100,17
100,50
100,49
100,86
101 ,19
101,43
100,92
101,23
101 ,35

99,94
99,87
99,93
99,95
100,04
100,15
100,40
100,35
100,70
101,07
101,43
100,83
100,97
100,90

62353
73204

0,42
0,49

0,45
0,53

99,80
99,82

99,88
99,90

Noord-Holland
1848
1850
1855
1860
1865
1870
1875
1880
1885
1890
1895
1900
1905
1910

Zeeland
1848
1850
1855
1860
1865
1870
1875
1880
1885
1890
1895
1900
1905
1910

Utrecht
1848
1850
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jaar

uitgave n

1855
1860
1865
1870
1875
1880
1885
1890
1895
1900
1905
19l0

67241
70538
94770
87340
73259
85177
100700
120600
98700
105207
206188
304791

0,43
0,44
0,56
0,50
0,40
0,44
0,49
0,54
0,42
0,42
0,75
1,04

220805
210626
345326
326197
549949
394773
507356
1177050
1429900
670400
1184000
569296
668641
774963

221365
185258
197145
195913
208528
195377
163472
263475
560300
214000
280100
542275
402954
804186

pie

p/ha

pc/index

pha/index

0,49
0,51
0,69
0,64
0,53
0,62
0,73
0,87
0,71
0,76
1,49
2,21

99,65
99,83
99,66
99,35
99, 17
99,20
99,28
99,35
99,57
99,50
99,38
99,29

99,71
99,89
99,73
99,37
99, 12
99, 10
99, 16
99,22
99,47
99,32
99, 18
99,05

0,89
0,85
1,31
1, 19
1,92
1,35
1,63
3,59
4,32
1,99
3,51
1,66
1,88
2, 14

0,71
0,68
I, II
1,05
1,77
1,27
1,55
3,59
4,37
2,05
3,62
1,74
2,02
2,34

100,28
100,18
100,53
100,58
101 ,03
100,20
100,40
102,36
103,12
100,79
102,66
100,74
100,51
100,38

100, 13
100,05
100,33
100,43
100,80
100,00
100, 14
102,08
102,80
100,40
102,38
100,30
99,70
99,18

1,03
0,86
0,86
0,84
0,84
0,77
0,62
0,95
1,96
0,72
0,90
1,62
1, 10
2,08

0,66
0,55
0,58
0,58
0,62
0,58
0,49
0,79
1,68
0,64
0,84
1,62
1,21
2,41

100,41
100,19
100,08
100,23
99,95
99,62
99,39
99,72
100,76
99,53
100,05
100,70
99,74
100,32

100,08
99,92
99,81
99,96
99,65
99,31
99,08
99,27
100, 11
98,99
99,60
100, 18
98,89
99,24

Friesland
1848
1850
1855
1860
1865
1870
1875
1880
1885
1890
1895
1900
1905
1910

Overijssel
1848
1850
1855
1860
1865
1870
1875
1880
1885
1890
1895
1900
1905
1910

DUINENDAK EN BLIJHAM GRONINGER PROVINCIALE FINANCIEN

jaar

uitgaven

pie

206861
314003
320657
229917
484569
1557920
1363215
882752
678900
628100
582900
851632
997747
l 160919

1,10
1,66
l,61
1, 12
2, 19
6,91
5,77
3,49
2,56
2,27
2,04
2,82
3,12
3,50

115881
275914
55927
94144
155581
122399
91425
106733
116800
118300
124900
157811
362589
463292

77360
96733
76432
114054
105445
134867
120929
195852
146800
167000
182300
162449

p/ha
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pc/index

pha/inde x

0,88
1,34
1,37
0,98
2,07
6,66
5,95
3,85
2,96
2,74
2,54
3,61
4,23
4,92

100,48
100,99
100,83
100,51
101,29
105,76
104,54
102,26
101,35
101,07
101 ,19
101,90
101,75
101 ,75

100,30
100,71
100,59
100,36
101,11
105,39
104,54
102,33
101,39
IOl ,09
101,30
102, 17
101,92
101 ,76

1,40
3,31
0,63
1,00
1,51
1,16
0,82
0,90
0,94
0,90
0,90
1,06
2,20
2,63

0,44
1,04
0,21
0,35
0,59
0,46
0,34
0,40
0,44
0,44
0,47
0,59
1,36
1,74

100,79
102,64
99,85
100,39
100,61
100,01
99,59
99,66
99,74
99,70
100,05
100,14
100,83
100,87

99,86
100,41
99,43
99,73
99,62
99, 19
98,93
98,88
98,87
98,79
99,23
99, 15
99,05
98,58

0,38
0,47
0,36
0,53
0,48
0,60
0,53
0,8 1
0,59
0,64
0,68
0,57

0,35
0,44
0,35
0,52
0,48
0,61
0,55
0,89
0,67
0,76
0,83
0,74

99,76
99,80
99,58
99,92
99,58
99,45
99,30
99,57
99,38
99,44
99,83
99,65

99,77
99,81
99,57
99,90
99,51
99,34
99,14
99,37
99,10
99,11
99,59
99,30

Groningen
1848
1850
1855
1860
1865
1870
1875
1880
1885
1890
1895
1900
1905
1910

Drenthe
1848
1850
1855
1860
1865
1870
1875
1880
1885
1890
1895
1900
1905
1910

Limburg
1848
1850
1855
1860
1865
1870
1875
1880
1885
1890
1895
1900
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jaar

uitgaven

pie

1905
19 10

167407
252012

0,53
0,74

p/ha

pc/index

pha/index

0,76
1,14

99, 16
98,98

98,44
97,98

0,58
0,63
0,78
0,62
0,97
l,27
1,41
l,52
1,57
1,65
1,24
1,44
2,32
3,16

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Nederland (de elf gezamenlijk)
1848
1850
1855
1860
1865
1870
1875
1880
1885
1890
1895
1900
1905
1910

1878790
2052750
2525785
2009941
3132608
4113893
4631534
4991465
5155000
5429000
4074000
4729156
7659262
10453367

0,61
0,67
0,78
0,61
0,90
1, 15
1,23
l,24
1,20
1,19
0,85
0,92
1,37
1,76

IX

Het grondinkomen in Nederland in de negentiende eeuw
PH. KINT

1. Inleiding
Elk economisch goed heeft zijn eigen prijs. En in een vrije ruilverkeershuishouding wordt deze prijs bepaald door de schaarste van het betreffende goed
(en die van zijn substitiegoederen) en voorts door de structuur van de markt
waarop het goed wordt verhandeld. De produktiefactor grond is een bijzonder economisch goed. Evenals kapitaalgoederen wordt grond gekenmerkt
door een tweetal verschillende prijzen. In de eerste plaats is er de prijs waartegen het eigendomsrecht van grond wordt verruild en doorgaans wordt aangeduid met de term 'grondprijs'. En in de tweede plaats kent men de prijs
die een vergoeding vormt voor de diensten of het gebruik van de grond in de
jaarcyclus van het (agrarisch) produktieproces. De laatste prijs betreft de
pachtprijs die strikt gezien de opbrengst van grond bij verpachting weergeeft, maar in ruimere zin ook betrekking heeft op het inkomen dat aan de
grond van zelf-exploiterende eigenaars is toe te rekenen. Eigenlijk is het bij
deze prijs beter om te spreken van grondrente. De termen 'pacht' en 'grondrente' worden echter in de literatuur door elkaar gebruikt en ook wij zullen
de jaarlijkse prijs voor grond in het hiervolgende met zowel pacht als grondrente aanduiden.
Ook het begrip grondinkomen maakt aanspraak op enige verwarring. In het
algemeen stelt men grondinkomen gelijk met het produkt van grondrente
(pacht) en areaalomvang. Problemen rijzen echter als het produktiemiddel
grond gezien wordt als een goed, dat op langere termijn met toenemende
schaarste te kampen heeft, en dan ook een gestage waardestijging ondergaat.
In dat geval kan men onder grondinkomen ook. verstaan het effectief rendement dat een investering in grond oplevert en dat naast het produkt van grond-
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rente en areaal ook de jaarlijkse waardestijging van de grond omvat. Zeker
moet men het laatste concept grondinkomen hanteren als tussen verschillende
beleggingsobjecten vergelijkingen worden gemaakt ten aanzien van hun effectief rendement.
In dit stuk houden wij ons bezig met een dee! van het agrarisch inkomen.
Wij trachten de ontwikkeling van het grondinkomen te bepalen voor de Nederlandse provincies in de periode 1820/30 - 1880. Het begin en het einde van
de periode zijn gekozen om wille van de beschikbaarheid van de data. In aansluiting op en in samenhang met het grondinkomen wordt vervolgens het verloop van de waarde van grond nagegaan en in de slotparagraaf wordt het rendement van grond aan de orde gesteld.

2. Bronnen
In tegenstelling tot areaalgegevens zijn pachtgegevens voor de negentiende
eeuw maar in zeer beperkte mate voorhanden en als zij aanwezig zijn kan
men hun representativiteit vaak moeilijk beoordelen . Er bestaan echter twee
kapitale bronnen, die weliswaar geen inzicht geven in de seriele ontwikkeling van het grondinkomen maar als puntwaarnemingen onderling goed vergelijkbaar zijn . De eerste bron betreft de kadastrale expertises die in de jaren
rond 1830 gemeentegewijs zijn opgesteld en tot doe! hadden te komen tot
een evenredige verdeling van de grondbelasting. Daartoe is door het Kadaster op basis van gemeentelijke produktieschattingen voor elk perceel grond
de zuivere opbrengst en een tarief vastgesteld. Vervolgens zijn deze produktiegegevens op geaggregeerd niveau van gemeente, kadastraal kanton en
provincie geverifieerd aan de hand van op grote schaal nagetrokken pachtcontracten, die op de periode 1816-1826 betrekking hebben. Deze confrontatie van de produktiecijfers en de pachtgegevens geven weliswaar verschillen te zien, maar zowel de positieve als de negatieve verschillen zijn hoofdzakelijk van locale aard en op het niveau van de provincie vallen zij doorgaans tegen elkaar weg. Dit laatste heeft tot gevolg dat de uiteindelijke
resultaten van de kadastrale produktieschattingen - de provinciale cijfers
van de totale belastbare opbrengst - beschouwd mogen worden als grondinkomen, maar dat voorzichtigheid blijft geboden bij het gebruik van de gemeentelijke en de kantonale gegevens. 1 Hier doen zich echter geen proble-

Ph . Kint, Prometheus aangevuurd door Demeter, De economise he ontwikkeling van de landbouw in Oost-Vlaanderen 18 15-1 850 (Amsterdam , 1989) 79-81 en 295-297.
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men voor, omdat wij ons niet bedienen van het weinig toegankelijke basismateriaal maar uitsluitend gebruik maken van gepubliceerde provinciale
data.
De bron aan het einde van de gekozen periode betreft de 'Verslagen van de
Hoofdcommissie (Financien) voor de herziening der belastbare opbrengst van
2
de ongebouwde eigendommen ', die in 1890 gepubliceerd werden. Sinds de
invoering van het Kadaster in het begin van de jaren dertig was niet alleen het
niveau van de pachten fors gestegen, maar ook de pachtverhoudingen tussen
de verschillende grondpercelen waren sterk gewijzigd. Van een evenredige
verdeling van de grondbelasting was dan ook geen sprake meer. Op basis van
uitgebreid onderzoek naar pachtcontracten die betrekking hadden op de jaren
1877-1881 werden door de commissie per gemeente de nieuwe 'zuivere pachtwaarden' voor grond vastgesteld. Voortaan zouden deze de grondslag vormen
voor de heffing van de grondbelasting, waardoor aan het beginsel van de evenredigheid opnieuw inhoud werd gegeven.
Vergelijkingen tussen de beide genoemde bronnen enerzijds en andere additioneel verworven pachtgegevens anderzijds zijn niet zonder meer toegestaan. In tegenstelling tot incidentele pachtgegevens, die vaak te kampen hebben met opname of weglating van bepaalde elementen in pachtcontracten zoals tienden, karrevrachten , onderhoud en gezamenlijke verhuur van grond
en gebouwen - , zijn de cijfers van het Kadaster en van de Hoofdcommissie
op nagenoeg uniforme wijze vastgesteld. Het zijn gemiddelde huurprijzen, die
uitsluitend de opbrengst van de produktiefactor grond weergeven en die geschoond zijn van vergoedingen voor arbeid of van kosten voor het gebruik van
andere produktiemiddelen. Omdat men bij de samenstelling van de cijfers rond
1820 en die van rond 1880 vrijwel op dezelfde wijze te werk is gegaan , zijn
de betreffende gegevens onderling goed vergelijkbaar en geven zij een goed
inzicht in de mate, waarin het grondinkomen tussen beide referentiedata is
gewijzigd.

3. Het grondinkomen
Kennis van de omvang en de ontwikkeling van grondinkomen is in menig
opzicht belangrijk. In de eerste plaats kan het inkomensproces in de landbouw niet verstaan worden zonder het grondinkomen . Doorgaans omvat het

2 Ve rslagen van de Hoofdcommissie voor de herziening der belastbare opbrengst van de ongebouwde eigendommen ('s-Gra venhage, 2 din, 1890).
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een fors dee! van het totale inkomen dat aan de agrarische sector toevalt. In
specifieke samenwerking met de produktiefactoren arbeid en kapitaal moet
in de landbouw voldoende verdiend worden om het grondinkomen op te
brengen. Voorts hangt de hoogte van het grondinkomen samen met de relatieve schaarste van de produktiefactor grond. In streken of op plaatsen waar
grond weinig opbrengt kan dan sprake zijn van een geringe vruchtbaarheid
of het ontbreken van zogenaamde cooperative resources, een Jaag pachtniveau wijst ook op een overvloed aan grond en vaak op een arbeidsextensief
agrarisch produktieproces. Daar waar grond echter relatief duur is, loont het
om zo veel mogelijk andere produktiemiddelen in te schakelen - doorgaans vooral arbeid - en fysiek gezien arbeidsintensief te produceren.
Kennis ten aanzien van grondinkomen is mede van belang voor het verwerven van inzicht in het functioneren van een gehele volkshuishouding. Dit geldt
ook voor het negentiende eeuwse Nederland toen de Jandbouw nog een zeer
groot deel uitmaakte van de economie. Mogelijkheden tot accumulatie en kapitaalvorming waren buiten de agrarische sector in slechts beperkte mate voorhanden. Weliswaar werd bezitsinkomen ook ontleend aan gebouwen en financiele titels zoals binnenlandse en buitenlandse fondsen, maar het grondinkomen mag toch doorgaan voor de belangrijkste bron van waaruit besparingen
voortkwamen en kapitaalgoederen - voornamelijk infrastructurele voorzieningen en bouwwerken - direct of indirect gefinancierd konden worden. In
de negentiende eeuw werden op tal van terreinen aanzienlijke fysieke produktiviteitswinsten gerealiseerd. Dit was mogelijk dankzij partiele technische vernieuwingen, dankzij differentiatie en specialisatie binnen het produktieproces,
maar ook vanwege een geleidelijke stijging van de kapitaalgoederenvoorraad.
Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de investeringsvoet zich ook in
stijgende lijn voortbewoog. Weliswaar konden de kapitaalbehoeften die hiermee gepaard gingen voor een deel intern gefinancierd worden, maar de toevloed van financiele middelen die jaarlijks uit de landbouw afkomstig was en
zijn weg vond op de kapitaalmarkt, moet van grote invloed zijn geweest
op de ontwikkeling van de Nederlandse economie en dan met name op die
sectoren waarin de kapitaalbehoefte groot was en middelen nauwelijks voorhanden waren.
Over de ontwikkeling van het grondinkomen heeft Van Zanden in zijn boek
De economische ontwikkeling van de Nederlandse landbouw het nodige te
berde gebracht. Op basis van gegevens die teruggaan op beide genoemde
bronnen geeft hij per provincie de areaalcijfers van bouwland en van hooien weiland en daarnaast de gemiddelde bruto-pachtwaarde per ha van beide
grondsoorten gezamenlijk. 3 Combinatie van deze gegevens maakt het mogelijk per provincie de totale omvang van het grondinkomen van bouw- en
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hooi- en weiland te schatten. Voor Nederland als geheel komen wij hierbij
uit op ruwweg 42 miljoen voor het eerste referentiejaar 1820 en circa 90
miljoen gulden voor 1880, ofwel een sijging van gemiddeld ongeveer 1,25%
per jaar. Zoals uit bijlage 1 blijkt was deze aanzienlijk groter dan de groei
van de Nederlandse bevolking die tussen 1820 en 1880 uitkwam op 0,94%
per jaar. De stijging van de bruto-pachtwaarde is voor slechts een klein dee!
toe te schrijven aan de groei van het areaal van bouw- en hooi- en weiland
- toch nog altijd circa 10% - en voor het overgrote dee! aan de gestegen
prijs van de produktiefactor grond.
Hoewel de kwaliteit van de cijfers van Van Zanden niet ter discussie staat,
zullen wij hier trachten meer relief aan te brengen in het verschijnsel grondinkomen. Allereerst zullen wij naast bouw- en hooi- en weiland ook tuingrond
(inclusief boomgaarden) in het cultuurareaal opnemen en bij de raming van
het grondinkomen meenemen. Voorts zullen onze schattingen niet alleen betrekking hebben op het zogenaamde bruto-grondinkomen - datgene wat
grond naast pacht aan bijkomende lasten dient op te brengen - , maar ook op
het zogenaamde netto-grondinkomen - het bedrag waarover de grondeigenaar jaarlijks de beschikking heeft.
Het verschil tussen het bruto- en het netto-grondinkomen wordt bijna uitsluitend gevormd door twee posten: de polder- en dijklasten en de grondbelasting. De eerste post betreft vooral alluviaal Nederland. Het zijn de kosten
die voornamelijk voortvloeien uit onderhoud van dijken en uit regulering van
de grondwaterstand en dan ook over polderland werden omgeslagen. Van po Ider tot polder konden deze lasten aanzienlijk verschillen, al naar gelang het
waterbeheer van de betreffende waterschappen met meer of minder moeite
gepaard ging. Polder- en dijklasten mogen bedrijfseconomisch gezien worden
als kosten die v66r alles goedgemaakt moeten worden, wil men uberhaupt
produceren en verzekerd zijn van continu"iteit in het produktieproces. Doorgaans zijn het ook lasten die ongevoelig zijn voor de agrarische conjunctuur
en in tijden van depressie relatief zwaarder wegen dan in tijden van voorspoed.
De tweede post, de grondbelasting, werd zowel geheven op land als op gebouwen. Omdat in dit kader alleen de produktiefactor grond onderwerp van
studie is, beperken wij ons tot de fiscale lasten op land, de ongebouwde grond.
Al sedert de Franse tijd werd het beginsel gehuldigd dat heffing van grondbelasting diende te geschieden naar evenredigheid volgens de zuivere opbrengst
van grond. In de praktijk kwam hiervan in de eerste decennia van de negen-

3 J.L. van Zanden, De economische ontwikkeling van de Nederlandse landbouw in de
negentiende eeuw, 1800-1914 (Wageningen, 1985) 88, 118 en 119.
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tiende eeuw nog weinig terecht. Na de jaarlijkse centrale vaststelling van de
hoofdsom van de grondbelasting werden bij de verdeling tussen provincies,
kantons en gemeenten nog oude achttiende eeuwse verdeelsleutels gehanteerd.
En dit was praktijk totdat in het begin van de jaren dertig de algemene invoering van het Kadaster een meer evenredige verdeling mogelijk maakte. 4
De heffing van de grondbelasting bestond niet alleen uit de doorberekening
van de door het Rijk vastgestelde hoofdsom, maar ook nog uit allerlei, vaak
variabele, opcenten. Zo waren er rijks-, provinciale- en gemeentelijke opcenten op de hoofdsom van de grondbelasting die ten goede kwamen aan de financien van de betreffende overheden en waarvan de hoogte mede afhankelijk
was van de toestand van de diverse financien. Wei maakte de hoofdsom doorgaans het leeuwedeel uit van het bedrag dat aan grondbelasting betaald diende
te worden. En het totaal van deze hoofdsom, zoals op centraal niveau vastgesteld, was sinds 1816 nauwelijks nog aan verandering onderhevig. Alleen in
de jaren dertig vond naast een kleine vermindering in het totaal, een herverdeling plaats over de verschillende provincies en grosso modo zou deze worden aangehouden tot in de jaren tachtig. Voor de hoofdsom van de grondbelasting mag dus evenals voor de polder- en dijklasten geconcludeerd worden
dat zij min of meer ongevoelig was voor de agrarische conjunctuur en in slechte tijden dus relatief zwaarder woog dan wanneer het de landbouw goed ging.
In het krachtenveld van het economisch proces is het eerder de ontwikkeling
van het netto- dan van het bruto-grondinkomen die bepalend is voor de aard
en de mate waarin grond wordt geexploiteerd. Het gaat de grondeigenaar immers om het rendement dat zijn bezit hem oplevert. Maar dat betekent ook dat
hij naast de incassering van de pacht ge'interesseerd is in de waardeverandering
van zijn grond. En op lange termijn ondergaat grond een waardestijging een proces dat in de tweede helft van de achttiende eeuw op gang komt - als
gevolg van toenemende schaarste van de produktiefactor. Bij tijd en wij le slaat
de waardestijging, onder meer vanwege een neergaande agrarische prijsconjunctuur, we! om in een tijdelijke waardedaling, maar de natuurlijke tendens
lijkt toch die van stijging. Waardeveranderingen van grond vormen economisch gezien de weerslag van de contante waarde van geschatte pachtwijzigingen in de toekomst of van ramingen van netto-opbrengsten van het agrarisch bedrijf op de lange termijn. Waardeveranderingen van grond impliceren
doorgaans dan ook een aanpassing in de wijze waarop produktiefactoren in
het produktieproces op elkaar worden afgestemd. Voor een juist inzicht in het

4 F.N. Sickenga, Geschiedenis der Nederlandsche Belastingen sedert hetjaar I 810, I (Utrecht,
1883) 15-68.
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rendement of de ontwikkeling van het rendement van grond is het dus niet
alleen van belang dat men de cijfers van het grondinkomen weergeeft, maar
ook dat men rekening houdt met de waardeveranderingen die grond ondergaat.
Hier zullen wij over de waardeveranderingen van grond nog uitweiden nadat
de ontwikkeling van het grondinkomen uitgebreid aan de orde is geweest.

3.1 Het netto-grondinkomen
Thans ramen wij het netto-grondinkomen. Het is het inkomen dat de grondbezitters na betaling van polder- en dijklasten en van grondbelasting overhielden. In het tijdvak 1820-1880 stijgt het netto-grondinkomen in Nederland van 34,3 tot 80,9 miljoen gulden (bijlage 5). Het is een groei met ongeveer 135% ofwel met gemiddeld cumulatief 1,44% per jaar, zoals in tabel I
is af te lezen. Deze toeneming is opmerkelijk groot te noemen; ook als men
bedenkt, dat zij 0,5 % per jaar uitkomt boven de bevolkingsgroei. Wat de
verschillende provincies betreft valt op dat stijging van het netto-grondinkomen zich vooral in Noord- en Zuid-Holland en in Friesland heeft voorgedaan. In Noord-Holland bedroeg deze bijna 2% per jaar en lag ongeveer 1%
boven de bevolkingsgroei. In Noord-Brabant en Limburg week de groei van
het netto-inkomen nauwelijks af van die van het bruto-grondinkomen (bijlage 3). Wei gold ook voor de zuidelijke provincies dat het netto-grondinkomen sterker steeg dan de bevolking; iets wat zich nauwelijks voordeed in
Drente.
De groei van het netto-grondinkomen wordt voor een niet onbelangrijk dee!
verklaard door de stijging van het cultuurareaal. Voor geheel Nederland bedroeg deze tussen 1820 en 1880 bijna I 0% (bijlage 2). Uitschieters waren de
provincies Drente, Noord-Holland en Overijssel waar dankzij ontginning en
inpoldering de omvang van de cultuurgrond met respectievelijk 26%, 22% en
19% toenam. In Friesland en Utrecht bleef daarentegen de grootte van het
cultuurareaal nagenoeg gelijk. Uitbreiding van het cultuurareaal heeft natuurlijk ook gevolgen voor de berekening van het gemiddeld inkomen per ha.
Opvallend is ook nu weer, zoals uit tabel I blijkt, dat de groei in Noord-Brabant
en Limburg uitermate bescheiden was en voorts dat naastZeeland de oostelijke
provincies een geringere stijging kenden van het netto-grondinkomen per ha
dan alluviaal Nederland. Friesland maakte hier de grootste groei door met
respectievelijk 1,73 % per jaar, maar ook gemiddelde cumulatieve jaarcijfers
van Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht met respectievelijk 1,60%,
1,58% en 1,46% waren bepaald hoog. Dat zich in de vier genoemde provincies
zo'n krachtige stijging voordeed van het netto-grondinkomen per ha, wijst
mogelijk op een gemeenschappelijk oorzakencomplex. Allereerst valt hierbij
te denken aan de veehouderij waarin deze regio's gespecialiseerd waren. Deze
agrarische activiteit mocht zich in het tweede en derde kwart van de eeuw,
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meer nog dan de akkerbouw, in een toenemende vraag verheugen. En ten
tweede kan voor de vier provincies het van oudsher specifieke probleem van
'laag' Nederland genoemd worden: de sterk wisselende waterstanden. Een
continue verbetering in het waterbeheer en de regulering van waterstanden in
de negentiende eeuw heeft geleid tot een kwalitatieve verbetering van de grond
hetgeen ongetwijfeld gevolgen heeft gehad voor de grasproduktie en de gezondheid van het vee.
Tabet I. De gemiddelde jaarlijkse cumulatieve stt1ging van het totale netto-

grondinkomen en van het netto-grondinkomen per hectare cultuurareaal (in procenten) in Nederlandse provincies tussen 1820 en 1880
stijgingspercentage
netto-grondi nkomen
Noord-Holland
Zuid-Holland
Friesland
Zeeland
Utrecht
Groningen
Drente
Overijssel
Gelderland
Noord-Brabant
Limburg 1)
Nederland

stijgingspercentage
netto-i nkomen per hectare

1,92
1,67
1,74
1,27
1,49
1,26
1,53
1,46
1,51
0,98
0,83
1,44

1,58
1,60
1,73
1,09
1,46
1,19
1,14
1,17
1,37
0,8 2
0,63
1,29

Bron: berekend op basis van bijlage 5
l) betreft 1845-1880.

In aansluiting op de in tabel 1 weergegeven groei van het grondinkomen,
dringt zich de vraag op hoe het verloop van de groei door de jaren heen is
geweest. Was er sprake van een gelijkmatige toeneming, waarop wellicht
een al te snelle interpretatie uitkomt van de hier vermelde gemiddelde cijfers?
Zoals al is opgemerkt bestaan er geen representatieve seriele gegevens die
voor de provincies (laat staan het hele land) de jaren tussen 1820 en 1880
omvatten . Dit neemt niet weg dater toch wet een aantal incidentele pachtreeksen voorhanden zijn die grove conclusies toelaten. Men mag echter niet uit het
oog verliezen dat zij betrekking hebben op gegevens die gekleurd worden door
de feitelijke locale omstandigheden. Voor Nederland als geheel verschaffen
Blok en De Meere - zich baserend op materiaal van het Statistisch Instituut
van de jaren tachtig - vijfjaarlijkse gemiddelde pachtprijzen voor bouwland
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en voor hooi- en weiland. Metals eerste periode de jaren 1835-1840 vermelden
zij voor bouwland een pachtprijs van f 28,43 per ha en voor hooi- en weiland
een prijs van f 31,21 per ha. Voor de jaren 1875- 1880 zouden deze zijn gestegen tot respectievelijk f 82,38 en f 84,81 en voor de jaren 1880-1885 tot
respectievelijk f 81,88 en f 86,96 per ha.5 In de tussenliggende jaren wordt
het pachtverloop gekenmerkt door een continue stijging.
Hoewel bij de representativiteit van de absolute cijfers voor Nederland
vraagtekens dienen te worden geplaatst (het gaat volgens het Statistisch Instituut slechts om een opgave van 'gemiddelden van een zestal provinciale gemiddelden zonder inachtneming van de grootte der gronden waaroverelk middencijfer loopt'; verder blijft onduidelijk of de gegevens betrekking hebben
op het verloop van bruto- of netto-grondinkomen en daarnaast in welke mate
de pachtcijfers door allerlei zaken zijn vervuild), moet men toch mede op basis
van de afzonderlijke reeksen van het Statistisch Instituut constateren, dat in de
eerste tien of vijftien jaar na 1820 nog nauwelijks sprake was van een stijging
van het grondinkomen, maar dat zich na 1830/1835 een opgaande Iijn voordeed.6
Dat kritiek op de provinciale gemiddelden op zijn plaats is, blijkt uit de
betreffende areaalcijfers. Ten aanzien van het bouwland ging het in Zuid-Holland om slechts 2,98 ha en in Gelderland om 39,79 ha. Alleen de gegevens
van Noord-Brabant en van Overijssel hebben betrekking op een tamelijk omvangrijk grondoppervlak. Voor de eerste provincie gaat het om enige honderden ha bouwland en hooi- en weiland en voor Overijssel gaat het om het Kampereiland met ruim 3.000 ha. Wellicht vond in het derde decennium als gevolg
van de gevoelig neergaande prijsconjunctuur van akkerbouwprodukten van
1817/1823 nog een geringe daling plaats van het grondinkomen, terwijl na
1830 bij de vermindering van de fiscale lastendruk het netto-grondinkomen
het eerst een stijging moet hebben ondergaan.
Ook andere incidentele pachtreeksen ondersteunen grosso modo de conclusies die ten aanzien van het verloop van de pachtprijzen op basis van de gegevens van het Statistisch Instituut zijn getrokken. Voor grond in de Bijerlanden,
voor grond op Walcheren en domeinen in Zeeland, en voor grond van instellingen in Friesland maken respectievelijk Baars, Wintle en Knibbe duidelijk,
dat in ieder geval na 1830/ 1835 pachten aan stijging onderhevig zijn ; aanvan-

5 L. Blok en J.M.M. de Meere, ' Wel stand, ongelijkheid in wel stand en censuskiesrecht in Nede rland omstreeks het midden van de l 9de eeuw ', in: Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek, (ESHJ) XLI (1978) 188.
6 Bijdragen van het Statistisch lnstituut 2 ( 1886) II, 55-79.

258

NEHA-JAARBOEK 1994

kelijk nog gering maar sedert de tweede helft van de jaren vijftig bepaald
krachtig. Tussen de referentiejaren 1820 en 1880 indiceren de betreffende
cijfers een stijging van 80 a 100% in Zeeland, ruwweg een verdubbeling op
7
de Beijerlanden en een toeneming van bijna 200% in Friesland. Voorts is het
wel opmerkelijk, dat het pachtniveau tussen rond 1820 en 1830/1835 alleen
op de Beijerlanden en op Walcheren aanmerkelijk (circa 20%) terugviel. In
Friesland is daarvan blijkens het zeer omvangrijke grondbezit van het St. Anthonie gasthuis geen sprake. De gemiddelde ha afdracht van de pachters aan
deze instelling zouden in de betreffende jaren zelfs met 10 a20% zijn gestegen.
Voor zover de ongelijksoortige incidentele gegevens dit toelaten, dient zich
voorlopig de conclusie aan dat tussen 1820 en 1830/1835 bouwland met een
enigszins dalend grondinkomen werd geconfronteerd en het grondinkomen
van hooi- en weiland op peil bleef of mogelijk wat toenam. Nader onderzoek
zal in deze meer duidelij kheid moeten brengen.

4. De waarde(veranderingen) van grond
Boven is al opgemerkt dat een grondeigenaar niet alleen ge"interesseerd is in
de pacht maar ook in de waarde van zijn grondbezit. Waardeveranderingen
die grond ondergaat, zijn immers van invloed op het rendement van de
grondbelegging. Doorgaans komen de tendenties waarin pacht en grondprijs
zich ontwikkelen nauw met elkaar overeen. In de tijd is er tussen het verloop
van beide grootheden een zekere congruentie. Op zichzelf is dit natuurlijk
niet opmerkelijk, want de waarde van een produktiemiddel wordt mede gekapitaliseerd op basis van zijn huurprijs. Toch zijn het verloop van pachtprijs en die van huurprijs niet volkomen congruent. Grosso modo mag
geconstateerd worden , dat pachtprijzen zich stabieler gedragen dan grondprijzen. Enerzijds vloeit dit voort uit het feit dat slechts structurele veranderingen in een agrarische bedrijfsexploitatie leiden tot een gewijzigde huurprijs en anderzijds uit het feit dat pachten op korte termijn niet gemakkelijk
zijn te wijzigen gegeven de doorgaans langdurige aard van pachtcontracten.
Op de waardeveranderingen van grond zijn daarentegen meer zaken van in-

7 C. Baars, De geschiedenis van de landbouw in de Beijerlanden (Wageningen , 1973) 113- 115;
M.J. Wintle, 'Dearly won and cheaply sold, The purchase and sale of agricultural land in Zeeland
in the nineteenth century', in: Economisch- en Sociaal Historisch Jaarboek (ESHJ) IL ( 1986) 7 174; M. Knibbe, 'Pachtprijzen in F riesland 171 2-1912 ' , in: Tijdschrift voor sociaal wetenschappelijk onderzoek van de landbouw 4 ( 1989) 13 1-134 en 141 - 143.
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vloed dan alleen de vigerende pacht. Men denke hierbij aan de prompte aanpassing aan en het anticiperen op veranderende economische omstandigheden, daarnaast aan het risico-vrije karakter dat aan een grondbelegging
wordt toegedacht en voorts aan zaken als de geldende rentevoet.
De aantrekkelijkheid van een grondbelegging en haar risico-vrije aard worden vooral onderkend in periodes, waarin andere beleggingsobjecten in kwade
reuk staan en waarop forse verliezen worden geleden . Men is dan bereid om
grote en eigenlijk exceptionele bedragen uit te geven voor de verwerving van
onroerend goed waarvan het aanbod beperkt is. In de jaren rond 1810 was
hiervan sprake. De slechte solvabiliteitspositie van de overheid leidde toen tot
de uitgifte van leningen met hoog effectief rendement en vervolgens tot tiercering van de staatsschuld. 8 Ook tijdens de internationale crisis van 1873 deden zich gelijksoortige verschijnselen voor. De Nederlandse kapitaalbezitter
die in het derde kwart van de eeuw weer meer en meer vertrouwd was geraakt
met buitenlandse beleggingen werd toen onverhoeds geconfronteerd met het
massaal in gebreke blijven van buitenlandse, vooral Amerikaanse fondsen .9
Wat lag in 1873 en de eerstkomende jaren daarna dan ook meer voor de hand
dan vrijkomend kapitaal te beleggen in grond. 10 Al decennia Jang gaf grond
bovendien toenemende pachten te zien.
Wat de geldende rentevoet betreft, ook deze oefende - maar dan meer op
de lange termijn - invloed uit op de prijzen van grond. In het verloop van de
negentiende eeuw deed zich een tendentiele dating voor van de rentevoet.
Rond het jaar 1810 lag het effectief rendement van overheidspapier vaak ver
boven de 6% en in de jaren 1815-1822 schommelde dit nog tussen de 5 en
ruim 6%. 11 Het gemiddelde rendement van de certificaten Nationale Werkelijke Schuld kwam pas in de tweede helft van de eeuw definitief op lager niveau
terecht. Tussen 1850 en 1875 schommelde het nog tussen 4 en 4 1/2%, maar
in het vierde kwart van de eeuw zakte het geleidelijk van ongeveer 4% tot rond
de 3%. 12

8 A. Houwink, 'Een hal ve eeuw Nederlandsche staatsschuld 1798- 1848', in: De Economist 90
( 1941 ) 585-587; J.M.M. de Meere, Economische ontwikkeling en levensstandaard in Nederland
gedurende de eerste he/ft van de negentiende eeuw ('s-Gravenhage, 1982) 7.
9 K.D. Bosch, De Nederlandse beleggingen in de Verenigde Staten (Amsterdam, 1948) 103 ,
148- 163.
10 H. de Vries, Landbouw en bevolking tijdens de ag rarische depressie in Friesland ( 1878-1 895)
(Wageningen, 197 1) 66-69; M.J. Wintle, 'Dearl y won', 76. De extra-sommen die met deze
landaankopen gemoeid waren, kunnen voor heel Nederland in de periode 1873- 1878 gemakkelijk
op enkele tientallen miljoenen guldens per jaar geraamd worden.
11 A. Houwink, ' Een halve eeuw ', 587-592.
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De dalende rentevoet zal in de negentiende eeuw op de prijzen van grond
zijn uitwerking niet hebben gemist. Vergelijkingen op de lange termijn tussen
de ontwikkeling van de pachtprijzen en die van grondprijzen laat veronderstellen, dat de laatste sterker zijn gestegen. Onderzoek van Baars voor de Beijerlanden en van Wintle voor Zeeland wijzen dit uit en maken verder aannemelijk
dat een wat grotere trendmatige stijging van de grondprijzen dan van de pacht13
prijzen ook elders in Nederland heeft plaatsgevonden. Voorlopig mag onze
conclusie dan ook zijn, dat in navolging van het renteverloop op de kapitaalmarkt ook bij de transactie van land de kapitalisatievoet in de negentiende
eeuw wat is gedaald.
Maar wat waren nu de prijzen van grond en welke ontwikkelingen hebben
zij in de negentiende eeuw doorgemaakt? Evenals voor pachtprijzen geldt ook
voor grondprijzen, dater nauwelijks representatieve reeksen voorhanden zijn.
Bovendien is het bij de vermelding van afzonderlijke gegevens vaak niet duidelijk of de koopwaarde van grond ook allerlei lasten, zoals registratiekosten
en antler onroerend goed, zoals huizen, stallen en schuren omvat. Daarnaast
maakt het nogal wat uit of vermelde grondprijzen betrekking hebben op individuele percelen, waarvan aankoop tot doel heeft knelpunten in een bestaande
bedrijfssituatie op te lossen of dat het gaat om de overgang van een compleet
agrarisch bedrijf naar een nieuwe eigenaar. In het laatste geval zal de gemiddelde grondprijs doorgaans lager zijn dan in het eerste geval. En bij dit alles
dient tenslotte nog te worden opgemerkt dat een macro-vergelijking slechts
dan zinvol is als prijzen een gemiddelde weergeven dat betrekking heeft op
zeer grote aantallen grondtransacties. De vaststelling van juiste grondprijzen
is dus geen eenvoudige zaak.
VoorNederland heeftVenemaal aan het eind van de vorigeeeuw onderzoek
gedaan naar de koopwaarde van gronden. Aan de hand van de gemeentelijke
landbouwverslagen voor de periode 1872-1879 en voor latere jaren aan de
hand van het Landbouwverslag over Nederland is hij de gegevens over de
14
openbare verkoop van grond nagegaan. Op basis hiervan heeft Venema de

12 K.D. Bosch, De Nederlandse beleggingen, 39; A.M. de Jong, Geschiedenis van de Nederlandsche Bank van 1864 tot 1914 (Haarlem, 1967) III, 621-623. Ook de goudgerande Britse Consols laten een tendentiele dating van de rentevoet zien in het verloop van de I 9e eeuw. In de eerste
twee decennia schommelde het effectief rendement nog tussen de 4,5 en de 5 procent maar aan
het eind van de eeuw was het op 2,5 procent beland. (B.R. Mitchell en Ph. Deane, Abstract of
British Historical Statistics (Cambridge, 1971) 455.)
13 C. Baars, De geschiedenis, 111-117; M.J. Wintle, ' Dearly won', 76-77.
14 A. Venema, ' Proeve eener berekening van de koopwaarde der gronden in Nederland bij den
landbouw en de veehouderij in gebruik', in: De Economist 46 (1897) 801-852 en 897-908.
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gemiddelde prijs van bouw- en grasgrond becijferd; een en ander voor provinciale regio' s waarbij de indeling van Staring werd gevolgd als voor de provincies. Hoewel de cijfers van Venema betrekking moeten hebben op grote aantallen transacties, heeft hij niet de illusie dat zijn cijfers in alle gevallen even
precies zijn. Onnauwkeurigheden moeten vooral een rol hebben gespeeld voor
onderscheiden regio's, waarvoor het steekproefmateriaal te gering in omvang
was of waar weinig produktief land niet als bouw-, hooi- of weiland in de
registratie is opgenomen. Dit laatste kan een probleem zijn geweest bij de
waardering van grond in Drente, Limburg en Noord-Brabant. Voorts veronderstellen wij op basis van de uitgesplitste cijfers van Venema, dat het eerste
het geval is geweest in de periode 1880-1884 in de veehouderijstreek van
Overijssel en verder in de regio's van het drieslagstelsel in Utrecht en in mindere mate Noord-Holland. In deze regio's vindt er namelijk geen gevoelige
daling plaats van de waarden van grond, zoals overal elders.
Tabel 2. De gemiddelde koopwaarde van bouw- en grasland in de periodes 18721879 en 1880- 1884 (in guldens per hectare)
1872-1879
Noord-Holland
Zuid-Holland
Friesland
Zeeland
Utrecht
Groningen
Drente
Overijssel
Gelderland
Noord-Brabant
Limburg
Nederland

2226
2220
1743
2113
1807
1624
883
1099
1446
1522
1406
1676

1880-1884
1987
2048
1351
1410
1788
1236
648
949
1268
1151
1236
1392

Bron: De Economist, 47e jrg., 1897, 850.
In tabel 2 zijn voor bouw- en grasland de provinciale gemiddelde koopwaarden van Venema weergegeven. Uit de tabel blijkt dat de omslag van de
agrarische conjunctuur aan het eind van de jaren zeventig al direct grote gevolgen heeft gehad voor de grondprijzen. Zij dalen in Nederland weliswaar
met gemiddeld 17%, maar tussen de provincies zijn de verschillen tamelijk
groot.
Geven de cijfers van Venema een beeld van de situatie rond 1880, voor de
ontwikkeling van de grondprijzen gedurende de negentiende eeuw hebben wij
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wegens gebrek aan gegevens weinig grond onder de voeten. Hier zou slechts
een zeer uitgebreid en tijdrovend onderzoek naar overeengekomen koopprijzen in de archieven van de kantonale registratiekantoren uitsluitsel kunnen
geven. Hoewel een dergelijk onderzoek nog niet is ondernomen, betekent dit
evenwel niet, dat wij over de ontwikkeling van de grondprijzen geheel in het
duister tasten. Wij beschikken immers voor rond 1820 en rond 1880 over naar
onze opvatting goede schattingen van het netto-grondinkomen (bijlage 5). Op
basis hiervan is het met behulp van kapitalisatiefactoren mogelijk een vrij goed
inzicht te verkrijgen met welke bedragen en in welke mate tussen ruwweg
1820 en 1880 de grond in waarde is gestegen. Het probleem bij dit alles is
echter we! het schatten van goede kapitalisatiefactoren. Duidelijk zal zijn dat
deze voor de beide referentiejaren niet gelijk mogen zijn. De rentevoet op de
kapitaalmarkt is immers tussen 1820 en 1880 fors teruggevallen. Wij hebben
gemeend hiermee bij de aanname van de kapitalisatiefactoren enigszins rekening te moeten houden . Bij een veronderstelde daling van de rentevoet voor
grondinvesteringen van 20% is door ons de kapitalisatiefactor voor 1820 geraamd op 30 en voor 1880 op 37,5 .
De kapitalisatiefactor van 1820 is wellicht aan de wat hoge kant en het is
mogelijk dat de slechte gang van zaken in de landbouw in de jaren twintig
hierin te weinig tot uitdrukking komt. Alleen nader onderzoek kan hierover
meer duidelijkheid verschaffen . De kapitalisatiefactor van 1880 lijkt ons echter vrij nauwkeurig. Immers C.A. Verrijn Stuart komt bij zijn schatting in de
jaren tachtig van de waarde van ongebouwde eigendommen tot een cijfer van
ruim 40 en Boissevain stelt zijn kapitalisatiefactor na kritiek op Verrijn Stuart
15
op 33 1/3. Hierbij gaat het echter wel om een vermenigvuldi ging van de
belastbare opbrengst ofwel het bruto-grondinkomen, terwijl onze factor een
produkt vormt met het netto-grondinkomen. Een en ander betekent dat grosso
modo het cijfer van Boissevain en het hier gehanteerde overeenkomen.
Ook een vergelijking tussen de schattingen van Venema (tabel 2) en de door
ons gevonden waarden van grond, zoals vermeld in tabel 3, maakt duidelijk,
dat een kapitalisatiefactor van 37,5 kritiek kan doorstaan . In de tabellen 3 en
4 zijn de waardeschattingen, respectievelijk de totaalwaarde van het cultuurareaal en de gemiddelde waarde per ha cultuurland, weergegeven. Uit tabel 3
blijkt dat de waarde van de cultuurgrond tussen 1820 en 1880 we! zeer sterk
is toegenomen in Nederland. Zij is bijna verdrievoudigd. Het in grond belegde

I 5 C. A. Verrijn Stuart, ' Ons maatschappelijk vermogen voor 30 jaren en thans' . in: Bijdragen
van het Statistisch lnstituut 4 ( 1888) 267-298; G.M. Boissevain, ' Het particuli er vermogen in Nederland ', in: De Economist, 40 ( 1891 ) 643-657.
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kapitaal onderging een gemiddelde cumulatieve stijging van 1,8% per jaar en
komt daarmee bijna 1% uit boven de jaarlijkse gemiddelde bevolkingsgroei.
Deze ontwikkeling moet voor de gehele Nederlandse volkshuishouding van
het allergrootste belang zijn geweest, want het is nauwelijks voorstelbaar <lat
in andere sectoren van de economie in de betreffende periode het gelnvesteerd
kapitaal absoluut en proportioneel op een zelfde wijze in waarde is toegenomen.
Tabet 3. De waarde van het cultuurland (in mil). guldens) in Nederlandse provincies
rand I 820 en I 880 en de gemiddelde jaarlijkse cumulatieve stijging
1820
Noord-Holland
Zuid-Holland
Friesland
Zeeland
Utrecht
Groningen
Drente
Overijssel
Gelderland
Noord-Brabant
Limburg
Nederland

98,1
150,3
121,7
82,9
51,7
102,8
17,7
56,7
125,4
145,2
78,0
1.030,4

1880
383,1
506,7
426,9
220,3
156,7
272,5
55,0
169,5
386,1
325,0
130,1
3.031 ,9

jaarl. stijg. (%)
2,2
2,1
2,1
1,6
1,9
1,6
1,9
1,8
1,9
1,4
0,8 (1 ,5)
1,8

Bron: Berekend op basis van bijlage 5.
Het is verder opmerkelijk <lat er zich tussen de provincies vrij forse verschillen voordoen. De groei van de waarde van het cultuurland in de provincies
Noord-Holland, Zuid-Holland en Friesland mag we! bijzonder groot worden
genoemd. De landbouw, en hier met name de veehouderij, moet aan de ontwikkeling van deze provincies tussen 1820 en 1880 een zeer grote bijdrage
hebben geleverd. Groningen en Zeeland, en vooral Noord-Brabant en Limburg blijven achter. De geringe groei van de laatste twee provincies vertoont
voorts een samenhang met de relatief trage bevolkingstoeneming die NoordBrabant en Limburg doormaken . Dat er een verband bestaat tussen de ontwikkeling van de waarde van grond en de bevolkingsgroei, lijkt alleszins
aannemelijk.
Zoals uit een vergelijking van de stijgingspercentages in de tabellen 3 en 4
kan worden opgemaakt, heeft naast de toeneming van de pachten en de daling
van de rentevoet ook de groei van het cultuurareaal een bijdrage geleverd aan
de gestegen waarde van de grond. Immers met uitzondering van de provincies
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Friesland, Utrecht en Groningen zijn de gemiddelde jaarlijkse stijgingspercentages van tabel 4 enigszins lager dan die van tabel 3. En vermeld moet worden
dat vooral in Drente de toeneming van bet cultuurareaal relatief van invloed
is geweest op de stijging van de totale waarde van de grond. Overigens kan
naar aanleiding van tabel 4 hetzelfde geconstateerd worden als op grond van
tabel 3: er deed zich in Nederland tussen rond 1820 en rond 1880 een zeer
sterke stijging voor van bet in grond belegde kapitaal. Per ha was deze groei
bet grootst in Friesland, Noord-Holland en Zuid-Holland (en hier mag Utrecht
aan toegevoegd worden) en duidelijk veel minder in Noord-Brabant en Limburg.
Tabel 4. De gemiddelde waarde van een hectare cultuurland in Nederlandse provincies (in guldens) rond 1820 en 1880 en de gemiddelde jaarlijkse cumulatieve stijging (in procenten)

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

1820

1880

627
657
487
615
540
582
224
362
480
584
677
542

2007
2130
1705
1471
1658
1476
552
909
1354
1193
1053
1461

jaarl. stijg. (%)
2,0
2,0
2, l
1,5
1,9
1,6
1,5
l,6
l ,7
1,2
0,7 (1,3)
1,7

Bron: Berekend op basis van bijlage 5.

5. Rendement op grond en conclusie
Komen wij dan ter afronding nog bij de vraag hoe groot tussen 1820 en
1880 bet rendement op een grondbelegging is geweest. Uitgaande van de
boven geschatte ontwikkeling van de grondprijzen (tabel 4) en verder veronderstellend dat de kapitalisatievoet gelijkmatig is gedaald van 3,33 naar
2,67%, laat het gemiddeld jaarlijks rendement op cultuurland in Nederland
zich becijferen op bijna 4,75 % per jaar. Hoewel dit cijfer niet meer is dan
een gemiddelde voor al het cultuurland in Nederland en met name Noorden Zuid-Holland, Friesland en Utrecht het er veel beter af brachten dan
Noord-Brabant en Limburg, maakt het rendement van 4,75% duidelijk dat

KINT HET GRONDINKOMEN IN NEDERLAND IN DE 19E EEUW

265

in ieder geval voor een cruciale periode van circa zestig jaar kapitaal belegd
in grond niet alleen een grote mate van zekerheid gaf, maar ook een zeer
profijtelijke investering was. Het is niet onmogelijk, dat zelfs in de decennia
v66r 1850 grond grosso modo meer opbracht dan een belegging in het toch
vrij hoog renderende maar bepaald niet risico-vrije Nederlandse overheidspapier.16 Voor de jaren vijftig, zestig en zeventig moet er zelfs sprake zijn
geweest van een tamelijk groot verschil.
Verder Iaat een vergelijking tussen het rendement van een grondbelegging
en het effectief rendement op Britse Consols zien, dater in de periode 18201880 sprake was van een gemiddeld jaarlijks verschil van bijna 1,5% ten gunste van de agrarische grond in Nederland. 17 Een en ander betekent,dat in Engeland allerlei economische activiteiten waarin kapitaal was belegd dat gemiddeld een rendement gaf tussen 3,25 en 4,75% per jaar, nog wel als economisch rationeel zijn aan te merken, terwijl activiteiten met een dergelijk
rendement in Nederland beter achterwege konden blijven, omdat belegging in
grond winstgevender was. Het is dan ook tenslotte niet opmerkelijk om te
constateren, dat v66r 1880 bij het ontplooien van allerlei (nieuwe) niet-agrarische activiteiten waarbij kapitaal gemoeid was, in Nederland een grotere
rendementsdrempel bestond dan in Engeland. En dat dit consequenties heeft
gehad voor de economische ontwikkeling van Nederland en voor die van Engeland in de negentiende eeuw, lijkt ons evident.

16 De tijdgenoot S. Vissering wijst er in 1852 onder meer op, dat sedert 1815 en 1816 de prijzen
van landerijen zijn verdubbeld (Z.W. Sneller, Geschiedenis van den Nederlandschen landbouw,
1795 - 1940 (Groningen, 1943) 57.).
17 B.R. Mitchell en Ph. Deane, Abstract, 455.
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Bijlage 1: De gemiddelde jaarlijkse cumulatieve bevolkingsgroei in de Nederlandse provincies tussen 1820 en 1880 (in procenten)

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

1820-1850

1850-1880

0,77
1,06
0,94
0,90
1,03
0,89
1,78
1,22

1,19
1, 19
0,97
0,55
0,83
0,99
1, 19
0,80
0,77
0,54
0,65
0,92

1,11

0,85
0,61
0,96

1820-1880
0,98
1, 13
0,95
0,72
0,93
0,94
1,49
1,00
0,94
0,69
0,63
0,94

Bron: E.W. Hofstee, De demografische ontwikkeling van Nederland in de eerste
he/ft van de negentiende eeuw (Wageningen, 1978); E.W. Hofstee, 'Demografische
ontwikkeling van de Noordelijke Nederlanden circa 1800-circa 1975', in: A.G.N. ,
de el I 0 (Haarlem, 1981) 64 en 65.
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Bijlage 2: De omvang van het cultuurareaal in Nederlandse provincies in
1820 en 1880(in1.000 hectare)

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

jaar

bouwland

wei - en
hooiland

tuingrond en
boomgaarden

1820
1880
1820
1880
1820
1880
1820
1880
1820
1880
1820
1880
1820
1880
1820
1880
1820
1880
1820
1880
1845
1880
1820
1880

II
38
72
66
51
50
94
107
29
20
90
119
23
33
53
59
115
119
134
146
86
89
757
847

142
148
150
161
196
199
38
40
63
69
84
62
55
65
103
125
137
153
110
121
21
24
1.100
1. 168

3
4
7
10
3
2
3
3
3
5
3
4
I
l
2
9
12
5
6
8
10
46
60

totaal
cultuurareaal
156
191
229
238
250
250
135
150
96
95
177
185
79
100
157
186
261
285
249
272
115
123
1.903
2.075

Bron: 'Grootte der gronden tijdens de invoering van het kadaster', in: Verslag over
den landbouw in Nederland, 1875 en idem, 1880; J.D. Hoeufft en J.C.R. van Hoorn
van Burgh, Kadastrale Uitkomsten van Noord- en Zuid-Holland 1832, facsimileuitg. (Apparaat voor de geschiedenis van Holland, JO), met inleiding door W.J. van
den Berg en Ph. Kint, Dordrecht, 1993; Verslagen van de hoofdcommissie voor de
herziening der belastbare opbrengst van de ongebouwde eigendommen ('s-Gravenhage, 1890); A. van Tonderen, Beschouwing der kadastrale uitkomsten van Friesland (Leeuwarden, 1842).
Toelichting: In afwijking van de opgaven van de Verslagen over den Landbouw hier voor 1820 - is de grond van de afzonderlijke kadastrale categorie 'dijken, uiterwaarden en !age landen' in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Friesland bij
het wei- en hooiland gevoegd . De niet of nauwelijks geexploiteerde !age landen in
het derde arrondissement van Noord-Holland vormen hierop een uitzondering.
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Bijlage 3: De totale belastbare opbrengst van cultuurland (in 1.000 guldens) en de belastbare opbrengst per hectare cultuurland (in guldens) in
Nederlandse provincies in 1820 en 1880
jaar

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

1820
1880
1820
1880
1820
1880
1820
1880
1820
1880
1820
1880
1820
1880
1820
1880
1820
1880
1820
1880
1845
1880
1820
1880

tot. be!. opbr.
cultuurland
4.905
12.250
7.279
16.128
5.492
13 .057
4.057
7.698
2.257
4.811
4.182
8.531
708
1.659
2.304
5.065
5.056
11.473
5.678
10.004
2.856
3.906
44.774
94.581

be!. opbr. per ha
cultuurland
31,36
64,16
31 ,83
67,79
21 ,96
52,15
30,09
51,40
23,58
50,90
23,69
46,23
8,99
16,66
14,71
27,18
19,35
40,24
22,83
36,72
24,79
31 ,64
23,53
45,58

Bron: P.W. Alstorphius Grevelink, Statistiek van de provincie Drenthe (Assen,
1840); Hoeufft en van Hoorn van Burgh, Kadastrale Uitkomsten van Noord- en

Zuid-Holland I 832; L.A.J.W. Sloet, Bijdragen tot de kennis van Gelderland I (Arnhem, 1852); Verslagen van de hoofdcommissie; L. van der Voordt Pieck, Statistiek
der provincie Noord-Brabant volgens de uitkomsten van het kadaster 1842 (Maastricht, 1845); Van Tonderen, Beschouwing der kadastrale uitkomsten van Friesland.
Toelichting: In de cijfers van de belastbare opbrengst van het cultuurland zijn de polder- en dijklasten opgenomen.
Op basis van afzonderlijke gegevens van de verschillende categorien cu ltuurgrond zijn voor
1820 de hier vermelde totalen berekend voor de provincies Noord- en Zuid-Holland, Friesland,
Gelderland en Noord-Brabant. Voor de overige provincies zijn bij gebrek aan gedetailleerde
gegevens de totalen geschat. Hierbij is in eerste instantie voor Groningen 95%, voor Zeeland
92,5%, voor Overijssel 90%, voor Utrecht 87,5% en voor Drente 85% van het zuiver bedrag
van de belastbare opbrengst van alle ongebouwde eigendommen bepaald en vervolgens is hieraan 70% van de polder- en dijklasten van 1880 toegevoegd. De cijfers voor 1845 van Limburg
zijn geschat op basis van gegevens in de Provinciale Verslagen.
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Bijlage 4: De polder- en dijklasten en de belasting op het cultuurareaal (in
hoofdsom en opcenten) in Nederlandse provincies in 1820 en 1880 (in 1.000
guldens)

Noord-Holland
Zuid-Holland
Friesland
Zeeland
Utrecht
Groningen
Drente
Overijssel
Gelder land
Noord-Brabant
Limburg
Nederland

jaar

polder- en dijklasten

grondbelasting

1820
1880
1820
1880
1820
1880
1820
1880
1820
1880
1820
1880
1820
1880
1820
1880
1820
1880
1820
1880
1845
1880
1820
1880

920
1.252
1.009
1.442
174
529
759
l.084
166
237
292
417
35
50
124
176
312
418
175
381
5
7
3.970
5.995

715
783
1.259
1.173
1.263
1.141
535
739
368
395
463
847
85
143
291
369
566
759
662
955
252
431
6.458
7.735

Bron: Alstorphius Grevelink, Statistiek van de provincie Drente; Hoeufft en van
Hoorn van Burgh, Kadastrale Uitkomsten van Noord- en Zuid-Holland 1832; Provinciale Verslagen; Sloet, Bijdragen tot de kennis van Gelder/and; Staatsblad, I 820;
Verslagen van de hoofdcommissie; Van der Voordt Pieck, Statistiek van de provincie
Noord-Brabant 1842~ Van Tonderen, Beschouwing der kadastrale uitkomsten van
Friesland.
Toelichting: De polder- en dijklasten en de grondbelasting van 1820 konden aan de hand van
de bronnen voor de provincies Noord- en Zuid-Holland, Friesland, Gelderland en Noord-Brabant precies warden vastgesteld. Voor de andere provincies zijn de cijfers geschat, waarbij
mede de percentages van bijlage 3 zijn gebruikt.
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Bijlage 5: Het totale netto-inkomen van cultuurgrond (in 1.000 guldens) en
het netto-inkomen per hectare cultuurgrond (in guldens) in Nederlandse
provincies in 1820 en 1880
jaar

Noord-Holland
Zuid-Holland
Friesland
Zeeland
Utrecht

Groningen
Drente
Overijssel
Gelderland
Noord-Brabant
Limburg
Nederland

1820
1880
1820
1880
1820
1880
1820
1880
1820
1880
1820
1880
1820
1880
1820
1880
1820
1880
1820
1880
1845
1880
1820
1880

tot. netto-inkomen
cultuurgrond

netto-inkomen
per ha cultuurgrond

3.270
10.215
5.011
13.513
4.055
11.386
2.763
5.876
1.723
4.180
3.427
7.266
588
1.465
1.890
4.519
4.178
10.295
4.841
8. 668
2.599
3.468
34.346
80.852

Bron: Eigen berekeningen op basis van de cijfers van bijlage 3 en 4.

20,90
53,50
21 ,90
56,85
16,22
45 ,47
20,49
39,23
18,52
44,22
19,42
39,38
7,46
14,71
12,06
24,25
15,99
36, 11
19,46
31,82
22,56
28,09
18,05
38.97

x

Regionale verschillen in landbouwproduktiviteit en loonpeil in de Lage Landen aan het
begin van de negentiende eeuw. Een toetsing
van de Mokyr-hypothese
J.L. VAN ZANDEN

1. Inleiding

In de Lage Landen bestonden in de eerste helft van de negentiende eeuw
grote regionale verschillen in het loonpeil. Voor J. Mokyr waren deze loonverschillen de belangrijkste verklaringsgrond voor het grote verschil in het
verloop van het industrialisatieproces. De vroege en snelle industrialisatie in
Belgie verklaarde hij uit het lage loonpeil aldaar, de late en trage industriali1
satie in Nederland uit de hoge loonstandaard. Hoewel deze verklaring
sindsdien gekritiseerd en tenminste genuanceerd is door bijdragen van Kint
en Van der Voort, Bos en Griffiths, die onder meer wezen op de grote verschillen in het loonpeil binnen beide landen, is dit loonpeil een belangrijke
rol blijven spelen in het debat over de trage industrialisatie in de Noordelijke
2
Nederlanden.

J. Mokyr, Industrialization in the Low Countries, 1795-1850 (New Haven 1976); J. Mokyr,
'Capital, Labour and the Delay of the Industrial Revolution in the Netherlands' , Economisch- en
sociaal-historischjaarboek 38 ( 1975) 280-299.
2 Ph. Kint en R.C.W. van der Voort (1980), 'Economische groei en stagnatie in de Nederlanden
1800-1850', Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek, 43 ( 1980) 105-154; R.T. Griffiths, Industrial retardation in the Netherlands, 1830-1850 ('s-Gravenhage 1979) 39-84 en 185-189;
R.W.J.M. Bos, 'Factorprijzen, technologie en marktstructuur: de groei van de Nederlandse volkshuishouding 1815-1914', AAG Bijdragen, 22 ( 1979) 109-138.
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Over de verklaring van de regionale verschillen in het loonpeil lopen de
opvattingen vrij sterk uiteen. Mokyr benadrukte de verschillen in de landbouwproduktiviteit, maar liet deze verschillen als zodanig onverklaard. Doordat de (marginale) produktiviteit van de arbeid in de meer kapitaalintensieve
landbouw van Nederland hoger was dan in de meer arbeidsintensieve landbouw van Belgie, konden in de agrarische sector grote regionale loonverschillen bestaan, die vervolgens de verschillen in het loonpeil in de steden bepaalden, zo is in grote lijnen zijn redenering. Bovendien noemt hij als secundaire
factor de relatief grote omvang van de armenzorg in Nederland, die, doordat
arbeiders zich konden 'terugtrekken ' van de arbeidsmarkt, zorgde voor een
3
opwaartse druk op het loonpeil. Een andere interpretatie, onder meer verwoord door Griffiths en De Meere, verbindt de verschillen in het loonpeil met
regionale verschillen in de kosten van levensonderhoud. 4 Door de druk van
indirecte belastingen en antler factoren - onder andere de broodzettingspolitiek van de stedelijke overheden - waren de kosten van levensonderhoud in
Holland aanzienlijk hoger dan elders. Elders heb ik aangetoond dat de verschillen in de nominale lonen binnen de Lage Landen rond 1820 grotendeels
teniet werden gedaan door regionale verschillen in de prijs van het basisvoedsel, het roggebrood.5
Met een schuin oog naar het eerste debat over de trage industrialisatie in de
Noordelijke Nederlanden, richt deze bijdrage zich op dit tweede debat. De
hypothese van Mokyr omtrent de relatie tussen de landbouwproduktiviteit en
de loonhoogte in de landbouw en de nijverheid wordt getoetst, gebruik makend
van recent onderzoek op het gebied van de Nederlandse en Belgische landbouwgeschiedenis (par. 4). Dit onderzoek maakt het mogelijk de regionale
verschillen in landbouwproduktiviteit voor de Franse periode (1812113) vrij
nauwkeurig in kaart te brengen en de factoren achter de regionale verschillen
in de landbouwproduktiviteit te analyseren (par. 3). De methode die daarbij
gebruikt wordt, is die van de regressie-analyse. Deze methode maakt het mogel ijke statistische verbanden tussen variabelen op te sporen, de sterkte van
dit verband te kwantificeren en de kans dat het geconstateerde verband veroorzaakt wordt door toeval te bepalen . Daarvoor is het echter nodig dat men
over voldoende waarnemingen beschikt; door nu gegevens van alle Neder-

3 Ibidem, 292-4.
4 J.M.M. de Meere, 'Daglonen in Nederland en Belgie in 1819 - een aanvulling', Tijdschrift
voor sociale geschiedenis, 6 ( 1980) 357-385; R.T. Griffiths, Industrial retardation in the Netherlands, I 830-1850 (' s-Gravenhage 1979) 58-60.
5 J.L. van Zanden, Arbeid tijdens het handelskapitalisme (Bergen 1991 ) 135-149.
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landse en Belgische provincies te verzamelen en in de regressie-analyse te
6
betrekken, is in grote lijnen aan deze voorwaarde voldaan. Eerst wordt echter
de databank waarop dit onderzoek is gebaseerd beschreven .

2. De data-bank
De basis voor de reconstructie van de landbouwproduktiviteit in de 11 provincies van Nederland en de 9 provincies van Belgie zijn de in de Franse tijd
verzamelde statistieken omtrent de produktie van de akkerbouw en de omvang van de veestapel, verwerkt en gepresenteerd in de dissertaties van
Goossens en Van Zanden .7 Mijn schattingen zijn aangepast om die zoveel
mogelijk vergelijkbaar te maken met die van Goossens; bovendien heb ik
aanvullend onderzoek gedaan voor de provincies Utrecht, Noord-Brabant en
Limburg.8
We volgen de berekening van Goossens van de netto-output: de bruto-output
minus het verbruik van grond- en hulpstoffen . Het beginpunt van deze berekeningen zijn gegevens van de omvang van het Jandbouwareaal en van de
veestapel. Deze zijn als volgt geschat:
- Goossens gebruikt de schatting van het landbouwareaal uit de tellingen
van 1812113; voor Nederland ben ik daarentegen uitgegaan van de gegevens
van bet kadaster van ca. 1825, gecorrigeerd voor een geschatte toename van
bet areaal tussen 18 I 0 en 1825 ;
- Goossens heeft de resultaten van de veetellingen van I 8 I 2/13 herschat op
grond van gegevens over de hoeveelheden beschikbaar veevoer; voor Nederland kon worden uitgegaan van de beschikbare (relatief betrouwbare)
veetellingen van 1807, 1812/13 en I 815 .

6 In dit verband kan ni et uiteengezet worden hoe regressie-analyse werkt; daarvoor moet verwezen worden naar de beschikbare literatuur, bijvoorbeeld J. Th. Lindblad, Statistiek voor histo rici
(Muiderberg 1984).
7 M. Goossens, The economic development of Belgian agriculture 1812-1846, a regional perspective (Leuven 1993); J .L. van Zanden, De economische ontwikkeling van de Nederlandse landbouw in de negentiende eeuw 1800-1914 (Wageningen 1985).
8 De bronnen betroffen de resultaten van de enquetes uit de Franse periode die mij voor Limburg
door Goossens ter beschikking werden gesteld - deze waren overigens ten dele al gepubliceerd
in J.C.G.M. Jansen, 'Agrarische vernieuwingen in een revolutionair tijdperk, 1750-1815 ', in:
J.F.R.Philips e.a. (red.), Geschiedenis van de la ndbouw in Limburg (Assen 1965) 55-84; voor
Utrecht bevinden in R.A.Noord-Holland, Dep. Bestuur Zuiderzee 1811-14 no. 524, 529, 534 en
Arrondissementen 1811 - 15 no. 158, 389 en 839; de gegevens voor het Arrondissement Breda werden gevonden in Archives Nationales te Parijs, Fl 1/472.
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Het is mijns inziens geen toeval dat de statistieken van het akkerbouwareaal
voor Belgie in 1812/13 redelijk betrouwbaar zijn en die van de veestapel niet,
en dat in Nederland de situatie juist omgekeerd is: de veetellingen zijn redelijk
betrouwbaar, de statistieken van het landbouwareaal van 1812113 zijn dat niet.
Dit houdt verband met andere tradities op het gebied van statistiek en belastingheffing en met verschillen in het landbouwsysteem. Het gevolg van deze
verschillen in de schattingsmethodiek is mogelijk dat de Belgische landbouwproduktie door geen gebruik te maken van de over het algemeen hogere cijfers
van het landbouwareaal uit het kadaster in vergelijking met de Nederlandse
aan de !age kant is - Goossens spreekt zelf over een onderschatting met ca
5%.
De bruto-output van de akkerbouw is vervolgens geraamd op grond van de
gegevens over het gebruik van het bouwland - de arealen bezaaid en beplant
met de verschillende gewassen - en de oogstopbrengsten uit 1812 (Belgie)
en 1812113 (Nederland). 9 Buiten beschouwing zijn gelaten: veevoedergewassen, peulvruchten (oorspronkelijk wet door Van Zanden meegerekend) en enkele kleinere nijverheidsgewassen (hennep en cichorei en voor Nederland ook
hop) . De produktie van de bosbouw en van de tuinbouw is niet in de schattingen opgenomen. De schattingen van Goossens en Van Zanden van de brutooutput van de veehouderij zijn grotendeels overgenomen . Belangrijk verschil
tussen beider schattingsmethoden is dat de produktie per dier in Nederland per
provincie apart geraamd is - bijvoorbeeld de melkgift in N-Holland (2400
liter) was veel hoger dan in Overijssel (1000 liter) - terwijl Goossens voor
Belgie slechts in beperkte mate rekening houdt met deze regionale verschillen.
De aangroei van de veestapel - een dee! van de output die Goossens mijns
inziens veel te hoog raamt 10 - is buiten beschouwing gelaten; alleen de paardenproduktie is geschat als een-derde van het totaal aantal paarden jonger dan
drie jaar.
Het intermediair gebruik is als vol gt geschat. De hoeveelheden gebruikt zaaizaad zijn ontleend aan de Franse statistieken. Bij de schatting van het verbruik

9 Voor enkele Nederlandse provincies ontbreken cijfers voor 1812 en is daarom gebruik gemaakt van de schattingen van l 813; dat beide jaren overigens redelijke tot goede oogstjaren waren,
kan worden opgemaakt uit de vergelijking tussen de opgaven van ' yield ratio in een normaal jaar'
en de 'yield ratio in 1812 of 1813 '.
10 Goossens schat de netto-aangroei van de veestapel als het aantal veulens, kal veren, biggen
en lammeren dat in !even werd gehouden, zonder rekening te houden met verlies door slacht of
export; de netto-aangroei van de stapel komt hierdoor in 18 l 2 uit op 21 % van de rundveestapel,
19% van het aantal varkens en 24% van het aantal schapen, wat natuurlijk veel te hoog is (vgl.
Goossens, The economic development, 133-5 , 146).
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van veevoer zijn de ramingen van Goossens gebruikt: 7% van de gerst, I 0%
van de boekweit en 50% van de aardappelen werden vervoederd, alsmede I 0%
van de melkproduktie. Met uitzondering van dit laatste getal, zijn deze schatting voor Nederland mijns inziens aan de lage kant, maar betere zijn niet voorhanden. De netto-output van haver is door Goossens per provincie geschat via
het verbruik van niet-landbouwpaarden, dat per paard op 40 hi. wordt geraamd. Voor Nederland is dit ook als uitgangspunt genomen, maar omdat er
een omvangrijke export van haver bestond en enkele provincies een netto-tekort aan haver hadden - het haververbruik van stadspaarden was groter dan
de provinciale produktie - moesten deze schattingen aangepast worden. 11
Het geheel overziend meen ik dat de Belgische cijfers in vergelijking met de
Nederlandse aan de lage kant zijn, vooral omdat niet gebruik is gemaakt van
de kadastrale areaalgegevens; om dit te corrigeren is de Belgische netto-output
tenslotte met 5% verhoogd.
De inputs landbouwareaal en veestapel zijn overgenomen uit de studies van
Goossens en Van Zanden. De arbeidsinput van Goossens van 1812 is omgezet
in 'arbeidsjaren' die vergelijkbaar zijn met de schattingen van de arbeidsinput
Van Zanden via de factor 300 arbeidsdagen = 1 arbeidsjaar. Tenslotte zijn de
outputprijzen ontleend aan Goossens -alle gepresenteerde resultaten zijn dus
berekend in francs van 1812. Berekeningen met de Nederlandse prijzen van
1805/14 van Van Zanden leverden overigens vrijwel identieke resultaten op.

3. Regionale verschillen in landbouwproduktiviteit
De opgebouwde databank maakt het mogelijk de regionale verschillen in de
produktiviteit van de landbouw in kaart te brengen. Grafiek 1 brengt de belangrijkste resultaten in beeld. In grote lijnen kunnen drie regio's onderscheiden worden:

J J Drie provincies hadden een groot produktiesurplus aan haver- de bruto-output was veel groter
dan het verbruik door stadspaarden - nl. Groningen (71 J .000 hi), Friesland (188.000 hi) en NoordBrabant (388.000 hi.). De Nederlandse uitvoer, die vermoedelijk geheel uit het noorden van het
land afkomstig was, bedroeg ca 555.000 hi, het tekort van Utrecht en N-Holland samen ca 180.000
hi; bij de overige provincies waren produktie en verbruik, als rekening wordt gehouden met het
verbruik van landbouwpaarden, globaal in evenwicht. De uitvoer is toegerekend aan Groningen
(90%) en Friesland (I 0%); aangenomen is verder dat het tekort van N-Holland en Utrecht door
Noord-Brabant is geleverd. Door hetontbreken van cijfers over het aantal stadspaarden in Limburg
is de netto-output van deze provincie apart geschat; de gegevens over het aantal stadspaarden in
1807 zijn ontleend aan I.J.A. Gogel, Memorien en corresporuientien (Amsterdam 1844).
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- de Nederlandse kustprovincies en Utrecht vallen op door een zeer hoge arbeidsprodukti viteit in combinatie met een gemiddelde produktie per hectare;
in Zeeland is de produktiviteit het hoogst, maar de andere kustprovincies
doen daar niet veel voor onder.
- Belgie en Zuid-Nederland (Noord-Brabant en Limburg) vormen globaal
een gebied met een arbeidsproduktiviteit van ca 600 francs per arbeidsjaar
12
en een relatief hoge produktie per ha; de provincies Henegouwen en Luik
springen eruit door hun relatief hoge arbeidsproduktiviteit; Oost-Vlaanderen
valt op door de extreem hoge grondproduktiviteit.
- Oost-Nederland heeft een gemiddelde arbeidsproduktiviteit maar een !age
grondproduktiviteit; dit is daardoor het gebied met de laagste totale produktiviteit; de verschillen met Noord-Brabant, Limburg en Neufchateau zijn
overigens niet groot.
Grafiek I. Arbeidsproduktiviteit (PAR) en produktie per hectare ( PHA) in de twintig
provincies van de Lage Landen (in francs van 1812)
Legenda:
1. Groningen
2. Friesland
3. Drenthe
4. Overijssel
5. Gelderland
6. Utrecht
7. Noord-Holland
8. Zuid-Holland
9. Zeeland
10. Noord-Brabant
11 . Ned. Limburg
12. Antwerpen
13. Brabant
14. Belg. Limburg
15. Oost-Vlaanderen
16. West-Vlaanderen
17. Henegou wen
18. Luik
19. Namen
20. Neufchateau
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12 Het schept mogelijk enig vertrouwen in deze poging tot intemationale vergelijking dat de
verschillen tussen Nederlands en Belgisch Limburg en Noord-Brabant gering zijn, wat op grond
van de kwalitatieve informati e over de landbouw in dit gebied verwacht mocht worden.
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In het kader van dit artikel kan slechts een eerste poging gedaan worden deze
opvallende verschillen te verklaren. Een factor die daartoe eerst onderzocht
zal worden, is de kwaliteit van de landbouwgrond. Het is evident dater binnen
de Lage Landen grote verschillen bestonden in de kwaliteit van het bouw- en
weiland, verschillen die ten dele veroorzaakt werden door de grondsoort klei en leem/loss versus zand - en ten dele samenhingen met de mate waarin
er in het verleden was gei'nvesteerd in de verbetering van de bodemgesteldheid
13
(bijvoorbeeld door bemaling, afwatering en bemesting). Verschillen in de
pachtprijzen kunnen een eerste aanwijzing voor verschillen in de kwaliteit van
de landbouwgrond zijn, maar de pachtprijzen worden natuurlijk ook bei'nvloed
door de relatieve schaarste van de landbouwgrond veroorzaakt door verschillen in de bevol~ingsdruk. In grafiek 2 is de relatie tussen de (logaritme van
de) omgekeerde bevolkingsdruk - de land/man ratio - en de (logaritme van
de) relatieve pachtprijs - het aantal dagen dat een landarbeider moet werken
om een ha landbouwgrond te pachten - voor alle 20 provincies voor 1846
(Belgie) of 1850 (Nederland) is beeld gebracht. 14 Het min of meer rechtlijnige
verband dat volgens de neo-klassieke theorie tussen deze grootheden moet
bestaan, is inderdaad aanwezig, maar er zijn talrijke afwijkingen van deze
'regressielijn'. Deze afwijkingen vertonen een vrij duidelijk relatie met de
kwaliteit van de grond, zoals verwacht mag worden: de zandgebieden (Drenthe, Overijssel, N-Brabant, Limburg en Vlaanderen) zitten vrijwel steeds onder de Iijn - de relatieve pachtprijs is daar dus naar verhouding laag - en de
klei- en leemprovincies (Friesland, Zeeland, Henegouwen) zitten erboven.

13 J.L. van Zanden, 'De prijs van de vooruitgang?', Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek, 51 (1988) 80-92.
14 Omdat het relatieve prijzen betreft, maakt het vermoedelijk niet zoveel uit dat de Belgische
en Nederlandse cijfers op andere jaren betrekking hebben; voor de bronnen zie de appendix.
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Grafiek 2. Het verband tussen de (logaritme van de) de land/man ratio (LLM) en de
(logaritme van de) relatieve pachtprijs (LRPCH) voor de 20 provincies in 1846
(Belgie) of 1850 (Nederland)
Legenda:
1. Groningen
2. Friesland
3. Drenthe
4. Overijssel
5. Gelderland
6 . Utrecht
7. Noord-Holland
8. Zuid-Holland
9. Zeeland
10. Noord-Brabant
I 1. Ned. Limburg
12. Antwerpen
13. Brabant
14. Belg. Limburg
15. Oost-Vlaanderen
16. West-Vlaanderen
17. Henegouwen
18. Luik
19. Namen
20. Neufchateau
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Langs deze weg kunnen de verschillen in de kwaliteit van de grond geschat
warden. De regressielijn die het verband weergeeft tussen de relatieve
pachtprijs en de land/man ratio is geschat. De hellingshoek van deze lijn
correspondeert met de substitutie-elasticiteit van arbeid versus kapitaal; deze
15
blijkt iets meer dan .50 te zijn.
Het residue van een bepaalde provincie ten opzichte van deze regressielijn is
vervolgens ge'interpreteerd als een indicator van de relatieve kwaliteit van de
landbouwgrond. Bijvoorbeeld: Drente krijgt een waarde -.70 en Zeeland een
waarde van .39. De indicator voor de kwaliteit van de landbouwgrond geeft

15 Resultaat (logaritmische vorm):
RPacht = 4.62 -.513 land R2=.37 F=I0.4
(18.96) (3 .23)
(t-waarden).
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dus aan in welke mate de pachtprijs in de provincie onder of boven het 'gemiddelde' niveau ligt, rekening houdend met de invloed van de bevolkingsdruk op deze pachtprijs.
Gepoogd is nu het regionale niveau van de arbeidsproduktiviteit (par) in de
landbouw middels regressieanalyse te verklaren uit de volgende 'aanbods16
factoren':
- de kwaliteit van de landbouwgrond, geschat zoals in het voorgaande is geschetst (kwal);
- de land/man ratio: het aantal ha landbouwgrond per arbeidsjaar (land);
- het aantal grootvee-eenheden per arbeidsjaar, een maatstaf voor de kapitaalrijkdom van de landbouw (gve).
Alie waarden zijn in logaritmen getransformeerd omdat we ge'interesseerd
zijn in de invloed van relatieve veranderingen in bepaalde variabelen op de
relatieve verschillen in de arbeidsproduktiviteit.
Een probleem is de multicollineariteit tussen land en gve (r= .88), waardoor
het opnemen van beide variabelen in een vergelijking tot verkeerde schattingsresultaten leidt. In de Lage Landen bleek het aantal grootvee-eenheden per ha
landbouwgrond bijna niet te varieren, waardoor regionale verschillen in het
aantal ha landbouwgrond per arbeider haast identiek waren aan de regionale
verschillen in het aantal grootvee-eenheden per arbeider. Steeds is daarom, op
grond van het criterium welke variabele het meest bijdroeg aan de verklaring
van de variantie in par, gekozen of land of gve in de regressie op te nemen.
Voor de 20 provincies leverde dit de volgende vergelijkingen op:
2

par= 5.73 +.610 land +.522 kwal R =.74 F=27.7
(39.49) (6.43)
(3.73)
2
par= 3.15 +.583 gve +.735 kwal R =.73 F=26.3
(5.67) (6.26)
(5.01)
(t-waarden)

(1)

(2)

16 In de analyse is ook de invloed van de urbanisatiegraad, een indicator voor de omvang van
de regionale markt en de vraag naar produkten van de landbouw, opgenomen, maar de invloed
van deze factor was steeds verwaarloosbaar gering;de oorzaak hiervan is dat enkele provincies
een geringe urbanisatiegraad combineerden met een hoge arbeidsproduktiviteit (Friesland, Groningen en Zeeland), omdat men of voor de buitenlandse markt of voor de Hollandse mark! werkte.
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De variantie in par wordt op een bevredigende manier verklaard door de
kwaliteit van de landbouwgrond en de land/man ratio en/of het aantal grootvee-eenheden per arbeider in de landbouw.
Aanvullend is de hypothese getoetst dat de Iandbouw in de 5 Nederlandse
kustprovincies en Utrecht fundamenteel afweek van die in de rest van de Lage
Landen, wat blijkt uiteen structureel hoger niveau van dearbeidsproduktiviteit
aldaar, dat niet verklaard kan worden uit de kwaliteit en de kwantiteit van de
inputs. Deze hypo these is getoetst door een dummy (d) voor deze 6 provincies
in vergelijking (1) op te nemen.
De resultaten hiervan zijn:
par= 6.14 +.223 land +.206 kwal +.540 d R2=.93 F=91.8
(2.50)
(7.24)
(67 .04)(3.12)

(3)

par= 6.41 +.741 d R2=.90 F=l71.8
(206.97)(13.I 1)

(4)

De dummy voor de kustprovincies neemt een zeer groot deel van de verklaring van de variantie in par voor zijn rekening en verklaart alleen al 90%
van de variantie! De andere variabelen blijven echter een significante bijdrage leveren aan de verklaring van par, gezien de t-waarden.
Tenslotte zijn, gezien dit resultaat, de verschillen in par voor de 14 niet-kustprovincies apart geanalyseerd:
par= 6.13 +.226 land +. 196 kwal R2=.32 F=4.0 (n=l4)
(56.74)(2.66)
(2.00)
2

par= 4.99 +.248 gve +.287 kwal R =.45 F=6.3 (n=14)
(1 I .90)(3 .39)
(2.88)

(5)

(6)

De verschillen in de arbeidsproduktiviteit in de 14 niet-kustprovincies kunnen dus ten dele - de R2 is nu veel lager - verklaard worden uit verschillen in de veedichtheid en de kwaliteit van de grond; de land/man ratio doet
het hier minder goed als de veedichtheid.
Resumerend toont deze analyse aan dat de regionale verschillen in de arbeidsprodukti viteit in de landbouw gedeeltelijk door verschillen in kwantiteit
en de kwaliteit van andere aanbodsfactoren - grond en veestapel- verklaard
kunnen worden, maar dat de grote kloof die er tussen de Nederlandse kustprovincies en de rest van de Lage Landen op dit gebied gaapt, niet afdoende op
deze manier geduid wordt.
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4. Regionale verschillen in bet loonpeil

In deze paragraaf wordt getracht de regionale verschillen in het loonpeil te
verklaren . De volgende datasets van het loonpeil zijn daartoe gebruikt: 17
- de gemiddelde zomerdaglonen van volwassen arbeiders in de landbouw in
1819 (II) ontleend aan De Meere;
- Priester heeft laten zien dat het door De Meere genoemde loon voor Groningen (65 cent) aan de lage kant is; in het dataset Ip heb ik het door De
Meere gebruikte Groningse zomerdagloon in de landbouw vervangen door
de schatting van Priester (75 .8 cent);
- de gemiddelde daglonen in de industrie in 1819 volgens Mokyr (Im);
- de gemiddelde daglonen in de industrie in 1819 volgens Kint en Van der
Voort (lk).
De verklarende variabelen kunnen direct ontleend worden aan het in de inleiding genoemde debat over de oorzaken van de regionale loonverschillen.
Dit zijn:
- de arbeidsproduktiviteit in de landbouw in 1812 (par);
- de bevolkingsdruk in de landbouw in 1812; om consistent te zijn met de
vorige paragraaf heb ik daartoe dezelfde variabele (land) gebruikt, die het
aantal ha per arbeider vertegenwoordigt;
- de uitgaven per hoofd van de bevolking aan armenzorg in 1827, ontleend
aan Mokyr (arm) (in guldens);
- de gemiddelde prijs van ongebuild roggebrood in 1825 (br), een indicator
van de kosten van levensonderhoud (in centen per kg).
De eerste drie variabelen komen voort uit de hypothese van Mokyr, de vierde
variabele is genoemd door De Meere en anderen.
De berekeningen zijn uitgevoerd voor maximaal 18 provincies. Nederlands
en Belgisch Limburg zijn samengenomen omdat de loonstatistieken alleen
gegevens voor de ongedeelde provincie vermelden. Luxemburg is buiten beschouwing gelaten omdat alleen voor een beperkt dee I, Neufchateau, gegevens
over de landbouwproduktiviteit beschikbaar zijn. De vergelijking tussen de
verschillende provincies van 1819 en de (Franse) departementen van 1812 is
niet geheel zuiver, maar de belangrijkste onzuiverheden zijn al bij het schatten
van de landbouwproduktiviteit gecorrigeerd (bijvoorbeeld Zeeuws-Vlaanderen is bij Zeeland en de Baronie van Breda bij Noord-Brabant genomen). De
roggebroodprijzen zijn slechts van 16 provincies beschikbaar - Friesland en

17 Voor de bronnen: zie appendix.
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Drenthe ontbreken in deze bron - zodat alle schattingen waarin deze variabele is opgenomen op een nog kleinere 'steekproef' zijn gebaseerd.
Over de verschillen tussen de schattingen van de lonen in de industrie van
Mokyr en die van Kint en Yan der Yoort het volgende. Regionale verschillen
in het gemiddeld verdiende loon laten zich verklaren uit (1) verschillen in het
loonpeil in 'enge' zin - voor hetzelfde werk wordt een hoger of lager loon
betaald - en (2) verschillen in de structuur van de werkgelegenheid - in een
bepaalde regio is hoger oflager betaald werk oververtegenwoordigd. De schattingen van Mokyr zijn onzuiver in die zin dat het resultaat van beide effecten
gemeten wordt. Kint en Yan der Yoort hebben daarentegen gepoogd door het
elimineren van sectoren waarin extreem hoge en extreem lage lonen verdiend
worden - veenarbeid en huisnijverheid resp. - de verschillen in het loonpeil
in 'enge' zin te meten . 18 Mijns inziens verliezen de cijfers van Mokyr hierdoor
niet aan betekenis; het is immers van belang dat er in Ylaanderen wel een
omvangrijk aanbod van laagbetaalde arbeid in de huisnijverheid bestond en in
bijvoorbeeld Holland niet (of in veel mindere mate). Yoor de verklaring van
het industrialisatieproces was de structuur van het arbeidsaanbod misschien
wel minstens zo belangrijk als het loonpeil in 'enge' zin.
Net als in de vorige paragraaf zijn alle variabelen in logaritmen getransformeerd en worden in het vervolg alleen de beste regressievergelijkingen opgenomen en besproken; variabelen die niet genoemd worden, droegen dus niet
aan de verklaring van de variantie van II, Ip, Im en lk. De regressieanalyse van
de Ioonverschillen in de landbouw leverde een duidelijk resultaat op:
11 = 2.68 + 0.552 par R 2=.54 F=2 l .2
(3.36) (4.61)
2

Ip= 2.47 + 0.585 par R =.59 F=25.1
(3.19) (5.01)

(7)

(8)

De loonverschillen in de landbouw werden alleen verklaard door de regionale verschillen in de arbeidsproduktiviteit in de landbouw; toevoeging van
andere variabelen leverde geen betere resultaten op. Het dankzij het onderzoek van Priester gecorrigeerde dataset (Ip) correleerde net iets beter met de
arbeidsproduktiviteit dan de ongecorrigeerde (11). Yolgens deze vergelijkingen leidt een toename van de arbeidsproduktiviteit met I 0% tot een stijging
van het loon in de landbouw met iets minder dan bijna 6%.

18 Kint en Van der Voort, 'Economi sche groei', 122-33.
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lets complexer is de verklaring van de verschillen in het loon in de industrie.
Met de door Kint en Van der Voort geschatte lonen werden de volgende resultaten behaald:
2

lk = 2.20 +.108 arm +.586 br R =.61 F=l2.9
(1.88) (l.54)
(2.77)
2

lk = 1.42 +.792 br R =.60 F=2 l .3
(1.29) (4.62)

(9)

(10)

2

lk = 4.28 +.335 par R =.47F=12.1
(7 .67) (4.00)

(11)

Verschillen in het industrieel loonpeil laten zich het best verklaren uit verschillen in de broodprijs. De omvang van de armenzorg heeft daarbij een
marginale invloed. Beide variabelen oefenen daarentegen geen significante
invloed uit op het loon in de landbouw. Een stijging van de broodprijs met
10% leidt volgens (10) tot een stijging van het loonpeil met bijna 8%. Maar
ook een correlatie met de arbeidsproduktiviteit in de landbouw is aanwezig.
Als we deze drie verklarende variabelen samenvoegen, dan valt de invloed
van de arbeidsproduktiviteit echter weg. Op theoretische gronden is verdedigbaar dat de invloed van arbeidsproduktiviteit in de landbouw op het
loonniveau in de industrie via het loonniveau in de landbouw loopt. Opname
van de variabele Ip of II in vergelijking (I 0) verbeterde de verklaring van lk
echter niet. Omdat daarmee een theoretische onderbouwing van (11) ontbreekt, biedt vergelijking (IO) zonder meer de beste verklaring van verschillen in het loonniveau in de industrie.
De regionale verschillen in de lonen in de landbouw en die in de industrie
volgens Kint en Van der Voort kunnen dus vrij eenduidig verklaard worden
uit resp. verschillen in de landbouwproduktiviteit en in de broodprijs. Het
beeld wordt nog iets ingewikkelder bij de verklaring van de lonen in de industrie volgens Mokyr:
2

Im= -.29 +.221 land +.998 br R =.77 F=26.0
(.16) (1.84)
(3.33)
2

Im= 4.18 +.291 land +.278 par R =.63F=15 .5
(4 .32) (2. 19)
( 1.67)

(12)

(13)

De beste verklaring wordt gegeven door de broodprijs en het aantal hectaren
dat per arbeider in de landbouw beschikbaar is (land), een variabele die bij
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voorgaande pogingen om de verschillen in de regionale lonen te verklaren
geen of een theoretisch onmogelijke (namelijk negatieve) invloed op het
loonpeil uitoefende. Uit beide regressievergelijkingen kan opgemaakt worden dat naarmate de bevolkingsdruk toeneemt het loon in de industrie daalt.
Ook hier werd geen significante invloed van de lonen in de landbouw noch
van de uitkeringen aan armenzorg gevonden. Net als bij de verklaring van lk
kan de arbeidsproduktiviteit in de landbouw de broodprijs ten dele vervangen als verklarende variabele - beide tegelijk in de verklaring opgenomen
leidt echter niet tot betere resulaten. Maar ook hier moet op empirische en
theoretische gronden (12) gereprefeerd worden boven (13).

5. Conclusie

Afsluitend kunnen een paar voorlopige conclusies getrokken worden. Het
onderzoek naar de regionale verschillen in de arbeidsproduktiviteit in de
landbouw liet zien dat deze vooral samenhing met de kwaliteit van de grond
en de kwantiteit aan produktiemiddelen (grond en vee) die per arbeider beschikbaar is. Een negatieve conclusie is dat we er niet in geslaagd zijn de urbanisatiegraad - en daarmee de factor 'vraag naar landbouwprodukten' in het verklaringsmodel te integreren; experimenten met de urbanisatiegraad
waren niet succesvol.
De pogingen regionale verschillen in het loonpeil te verklaren, leverden in
de eerste plaats het inzicht op dat niet kan worden gesproken over een arbeidsmarkt waar een loonniveau geldt, zoals Mokyr en anderen in feite hebben
gedaan. 19 Op de verschillende arbeidsmarkten - in de landbouw, de nijverheid en de rurale huisnijverheid - werd het loonpeil door verschillende factoren bepaald. De hier aangebrachte indeling is bovendien nog zeer grof en
verdient nadere verfijning.
Voor de landbouw is aannemelijk gemaakt dat de loonhoogte wordt bepaald
door de arbeidsproduktiviteit in deze sector; op dit punt stemt dit onderzoek
overeen met de hypothese van Mokyr. De loonhoogte in de industrie in enge
zin hangt daarentegen nauw samen met de broodprijs; dit bevestigt de hypothese van De Meere en anderen op dit punt en lijkt de hypothese van Mok yr
te falsificeren. Het gemiddelde in de industrie verdiende loon wordt vervolgens nog beinvloed door onder andere de omvang van en het loonpeil in de
huisnijverheid - geconcentreerd in gebieden met een hoge bevolkingsdruk

19 Dit werd al vastgesteld door De Meere, 'Daglonen' 360 e.v.
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- langs welke weg de bevolkingsdruk ook invloed uitoefent op het gerniddeld
verdiende loon. De omvang van de armenzorg bleek geen significante invloed
op het loonpeil uit te oefenen, wat in overeenstemming lijkt te zijn met de
resulaten van het onderzoek dat sinds het verschijnen van het boek van Mokyr
naar de praktijk van de armenzorg is uitgevoerd. 20

20 Vgl. M. van Leeuwen, Bijstand in Amsterdam ca. 1800-1850: armenzorg als beheersingsen overlevingsstrategie (Zwolle 1992).
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Appendix: Oorspronkelijke data voor regressievergelijkingen

Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelder land
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Ned. Limburg
Antwerpen
Brabant
Belg. Limburg
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Henegouwen
Luik
Namen
Neufchateau

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(t)

1278
1314
686
535
700
1173
11 8 1
1256
1433
562
605
551
568
575
543
539
732
786
545
614

39
43
18
32
49
39
49
44
57
52
42
57
87
59
84

7.7
8.8
7.4
5.5
5.5
6 .8
6.1
5.9
6.6
4.0
3.3
2.5
2.8
3.4
1.7
2.2
3.2
3.9
3.4
4.3

.09
.26
-.70
-.28
.14
.03
.20
.08
.39
.04
-.27

6.08

6.3
7.1
7.1
4.6
3.7
6.5
6.6
6.0
3.7
3.0
2.7
2.6
2.3
2.7
1.5
1.9
2.6
4.7
3.9
6.8

64
77
67
35
28

-. II

.38
.09
.08
-.05
.32
.29
-.46
-.53

5.67
7.33
7.08
8.00
7.67
7.92
5.50
5.17
5.08
6.00
5.17
4.50
5.09
6.42
6.00
7.18
8.75

(a) Arbeidsproduktiviteit in francs van 1812; bronnen: Goossens, Economic Development en
Van Zanden, De economische ontwikkeling (voor verdere uitleg zie paragraaf 2).
(b) Pacht per ha gedeeld door het zomerdagloon van een mannelijke arbeider in 1846 (Belgie)
of 1850 (Nederland); bronnen: Statistique de la Belgique. Agriculture. Recensement general (15 octobre 1846). Bruxelles, 1850; Van Zanden, Economische ontwikkeling, 126.
(c) Aantal ha landbouwgrond per arbeider in de landbouw in 1812; bronnen: zie (a).
(d) Geschatte kwaliteit van de landbouwgrond; voor berekening zie tekst (en noot 15).
(e) Prijs van een kilo roggebrood in 1825 (in centen); bron: ARA, Archief Binnenlandse zaken, Binnenlands bestuur B, 1824-29, no. 1365.
(t) Grootvee-eenheden per arbeider in de landbouw in 1812; bronnen: zie (a).
Overige data: lonen landbouw uit De Meere, 'Daglonen' , 358 (rij IX); aangevuld met P. Priester, De economische ontwikkeling van de landbouw in Groningen 1800-1910 (Wageningen
1991) 187; lonen Kint e n Van der Voo11 uit Kint en Van der Voort. 'Economi sche groei', 132;
lonen Mokyr en uitgaven aan armenzorg per capita uit Mok yr. 'Capital ', 293, 296.

XI

IJzerfabrikanten en industriepolitiek onder
koning Willem I: de enquete van 1828
B. GALES EN R. FREMDLING

De overgang van de traditionele, op houtskool gebaseerde technieken naar
een technologie om ijzer te produceren met behulp van steenkolen was een
cruciaal onderdeel van de industriele revolutie. Belgie was een van de eerste
streken in Europa die met succes het Britse model overnam. In de ijzerindustrie bestond de 'Engelsche methode' uit het gebruik van cokes bij het
smelten van ijzererts in grote hoogovens, de integratie van het smelten met
de verdere bewerking van ruwijzer en de verplaatsing van bedrijven naar
streken waar men steenkolen won. Wij richten ons hier vooral op de eerste
produktiefase, de vervaardiging van ruwijzer, en niet op de verdere bewerkingen en daarmee verbonden innovaties, zoals de introductie van het pud1
del- en walsproces bij het vervaardigen van smeedijzer.
In dit artikel willen wij een enquete uit 1828 presenteren 'wegens de situatie
en de hoedanigheid der mijnen en usines in ieder district'. We bespreken de
in beweging gebrachte overheidsmachinerie en de houding van de geenqueteerde ondernemers. We zullen de produktie van ruwijzer in de zuidelijke
Nederlanden berekenen en het resultaat confronteren met eerder gemaakte
ramingen. Het belang van het moderne, 'Engelse' dee! van de nijverheid komt
aan de orde evenals de vraag hoe traditioneel het oude was. De beschrijving
en evaluatie van de enquete staan centraal in de volgende pagina' s. De enquete
van 1828 hoorde bij een industriepolitiek, die niet lang daarna ten einde kwam .
Aan een slotaccoord gaat de ouverture vooraf. Wij zullen dan ook eerst de
Zie vooreen korte uiteenzetting over de techniek, o.a.: R. Fremdling, Technologischer Wandel
und lnternationaler Handel im 18. und 19. Jahrhundert. Die Eisenindustrien in GrojJbritannien,
Belgien, Frankreich und Deutsch/and (Berlin, 1986), 16-18, 25-44.

288

NEHA-JAARBOEK 1994

genese van de overheidsbemoeienis schetsen. Aan het eind van het artikel
. willen wij de kloof laten zien tussen de ambitieuze verwachtingen en de mede
door de enquete zichtbaar gemaakte uitkomst. Wat was er terechtgekomen van
de inspanningen en welke consequenties verbonden leidende ambtenaren daar
aan?

1. Overheid en ijzerindustrie
Ruim voor 1800 voorspelden kenners met grote stelligheid, dat de Britse
ijzerindustrie de andere landen een beeld voorhield van hun nabije toekomst. G. Jars, die in 1764 op kosten van de Franse overheid naar de Midlands vertrok, was de eerste in een stoet van bedevaartgangers. Na terugkeer
uit het beloofde land, predikten allen enthousiast het evangelie. Jars verkondigde voorts zelf experimenteel aangetoond te hebben hoe nabij de heme!
was. Ook op het continent zouden de materiaalkosten van een hoogoven gestookt met cokes een kwart geringer zijn dan die van een houtskoolhoogoven. IJverig herhaalde hij zijn proeven in meerdere Franse regio 's. In 1768
werd zo'n poging in (Oostenrijks) Belgie gewaagd, in de omgeving van
Luik een jaar later. Incidenteel bleef men tot na 1810 proeven nemen, maar
de nadelen telden bij de pionierende hoogovenmeesters zwaarder dan de
2
voordelen en het effect op de praktijk binnen de bedrijven was gering.
Daarentegen nam de aantrekkingskracht van het Britse model des te meer

2

G. Jars, Voyages metallurgiques ou recherches et observations sur Les mines et forges defer,
la fabrication de l'acier, celle du fer-blanc, et plusieurs mines de charbon de terre,faites depuis
l'ann 1757 jusques et compris 1769 en Allemagne, Suede, Norwege, Angleterre et Ecosse suivies
d'un Memoire sur la circulation de L'air dans Les mines et d'une Notice de La jurisprudence des
mines de charbon dans le Pays de Liege, la Province de Limbourg et le Comte de Namur (Lyon,
1774) 325-333. M.b.t. Belgie: 'Mouvements longs et transformations de structure dans l' industrie
du coke en Belgique (1827-1939)', Bulletin de l 'institut de recherches economiques et sociaLes
(1949) 61-63; C. Douxchamps-Lefevre, 'Les premiers essais de fabrication de coke dans les charbonnages du Nord de la France et de la region de Charleroi a la fin du XVIIIe siecle', Revue du
Nord L (1968) 25-34; H. Hasquin, 'Deja puissance industrielle ( 1740-1830)', in: idem (ed.), La
Wallonie. Le pays et Les hommes. Histoire-economies-societes. Tome I des orgines a 1830 (z.p.,
1980) 329-330. In de enquete van 1828 figureerde nog een van de pioniers van na 1800, J. Amand.
Inmiddels was zijn bedrijf traditioneel. Zie: L. Beck, Die Geschichte des Eisens in technischer
und kulturgeschichtlicher Beziehung. Vierte Abteilung. Das XIX Jahrhundert von 1801bis1860
(Braunschweig, 1899) 337. Overigens dateerden de allereerste pogingen in Belgie van 1625,
slechts tienjaar na de eerste in Engeland. A. Wibail, 'L' evolution economique de la siderurgie
Beige de 1830 a 1913 ', Bulletin de I 'institut des sciences economiques 5 (1933) 31.

GALES EN FREMDLING IJZERFABRIKANTEN EN INDUSTRIEPOLITIEK

289

toe bij de spraakmakende gemeente naarmate de industrie steviger vastgeroest leek in het verleden.
Na Napoleons nederlaag waren leidende kringen in het Verenigd Koninkrijk
der Nederlanden er algemeen van overtuigd, dat de vaderlandse ijzerindustrie
recht had op bijzondere aandacht van de overheid. In die consensus deelde
G.K. van Hogendorp, de tegenspeler van koning Willem I, uitgesproken kampioen van vrijhandel, maar geen technologie-zeloot. 3 Van Hogendorp was
voor modernisering. Protectionisme, 'eenen koperen muur' zoals die Frankrijk
beschermde, was geen goed middel om dit doe) te bereiken. 'Mededinging van
het vreemde' was een 'heilzame en noodzakelijke prikkel'. De industrie ging
echter door een diep dal. Hoewel Van Hogendorp niet uitsloot, dat de ijzerindustrie nog een fraaie toekomst voor zich had, verwachtte hij wel dat 'deze
werken ( ... ) noodzakelijk (moeten) verminderen tot op de oude hoogte onder
4
het Oostenrijksch bestuur' . Van Hogendorp was niet vooreen koude sanering.
'Hetgeen (... ) te veel is, en dus niet staande kan blijven, oordeel ik, dat de
regering wel zal doen te helpen sloopen, met schadevergoeding zelfs voor de
fabrikanten en ondersteuning van het werkvolk.' Van Hogendorp zag ook een
rol weggelegd voor de overheid bij de eigenlijke modernisering. Enigszins
pathetisch suggereerde hij 'de gehele kraam van groote ovens en smederijen
( .. .) onder een goed bestuur van de zijde der regering' te brengen. De ' voorzieningen van de zijde der regering' waren echter bedoeld als een aanvulling
op 'de eigen werkzaamheid der fabrikanten'. Op zijn reizen had hij immers
'een onvermoeide ijver (gezien) om goed werk te leveren, en om gedurig beter
ijzer voort te brengen' .
Of een terugkeer naar het Ancien Regime onvermijdelijk was, hoopte Van
Hogendorp af te kunnen Ieiden uit 'statistieke tabellen, welke de regering alIeen zich bezorgen kan, zoo van het werk der fabrijken, als van de behoefte
der natie.' Het kwam er niet van; noch het statistisch onderzoek noch de door

3

G.K. van Hogendorp, Bijdragen tot de huishouding van staat in het Koningrijk der Nederlanden (Amsterdam, z.j .) Vol I-II 248, 260, 271. De citaten dateren van 1816 en 1817. Zie ook:

86-90, 131-132, 247, 259-261, 270-272, 278-281.
4 De toename tussen 1789 en 1811 was ruim 50%: J. Craeybeckx, 'The beginnings of the industrial revolution in Belgium' , in: R. Cameron (ed.), Essays in French economic history (Homewood (Ill), 1970) 198. Ook J. Mokyr, Industrialization in the Low Countries 1795-1850 (New
Haven/London, 1976) 52. Beiden gaan evenwel uit van ruim 37.000 ton in 1811 , terwijl Van Hogendorp 70.000 gedurende de Franse tijd in zijn hoofd had. Hogendorp, Bijdragen I-II, 80. De
overcapaciteit was 20.000 ton volgens: R. Demoulin, Guillaume fer et la transformation economique des Provinces Beiges(/ 815-1830) (Liege/Paris, 1938) 307. Zie echter ook: Mokyr, Industrialization, 53-54.
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de overheid verzachte omschakeling werden realiteit. Wei schoot de gedachte
wortel, dat de overheid een taak had bij het bevorderen van de modernisering
van de ijzerindustrie. Ge'lnspireerd door Pruisische voorbeelden kwam een
beleid tot stand. 5 Een industriepolitiek bestond ook toen uit een cocktail van
bescherming, subsidiering, lastenverlichting, het beschikbaar stellen van informatie, het bevorderen van de technische vooruitgang en eventueel produktie voor risico van de overheid. Door de grote tegenstellingen tussen het noorden en het zuiden was een allerwege acceptabele menging moeilijk. Aanvankelijk werd de ijzerindustrie enigermate beschermd, maar dat verminderde de
stagnatie niet noemenswaardig. De les was, <lat 'verbodswetten, dit graf voor
alle industrie', tot uitstel leidden van aanpassingen. Een uitweg leek liberaler
handelstarieven te combineren met directe steun. In ieder geval was een beleid
waarbij de overheid technologische vooruitgang stimuleerde weinig controversieel. Zo bepleitte in 1821 ook Van Hogendorp in de Staten-Generaal de
aanleg van 'eene modelwerkplaats van de regering (... ) waar de goede manier
geleerd kan worden' .6
Enkele maanden eerder was koning Willem I tot de conclusie gekomen, <lat
een inadequate overdracht van kennis de bron was van de problemen, met
name het achterwege laten van de verbeteringen 'meer bijzonderlijk in Engeland sedert eenigen tijd toegebracht'. De regering droeg G.M. Roentgen op

5 Op Pruisen als inspiratiebron wijst W .M. Zappey, 'Het Fonds voor de Nationale Nijverheid
1821-1846', in: P. Boomgaard e.a. (red.), Exercities in ons verleden. Twaalf opstellen over de
economische en sociale geschiedenis van Nederland en kolonien 1800-1950 aangeboden aanprof
dr. W.J. Wieringa bij zijn aftreden als hoogleraaraan de Vrije Universiteit te Amsterdam (Assen,
1981) 29. Zie voor het daar gevoerde beleid: U.P. Ritter, Die Rolle des Staates in den Fri.ihstadien
der lndustrialisierung. Die preujJische lndustrieforderung in der ersten Hiilfte des 19. Jahrhunderts (Berlin, 1961); I. Mieck, PreujJische Gewerbepolitik in Berlin 1806-1844. Staatshilfe und
Privatinitiative zwischen Merkantilismus und Liberalismus (Berlin, 1965); W. Weber, lnnovationen imfri.ihindustriellen deutschen Bergbau und Hi.ittenwesen, Friedrich Anton von Heynitz (Gottingen, 1976); E.D. Brose, The politics of technological change in Prussia. Out of the shadow of
ambiguity, 1809-1848 (Princeton, 1993).
6 Ch. Terlinden, 'La politique economique de Guillaume Ier, roi des Pays-Bas en Belgique
(1814-1830)' Revue Historique 47 ( 1922), 12, 19-20, 30; H.C.R. Wright, Free trade and protection
in the Netherlands 1816-30. A study of the first Benelux (Cambridge, 1955) 134-138. Voor de
aangehaalde opinies van tijdgenoten: W .A. Bake, 'Aanmerkingen over den toestand der Nederlandsche ijzer-fabrijken' , in: U. Huguenin, Verhandeling over het Nederlandsch-ijzer zijnde eene
proeve ter beantwoording van de, door de Maatschappij der Wetenschappen te Haar/em, voorgestelde vraag, in het programma 1820, omtrent de meer of minder bruikbaarheid van het inlandsche ijzer (Den Haag, 1823) IOI. Zie ook: J.J. de Cloet, Handboek voor staatsmannen, kooplieden.fabrykanten en manufakturie rs ofstatistiek tafereel der Nede rlandsche nijve rheid (Utrecht,
1826) 238-239; Hogendorp, Bijdragen, V-VI, 374.
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Britse ijzerfabrieken te bezoeken. Technische missies waren noch beperkt tot
de metaalnijverheid noch ongewoon. Al in de achttiende eeuw ontwikkelden
overheden initiatieven in reactie op de afgenomen mobiliteit van studenten,
gezellen en ondernemers. De inspanningen van de Nederlandse overheid op
dit terrein waren niet echt imponerend. De omzwervingen van Roentgen, een
Oost-Fries, waren vergeleken met die van 'de vader van de Pruisische industrie', P. Beuth, bescheiden. Het ontbrak Roentgen niet aan reislust of initiatief,
maar sommige instanties hadden slechts behoefte aan een bescheiden expeditie. Volgens generaal-majoor Huguenin, directeur van de Rijks Geschutgieterij te Luik, was het nuttig iemand erop uit te sturen om de maat van de Engelse
installaties op te nemen als voorbereiding voor een van gouvernementswege
op te richten hoogoven. 7 Dat was alles.
Roentgen zelf had meer ambities en hij profileerde zich als een enthousiast
propagandist van 'de Engelsche methode'. Na zijn terugkeer vroeg de regering
hem de Waalse provincies te bezoeken. Begin 1823 leverde Roentgen het
tweede rapport in. In het 'Berigt' gaf hij aan welke maatregelen de overheid
kon nemen. Hij zag meer na- dan voordelen in een door de overheid van de
grond af op te bouwen modelbedrijf, een strategie, waarmee de Pruisische
overheid de ijzerfabricage in Silezie had gemoderniseerd. 8 Roentgen dikte de

7 M.G. de Boer, 'Twee memorien over den toestand der Britsche en Zuid-Nederlandsche
ijzerindustrie door G.M. Roentgen uit dejaren 1822 en 1823', Economisch-Historisch Jaarboek
9 (1923) 3-156; voor het volgende vooral 136-149; idem, Leven en bedrijf van Gerhard Moriz
Roentgen grondvester van de Ned. Stoomboot-Maatschappij, thans Maatschappij voor Scheepsen Werktuigbouw 'Fijenoord' (Rotterdam, 1923) 9-12; R. Fremdling, 'Gerhard Moritz Roentgen.
Een vreemdeling uit Oost-Friesland in Nederland ', in: Uit Sympathie. Vijftien opstellen, aangeboden aan Taco Kastelein (Groningen, 1989) 123- 129. M.b.t. andere missies: G. Di! en E. Homburg, 'Gas', in: H.W. Lintsen et al. (red.), Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording
van een mode me samenleving 1800-1890 llI (Zutphen, 1993) 109; Demoulin, Guillaume fer, 181.
M.b.t. Pruisen: Ritter, Rolle des Staates, 97-98; W.O. Henderson, The State and the Industrial
Revolution in Prussia 1740-1870 (Liverpool, 1967) 96-147; H.J. Braun, Technologische Beziehungen zwischen Deutsch/and und Enge/and von der Mille des 17. bis zum Ausgang des 18.
Jahrhunderts (Di.isseldorf, 1974); W. Weber, 'Probleme des Technologietransfers in Europa im
18. Jahrhundert. Reisen und technologischer Transfer', in: U. Troitzsch (Hrsg.), Technologischer
Wandel im 18. Jahrhundert (Wolfenbi.ittel, 1981) 189-217; W. Treue, Wirtschafts- und TechnikGeschichte Preuj]ens (Berlin/New York, 1984) 222-224.
8 De Pruisische overheid introduceerde hiermee het 'Engelse model' in die regio. Depriveondememingen volgden echter slechts langzaam het voorbeeld van de modelbedrijven. Het gebruik van cokes werd er pas na 1850 algemeen in het hoogovenbedrijf. Ritter, Rolle des Staates,
77-78; Henderson, State, 4-20; Fremdling, Technischer Wandel, 141 - 146. Zie ook: Weber, lnnovationen, passim; T. Pierenkemper, 'Das Wachstum der oberschlesischen Eisenindustrie bis zur
Mitte des 19. Jahrhunderts. Entwicklungsmodell oder Spielwiese der Bi.irokratie', in: idem (Hrsg.),
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kosten aan - 'enige honderdduizend franks' -en het tijdverlies- 'ligtelijk
een a twee jaar tijds en zelfs meer' - en hij wees op de grote problemen
verbonden aan de keus 'van genoegzaam kundige en eerlijke personen' .
Roentgen maakte bewust een karikatuur van deze optie door in zijn betoog
een volledig nieuwe overheidsonderneming centraal te stellen. Hij kon er echter niet volledig omheen, dat de kern voor zo'n bedrijf reeds bestond. De Rijks
Geschutgieterij in Luik was de grootste in zijn soort. Dit bedrijf was even we!
'bij verre na niet de volmaakste, en den directeur derzelve is zulks niet onbekend'.
Roentgen kwam daarom met een alternatief. De staat diende die prive-ondernemingen te stimuleren, die reeds waren begonnen zich te moderniseren .
Dit was een afwijzing van een ongerichte voorstel van Huguenin. Als aanvulling op de staatshoogoven, moest volgens deze de regering de ijzersmelters
met premies aanmoedigen tot kwaliteitsverbetering en de 'minvermogenden'
onder hen helpen met voorschotten . Het beleid leek zich in deze richting te
ontwikkelen. Als eerste ijzerfabrikant kreeg Jaumenne een renteloze lening
voor de instandhouding van zijn bedrijf, in de Franse tijd nog een van de
grootste in Belgie. Hij kon die aflossen door leveranties in natura aan de Rijks
Geschutgieterij. 9 Jaumenne had even eerder in zijn hoogoven geexperimenteerd met cokes. Deze achtergrond prikkelde Roentgen om in zijn rapport
overduidelijk te maken, dat hij geen hoge dunk had van deze hoogovenmeester. Roentgen nam ook afstand van Huguenins lijstje van ondernemers, die bij
de bewerking van ruwijzer excellent waren. Volgens deze waren HanonnetGendarme in Namen en Libert & Cie bij Luik de enige in Nederland welke
'het beste Uitlandsch ijzer' konden evenaren. 10 Daarorn vermeldde Roentgen
expliciet, dat hij 'de verbeterde grofsmederijen' had bezocht, samen met een
belangrijke afnerner, de stoomrnachinefabrikant John Cockerill. Beiden hadden toen de hoop op veranderingen verloren en Cockerill was op het idee
gekomen 'een kompleet ijzerwerk' op te richten, mi ts de regering hem steunde
met 40% van de geraamde f 500.000. Roentgen sloot desondanks het rapport

lndustriegeschichte Oberschlesiens im 19. Jahrhundert (Wiesbaden, 1992) 77-106; idem,
'Die schwerindustriellen Regionen Deutschlands in der Expansion: Oberschlesien, die Saar und
das Ruhrgebiet im 19. Jahrhundert' ,Jahrbuchfur Wirtschaftsgeschichte (19921I)44-48. Roentgen
zelf dichtte eerder Zweden en vooral het Russische keizerlijke etablissement een voorbeeldfunctie
toe. De Boer, 'Twee Memorien', 101-103, 136-137, 149.
9 Algemeen Rijksarchief Den Haag (ARA), Archief Financien, XX, Amortisatiesyndicaat,
1849, folio 2; Demoulin, Guillaume fer, 280.
10 De Boer, 'Twee Memorien', 126; Huguenin, Verhandeling , 49-62, 64.
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af met een eigen opsomming van veelbelovende ondernemers, onder wie ook
Hanonnet.
Deze lijst met drie namen was Roentgen echter nog te veel; eigenlijk wilde
hij iets anders. De overheid moest door een deel van de kosten te dragen een
particulier er toe te brengen 'zulk werk op eene genoegzame schaal op te rigten,
naar een plan goedgekeurd door het gouvernement, en welk werk aan de overige ijzerfabrikanten naar zekere bepaalingen ter bezigtiging zoude gesteld
worden'. Over het waarom van concentratie tot op een ondernemer, was
Roentgen vaag. Hij verwees naar een gebrek aan medewerking van de lage
overheden en onderwaardering van talenten in het algemeen 'in een land, waar
alles door reglemente, door wetten en bepalingen in eene zekere routine gehouden word'. Explicieter was majoor W .A. Bake, de tweede man bij de Rijks
Geschutgieterij. Ook deze beval aan iemand, die 'zoo we! door zijnen ondernemenden geest, als kundigheden en soliditeit vertrouwen inboezemde', te
helpen met een voorschot tot een derde van het benodigde kapitaal. Bake koos
hiervoor, omdat de afzet van ijzer stagneerde. Omdat daarenboven de uitkomst
onzeker was, zouden ondernemers slechts bereid zijn tot goedkope, kleine
experimenten, terwijl kostenbesparingen en kwaliteitsverbeteringen slechts
bij een aanpak op grote schaal waren te verwachten. Ondeelbaarheden bij de
investeringen en schaaleffecten stonden dus centraal. 11 'Middelijk ', dus op
Iangere termijn, zag Bake overigens nog mogelijkheden vooreen 'rijksfabrijk'
tot voorbeeld van de anderen.
In tegenstelling tot menig andere raadgever, had Roentgen onmiddellijk invloed op het beleid. Met een goed gevoel voor wat politiek wenselijk en haalbaar was intervenieerde hij in een lopende discussie. Urgentie en zuinigheid
waren doorslaggevende argumenten. Roentgen had het in de titel van zijn
rapport over de 'spoedigste, zekerste (middelen) en min kostbaarste wijze' om
de verbeteringen te realiseren. Als er niets gebeurde, schreef enige weken
eerder Bake, zouden binnen twee jaar de Engelsen de slag winnen. Met zijn
'spoedigste' middelen wees Roentgen een geheel andere route aan dan Van
Hogendorp, die vijftig jaar en een nieuwe generatie nodig achtte om via vrijhandel de inheemse ijzerindustrie op het Engelse peil te brengen. 12 Roentgens
snelweg werd ingeslagen. Binnen drie weken kwam M. Falck, minister van
Binnenlandse Zaken en Nationale Nijverheid, met het voorstel Cockerill een

11 Bake, 'Aanmerkingen', in : Huguenin, Verhandeling, 113-116.
12 De Boer, 'Twee memorien ', 103; Bake, 'Aanmerkingen', 97; Fremdling, Technologischer
Wandel, 70 n 213; Wright, Free trade, 130. Ook: M. Levy-Leboyer, Les banques Europeennes
et ['industrialisation internationale dans la premiere moitie du X/Xe siecle (Paris, 1964) 332.
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lening te geven. Vanaf 1823 was er geld om de metaalnijverheid te bewegen
Britse technieken snel over te nemen en de onderneming van Cockerill werd
daarbij genereus bedeeld. Toevalligerwijze gingen overheidsgelden vloeien
juist toen een einde kwam aan de lange depressie. Roentgen was overigens
niet geheel belangeloos. Nog voordat hij naar het zuiden ging, had hij een
onderneming opgericht om stoomtechnologie toe te passen bij de bouw van
schepen . Spoedig volgden in dat kader de eerste contacten met J. Cockerill.
Tijdens Roentgens tournee werden ze aangehaald. Minder bekend is, dat hij
al voor zijn reis met Cockerill correspondeerde. Toen overlegde Roentgen ook
al als agent 'van de heeren Coquerille te Luik' met de herbouwcommissie van
13
de Ronde Lutherse Kerk in Amsterdam.
Cockerill bezat nog geen 'kompleet ijzerwerk', we! reeds een constructieatelier, gieterij en walserij. In 1817 schreefCockerill aan Van Hogendorp grote
voordelen te zien in het zelf vervaardigen van ruwijzer, maar vooralsnog gaf
hij prioriteit aan de uitbreiding van zijn zojuist geopende fabriek te Seraing.
Roentgen vertelde dat Cockerill pas na hun gemeenschappelijke reis besloot
zelf ruwijzer te gaan produceren, maar dat was onjuist. Al in 1820 liet Cockerill
blijken plannen te hebben. Hij vroeg toestemming voor de bouw van een
cokeshoogoven. In hetzelfde jaar diende hij met zijn broer een concessieaanvraag in voor de ontginning van steenkolen in een terrein op twee passen van
zijn bedrijf bij Seraing. 14 Met zijn 'Engelsche behandeling' in de gieterij voldeed Cockerill deels aan de criteria van deskundigheid. Verder had hij voornemens . Naar verwachting zou hij vier jaar nodig hebben om die te realiseren.
13 De Boer, 'Twee Memorien', 141; De Boer, Leven en bedrijf, 41-43, 46-47. De auteur is onduidelijk over de eerste con tac ten; zie echter 46 n 2 die correspondentie in maart 1822 suggereert,
ruim voorde oprichting van de rederij (september) en de re is (oktober; november). Zieook: Fremdling, Technologischer Wandel, 71 n 220; H. Schippers en A. den Ouden, 'IJzerconstructies', in:
H.W. Lintsen et al. (red.), Geschiedenis van de Techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890 Ill (Zutphen, 1993) 276-278.
14 Hogendorp, Bijdragen, I-II, 280; N. Caulier-Mathy, 'La volonte de mecanisation dans l' industrie Liegeoise de 1830 a 1836', Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis VI (1975)
39-40. Zie m.b.t. Cockerill vooral: M.G . de Boer, 'Guillaume Ier et les debuts de l' industrie metallurgique en Belgique' , in: Economisch-Historische Herdrukken. Zeventien studien van Nederlanders ('s-Gravenhage, 1964) 128-143; R.M. Westebbe, ' State entrepreneurship: King William
I, John Cockerill and the Seraing engineering works 1815-1840', Explorations in Entrepreneurial
History 8 ( 1956) 205-232; P. Lebrun et al., Histoire quantitative et developpement de la Belgique
11, 1 Essai sur la revolution industrielle en Belgique 1770-1847 (Bruxelles, 1979) 272-277; A. van
Neck, Histoire quantitative et developpement de la Belgique II, 2. Les debuts de la machine cl
vapeur dans l 'industrie beige 1800- 1850 (Bruxelles, 1979) 290-307; R. Fremdling, 'John Cockerill: Pionierunternehmer der belgisch-niederltindischen Industrialisienmg' , Zeitschriftfiir Unternehmensgeschichte 26 ( 1981 ) 179-193.
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Cockerill had in 1823 nog niet bewezen capaciteiten te hebben bij de produktie
van ijzer. De overheid nam dus een voorschot op de toekomst. Zijn technische
capaciteiten en ondernemerszin in het algemeen golden daarbij als de belangrijkste garantie voor een gelukkige afloop.
Cockerill was, in een term ontleend aan de Schumpeteriaanse literatuur, een
'change agent'. Bij de door Schumpeter aan dergelijke types toegedichte
'Fiihrerschaft (... ) die Fahigkeit allein und voraus zu gehen, Unsicherheit und
Widerstand nicht als Gegengriinde zu empfinden' was tevens 'Wirkung auf
andre' van belang. Cockerill was echter een bijzondere producent van verandering: hij was een minstreel die zich onder staatshoofden mengde 'singing
not of adventures but of emulating the economic might of England' . 15 Cockerill was bereid in te spelen op overheidsaspiraties met een modelbedrijf, als
hij aankon op welwillende bejegening door de staat en als serieuze concurrentie ontbrak. Wat gemaakt moest worden was secundair. Hij nam voor lief, dat
het monopolie waarop hij gokte niet institutioneel was verankerd en tijdelijk
zou zijn. De overheid had nu eenmaal een tweede oogmerk: het voorbeeld
diende concurrenten de markt binnen te lokken. Een modelbedrijf moest zijn
eigen graf delven. Straatzangers, maar ook minstrelen hebben wisselende
loyaliteiten. Toen na 1810 het overdonderend succes van de constructie van
textielmachines voorbij was, had Cockerill zich bijna gericht op de bouw van
zulke machines elders in plaats van op de ijzerfabricage en stoommachinebouw in Belgie. In 1814 gingen John en Charles Cockerill graag in op een
uitnodiging van de Pruisische overheid. De wederzijdse afspraken leken op
die later overeengekomen tussen Cockerill en de Nederlandse staat. De Pruisische regering probeerde nog in 1815 John Cockerill volledig te binden, maar
de onderhandelingen over de overname van een staatshoogovenbedrijf mislukten en deze keerde terug om zijn bedrijf te Seraing op te zetten. 16
-Het uiteindelijk gevoerde beleid was een combinatie van Roentgens meest
en minder geprefereerde aanpak. Zijn tweede aanbeveling was een beperkt
aantal fabrikanten te ondersteunen om enkele welomschreven doeleinden te

15 1. Schumpeter, Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Eine Untersuchung uber Unternehmergewinn, Kapital, Kredit, Zins und den Konjunkturzyklus (Miinchen/Leipzig, 1935) 128129. Zie voor de ondememer als 'change agent' : P. Temin, 'Entrepreneurs and managers', in: P.
Higonnet, D.S. Landes en H. Rosovsky (eds.), Favorites offortune. Technology, growth, and economic development since the industrial revolution (Cambridge (Mass)/London, 1991) 346-350.
Voorts: Westebbe, 'State Entrepreneurship', 226.
16 Beck, Geschichte, 339; Ritter, Rolle des Staates, 73-75; Mieck, Gewerbepolitik, 102-107;
Brose, Politics, 46. De Nederlandse en Belgische literatuur is erg summier over het Pruisische
intermezzo; zie Westebbe, 'State Entrepreneurship', 230 n 24.
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realiseren. De randvoorwaarde van Roentgen, dat in het tweede geval een door
de overheid uit Engeland gehaalde deskundige moest zorgen voor de coordinatie, bleef zonder gevolg. Uiteindelijk ontvingen meer dan de voorgestelde
drie ondernemers overheidsgeld.
Het Fonds ter aanmoediging der Nationale Nijverheid was het belangrijkste
kanaal om bedrijven te steunen. Het beleid van dit fonds was niet altijd principieel, maar zeker niet principeloos. Het algemeen belang was voorwaarde
voor subsidiering uit het fonds. Ondernemers moesten nieuwe activiteiten opzetten: het ging om voortbrengselen die 'ten aanzien van deugd en prijs' uitmuntten boven die van reeds gevestigde fabrieken. Het nieuwe kreeg bovenal
een technische invulling; de machines of produktieprocessen dienden in deze
zin toegevoegde waarde te hebben. Individuele ondernemers waren gehouden
aan contractueel vastgelegde, specifieke afspraken; de provinciale autoriteiten
werden geacht toe te zien op de nakoming. 'Gunstige invloed op de ... gestichten en liefdadigheid', arbeidsmarkteffecten, waren geen reden om geld te verstrekken. Evenmin tijdsomstandigheden, zelfs niet de Belgische revolutie. Het
fonds was er niet voor iedere stad, plaats of gehucht waar plundering was te
vrezen, zo kreeg toentertijd een ondernemer in het belegerde Maastricht te
horen.
De gelden waren in principe leningen verstrekt tegen onderpand. De ondernemers moesten bovendien persoonlijk over voldoende eigen middelen beschikken. De komst van associaties van fabrikanten en kapitaalkrachtige geldschieters binnen vennootschappen, een institutionele innovatie van belang,
was een onvoorziene complicatie. Toen ijzerfabrikant Lejeune zich verbond
met enkele zeer vermogende investeerders, stoorde het de ambtenaren, dat
deze slechts 37% van het risico wilden dragen en aan de overheid 44% van de
financiering overlieten tegen een !age rente. Terugkomen voor nieuwe leningen werd ontmoedigd door een oplopende rente. Zo klom het percentage bij
Hanonnet van 0 tot 4,5%, bij Cockerill zelfs tot 5%. Dekoning zorgde overigens er voor dat die du re lening het etiket 'tijdelijke stijving van de kas' kreeg
opgeplakt en renteloos werd. De gelden mochten slechts gedeeltelijk aangewend worden voor het saneren van schulden; een deel diende gei"nvesteerd. 17

17 Dit is vooral gebaseerd op afwijzingen van verzoeken om subsidie, o.a. in: ARA, Archief
Binnenlandse Zaken, Nijverheid en voorgangers, 1817-1877: 15.11.1829 A en 04.09.1830 36 A.
Zie ook: 06.09.1830. Voorts: idem, 12.06.1827 93 A. In dit verband ook: Van Neck, Debuts, 266269, 322. Voorts Demoulin, Guillaume fer, 287 n 3. In de rationele opzet paste wellicht het minst
de lening aan Bake, opdat <liens zoon een fabriek kon beginnen die gietijzer en staal bewerkte.
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De Nederlandse industriepoJitiek week niet af van bijvoorbeeJd de Pruisische door zijn doeJ, het bevorderen van modernisering. Ook daar subsidieerde
de staat ondernemers met hypothecaire Jeningen met een rente 0,5 tot 3%
beneden het marktniveau. De Nederlandse poJitiek was echter meer gemodelJeerd volgens een doordachte opzet. Bovendien week de NederJandse af door
de gerichtheid op de ijzerindustrie en machinebouw (inclusief scheepsbouw
50% van de geJden van het fonds) in pJaats van de Pruisische orientatie op
pJatteJandsnijverheid en door de concentratie op de onderneming van Cockerill (20% ). BovenaJ week zij af door de reJatief grote omvang van de steun en
het omzetten van de voorschotten aan Cockerill in een rechtstreekse participatie.1 8

2. De enquete van 1828
Overheidssteun is gemakkelijker gegeven dan geevaJueerd. De NederJandse
overheid ondernam na enkele jaren een poging. Zij wilde weten hoever de
vooruitgang in de zware industrie was gevorderd. Stifft, Administrateur der
Mijnen op het ministerie van BinnenJandse Zaken, Jiet 29 mei 1829 een circulaire uitgaan. Hij nodigde de geadresseerden uit binnen twee maanden opgave te doen 'wegens de situatie en de hoedanigheid der mijnen en usines in
ieder district' gedurende 1828. 19 Stifft geJaste het Staatstoezicht op de Mijnen op zo korte termijn aan hem te rapporteren. De Ingenieurs der Mijnen,
de hoogste ambtenaren van deze dienst in de regio, dienden drie statistische
tabellen te vervaardigen. Op de derde werden de gegevens verzameld van de
metaal producerende en verwerkende bedrijven.
De enquete van 1828 was een waardige opvoJger van de befaamde 'enquete
sur Jes forges et Jes hauts-fourneaux de J'Empire' van 1811. In tegenstelling
18 De concentratie op Cockerill is onderschat. Griffiths' cijfers lijken de substantiele leningen
buiten beschouwing te laten. R.T. Griffiths, Industrial retardation in the Netherlands 1830-1850
(Den Haag, 1979) 44-45. Vergelijk: Westebbe, 'State entrepreneurship', 220. In Pruisen vingen
vooraanstaande fabrikanten, zoals Krupp en Stinnes, bot toen zij te rechtstreeks de staat wilden
interesseren in nieuwe bedrijven. P. Coym, Unternehmensfinanzierung imfriihen 19. Jahrhundertdargestellt am Beispiel der Rheinprovinz und Westfalens (Hamburg, 1971) 119.
19 ARA, ArchiefBinnenlandse Zaken, 1270, Index verbaal mijnwezen 1829, 29/05/1829. Mogelijk is niet exact 1828 als pei ljaar aangehouden. Zo vermeldt de enquete de cokeshoogoven van
Prey at te Laneffe. In de literatuur staat deze bekend als die van J. Amand te Laneffe uit 1829. P.L.
Michotte, 'Localisation de la grosse siderurgie Belgo-Luxembourgeoise, avant et apres 1830', Extra it du Bulletin de la Societe beige d'Etudes Geographiques (1932) 19. De overdracht van eigendom lijkt de oorzaak van de discrepantie.

298

NEHA-JAARBOEK 1994

tot de eerdere nijverheidsstatistieken, de 'staten van fabrijken en trafijken' uit
1816 en 1819, was de enquete van 1828 niet nationaal van opzet. De noordelijke provincies bleven buiten beschouwing. Volgens de in het gehele Verenigd Koninkrijk van kracht zijnde Mijnwet van 1810 waren veenderijen, ertsen andere groeves onderworpen aan het Staatstoezicht, maar ook metaalbedrijven en sommige gevaarlijk geachte ondememingen. In de noordelijke provincies was van supervisie in feite geen sprake. Het latere Nederlands Limburg, in 1828 dee! uitmakend van het zesde district, was een uitzondering. 20
De vervaardiging van ruwijzer was in het noorden niet van belang. Langs de
IJssel en in de Achterhoek werd ijzeroer gegraven en in vier hoogovens gesmolten. Zij produceerden sedert de Franse tijd 1.500 ton ruwijzer per jaar;
21
pas na 1830 verdubbelde het tonnage tijdelijk. De mijnbouw en de metaalnijverheid in de Waalse provincies werden wel nagenoeg volledig onderzocht.
De enquete van 1828 had geen resultaat; zij verdween in de archieven. Voorzover wij konden nagaan, vervaardigde het ambtelijk apparaat nooit een afs1uitend rapport of definitieve statistische tabellen. Door problemen bij het
verzamelen van de gegevens en vervolgens de Belgische revolutie resulteerde
alle inspanning slechts in een 'Unvollendete'. Door hun volledigheid en diepgang zijn de resten echter waardevol. N. Caulier-Mathy ontdekte een dee) van
het basismateriaal en publiceerde dit in 1962. Zij reproduceerde de tabellen
van het zesde district, een van de drie districten, die vooral de provincie Luik
omvatten. 22 Enige tijd geleden vond B. Gales de overblijfselen van de enquete
23
in het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage. De restanten bestaan uit
kopieen van de tabellen van het zesde district, die enigszins afwijken van de

20 Het Staatstoezicht opereerde feitelijk alleen in de zuidelijke provincies. Zo zijn ons geen aanwijzingen bekend, dat de Ingenieurs der Mijnen zich in Nederland met de veenderijen bezig hielden. In Vlaanderen bemoeiden de Franse en later Nederlandse Ingenieurs zich hiermee wel. Zie:
N. Caulier-Mathy, 'Les archives de !'administration des mines', in: Algemeen Rijksarchief en
Rijksarchief in de Provincien, Economische geschiedenis van Belg iii. Behandeling van de bronnen
enproblematiek. Handelingen vanhet colloquium te Brussel 17-19 nov. 1971 (Brussel, 1972) 176177.
21 W.A. Bake, ' Over de IJzer-Smelterijen in ons Vaderland', Tijdschrift ter bevordering van
Nijverheid ill ( 1836) 391-406, 669-693; J.C. Westermann, Geschiedenis van de ijzer- en staalgieterij in Nederland in het bijzonder van het bedrijfvan de Nederlandsche Staalfabrieken v!h.
J.M. Muinck Keizer N. V. te Utrecht (Utrecht, 1948) 1-20, 23, 25; B.S. Kapsenberg, Uit ijzer gegoten. Beeldvande Deventerijzergieterij Ne ring Bogel en haarprodukten( 1756-1932) (Zutphen,
1982) 16, 22-27.
22 N. Caulier-Mathy, Statistiques de la province de Liege sous le regime Hollandais (LeuvenLouvainJParis, 1962) 17-26.
23 ARA, Binnenlandse Zaken, Nijverheid: 1254.
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door Caulier-Mathy gepubliceerde versie. Behalve deze tabellen, zijn ook die
van het derde district, globaal de provincie Namen, bewaard. Ook deze geven
informatie per fabriek. De tabellen van de andere districten zijn niet teruggevonden. De ambtenaren zelf hadden echter staten vervaardigd met de totalen
per district. Wij reproduceren hier de meest volledige staat, de tabel die be24
trekking had op de metaalnijverheid. Hoewel de documenten getrouw zijn
weergegeven, is appendix I geen facsimile, maar een bewerking. In het dossier
was de informatie van de Luikse districten op een afzonderlijke verzamelstaat
bijeengebracht. V oorts hebben wij de total en berekend en toegevoegd. Met
nadruk zij erop gewezen, dat deze totalen niet zonder meer opgevat mogen
worden als de landelijke (Belgische) cijfers, omdat de verzameltabellen niet
volledig waren.
Een groot probleem bij de interpretatie van enquetes uit deze periode is dat
doorgaans de doelstelling onbekend is en de wijze waarop de gegevens werden
verzameld. 25 Het motief is ook in dit geval niet preciezer dan het eerder aangehaalde 'wegens de situatie en de hoedanigheid'. Wei geven de commentaren
van enkele Ingenieurs der Mijnen een waardevol inzicht in de gevolgde procedures. De enquete van 1828 was ambitieus. Er werd meer en bovendien meer
gedetailleerde informatie gevraagd dan in de nijverheidsenquetes. In welke
mate konden de ambities worden gerealiseerd?
De informatie werd ter plekke verzameld, gewoonlijk door de Conducteurs,
de lagere beambten van het Staatstoezicht. De Ingenieurs waren sceptisch over
de betrouwbaarheid van deze bron en vergeleken waar zij konden de gegevens
met rapporten van in het verleden afgelegde bezoeken. Vergelijking met bedrijven in de buurt en toevallige loslippigheid van autochtonen leverden andere ijkpunten . Ondernemers waren niet cooperatief. De aspirant Ingenieur in
Luxemburg gaf toe geen idee te hebben gehad waaraan hij was begonnen. Het
grootste probleem was 'de belachelijke koppigheid van het merendeel van de
oven-meesters in dit land en de zwijgzaamheid, waarin zij zich hullen, zelfs
over de minst belangrijke onderdelen van hun werkzaamheden, alsof zij vreesden geheimen te onthullen, terwijl zij in feite bij verre na niet in staat zijn de
snelle ontwikkeling bij te benen in de tak van bedrijf die zij uitoefenen.' De

24 Deze staat vermeldt niet het eerste district (Mons), samen met het tweede (Charleroi) gelegen
in Henegouwen. Omdat de andere verzamelstaat wel gegevens bevat over het eerste district, gaan
wij ervan uit dat daar geen ' usines ' waren. Op de staten van de andere twee sectoren komen wij
elders terug.
25 Hieraan besteden aandacht voor de nijverheidsstatistiek van 1819: D. Damsma, J.M.M. de
Meere en L. Noordegraaf, Statistieken van de Nederlandse nijverheid uit de eerste helft der /9e
eeuw. Supplement ('s-Gravenhage, 1979) XII-XIX, voorts aanhangsel 3 en 4.
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spontane medewerlcing was miniem. Slechts drie of vier Luxemburgse ondernemers waren bereid te vertellen hoe veel zij produceerden.
De complexe werkelijkheid was niet gemakkelijk onder te brengen in de
kolommen van het model formulier. Evenzo creeerden zaken die in zekere zin
extern waren voor de onderzochte ondernemingen, problemen, bijvoorbeeld
het houtgebruik. De opzet van de enquete was noch de enige noch de voornaamste oorzaak van de terughoudendheid van de ondernemers. Exacte invulling vergde veel werk, de geenqueteerden vonden de inspanning nutteloos en
ambtenaren konden hen niet gemakkelijk van het tegendeel overtuigen. Ook
al wekte de correspondentie van de Ingenieurs misschien die indruk, het probleem was niet een 'natuurlijke' zwijgzaamheid of het premoderne vooroordeel, <lat elke inlichting aan de overheid overbodig was. Moderne fabrikanten
zoals Cockerill waren niet meer bereidwillig. Als <lat zo uitkwam strooiden
woordvoerders van de bedrijfstak met cijfers. De niet aflatende stroom klachten uit de bedrijfstak was voor de beleidmakers juist een aanleiding de enquete
te organiseren. 'L'esprit du siecle est de se plaindre', waren gevleugelde woorden in die tijd; het verzamelen van onbetwistbare feiten leek de enige, zij het
niet gemakkelijke remedie. 26 De kern van het probleem was derhalve, <lat ondernemers geen belangeloze informanten waren en de overheid geen onpartijdige vrager. Zoals gebruikelijk beschouwden ondernemers de enquete als het
voorspel voor een lastenverzwaring.
Was de kwaliteit van de enquete dubieus vanwege de mogelijke baten van
het manipuleren van informatie? De betrouwbaarheid van een statistiek is in
hoge mate een functie van de kwaliteit van het apparaat <lat de gegevens verzamelt. Bij eerdere enquetes leverden de ondernemers of burgemeesters de
gegevens, personen waarvan de loyaliteit niet boven alle twijfel was verheven.
Ook bij de enquete uit 1811 hadden hogere autoriteiten daarom graag gebruik
27
gemaakt van het Staatstoezicht, maar dat bleek toen nog niet mogelijk. De

J. Tarte, 'Discours preliminaire', in: Vandervynckt, Histoire des troubles des pays-bas sous
Philippe II (Bruxelles, I 822) Tome I, CLXXXIIJ. Het geluid, dat de Ingenieurs der Mijnen in

26

Den Haag lieten horen, was een echo van wat de Franse prefecten naar aanleiding van de enquete
van 1811 hadden overgebriefd aan hun superieuren in Parijs. B. Pluymers, De Belgische industriele

produktie 1811-1 846. Reconstructie van een databank van de fysieke produktie en de bruto-toegevoegde waarde. Workshop on Quantitative Economic History Research Paper: 92.01, Katholieke Universiteit Leuven, Centrum voor Economische Studien (Leuven, I 992) 9.
27 Craeybeckx, 'Beginnings ', 194-196. Kritisch over de kwaliteit van de Franse enquetes gezien
de beperkingen van de overheid zijn o.a.: R. Darquenne, 'Histoire economique du departement
de Jemappes ', in: Memoires et publications de la societe des sciences, des arts et des lettres du
Hainaut 79 (1965) I 17- I 19 en Mokyr, Industrialization, 54.
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Ingenieurs van de Mijnen waren doorgaans capabele mensen, die goed op de
hoogte konden zijn van de situatie ter plaatse. Juist omdat het Staatstoezicht
een fiscale taak had, werden voor het vaststellen van de winst bij de mijnen
jaarlijks economische en technische gegevens verzameld, overeenkomend met
die gevraagd in 1828. De Ingenieurs waren daardoor minder gemakkelijk te
misleiden . Voor de ijzerindustrie kon de overheid niet op deze informatiebron
terugvallen; de ijzerindustrie was niet onderworpen aan het Recht op de Mijnen. De wet garandeerde echter het Staatstoezicht ook enig inzicht in het reilen
en zeilen van deze bedrijfstak. Bestaande en nieuwe ijzerfabrieken konden
alleen met overheidstoestemming hun activiteiten voortzetten of starten.
Goedkeuring was evenzo vereist voor elke fysieke verandering. De aanvrage
diende de aard van het produktieproces te specificeren, de plaats waar men
erts of metaal en de brandstof dacht te kopen en andere informatie vergelijkbaar met die in de enquete.
Niet zozeer wettelijke mogelijkheden bepalen in de praktijk het kunnen van
een ambtelijk apparaat, als we! de sterkte, de prioriteiten, de expertise en menselijke beperkingen bij de uitvoering. De dienst van het Mijnwezen kreeg na
de Mijnwet van 1810 een betere organisatie. In het nieuwe koninkrijk bleef
daar weinig van over. Slechts een Ingenieur van het Keizerlijk Corps bleef
achter. De dienst moest dus weer personeel vinden, scholen en ervaring laten
opdoen. Hier ging enige tijd mee heen. Rond het midden van de jaren 1820
was de dienst evenwel weer op voile sterkte. Kenmerkend voor het optreden
van de Nederlandse overheid was vanaf het begin de nadruk op techniek en
technische competentie, ook al had dit nauwelijks een wettelijke basis. De
ambtenaren van het Staatstoezicht trachtten uit alle macht de introductie van
de laatste technieken te bevorderen . Voor afzonderlijke steenkolenmijnen
schreven zij in bedrijfsplannen gedetailleerd innovaties voor. Modernisering
werd zo opgelegd. Wettelijk werden de Ingenieurs geacht ook de eigenaren
van ijzerfabrieken bij te staan, gebreken aan te wijzen en verbeteringen voor
te stellen. In de Franse tijd maakten Ingenieurs ook voor deze sector bedrijfsplannen; na 1815 niet meer. Dit valt niet goed te rijmen met de meer autoritaire
aanpak in de mijnbouw, de toegenomen nadruk op technische competentie en
de prioriteit die de overheid in het algemeen gaf aan het gebruik van de laatste
technieken. Dit valt des te meer op, omdat het Franse Staatstoezicht zich als
28
een bron van expertise voor deze bedrijfstak bleef manifesteren.

28 Door Franse ambtenaren gemaakte analyses van innovaties in Engeland werden zelfs snel in
het Engels vertaald. N. Caulier-Mathy, la modernisation des charbonnages liegeois pendant la
premiere moitie du XIX siecle. Techniques d 'exploitation (Paris, 1971) 104- 11 2, 123- 125, 168,
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Is de schijnbaar geringe interesse van het Nederlandse Staatstoezicht in de
ijzerindustrie niet een vingerwijzing, <lat voor deze tak van nijverheid minder
op deze ambtenaren kan worden gerekend? Het personeel was evenwel niet
ongekwalificeerd en als kennis ontbrak, had men die zonder veel moeite kunnen aantrekken. 29 Juist bij de produktie van ruwijzer kon echter worden volgehouden dat noch theoretische kennis noch de op Engeland geente praktijk
relevant waren. Het Franse Staatstoezicht was er niet van overtuigd, dat een
traditioneel aandoende ijzerindustrie een slechte zaak was. Hoogovens als
vanouds gestookt met houtskolen en het toepassen van steenkooltechnologie
bij de verdere bewerking, leken de Franse Ingenieurs gegeven de continentale
omstandigheden optimaat. 30Het Franse Staatstoezicht was een voorbeeld voor
het Nederlandse en be'invloedde deze dienst in de definitie van wat urgent was.
De basisijzerindustrie had bij het afdwingen van technische vernieuwingen
simpelweg niet de hoogste prioriteit.
Tegengeluid kwam van de anglofiel Roentgen; hij was weinig ge·imponeerd
door het corps. Achteraf ziet men als een comparatief voordeel van Belgie, dat
erts, hout en steenkolen dicht bij elkaar werden gevonden. De uiteindelijk
relatief snelle introductie van Engelse technologie wordt hieraan toegeschreven.31 Toen Roentgen aan zijn rapport werkte, keek men er anders tegen aan
en stond het aanbod van ijzererts en zijn kwaliteit ter discussie. Het belangrijkste van 'de mij opgedragene kommissie', aldus Roentgen, was vast te stellen of de W aalse steenkolenmijnen ook ijzererts bevatten. Dat dit in Engeland
het geval was, wisten de lngenieurs. In ieder geval hadden zij hierover 'eenige
Fransche journale verhandelingen' gelezen, die Roentgen nog niet onder ogen
had gehad. De Ingenieurs geloofden echter niet, dat de combinatie voorkwam

170, 172; Fremdling, Technologischer Wandel, 63 n 183, 89 n 303.
29 Van Hogendorp was in 1817 optimistisch over de kans op ' inwendige verbeteringen' in de
fabrieken, omdat 'ik ... vele menschen in deze provincie (Luik heb) ontmoet, die chemische kundigheden bezitten, die ontdekkingen, ieder in hun vak, gemaakt hebben ... Al wat ik omtrent de
scheikunde hier opgemerkt heb, is even toepasselijk op de werktuigkunde, waardoor de fabrijken
zoo ongemeen vooruit geholpen worden.' Idem, 'Bijdragen', I-II, 262.
30 Fremdling, Technologischer Wandel, 81 n 260, 87 n 290. Tijdgenoten wezen er op, dat in
Engeland een hoog niveau aan praktische technische vaardigheden samen ging met geheimhouding . Weliswaarwaren deze vaardigheden in FrankrijkenDuitsland inferieur, maarde theoretische
kennis had er een hoger peil en was vrije lijk beschikbaar. Banfield bracht dit in verband met relatieve kapitaalschaarste in beide laatste landen. T.C. Banfield, Industry of the Rhine. Series II.
Manufactures embracing a view of the social condition of the manufacturing population of that
district (New York , 1969 reprint London, 1848) 67-68.
31 S. Pollard, Typology ofIndustrialization Processes in the Nineteenth Century(Churetc., 1990)
24. Eerder al door bijvoorbeeld: Wibail, 'L'evolution', 32.
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in de Nederlanden en als dit al het geval was, dan zouden de hoeveelheden
economisch niet aantrekkelijk zijn. 'Hierdoor kon ik weinig hulp verwachten
van die personen, welke het meest in staat waren mij die te geven'. Roentgen
was evenwel er van overtuigd, dat hij het beter wist. Hij vond steun bij de
gelijkgestemde, maar, zo suggereerde hij, iets minder snuggere onder-directeur van de Rijks Geschutgieterij, Bake.
Met zorg componeerde Roentgen zijn 'Berigt van den toestand der ijzerwerken in de Waalsche provincien' tot een spannend drama. De ouverture was
een confrontatie tussen 'de geringe praktische kennis, die ik heb', een favoriete
stijlfiguur, en 'het geringe geloof, dat degeenen die mij vergezelden, aan mijn
onderzoek hechten en het gebrek aan kennis der zaak bij hun'. De Hoofd-Ingenieur van het Staatstoezicht was de ongelovige Thomas. De ommekeer
kwam toen Bake in de Luikse steenkolenmijnen ijzererts ontdekte. Dit erts
bleek evenwel door het zwavelgehalte niet geschikt te zijn om te smelten. De
apotheose in het verhaal was de derde poging van de auteur zelf: hij ontdekte
vele, dikke en geschikte lagen ijzererts, het bewijs 'dat onze koolmijnen niet
minder rijk aan die ertse waren als de Engelschen'. Was het toeval dat Roentgen 'de grootste overvloed van voortreffelijke klei-ijzersteenen' had gevonden
bij de 'onderzoekingswerke' voor een steenkolenmijn waarin Cockerill parti.
de.?32
c1peer
Ondanks zijn trouvaille kende Roentgen zijn beperkingen. De keuze van het
erts en de details van de bereidingswijze waren de belangrijkste oorzaken
waarom de Engelse technologie niet zonder meer overdraagbaar was, in ieder
geval niet door hem. Daar waren Engelse vaklui voor nodig. Hij beval D.
Mushet aan, die later de grote cokeshoogoven voor Cockerill zou bouwen. In
1823 en 1825 vroegen de broers Cockerill concessies voor het exploiteren van
ijzercarbonaat. Onder invloed van Roentgen en Mushet zagen de Cockerills
niets meer in het plaatselijke erts, limoniet. Spoedig bleek Roentgen veel te
optimistisch te zijn geweest. Hij had met veel ophef een 'quantite negligable'
ontdekt. Na 1826 accepteerde Cockerill, dat hij het moest doen met de aanwe-

32 De Boer, 'Twee Memorien ', 126-129, 140. Enkele weken voordat Roentgen rapport uitbracht,
publiceerde Bake de ontdekking in vele steenkolenmijnen van het erts 'welke men in Engeland
met zoo veel voordeel uitsmelt'. Bake, 'Aanmerkingen' , 103, 107. Dit maakte hem en Roentgen
tot vijanden voor het leven. De Boer, Leven en bedrijf, 20-21, 27, 99-100. Het 'clay ironstone'
was in zekere zin Roentgens Engelse vinding, nadat hij met 'geringe chemische en practische kundigheden' daarheen was gestuurd. Idem, 12, 14, 17-18. De instructieopditerts te letten, had Roentgen te danken aan Huguenin, die niet enthousiast was over de kwaliteit van het Belgische erts.
Huguenin -Bake's superieur- was echter later sceptisch over de vondst bij Luik. Huguenin, Verhandeling, 13-14; 82 noot a.
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zige minerale ertsen. Hoeveel vertraging het cokeshoogovenproject hierdoor
opliep is een thema voor speculatie. 33
Er is dus geen reden Roentgens geringschattende kijk op de expertise van
het Staatstoezicht over te nemen. Het ambtelijk apparaat erop uit gestuurd
informatie te vergaren en te bewerken was gekwalificeerd en bezat bij voorbaat voldoende informatie om niet in het donker te hoeven tasten. Ondanks de
goed geoliede machinerie bleek het moeilijk zich te houden aan het vastgestelde tijdschema. De tabel van het zesde district kwam binnen zes maanden
nadat de circulaire was rondgestuurd. Plaatselijk was een verkeerde strategie
gekozen. De conducteurs hadden de ondernemers per brief benaderd. De reactie was niet slecht; slechts drie van de 29 ondernemers lieten niets van zich
horen. Bij deze drie hoorden echter de belangrijkste fabrikanten in de regio.
Een persoonlijk bezoek van de Ingenieur bracht het aantal weigeraars terug
tot een: J. Cockerill. Op het ministerie van Binnenlandse Zaken klom vervolgens Stifft in de pen. Hij wees Cockerill op het slechte imago van de ijzerindustrie. Het publiek had de indruk, dat deze bedrijfstak niet de algemene welvaart, maar alleen die van sommige individuen vergrootte. Cockerill antwoordde, dat veel van het gevraagde eigenlijk het geheim van de ondernemer
diende te blijven. Als Stifft daarop stond was hij bereid mee te werken. Als
tegenprestatie vroeg hij verschoond te mogen blijven van de verplichting de
informatie toe te vertrouwen aan de regionale ambtenaren van het Staatstoezicht. Stifft nodigde Cockerill uit de gegevens naar hem toe te sturen. Hij
verzekerde de industrieel, dat ter departemente alleen hij de aan hem geadresseerde post opende.
Opmerkelijk was, dat Cockerill er vooral moeite mee had technische informatie prijs te geven; uiterst bezwaarlijk waren de gevraagde gegevens over de
afmetingen van zijn hoogoven. Stifft deed zijn best muizenissen weg te nemen .
Hij benadrukte, dat nog niemand op de gedachte was gekomen de enquete te
34
publiceren. Stifft liet overigens weten persoonlijk van mening te zijn, dat de

33 De Boer, 'Twee memorien', 127-129, 143-144. G. Hansotte, 'La siderurgie Beige du XIXe
siecle avant l'acier', Revue d'histoire de la siderurgie 7 (1966) 217-218, 230-231; Lebrun, Essai,
274. In Frankrijk werd sedert 1804 met enige systematiek gezocht naar het samen voorkomen van
ijzerertsen en steenkolen. Levy-Leboyer, Banques, 335. Een opmerkelijke parallel is het verhaal
verteld over het Pruisische Staatstoezicht, 'Kohleneisenstein' en F. Harkort, die veelal wordt geportretteerd als een Duitse Cockerill. Beck, Geschichte, 349
34 Cockeri lls vrees kwam niet uit het niets. In 1826 was een commissie voor de statistiek gevormd, met als opdracht een statistiek voor het koninkrijk voor te bereiden. Stifft was geen lid
van de commissie, maar bijvoorbeeld Netscher, administrateur van Nationale Nijverheid wel. In
1829 publiceerde de commissie gegevens ontleend aan de registers van het Recht op de Mijnen
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gevraagde informatie niemand kon schaden, ook al werd zij openbaar gemaakt. Hij stelde uiteindelijk een compromis voor. De overheid zou genoegen
nemen met de hoogte van de oven en een grove aanduiding van de capaciteit
van de smederijen. Voor het verbruik aan materialen en de transformatieverliezen accepteerde hij waarden, die gemiddeldes waren over een aantal jaren.
Op deze wijze kon gevoelige informatie geheim blijven. Stifft schakelde niet
Bake in, de permanente vertegenwoordiger van de overheid in de raad van
commissarissen van Cockerills onderneming. Het contract met de staat garandeerde deze onbeperkte toegang tot de boeken van het bedrijf. Stifft was echter
hoofd van de afdeling Mijnwezen, Bake stond onder toezicht van de administrateur van Nationale Nijverheid. Bovendien waren de relaties tussen Bake
en Cockerill bijzonder gespannen. Bij Nationale Nijverheid nam men aan, dat
dit een van de redenen was waarom Cockerill in 1828 de staat voorstelde zijn
35
bedrijf volledig over te nemen. De delicate verhoudingen verklaren mogelijk
waarom Stifft alleen via de koninklijke weg informatie wilde verwerven.

3. De hoeveelheid ijzer geproduceerd in 1828
De Ingenieurs der Mijnen beschouwden de gegevens over geproduceerde
hoeveelheden en de technische ratio's, die input en output verbonden, als de
meest betrouwbare in de enquete. Toch werden ook deze cijfers door de
ambtenaren in 's-Gravenhage gecontroleerd en gewijzigd. Uit een nieuwe
telling van het basismateriaal voor Namen bleek ons dat de ambtenaren zich
soms vertelden; zij berekenden een volume van 31.451 ton ruwijzer in
plaats van 32.451. Andere verschillen lijken eerder het gevolg van correcties, waarvan de achtergrond niet meer is te achterhalen.
In appendix I is de samenvattende tabel afgedrukt. De informatie over het
zesde district bij Luik was daarin niet volledig verwerkt. Enkele gegevens
werden door de ambtenaren op het ministerie getotaliseerd, maar merkwaardigerwijze niet alle. De ambtenaren vu Iden noch de cijfers in voor de gebruikte
brandstof noch de produktie. Deze werden als ontbrekende gegevens behandeld. In het dossier bevindt zich echter een afschrift van de tabel van het zesde
district, een kopie die Caulier-Mathy niet onder ogen heeft gehad. Deze is

en deel s identiek aan die van de enquete. Tweede Verzameling van staten uitgegeven door
de Commissie voor de Statistiek ingesteld bi) Koninklijk Besluit van 3 July 1826, No. 52 ('s-Gravenhage, 1829). Zie ook: Demoulin, Guillaume fer, 3 10.
35 Westebbe, 'State Entrepreneurship', 221-222.
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grotendeels identiek aan de door haar gepubliceerde versie. In de hare ontbraken twee ondernemingen: een Jag stil, het bedrijf van Cockerill was de tweede.
Het afschrift in het dossier werd naderhand aangevuld met enkele gegevens
over Cockerill, maar niet alle. Misschien bleef Cockerill bij Stifft deels in
gebreke, mogelijk helemaal en vulden ambtenaren in wat zij wisten. 36 De lacunes voor het zesde district in de samenvattende tabel kunnen nu grotendeels
worden gedicht met behulp van de districtstabel. In appendix II is de door
Caulier-Mathy gepubliceerde en door ons aangevulde districtstabel op vergelijkbare manier samengevat als de geaggregeerde en zijn de waarden geconfronteerd met de totalen voor het zesde district in de geaggregeerde tabel.
De produktie in de zuidelijke provincies waarbij Cockerill niet was betrokken, kan door sommering zonder enig bezwaar worden berekend. Dat geldt
ook voor de variabelen, waarvoor de gegevens over Cockerill alsnog werden
ingevuld. De schatting van de produktie van ruwijzer vergt iets meer moeite.
Volgens de samenvattende tabel was de totale produktie 50.965 ton na onze
correctie voor een telfout (Appendix II, kolom 1). In de oorspronkelijke overzichtstabel ontbreekt dit gegeven voor het zesde district. Volgens de districtstabel was de produktie 1.820 ton (kolom 3), de output van vier fabrieken met
vijf hoogovens, waarvan een niet werd gebruikt. Uit kolom 2 is af te leiden,
dat twee hoogovens resteren met een verbruik van 5.840 ton aan erts.
J. Cockerill bezat een cokeshoogoven, die in 1826 'geheel (was) voltooid en
37
in voile werking' . De tweede hoogoven is een klein mysterie. Het door ons
geconsulteerde afschrift van de districtstabel lokaliseert deze eenduidig binnen
het bedrijf van Cockerill. De meeste historici zijn het er over eens, dat hij zijn
tweede hoogoven pas in 1836 in bedrijf nam. Er bestaat echter enige onzekerheid over de eerste oven van Cockerill. Sommige auteurs houden het er op,
<lat deze pas in 1827 succesvol begon te produceren, anderen noemen 1823 of

36 De tabel in Luik op 4 december 1829 vervaardigd - de bron van de publikatie van CaulierMathy en van het afschrift door ons gezien - was mogelijk niet de definitieve statistiek. De tabel
werd teruggestuurd naar de lngenieur der Mijnen en in juni 1830 geretourneerd. ARA, Binnenlandse Zaken, Nijverheid: 1264, Index verbaal mijnwezen 1830, 10.06.1830. De door CaulierMathy gepubliceerde versie- het origineel konden wij niet traceren - wijkt slechts door schrijffouten en in details af van de door ons geziene versie. Het bedrijf van Vandermaesen gebruikte
5.858 kubieke meter houtskool per jaar in plaats van 3.858. De gemiddelde prijs per 100 kg produktie bij de ondememing van De Donneu was: 21 fl 6(0) voor 'fer tire de fer fort', 27 fl voor
'les toles', 16 fl voor 'fer tire de fer tendre ' . Caulier-Mathy, Statistiques laat de desbetreffende
ruimte open.
37 ARA, Binnenlandse Zaken, Nijverheid, 10.11.1826 82 A: (W. Bake), Jaarlijks verslag van
het etablissement van John Cockerill & Comp. 01.09.1826. Ook Westebbe, 'State Entrepreneurship', 217; Fremdling, Technologischer Wandel, 71. Zie voorts: Caulier-Mathy, 'Volonte', 42.

GALES EN FREMDLING IJZERFABRIKANTEN EN INDUSTRIEPOLITIEK

307

1829. Men kan zelfs lezen, dat bij het opstoken de eerste oven barstte en in
1830 de vergunning afkwam de installatie weer op te bouwen. De onzekerheid
hangt wellicht samen met identiteitsproblemen. In 1824 en 1825 was sprake
van de bouw van twee ovens. Het is de vraag of de aanleg van een van de twee
meer was dan een plan of eerste aanzet. Op de balans vanjuni 1825, opgemaakt
toen de overheid ging participeren in de onderneming, stond slechts een installatie. De regering drong er vervolgens op aan niet alle plannen uit te voeren
of de uitvoering te vertragen. Mogelijk is in 1828 die tweede hoogoven, als
het ware in langdurige aanleg, toch nog meegerekend. 38
De onzekerheid is een reden te meer de produktie van ijzer te schatten vanuit
het verbruik aan erts en niet op basis van het aantal hoogovens. Waarschijnlijk
gaf het getal in de enquete niet het daadwerkelijk gebruik van erts in 1828
weer, maar een gemiddelde over een aantal jaren. Dit bezwaar is overkomelijk.
De problemen bij het in produktie stellen van de hoogoven duurden immers
voort tot na 1828. Cruciaal is het vaststellen van een technische ratio, die de
output van ijzer relateert aan de input van erts. De in de enquete opgenomen
ratio's van het zesde district varieerden tussen 0, 14 en 0,5. Het laatste cijfer
was volgens de Ingenieur ongeloofwaardig; hij gebruikte bij wijze van vuistregel 0,3 als bovengrens. Lage ratio's waren het resultaat van het gebruik van
ongewassen erts; wassen leidde tot een coefficient van 0,22 a0,25. De cijfers
van de andere districten, suggereren dat de ratio verder een functie was van
het ijzergehalte van de plaatselijk courante ertsen. Er waren geen verschillen
tussen houtskool- of cokeshoogovens. Cockerill probeerde ongetwijfeld gebruik te maken van de best mogelijke techniek. Wij kozen voor 0,25 als de
lokaal meest plausibele grootheid om de onbekende produktie van ruwijzer te
schatten. De lacune in het produktiecijfer van de statistiek berekenen wij zo
op 1.460 ton. 39 In totaal werd dus in Belgie in 1828 54.245 ton ruwijzer vervaardigd.
38 De datering in 'Mouvements longs ', 63 n 4 komt overeen met de hier gebruikte. Zie voor
1823: Beck, Geschichte, 340-341. Zie noot 96 voor de achtergrond van deze onjuiste datering.
Yolgens Lebrun, Essay, 273 kwam de hoogoven in 1824 in produktie. Yooreen latere datum dan
de onze: H. van der Wee, Historische aspecten van de economische groei (Antwerpen/Utrecht,
1972) 183. M.b.t. het stukgaan van de oven: Levy-Leboyer, Banques, 364 n I 09 en m.b.t. de twee
ovens Yan Neck, Debuts, 299-300. Zie echter ook 303, terwijl zij op pag 307 twee hoogovens
daadwerkelijk aktief rond 1830 suggereert. M.b.t de temporisering: Westebbe, 'State Entrepreneurship' , 216; Yan Neck, Debuts, 306. De opvallende variatie in de loop van 1828 in het aantal
arbeiders past in de gegeven verklaring; zie noot 54.
39 Roentgen nam een ratio aan van 0.37: Boer, 'Twee Memorien', 130. Gezien de door hem
geschatte prijs en de latere ontwikkeling moet dit getal gemajoreerd zijn. Onze raming overschat
mogelijk Cockerills produktie. Grof extrapolerend van de maandstaat van december 1828 was de
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In hoeverre wijkt een produktie van ruim 54.000 ton af van schattingen uit
het verleden? De cijfers van A. Wibail uit 1933 waren tot nu toe de meest
40
populaire. Voor 1831, zijn beginjaar, waardeerde hij de Belgische produktie
op 90.000 ton. Het is niet duidelijk hoe Wibail aan dit cijfer kwam. Enkele
jaren later suggereerde R. Demoulin voor 1830 een cijfer van 55.000 ton. 41
Wibails cijfer scoorde echter hoog in de citatie-index. Zijn getal lijkt te passen
in een oude traditie van optimistische schattingen van de (potentiele) output. 42
Recentelijk heeft Fremdling laten zien, dat Wibails produktie overdreven moet
zijn. Fremdlings eerste cijfer heeft betrekking op 1830 en is 48.500 ton; 1828
zou op een gelijk niveau, waarschijnlijk iets lager moeten liggen. B. Pluymers
gaat uit van 46.000 voor 1828 en 52.702 voor 1830. In wezen passen Fremdling en Pluymers dezelfde methodiek toe. Zij combineren gegevens over de
aantallen hoogovens met aannames over hun gemiddelde produktie. Verschillen tussen beide zijn het gevolg van andere aannames over de tweede variabele.
Pluymers aanpak wijkt evenwel voor de periode v66r 1830 af van die erna.
Hij neemt aan, dat de produktie van de houtskoolhoogovens fluctueerde tussen
30.000 en 50.000 ton en gaat derhalve uit van een gemiddelde van 40.000 voor
de jaren tussen 181 l en 1830. Hij verhoogt dit met de produktie van cokeshoogovens, in 1828 drie met een gezamenlijke produktie van 6.000 ton.
De cijfers van de enquete enerzijds en de meeste aangehaalde literatuur anderzijds zijn niet helemaal vergelijkbaar. De eerste omvatten ook het Iatere
Groot-Hertogdom Luxemburg, terwijl in ieder geval Fremdling en Pluymers
Belgie definieren binnen de grenzen van 1839. Pluymers neemt aan, dat de
produktie van ruwijzer in het niet meegerekende dee) van Luxemburg 5.000
ton was. 43 Inclusief dit volume, komt zijn schatting voor 1828 - 51.000 -

produktie per jaar482 ton , terwijl extern 1.486 ton werd aangekocht. Van deze gegevens hopen
wij later gebruik te maken.
40 Wibail, 'L'evolution', 50. Zijn reeks is onder meer overgenomen door: C. Reuss, E. Koutny
en L. Tychon, Le progres economique ensiderurgie. Belgique, Luxembourg, Pays-Bas 1830-1955
(Louvain/Paris, 1960) 362.
41 Demoulin, Guillaume fer, 313-314.
42 Van Hogendorp noemde reeds een getal van 75.000 ton: idem, Bijdragen, I-II, 80. Dit getal
was gebaseerd op wat men als de jaarlijkse produktie zag onder Napoleon. Zie ook: De Cloet,
Handboek, 80. Tarte, 'Discours', CLXXIX haalde zelfs een raming aan van 90.000 ton . Delage
schattingen lijken afkomstig van de hoogovenmeesters en waren bedoeld om de slechte gang van
zaken aan te tonen. Handelaren en fabrikanten die ruwijzer bewerkten, gebruikten hoge ramingen
om vervolgens te betogen, dat dit niet voldoende was voor de binnenlandse behoefte.
43 Pluymers, Belgische produktie, 23 n 54. De gemiddelde produktie per hoogoven per jaar lag
in Luxemburg relatief laag, maar varieerde sterk. Vanuit dit perspectief lijkt dit getal te hoog, als
men uitgaat van bijvoorbeeld de acht hoogovens die Michotte noemt voor 1830. Voor de jaren
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dicht bij het hier door ons gepresenteerde cijfer, ruim 54.000 ton; de maximaal
53.500 van Fremdling nog meer. In zekere zin rehabiliteren onze bevindingen
ook de schatting van Demoulin, wiens cijfer waarschijnlijk inclusief het
Groot-Hertogdom was.
De data verzameld zowel in 1811 als 1828 refereerden aan een periode tijdens of kort na een piek in de economische cyclus. Beide enquetes zijn daarom
vergelijkbaar. De totale output van Belgie binnen de grenzen van 1839 plus
het Groot-Hertogdom groeide gemiddeld met I% per jaar en nam toe van
44
45.000 tot 54.000 ton in 1828. Wij gaan hierbij voor 1811 uit van het cijfer
van Pluymers. De groei kan overschat zijn, doordat voor 1811 mogelijk een
te lage produktie is aangenomen in het in 1815 aan Namen toegevoegde deel
van het Franse departement van de Ardennen. Pluymers gaat uit van 6.000 ton,
verwijzend naar een notitie van de ijzerfabrikanten in de regio van kort na
1815. Huguenin somde evenwel in 1818 29 hoogovens op in de nieuwe kantons, waarvan drie buiten werking waren. Als in 1811 deze capaciteit goeddeels werd benut en een oven jaarlijks 500 ton ruwijzer produceerde, was de
totale produktie misschien niet 45.000, maar ruim 53.000 ton, dicht bij de
55.800 die volgens de Luikse Kamer van Koophandel in 1819 de maximale
capaciteit was van het Verenigd Koninkrijk. 45 Bij dit beginniveau was de groei

na 1830 laat de literatuur een gemengde indruk achter; dit maakt een extrapolatie terugwaarts
hachelijk. Volgens Levy-Leboyer was de produktie 8.000 ton bij de opname van het Groot-Hertogdom in de Zollverein ( 1842), vol gens Hansotte 7.300. Uvy-Leboyer, Banques, 406-407 n 135;
G. Hansotte, 'La siderurgie Luxembourgoise du XIXe siecle avant l'acier', Revue d'histoire de
La siderurgie 7 (1966) 234-236. Marchand geeft echter in zijn tijdreeks vanaf 1834 voor Luxemburg: 1834 4.000 ton, 1839 5.000 ton. H. Marchand, Siikularstatistik der deutschen Eisenindustrie
(Essen, 1939) 115.
44 Voor 1811: Pluymers, Belgische produktie, 21-22 en 23 n 54. In plaats van 38.796 ton, vermelden andere auteurs een lager cijfer voor de (onbewerkte) Franse enquete: 37.337 vol gens Mokyr, Industrialization, 53; 37.324 volgens Craeybeckx, 'Beginnings', 198 en 37.264 bij Van der
Wee, Historische aspecten, 196 en K. Veraghtert, 'Ambacht en nijverheid in de Zuidelijke Nederlanden 1790-1844', in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden vol IO (Haarlem, 1981) 280.
45 U Huguenin, 'Rapport betrekkelijk de Jigging der hooge ovens, of ijzersmelterijen, en de ijzer-ertsen, welke bij de rivierde Maas, en in de provincie Namen, tusschen die rivieren de Sambre
worden gevonden. In september 1818 aan het departement van oorlog ingezonden', in: idem, Verhandeling, Tabelle Litt. C. Voor een iets lager aantal (27) hoogovens: Demoulin, Guillaume fer,
307 n 1. Zich beroepend op opgaven van hoogovenmeesters uit 1811en1815 stelde Tarte, 'Discours', CLXXVIlJ-CLXXIX de produktie van I 0 hoogovens in de ambachtsheerlijkheid Couvin
op 6.000 ton, hetzelfde getal als Pluymers. Een pagina verderop is echter al sprake van 20 hoogovens. Voor 1819: Archives d'Etat a Liege (AEL). Chambre de Commerce de Liege, 9, rapport
M. Lesoinne, 26.03.1819. Verwijzing met dank aan J. Blomme, B. Pluymers, KU Leuven. Dit
laatste rapport raamde de capaciteit m.b.v. het aantal ovens.
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tussen 1811 en 1828 miniem. Na de Franse tijd was evenwel de produktie ver
teruggevallen. Groei was in de jaren 1820 begonnen vanaf een niveau van 30
46
tot 35.000 ton.
De schattingen van zowel Fremdling als Pluymers naderen het produktieniveau vastgelegd in de enquete van 1828, omdat zij uitgaan van een laag
aantal hoogovens en een wat hoge, gemiddelde produktie per jaar. Het effect
van deze benaderingswijze kan ge"illustreerd worden door uit te gaan van de
aantallen in de enquete, maar tegelijk gebruik te maken van de aannames van
beide auteurs over de doorsnee produktie. Dan zou men in het geval van
Fremdling de totale output in Belgie, inclusief Luxemburg, moeten ramen op
68.500 ton; volgens Pluymers op 71.000. Op de gemiddelde produktie komen
wij nog terug; eerst nog een enkele opmerking over de aantallen. Het aantal
van 103 hoogovens in 1828 past goed bij het aantal van 1811, 84 inclusief tien
in het Groot-Hertogdom, of de 89 van 1819. Sommige bronnen stellen het
totaal aan het begin van de Nederlandse periode iets hoger, 93 is een regelmatig
47
terugkerend getal. Het is een probleem 1828 te verbinden met het gebruikelijke startpunt van tijdreeksen: 1830. Fremdling gebruikt voor datjaar de cijfers van Michotte en komt uit op 69 houtskool- en 4 cokeshoogovens. Pluymers noemt respectievelijk 60 en 6, zich beroepend op ramingen van de Administratie der Mijnen. Beide auteurs elimineren inactieve hoogovens uit hun
cijfers. 48 Richten wij ons op het totaal van zowel actieve als inactieve hoogovens, dan lijkt Michotte's totaal van 81 voor 1830 te laag. Oat geldt mogelijk
ook voor de bronnen gebruikt door Pluymers, deels literatuur van rond 1860
zich beroepend op officiele rapporten van vroeger datum. Ons vermoeden is,
dat het rapport aangehaald door Warzee als een statistiek uit 1829 voor Luik,
49
in feite het zesde district van de enquete uit 1828 omvatte. Het cijfer van

46 De Cloet, Handboek, 80 noemt 30.000 ton. Dit gegeven is op 1822 gedateerd en overgenomen
door Beck, Geschichte, 344. Vol gens Levy-Leboyer, Banques, 330 werd 35.000 ton geproduceerd
in 1825.
47 Voor 1819: I.J. Brugmans, Statistieken van de Nederlandse Nijverheid uit de eerste he/ft der
19e eeuw ('s-Gravenhage, 1956) 248, 291, 300-302. Voorts: Archives d'Etat aNamur, Chambre
de commerce de Namur, 258: Wasseige, Memoire en faveur de la forgerie du royaume des PaysBas, 31.01.1816; AEL, Chambre de Commerce de Liege, rapport M. Lesoinne, 26.03.1819. De
laatste verwijzingen met dank aan J. Blomme, B. Pluymers, KU Leuven. Ook: De Cloet, Handboek,
80 en Beck, Geschichte, 344.
48 Michotte, 'Localisation', carte II; Fremdling, Technologischer Wandel, 75; Pluymers, Belgische produktie, 23 , 25.
49 Hetbetreft hier: A. Warzt~e. 'Expose historiquede l' industrie du ferdans la province de Liege',
Memoires de la societe Libre d 'emulation de Liege, Nouvelle Serie ( 1860), di 1, 449-538. Wij hebben deze bron niet kunnen raadplegen.
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Demoulin, 91 houtskoolhoogovens in 1830, lijkt al met al minder onwaarschijnlijk dan vaak gedacht. Als de zes houtskoolhoogovens aangepast voor
het stoken van cokes erbij worden opgeteld, benadert zijn cijfer dat van de
enquete, temeer daar er nog enkele cokeshoogovens waren.50

4. De omvang van de moderne sector
De ambtenaren maakten in de samenvattende tabel bij de hoogovens geen
onderscheid naar type. In de districtstabellen zijn echter met behulp van het
brandstofgebruik vier cokeshoogovens te traceren. Behalve die van Cockerill, voerde de tabel van het zesde di strict de 'Usine de Dieupart' op als een
installatie die gebruik maakte van cokes. Deze onderneming had echter
houtskool vervangen door cokes zonder een nieuwe hoogoven te bouwen;
het bedrijf zou voor 1830 weer overstappen op houtskool. De tabel van Namen geeft een overzicht van 40 actieve hoogovens. Hanonnet-Gendarme en
Preyat hadden elk een cokeshoogoven in eigendom. Michotte classificeert
beide cokeshoogovens in Namen als traditioneel gebouwde, maar aangepast
voor het stoken met de nieuwe brandstof. Zulke 'overgangstypes' rekenen
..
d
d
51
WlJ tot e mo erne sector.
Of en wanneer ovens zoals die in Namen met cokes werden gestookt is de
vraag. Deze en andere complicaties kenmerkten deze overgangstijd. Niet alleen waren er tussenvormen , maar tevens was de overgang eerder een zig-zag
ontwikkeling dan een lineaire. De cokeshoogoven van Preyat was slechts 7 ,66
meter hoog en was ongetwijfeld een omgebouwde installatie. Hanonnet, eigenaar van het toen belangrijke complex te Couvin, nam in 1823 als tegenprestatie voor overheidssubsidie op zich een hoogoven te bouwen, die jaarlijks
1.350 ton ruwijzer kon produceren . Neck meent dat dit een traditionele hoogoven was, omdat volgens een beschrijving van eind 1828 de hoogoven houtskool gebruikte. Vol gens Demoulin wilde Hanonnet evenwel perse een Engelse
hoogoven hebben, ook al waren er geen steenkolen in de buurt. Wij denken
dat deze ondernemer we! degelijk een nieuwe cokeshoogoven bouwde en ge-

50 Demoulin, Guillaume f er, 314. Zie ook de aantallen (91 houtskoolhoogovens; I 0 cokeshoogovens) in: Archives de L'Etat aMons (AEM), Chambre de Commerce de Mons, 61 8, Comite d' industrie pour I' arrondissement de Mons, pro vi nee de Hainaut, 21/11/1830; AEM, Chambre de Commerce de Charleroi, 320, 18/1211 830. Verwij zingen met dank aan J. Blomme, B. Pluymers, KU
Leuven.
51 Eenzelfde hoogoven kon afwisselend met houtskool of cokes worden gestookt. Fremdling,
Technologischer Wandel, 88 n 297 ; Lebrun, Essai, 427.
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bruikte. Enerzijds wijst de lengte van de hoogoven erop. Volgens de enquete
had hij op een complex twee hoogovens, de een 10,66 meter hoog, de antler
15,33. De hoogte van cokeshoogovens varieerde tussen negen en eenentwintig
meter. In de Franse tijd was de lengte van de houtskoolhoogovens iets toegenomen; volgens Roentgen en Huguenin was in Wallonie zes tot zeveneneenhalve meter normaal. Dit was in 1828 nog steeds zo. In Luxemburg was de
hoogste elf meter, maar de modale oven bleef steken bij zeseneenhalf. Een
oven van 15 meter moet gebouwd zijn voor cokes. Anderzijds vermeldde de
enquete voor Hanonnets lokatie bij het 'eau noire' apart ijzer vervaardigd met
houtskool (781 ton) en cokesijzer (1.940). Daarenboven zijn berichten overgeleverd, dat hij in 1826 een cokeshoogoven had aangestoken. Waarschijnlijk
bleek spoedig deze moderne oven niet rendabel te stoken met cokes, misschien
reeds in 1828.52
Omdat niet alle districtstabellen zijn bewaard, zijn niet alle cokeshoogovens
individueel te traceren. Zo is nog niet de hoogoven van Huart-Chapel bij Marcinelle genoemd. Huart had in 1824 vergunning gekregen zo'n oven te bouwen
en had deze in bedrijf sedert de herfst van 1827. Mogelijk werkte ook al de
nieuwe hoogoven bij de oude fabriek van Hourpes. 53 Andere in de literatuur
genoemde installaties waren van na het peiljaar van de enquete. In totaal komen wij dus uit op zes, als wij ervan uitgaan dat er in Henegouwen geen
omgebouwde hoogovens waren.

52 Hanonnet had in totaal vier hoogovens. Over Hanonnet: Michotte, 'Localisation' , 19-20; Demoulin, Guillaume fer, 260; Levy-Leboyer, Banques, 365 n I I I ; Hansotte, 'Siderurgie', 216-217;
Van Neck, Debuts, 326-328. Ook: Huguenin, Verhande/ing, 49-63. Over de hoogte van de ovens:
Fremdling, Technologischer Wandel 28-29; Huguenin, Verhandeling, 92; De Boer, 'Twee Memorien ', 112; Michotte, 'Localisation', 18; Levy-Leboyer, Banques, 376 n 161 en Mokyr, Industrialization, 5 I. Overigens was reeds rond 1780 te Couvin geexperimenteerd met melanges van
houtskool en steenkolen. Het bedrijf voerde vooral militaire opdrachten uit, iets wat de dure experimenteer-lust mogelijk bevorderde. Bovendien washier het kwaliteitsvoordeel van houtskoolijzer geringer. Over melanges en de hoogovenmeesters in de I 8e eeuw: Hasquin, Deja puissance,
330; H. Hasqui n, Une mutation. Le 'pays de Charleroi' aux XVlie et XVI/le siecles. Aux origines
de la revolution industrielle en Belgique (Bruxelles, 1971) 81-96, 129-130. Zie ook: Lebrun, Essai,
417 en Levy-Leboyer, Banques, 331 n 24. Ook op de militaire markt kwam de omslag pas later.
In Luik werden in 1828 openbare proeven genomen om sceptici te overtuigen, dat cokesijzer inmiddels geschikt was voor kanonnen. ARA, Binnenlandse Zaken, Nijverheid, 25.02. I 828 16 G:
Journal de la province de Liege, 04/05.02. 1828, bij lage bij brief Bake aan Netscher, 20.02.1828.
53 Michotte, 'Localisation', 19; 'Mouvements longs ', 64; Lebrun, Essai, 426-427; Van Neck,
Debuts, 262-271.

GALES EN FREMDLING IJZERFABRIKANTEN EN INDUSTRIEPOLITIEK

313

Tabel I. Produktie van ruwijzer en input van arbeid per type hoogoven in Namen en

Luik (6e district), 1828

Namen
houtskool, niet ge"integreerd
houtskool, ge"integreerd
cokes, niet ge"integreerd
cokes, gei"ntegreerd
Luik
houtskool, niet ge"integreerd
houtskool, gei"ntegreerd
cokes, niet ge"integreerd
cokes, ge"integreerd 54

aantal
hoogovens

output
per
hoogoven

36
2

760
839
1.470
1.940

8
16
22
28

20
9
5
18

2,73
2,69
2,86
2,86

1,83
2,36
2,04
2,06

378
487
202
(1.460)

15
18,5
18
(41)

5
2
30

7,14
3,25
9,34
(4,00)

2,38
2,51
3,37
0,08

2

Bron: Enquete 1828; Caulier-Mathy

werkgelegenheid
binnen
bij
het
tranbedrijf
sport

erts
verbruik
per ton
ijzer

brandstof
verbruik
per ton
ijzer

55

De enquete van 1828 laat grote verschillen zien in de gemiddelde produktie
per hoogoven tussen de regio's, van 280 ton per jaar in Luxemburg tot 881
in Henegouwen. De districtstabellen van Namen en Luik maken het met enige moeite mogelijk de gemiddelde produktie per jaar per hoogoven te differentieren zowel naar de gebruikte brandstof als de mate van integratie in
technische zin. 56 In tabel I zijn de resultaten samengevat. Tevens zijn enige
54 De erts/ijzer ratio is de eerder gebruikte aanname waarmee de produktie is geschat. Hoewel
vol gens de enquete er bij Cockerill twee hoogovens waren, nemen wij aan dat slechts een in bedrijf
was. De enquete stelt de werkgelegenheid op 545 personen. In de tabel gaat het echter om het
hoogovenbedrijf. Het gegeven getal is dat van december 1828. In maandstaten van begin 1828
fluctueerde het aantal nog rond 80.
55 In de label van het zesde district komen ongerijmdheden voor wat betreft de gebruikte maten.
Aangenomen is, dat sommige ondernemingen hun verbruik van houtskool niet uitdrukten in kubieke meters, maar in kilo's.
56 Integratie betekent hier dat hoogovens in de lijst van de Ingenieur voorkomen samen met andere ovens, hamers of walsen. In deze tabellen werden verder apart de namen van de eigenaren
en de lokatie aangegeven. We nemen dus aan, dat de basiseenheid werd gevormd door technische
eenheden. De integratie qua geografische lokatie was grater dan die in technisch opzicht; hetzelfde
geldt voorintegratie in institutionele zin . De Luxemburgse houtskoolhoogovens waren 'technisch'
nauwelijks ge"integreerd, maar de meeste ijzerverwerkende fabrieken hadden er een vaste, contractuele relatie met een bepaalde hoogoven. Er kwam dan ook zo weinig ruwijzer op de markt,

314

NEHA-JAARBOEK 1994

technische ratio's - het verbruik van erts en brandstof per ton ruwijzer berekend om een indruk te krijgen van de plausibiliteit van de cijfers. 57 Het
cijfer dat een bijzonder gering verbruik van brandstof suggereert van de
ge"integreerde cokeshoogoven bij Luik is irreeel. Het gaat hier om de installatie van Cockerill. De andere getallen in tabel I komen goed overeen met
58
gegevens uit andere bronnen. Differentiatie naar modern en traditioneel
doet de grote verschillen tussen de regio's niet verdwijnen. Verschillen tussen houtskoolhoogovens onderling waren de belangrijkste oorzaak van de
verscheidenheid. Capaciteit afgeleid uit de jaarproduktie is evenwel in de
ijzerindustrie een onzekere maat, omdat het aantal hoogovens een onduidelijke noemer is en een technische interpretatie een andere is dan een economische. Voor een bepaling van het aandeel van de moderne sector hebben
wij echter een exacte bepaling van de normale produktie per jaar van een
houtskoolhoogoven niet nodig. Wij kunnen volstaan met die van de cokeshoogovens.
Ook voor cokeshoogovens zijn aannames over een normale produktie kritische waarden, maar de geringe aantallen nopen slechts tot speculeren met
beperkte nevenefecten . Volgens Roentgen konden cokeshoogovens I 00 ton
per week produceren . De door Fremdling berekende normale opbrengst van
een cokeshoogoven is lager; hij gaat uit van 4.100 ton per jaar in 1843 en
reduceert dit tot 3.500 voor 1830. Volgens hem is ook dit nog een overschatting. Waarnemers berichtten, dat de cokeshoogovens bij Charleroi in 1830

dat het Staatstoezicht nauwelijks een gemiddelde prijs kon aangeven. Zie voor eenzelfde observatie voorde Maasvallei in 1817: Hoogendorp, Bijdragen, I-II, 247.
57 Vooral bij ge'integreerde bedrijven moet het moeilijk zijn geweest het brandstofverbruik van
het hoogovenbedrijf, inclusief de blaasmachines, en dat van de verdere bewerkingen exact te berekenen. Voorts zijn de aantallen in de meeste categorieen erg gering. De arbeid benodigd voor
transport bij de niet ge'integreerde houtskoolhoogovens in Namen is sterk opgedreven door twee
fabrieken , die hiervoor bijzonder veel arbeiders nodig hadden. Bij een modaal bedrijf van dit type
werkten 8 arbeiders bij de hoogoven en hielden 4 zich onledig met transport.
58 Op het houtskoolverbruik komen we verderop terug. In het begin van de I 9e eeuw gebruikten
Engelse hoogovens 5,5 tot 6,6 ton cokes om een ton ruwijzer te vervaardigen. Dit daalde daarna
snel tot drie rond 1830. W. Konig (Hrsg.), Propyltien Technikgeschichte, Band Ill (Frankfurt
a.M./Berlin , 1991) 393. Roentgen ging ervan uit, dat twee ton cokes en 2,7 ton erts nodig waren
om bij Luik een ton ruw ijzer te produceren en achtte het mogelijk het grondstoffenverbruik terug
te brengen tot 1,3 ton cokes en twee ton erts. Oat waren echteroptimistische cijfers. Achteraf werd
ook voor Belgie in 1830 een ratio van drie ton cokes op een ton ruwijzer geschat. In het midden
van de jaren 1830 schatte Gernaert, Ingenieur der Mijnen bij Luik, de behoefte aan cokes op 2,50
a 2,75 ton. In het bedrijf van Cockerill vereiste een decennium later de produktie van een ton ruw
ijzer anderhalf ton cokes en drie ton ijzererts. De Boer, 'Twee Memorien', 129-130; Reuss, Le
Progres, 53, 393; Levy-Leboyer, Banques, 607 n 31; Pluymers, Belgische produktie, 58.
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gemiddeld 2.555 ton ruwijzer produceerden. 59 Zeker is, dat het gebruik van
cokes in 1828 nog niet noodzakelijkerwijs een grote produktie impliceerde.
In het zesde district was de Usine de Dieupart slechts 210 dagen in bedrijf en
produceerde niet meer dan 202 ton, minder dan de houtskoolhoogovens in de
buurt. Dit was niet een nieuw gebouwde installatie, maar ook bij echt nieuwe
cokeshoogovens was een enorme produktie nog niet vanzelfsprekend. Toen
Huart-Chapel in 1822 een vergunning aanvroeg voor de bouw van zo'n type,
ging hij uit van een produktie van drie tot vierhonderd ton per jaar. Toen zijn
hoogoven in 1827 in produktie kwam leverde hij 4,5 ton ruwijzer per dag; bij
300 dagen dus 1.350 ton. De ovens van Fontaine-Spitaels begonnen in 18291830 op dit laatste niveau. Inmiddels nam men aan, dat een nieuwe hoogoven
2.500 tot 3.000 ton per jaar kon produceren. Tot in de jaren 1830 echter, kwamen nieuwe ovens vaak niet boven de 1.200 a 1.500 uit. 60 In tegenspraak
hiermee is de bewering, dat de hoogoven van Cockerill in 1827 of 1829 3.500
a3.600 ton produceerde. Echter, jarenlang veroorzaakte het smelten van ijzererts met cokes problemen en de onderneming was deze niet voor 1830 te boven. Oudere literatuur stelt dan ook, dat de hoogoven van Cockerill toen zo'n
2.000 ton produceerde.6 1 Dit komt beter overeen met de 1.460 ton, eerder
berekend met behulp van het verbruik aan erts, een getal dat mogelijk nog aan
de hoge kant is.
De produktie van de vier afzonderlijk te identificeren cokeshoogovens was
gezamenlijk 5.080 ton. Laten we aannemen, dat de twee waarvan geen gegevens op districtsniveau zijn bewaard gebleven, samen 3.500 ton produceerden .
De volledige output van de moderne 'sector' , zowel de nieuwe als de omgebouwde cokeshoogovens, zou dan 8.580 ton zijn geweest. Dat was in 1828
ongeveer 15% van het totaal; in Frankrijk was dit percentage bijna tien . Het
viel dus mee met het, aldus L. Beck, 'verbazingwekkend hardnekkig' vasthouden aan de verouderde houtskolentechnologie door de Belgen. 62

59 Fremdling, Technologischer Wandel, 76-77; Pluymers, Belgische produktie, 24-25 nc:emt aan
dat de gebruikte capaciteit van een cokeshoogoven rond 1830 2.000 ton was.
60 Van Neck, Debuts, 275, 278, 28 1, 285. Levy-Leboyer, Banques, 376 n 161.
61 Hansotte, 'Siderurgie', 228; Lebrun, Essai, 276; Cockerill / 827- 1927. JJOme Anniversaire
de la Fondation des usines Cockerill 18 17- 1927 (Seraing, 1927) I0. Zie ook: Van Neck, Debuts,
307. Net als de bedrijfsgeschiedenis noemt Beck een ' verbazingwekkende' produktie van IO ton
per dag. Verderop specificeert hij echter voor 1829 ruim 2.000 ton. Ook klassificeert hij daar een
capaciteit van 10 tot 12 ton als die van de 'kleine' hoogovens van o.a. Huart. Beck, Geschichte,
341, 343-344.
62 Fremdling, Technologischer Wandel, 82, 285; Beck, Geschichte, 336.
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5. Produktiviteit in de traditionele sector
Een gemiddelde jaarlijkse produktie van de houtskoolhoogovens toenemend
van 528 ton in 1811 naar 534 in 1828, lijkt een indicatie dat de traditionele
sector verstoken was van verbeteringen in de produktiviteit. Tijdgenoten als
Roentgen wekten eenzelfde indruk. In zijn verslag presenteerde hij vooral
het hergebruik van oude slakken als de meestbelovende innovatie voor deze
sector. In 1828 zag de aspirant Ingenieur van Luxemburg dit laatste nog altijd als een serieus te nemen verbetering. Alleen waren de oude afvalhopen
inmiddels hergebruikt en konden de hoogovenmeesters alleen beschikken
over het contemporaine afval. 63 Hergebruik en de afnemende baten ervan Iijken inderdaad te wijzen op een nagenoeg uitgeput reservoir aan mogelijkheden. Het taai overleven van de oude sector wordt pas in dit licht problematisch.
De gemiddelde produktie per hoogoven is geen goede maat voor de produktiviteit. Voor Duitsland en Zweden is de structurele produktiviteitsontwikkeling van de traditionele hoogovens berekend op 1% per jaar. Zo'n percentage
is van dezelfde grootte als de verbetering, die cokeshoogovens boekten toen
die technologie eenmaal was gerijpt. Dergelijke schattingen gaan uit van ijzerprijzen, die constant waren of enigszins daalden, terwijl de prijzen van de
benodigde materialen opwaarts tendeerden. 64 De enquete van 1828 is niet echt
geschikt voor het reconstrueren van de kosten van het hoogovenbedrijf. Gecombineerd met de brieven van de Ingenieurs der Mijnen is het mogelijk de
produktie en opbrengst grofweg te confronteren met de gebruikte hoeveelheden grondstoffen en arbeid en de prijzen hiervan. De hoeveelheden zijn gewaardeerd met prijzen ontleend aan de begeleidende brieven van de ingenieurs
of de tabellen. Ter vergelijking zijn in tabel 2 gegevens toegevoegd uit de
enquete van 1811 voor het departement van de Wouden (Luxemburg) en van
een Franse enquete uit 1828. Geschatte waarden staan tussen haakjes. 65

63 Het volume bedroeg ongeveer I% van het ijzererts. Het ijzergehalte lag bij de slakken evenwel
hoger. Kwantitatief kan dit hergebruik niet van veel belang zijn geweest. Hergebruik en vooral
het opnieuw exploiteren van oude ertsgroeven werd in de jaren 1840 bij Luik gewoon en kreeg
in Belgie als geheel prioriteit, toen rond 1860 de voorraden uitgeput leken te raken. Michotte,
'Localisation', 15; Reuss, Progres, 60.
64 Fremdling, Technologischer Wandel , 159-161.
65 De prijs van het houtskoolijzer in Namen lijkt representatief voor hetgemiddelde in Wallonie.
Zie def 88 volgens De Cloet, Handboek, 80. M.b.t. houtskool: Levy-Leboyer, Banques, 340 n.
81. Op lange termijn bezien, was de prijsstijging niet zo excessief als gesteld door Demoulin, Guillaume fer, 309. Bake stelde de prijs te Luik op f 34,35 in 1830. In Luxemburg liep in 1828 de
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Tabel 2. Variabele kostenstructuur van het hoogovenbedrijf
Luxemburg

Luxemburg

Namen

Namen

Frankrijk
Meuse

Frankrijk
Loire

houtskool
1811

houtskool
1828

houts
kool
1828

cokes

houts
kool
1828

cokes

87,35
2,53
7,90
(30,71)
65,40

77,95
2,53
9,00

90,59

89,64

23,20

52,70

(90,72)
prijs ruwijzer f
(3,45)
prijs ijzererts f
waarde ijzererts %
11,60
34,02
prijs houtskool f
waarde houtskool % 50,00
prijs cokes f
waarde cokes %
dagloon f
waarde (inteme)
2,30
arbeid %
resterend %
36,10

61,43
(3,00)
16,70
29,00
65,10

1828

1828

64,10

0,64
2,30

0,50
1,90

(15,14)
39,90
0,50
2,80

15,90

24,80

48,30

16,00
4,80

6,90

7,90

24,40

Bron: Enquete 1828, Fremdling, Pluymers.

De weinige gegevens maken een precieze schatting van de produktiviteit op
basis van prijzen voor Belgie moeilijk. Zij zijn echter niet zo opvallend anders, dat bij voorbaat geconcludeerd moet worden dat de ontwikkeling in de
produktiviteit verschilde van die in de buurlanden. De prijzen van het Belgische eindprodukt weken in 1828 minder af van die op de wereldmarkt dan
wellicht verwacht. In Glasgow betaalde men in dat jaar voor 'pig iron', cokesijzer, bijna f 73 per ton . Bij de vergelijking tussen cokes- en houtskoolijzer moet men in het oog houden, dat de laatste soort kwalitatief beter was en
mede daarom duurder. Het gewone inlandse ijzer was f 5 a f 6 goedkoper
dan het gewone, superieure Zweedse houtskoolijzer, zowel te Seraing als
Rotterdam. Het verschil met een betere kwaliteit Zweeds ijzer liep op tot
waarde per ton produkt van de ertsmijnen, voornamelijk ijzerertsmijnen, uiteen van f 0,40
tot f 4,70. Een gemiddelde werd niet gegeven; wij hebben vrij willekeurig een getal genomen
hoger dan dat van Namen. De opbrengst van de ijzerertsmijnen in Namen varieerde van f 1,40
totf 4,40 per ton. Het gemiddelde was vol gens de Ingenieur der Mijnen f 2,53. Voor andere jaren:
Pluymers, Belgische produktie 57; Reuss, Le Progres, 393. Zie voor een lokale, beduidend lagere
prijs in 1851: N. Caulier-Mathy, ' L'exploitation des ressources minieres de Couthuin 1830-1950',
Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis IX ( 1978) 30.
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16,50. Het verschil in Namen tussen beide soorten ijzer kan dan ook toegerekend worden aan kwaliteitsverschillen. 66
Welke indruk geven andere, kwalitatieve gegevens van technische aard?
Verhitting van de lucht die in de hoogoven werd geblazen, was een aanwijsbaar belangrijke innovatie, zij het een ontwikkeld aan het eind van de behandelde periode. Wij zullen dit schoolvoorbeeld van een procesinnovatie niet in
het geding brengen, hoewel het fraai illustreert hoe vindingen zich razendsnel
67
verspreidden in de traditionele sector. Bij de enquete van 1828 ging de aandacht van de Ingenieurs in het bijzonder uit naar 'het blaaswerktuig, de ziel of
drijfveer van de hoogoven', aid us Roentgen. Cokes gaf meer hitte af dan houtskool en ten dele daarom waren cokeshoogovens verhoudingsgewijs groot; in
Engeland was echter gebleken dat een grotere omvang krachtiger blaasbalgen
vereiste. Deze waren ook inzetbaar bij houtskoolhoogovens. Wei zagen daar
ondernemers af van stoommachines als aandrijfmechanisme. Inderdaad was
voor 1830 bij dit type de vervanging van de twee, vierkante, houten blaasbalgen door ijzeren, cylindrische met zuigers de belangrijkste technische verbetering. Dit proces begon in Belgie oms tree ks 1790, twee decennia na Engeland.
Op de praktijk viel het nodige aan te merken. De aspirant-Ingenieur in Luxemburg constateerde bij alle hoogovens, ook die met moderne blaasbalgen, constructiefouten. Een niet onaanzienlijk deel van de houtskoolhoogovens was
evenwel voorzien van nieuw instrumentarium. In Namen waren 20 blaasbalgen van het moderne type, 18 waren vierkant; gegevens ontbraken voor 46. In
het zesde district waren 6 van de 10 nieuw. In tegenstelling tot de indruk van
Hasquin en anderen, hadden grootte van de hoogoven en type blaasbalg weinig

66 ARA, Nijverheid, 30.01.1828 92 A. In Duitsland was in die tijd het verschil op een plaats
nabij de Rijn f 28,50. E.D. Brose, 'Competitiveness and Obsolescence in the German Charcoal
Iron Industry', Technology and Culture 26 ( 1985) 544. In dit artikel houden wij nauwelijks rekening met kwaliteitsverschillen. Het debat over de kwaliteit van het Belgisch ijzer rood 1820 en
het hier aangehaalde dossier lijken erop te wijzen, dat de industrie zich specialiseerde in goedkopere soorten houtskoolijzer en dan ook eerder de concurrentie van cokesijzer kreeg te bespeuren.
67 Neilson kon zijn in 1828 gepatenteerd precede pas in 1830 toepassen. Konig, Propyliien, 393394. Voorde verspreiding in Belgie: Reuss, Progres, 56; Caulier-Mathy, 'Volente' , 52. De banden
met de houtskoolhoogovens zijn hierin verwaarloosd. Zie echter: Fremdling, Technologischer
Wandel, 63-65, 112-113, 153-161 , 217. De uit Duitsland atkomstige bedrijfsleider van de hoogoven bij Deventer in Nederland voerde rond 1835 voorverhitting in, even snel als Cockerill. Voordien had hij hiermee al proeven ondernomen in een ijzermolen, vlak over de grens in Pruisen.
Bake, 'Aanmerkingen', 686; Westermann, Geschiedenis, 25; Kapsenberg, Uit ijzer, 27. De verdere
verspreiding in deze streek verliep traag. Wibail claimt, dat in Belgie terugwinnen van hoogovengas voorkwam sedert 1815 , velejaren voor Engel and . Waarschijnlijk werd hetgas in hetsecundaire
dee! van het produktieproces gebruikt. Wibail, ' L' evolution', 32; Mokyr, Industrialization , 57.
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met elkaar te maken. Van de 11 installaties in Namen, waarvan beide soorten
gegevens bekend zijn, waren ovens met ijzeren blaasbalgen gemiddeld 7 ,9
meter hoog en 7,6 meter als het blaaswerktuig van hout was. 68 Brandstofbesparingen kunnen niet alleen aan de blaasbalgen worden toegeschreven. Wei
geven deze een indruk van het belang van procesverbeteringen v66r Neilsons
patent van 1828. In de 18e eeuw was acht ton houtskool nodig om een ton
ruwijzer te produceren, in 1828 doorgaans twee tot tweeeneenhalf. De dating
zette door tot anderhalf ton na 1840 en, onder gunstige omstandigheden, 0,8
tot 1,2 in het midden van de eeuw. 69
De in tabel 2 weergegeven kostenstructuur voor cokesijzer uit Namen is
weinig geloofwaardig. Bij het berekende overschot zou de gehele industrie al
voor 1828 massaal zijn overgestapt op cokes. Gegeven het geringe verschil in
de technische ratio's van brandstofgebruik (tabel I), bepaalt het schijnbaar
grote prijsverschil tussen houtskool en cokes de uitkomst. De enquete geeft
geen cokesprijzen. De Ingenieur van Namen stelde de waarde van steenkolen
aan de mijn op f 4, 17. Als we er van uitgaan dat 3 ton steenkolen 1 ton cokes
opleverde en het prijsverschil 1,21 groter was dan de technische ratio, zou een
70
ton cokes f 15, 14 hebben gekost. De zo geschatte prijs kan niet relevant zijn
geweest voor de twee cokeshoogovens. De kostenstructuur van hoogovens
varieerde sterk, waarbij hoge kosten voor brandstoffen correleerden met lage
voor erts en omgekeerd. Bij deze twee ondernemingen zijn vooral de kosten
van energie inclusief transport onderschat. De geschatte prijs voor cokes is een
minimumwaarde bij gunstige Jigging. Vergelijking met andere lokaties geeft
een indruk van de extreme waarden. In het bedrijf van Cockerill werd in 1826

68 Volgens de tabel van Namen waren er in totaal 87 blaasbalgen bij hoogovens en daarmee
verbonden installaties. Enige correcties zijn uitgevoerd om blaasbalgen af te zonderen, die waarschijnlijk bij andere installaties hoorden. In Luik werd alleen een verschil gemaakt tussen cylindrische blaasbalgen en blaasbalgen. Aangenomen is dat de laatste van het oude type waren. Vol gens
Roentgen was deze innovatie al in de Franse tijd algemeen en waren blaasbalgen het 'geringste
gebrek'. De Boer, 'Twee Memorien', I 09; zie ook: 23-27, 30-38; Hasquin, 'Deja puissance', 330;
Konig, Propylden, 392-393.
69 M.b.t. de houtskoolratio 's: Konig, Propylden, 87, 396; Brose, 'Competitiveness', 533 n 8.
70 In zijn brief stelde de ingenieur de gemiddelde prijs van steenkolen op f 0,208 per metrieke
kwintaal (JOO kg). Na vergelijking met de tabel lijkt ons dit de prijs per 'rasiere' of 'mesure'. Een
prijs van f 4, 17 per ton is mede waarschijnlijker gezien de prijs in Luik in datjaar (4,83) volgens
Caulier-Mathy, Modernisation, 285. De technische ratio is ontleend aan Konig, Propylden, 393.
Voor de vergelijking van technisch rendement en prijsverschil moesten we terugvallen op gegevens voor 1881: 'Mouvements longs', 127; 130. Roentgen ging ervan uit dat I ton steenkolen 0,5
ton cokes opleverde bij Luik, maar bij betere steenkolen 0,6 a 0,7 ton cokes haalbaar was. De
Boer, 'Twee Memorien ', 129-130.
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de cokes voor de hoogoven gewaardeerd op f 15,50 per ton. Dit lijkt aan de
!age kant, omdat gruiskolen voor cokes gewaardeerd werden op f 7,64 en dit
leidt bij technische ramingen al snel tot een hoger bedrag. In 1829 was de
waarde van een ton steenkolen loco mijn te Seraing f 5,20; Cockerill betaalde
f 7,70. Als wij de eerste als basis nemen voor de berekening, het verschil met
f 7,70 toeschrijven aan transportkosten, die voor cokes en steenkolen gelijk
veronderstellen en er dus impliciet vanuit gaan dat cokes bij de mijn werden
gemaakt, dan zou cokes bijna f 21,40 hebben gekost. Het complex van Hanonnet-Gendarme was ver gelegen van steenkolenmijnen, de hoogoven te Laneffe slechts weinig minder. Hun bereikbaarheid was daarom beter vergelijkbaar met die van Luxemburg dan die van Luik. In het midden van de jaren
1830 kostten in het Luxemburgse Diekirch steenkolen aangevoerd vrij van
rechten f 29,50. In het Saargebied kostten steenkolen toen gerniddeld f 3,62.
Een Luxemburgse ijzerfabrikant betaalde voor cokes inclusief transport zeker
f 40 per ton . Met dergelijke kosten was de produktie van cokesijzer niet rendabel.71
De !age prijs van het houtskoolijzer aan de fabriek in Luxemburg was mede
een functie van de transportkosten vanaf de fabriek. De prijs bij Dinant, ten
zuiden van Namen, of bij Luik, lag zeker f l 2 per ton hoger. Toch lijkt tabel
2 te illustreren dat bij een goede lokatie de overstap op cokes in deze periode
aantrekkelijk werd. Des te meer valt op, dat in becijferingen voor een evaluatie
van de industriepolitiek in 1830, Bake niet uitging van de kosten van ruwijzer
geproduceerd in Cockerills oven, rnaar van Luxemburgs ijzer, in twintig uur
over land naar Dinant gebracht en vandaar verscheept in de richting van Luik. 72

71 Fremdling, Technologischer Wandel, 93, 362-364; ARA, Binnenlandse Zaken, Nijverheid,
10.11.1826 82 A: inventaire general des marchandises, batimens, outils, ustensiles, de la fabrique
de fer, et meubles, fonderie et Briqueterie, de Mrs. John Cockerill et Compagnie a Seraing au 30
Juin inclus 1826. M.b.t. 1829: Caulier-Mathy, Modernisation, 284. Wij gaan uit van de laagste
prijs, hoewel opvalt, datdit de prijs is van 'houille' , doorgaans de betere kwaliteit, terwijl de 'charbon' f 9,58 koste. De betreffende laag was evenwel superieur. De auteur stelt een kar- de maat
gebruikt voor cokes - op 1,5 ton; lagere ratio' s komen ook voor. Voorts: ARA, Staatssecretarie,
08. l 0.1830 no 62: brief Bake aan Netscher, administrateur der Nationale Nijverheid, 04.05.1829.
Uvy-Leboyer, Banques, 375-376 n 160. De vergelijking met Luxembu rg maakt ook: Hansotte,
'Siderurgie' , 216. De prijs van steenkolen in het Saargebied: K.H. Kaufhold en W. Sachse (Hrsg.),
Gewerbestatistik Preufiens var 1850. Band I: Das Berg-, Hutten- und Salinenwesen. Que lien und
Forschungen zur historischen Statistik van Deutsch/and Band 5 (St. Katharinen, 1989) 117. In
het midden van de jaren 1840 kostte cokes in Seraing f 8,90 en ongeveer f 7,40 bij de steenkolenmijnen van Saarbriicken. Pluymers, Belgische produktie, 58 ; Banfield, Industry, 210. Zie ook
Brose, 'Competitiveness', 533 n 3.
72 ARA, Staatssecretarie 15.05. 1830 no 62: brief van Bake aan Netscher, administrateur der Na-
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6. Industriepolitiek in een crisis
Het doe! van de enquete van 1828 was, aldus Stifft, de exacte data te verzamelen, die de regering in staat moest stellen de vooruitgang in de basisindustrieen te beoordelen. In wezen definieerde de regering modernisering
nog steeds in de termen van Roentgen; alleen kreeg de reallocatie van de industrie naar mijnstreken een hogere prioriteit. 'De ijzerfabrikanten en hoogovenmeesters zullen trachten eigenaars van steenkolen- en ijzermijnen te
worden, beide op de meest voordeelige en in het groote gaande wijze te ontgin73
nen en dan we! in staat zijn, de mededinging van vreemden te verdringen' . De
slechte gang van zaken in de mijnbouw was de achtergrond voor de accentverschuiving. De enquete was uiteindelijk niet de opmaat voor een evaluatie
van het beleid. De directe aanleiding was een serie van protesten van de Kamers van Koophandel van Bergen, Charleroi en Namen. De Britse prijzen
daalden sedert 1828 sterk en de importen namen fors toe. Allerwegen weer74
klonk de roep om protectie.
Delange termijn ontwikkeling was geenszins zoals men in regeringskringen
in 1823 had gehoopt. De ijzerindustrie, zo luidde het uitgangspunt, had aanvankelijk bescherming nodig, maar zou vervolgens 'in zich zelve' de middelen
vinden om zich staande te houden . De bedrijfstak zelf meende, dat 'zij nog in
het begin zijn en tegen de buitenlandsche, reeds tot volmaaktheid gekomen,
niet bestaan kunnen.' Ook de ministers in Den Haag waren somber. Het was
'intusschen ( ... ) eene erkende daadzaak dat het inlandsch ijzer niet voor gelijken prijs als het uitlandsche kan worden geleverd en dat de belangrijke tak van
Nijverheid der hoogovens derhalve met verval bedreigd wordt.' Gemeten aan
het Engelse voorbeeld bevond zich na al die jaren 'in het Koninkrijk der Nederlanden de ijzer fabrikatie, zoo te zeggen, nog in hare kindschheid'. Door
de enquete van 1828 wist Stifft dat '19/20 der fabrikanten (zich nog) van
oudsher gebruikelijke wijzen (bedienden)'. Hij overdreef, maar terecht was de

tionale Nijverheid, 12.02.1830. Cockerill was evenwel nog aangewezen op de externe markt.
73 ARA, Staatssecretarie 08.10.1830 no 62: Stifft, Nota voor Zijne Excellentie den Minister van
Binnenlandse Zaken, 's-Gravenhage, 30.06.1830.
74 Het volgende is ontleend aan de nota' s en brieven van Stifft, Netscher, Bake en de ministers
in: ARA, Staatssecretarie, 15.05.1830 no 62. Een dee! van de nota's bevindt zich ook in: ARA,
Binnenlandse Zaken, Nijverheid, 09.07.1830. De discussie is reeds samengevat door Demoulin,
Guillaume fer, 311-312, zie ook: 306 ff. Voorde importen: Tweede verzameling vanstaten, 22-25.
Ook: Demoulin, Guillaume fer, 310. Zie ook de ontwikkeling in het beschermde Frankrijk: LevyLeboyer, Banques, 332 n 34, 336, 347 n 14 en de Belgische exporten daarheen: Fremdling, Technologischer Wandel, 56, 412.
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vraag hoe Jang kindsheid bescherming rechtvaardigde en of volwassen worden
75
werd bespoedigd of vertraagd door de overheidspolitiek.
De hoop op een fraaie toekomst vervloog vooral snel, omdat de gang van
zaken bij de geselecteerde 'speerpunt' lang niet zo voorspoedig verliep als
verwacht. Cockerill had beloofd een cokeshoogoven te integreren in een complete ijzerfabriek en tussen I 825 en 1827 nog vier van dergelijke hoogovens
te bouwen. Met moeite kreeg hij een in werking; de in 1828 gerealiseerde
produktie was een tiende van de voorspelde. Niet alleen de aantallen waren te
ambitieus gebleken. Stifft klaagde, <lat weinige van de grote ijzerfabrieken
goed draaiden. Hij noemde Cockerill niet, maar als <liens bedrijf een succesverhaal was geweest, had Stifft de opmerking niet aan het papier toevertrouwd.
Er was vooruitgang. Nog in 1825 had Roentgen zich bijzonder kwaad gemaakt
over de kosten van de stoommachines, het strategisch produkt. De materiaalprijzen waren vanwege fundamentele gebreken te Seraing 30% te hoog. In vier
jaar had Cockerill deze kosten weten terug te brengen tot het niveau <lat Roentgen graag had gezien . De geboekte vooruitgang leek er nauwelijks toe te doen.
Het Engelse prijsniveau was inmiddels verder gedaald. Het in I 827 fors verhoogde tarief op stoommachines was net voldoende om het prijsverschil in de
76
materiaalkosten met Engeland te compenseren.
Het Verenigd Koninkrijk leek een zwoegende loper, die alsmaar in de rug
bleef kijken van een meer getalenteerde atleet. Het leek wel of de volgers elk
ogenblik door de koploper zouden worden gedubbeld. Ondanks tarieven waren in I 830 aan de kust Britse ankers en scheepskettingen goedkoper dan die
uit de zuidelijke Nederlanden. De produktie van ankers was enkele jaren eerder
door de regering aangeprezen als een marktniche voor een meer bescheiden,
77
realistischer opererende Cockerill. Ronduit alarmerend was Bake's stelling,
dat de inheemse ijzernijverheid zelfs in Seraing niet opgewassen was tegen de
Engelse, ondanks transportkosten en douanerechten. Brits smeedijzer kon tegen f 121 a 13 I per ton ter plaatse worden geleverd, terwijl het goedkoopste
Nederlandse ijzer f 158 kostte. Ruwijzer was in Luxemburg voordelig, maar
na vervoer en bewerking elders lag de prijs boven het Engelse. Bovendien
maakte sluikhandel het mogelijk, dat vreemd ijzer f 15 goedkoper werd aangeboden dan het inclusief rechten zou moeten kosten. Opmerkelijk is, dat Bake
75 Nog in 1840 beargumenteerden de Belgische ij zerfabrikanten, dat weli swaar permanente protectie onnatuurlijk was, maar zij ni et zonder tijdelijke bescherming konden. Reuss, Le Progres,
54.
76 De Boer, 'Twee Memorien', 142. Van Neck, Debuts, 297. Zij maakt een kJeine fout in de
aangehaalde getallen. Voor de cij fe rs uit 1825 idem, 411 -41 8.
77 M.b.t. het overheidsadvies: Westebbe, 'State Entrepreneurship ', 2 16.
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geen kosten noemde voor de produktie van ruw- of smeedijzer bij Cockerill
zelf. Hij merkte slechts op, dat gezien het prijsverschil bij de steenkolen het
niet verbazingwekkend was dat cokeshoogovens bijna alleen in Henegouwen
voorkwamen. Al enkele jaren vreesde men, dat Cockerill afwilde van zijn
bedrijf te Seraing; nu bereikten opnieuw dergelijke signalen Den Haag.
Cockerill vroeg samen met de gebroeders Willmar vergunning om drie hoogovens op te richten in de Borinage, te Chatelineau, dichtbij de hoogoven van
concurrent Huart-Chapel. Spoedig volgde het verzoek aan de koning financieel
dee! te nemen in dit nieuwe project. 78
Het beleid selecteerde met enig succes ondernemers die wat in hun mars
hadden. Cockerill, Hanonnet-Gendarme en Huart-Chapel, de drie meestbelovende ondernemers ge"identificeerd door Roentgen, hoorden in deze categorie.
De voorspellingen van Roentgen waren echter niet precies. Van de genoemde
drie, kreeg Huart-Chapel de minst vleiende introductie. Hij modemiseerde 'op
de aller ellendigste wijze'. Huart was aloud, ruim boven de vijftig, toen Roentgen hem ontmoette. Voorts hoorde hij tot het gevestigde milieu van hoogovenmeesters. In Roentgens ogen was dat geen aanbeveling, maar daarom bezat
Huart ervaring met de introductie van steenkolentechnologie bij de tweede
produktiefase van ijzer. Hij had daar zelfs de reputatie gevestigd een pionier
te zijn. Enkele maanden voor de reis van Roentgen had hij toestemming gevraagd een bescheiden complex met een cokeshoogoven te mogen aanleggen.
Huart behoorde tot de minst gesubsidieerde van de gesteunde ondernemers.
Hij werd aan opvallend strikt toezicht onderworpen; hij was de enige waarbij
de Ingenieur der Mijnen toezicht hield op de uitvoering van de contractuele
bepalingen. Uiteindelijk stelde hij even snel een cokeshoogoven in werking
als de zwaar bevoorrechte Cockerill. Volgens sommigen was Huart-Chapel
sneller. 79

78 Zie voor 1830 naast het verbaal van 08. 10. 1830 ook: ARA, Staatssecretarie 15.05.1830 no
62: brief van Bake aan Netscher, administrateur der Nationale Nijverheid, 12.02.1830 en ARA,
Binnenlandse Zaken, Nijverheid, 21.08.1830 66 A. M.b.t. Chiitelineau: ARA, Binnenlandse Zaken, Nijverheid, 1272, index 1829 folio II: 24.02.1829; idem, 1273, index 1830, folio 20:
21.06.1830; idem, 600, index 1830, 31.08.1830. Willmar en co hadden in 1829 een commanditair
vennootschap opgericht voor de overstap op Engelse technieken. In 1836 werd een N. V. opgericht,
waarbij Cockerill een steenkolenmijn inbracht. Cockerills aandeel was overigens bescheiden,
1,4% volgens een waardering in 1839. Demoulin, Guillaume fer, 231 n 4, 260, 289-290; Lebrun,
Essai, 428, 461. Cockerill stortte zich rond 1830 tevens op tal van nieuwe ' bedrijfsvreemde' projecten.
79 M.b.t. Huart-Chapel: Lebrun, Essai, 424; Van Neck, Debuts, 274-282; Darquenne, 'Histoire
de Jemappes', 145 n 2; Mok yr, Industrialization, 55; J. Dhondt, M. Bruwier, 'The industrial revolution in the Low Countries 1700-19 14', in: C.M. Cipolla (ed.), The Fontana economic history
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Niet alleen een enkele case doet twijfel rijzen over de doelmatigheid van het
beleid. Tabel 3 laat de overheidssteun zien volgens de registers van het Fonds
80
voor de Nationale Nijverheid. De tabel vat voorts de voorgenomen en tot
1830 gerealiseerde modernisering samen, waarbij omgebouwde of gecombineerde hoogovens zijn aangeduid met een *. Het gebruik van stoommachines
voor de luchttoevoer, waarvoor slechts tot 1830 gegevens zijn gevonden, is
zoals verwacht; alleen Hanonnet is een opvallende lacune. Cockerill ontving
bet leeuwedeel van de steun, hoewel Hanonnet met zijn uitgebreide, maar
geografisch minder geconcentreerde complex een goede tweede was. Meer
nog valt op, dat veel subsidie niet een overeenkomstige voorsprong betekende.

of Europe. The emergence of industrial societies, I (z.p., 1973) 339-340. Zie ook Beck, Geschichte, die opp 341 de eer gunt aan Cockerill en opp 343 aan Huart. Men leze daarbij zijn
plaatsaanduiding Haudires als Hauchies.
80 ARA, Ministerie van Financien, XX, Amortisatie-syndicaat: 1849, 1850. In de literatuur worden vaak afwijkende getallen genoemd. Volgens Demoulin, Guillaume fer, 162 kreeg Jaumenne
f 15.000. Volgens De Boer, Leven en bedrijf, 26 kreeg Hanonnet fr 200.000; volgens Demoulin,
Guillaume fer, 162 f 150.000. Dit getal is o.a. overgenomen door Uvy-Leboyer, 'Banques', 365
n 113. Hij ontving volgens Van Neck, Debuts, 326 f 200.000. Huart kreeg volgens Demoulin,
Guillaume fer, 162 een subsidie van f 44.000. Dit getal is o.a. overgenomen door Levy-Leboyer,
Banques, 365 n 113 en Dhondt, Bruwier, Industrial Revolution, 340. Van Neck, Debuts, 277 en
278 n 2 noemt een voorschot van f 60.000. Zij wijst voorts op literatuur volgens welke Huart en
Dupont geen subsidie ontvingen.
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Tabel 3. Overheidssubsidies en introductie van cokeshoogovens
voorschot

f 1.000

Jaumenne (Marche30
!es-Dames)
1.15881
Cockerill (Seraing)
Hanonnet (Couvin)
450
Huart (Hauchis)
50
150
Lejeune (Hourpes)
onbekend(Monceau0
Imbrechies)
Preyat/Amand (Laneffe)
10
Spitaels (Couillet)
0
De Cartier d'Yves/
0
Dorlodot (Bouffioulx)
Houyoux/Dorlodot (Acoz)
0
onbekend (Clabecq)
0
Dupont (Fayt/Chatelineau)
60
Puissant (Gougnies)
0
Willmar (Chatelineau)
0

aanvrage/
toestemming
bouw cokeshoogoven
of begin
bouw

in gebruikstelling
cokeshoogoven

stoomblaasbalgen aantal
vervaarin
pk
digde
gebruikstoomstelling
machines

1821/22

niet gerealiseerd

1823
1823
1824
1826
1826*

1826
1826
?82
1826/28
1827
1827
1828 83
1828
niet gerealiseerd

?
1828
1829

1828/29*
1830
1832* 84

1829
?
1829
?
1830

1830/32*
1830*
1831
nieuwe lokatie
1831/32

0

1828
1829

60
?
24
40

83
7
4
2
0

35
100

0
0
0
0
0
1
0
0

Bron: ARA, Demoulin, Michotte, Levy-Leboyer, Lebrun, Van Neck.

81 De financiele betrokkenheid van de overheid bij Cockerill is berekend aan de hand van de
balans van 1827/1828; het bedrag (f 2,3 miljoen plus een voorschot van 150.000 eind 1828) is
proportioneel verminderd met het aandeel van de machinefabriek in de activa (51 %). De aanname
is dus, dat bij Cockerill de subsidie niet alleen was bedoeld voor de ijzerfabricage (inclusief de
steenkoolmijnen) en dat dit bij de anderen wel het geval was . Echter, ook andere gesteunde ondernemers waren stoommachinebouwers.
82 Van Neck, Debuts, 562 vermeldt de installatie in 1828 van een stoommachine voor het constructieatelier. Deze lijkt te zwak om ook als blaasbalg te hebben gediend.
83 Volgens Michotte, 'Localisation', carte II een gecombineerde cokes- en houtskoolhoogoven.
Zie echter Lebrun, Essai, 426.
84 Volgens Michotte 'Localisation', carte II en 19 had De Cartier d'Yves in 1830 te Yves Gomezee een gecombineerde houtskool-cokeshoogoven, waarin hij overigens pas in 1846 cokes ging
gebruiken. Zie ook: Levy-Leboyer, Banques, 365 n 111. Wij gaan uit van Lebrun, Essai, 427,
439, 462, die vermeldt, datDe Cartierd'Yves in 1829 een gecombineerde hoogoven opeen andere
plaats, Bouffioulx, bouwde, die waarschijnlijk spoedig daarna in handen kwam van Dorlodot.
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Toen in het begin van de jaren 1820 modernisering op de agenda werd gezet, was het Engelse model geenszins onomstreden. Degenen die het nastreefden, waren Schumpeteriaanse ondernemers, die 'not have the information to make a calculation that maximizes profits. Instead, they work on intuition, insight, and guts' .85 Dit moet men zien als een streven tegen beter
weten in. Immers, als de markt bij uitstek een mechanisme is om goede gokken te selecteren en slechte niet, waarom zou dan de markt falen waar visionairs we! kansen zien? Schumpeteriaanse ondernemers zijn dan ook geen
helden, maar 'vital fools': mensen die objectief slecht gokken en systematisch de persoonlijke opbrengsten overschatten. Misleid door uitzonderingen
miskennen zij, dat innovaties een publiek goed zijn; dat het moeilijk is te
voorkomen dat anderen aan de haal gaan met een vinding. Omdat externe
effecten te licht worden genomen, is weliswaar een innovatie achteraf voor
de vernieuwer een 'verloren zaak', maar kunnen de sociale winsten groter
86
zijn dan de particuliere en heeft de samenleving baat bij vitale dwazen.
Een (rationeel) beleid gericht op vitale dwazen is een contradictio in terminis. Dit type ondernemers is niet te creeren 'weil Unternehmersein kein Beruf
ist und iiberhaupt in der Regel kein Dauerzustand'. Ondernemen is dan een
karaktereigenschap of een leeftijdskenmerk, in feite een gebrek aan ervaring
waarmee elke nieuwe generatie is behept. 87 Wat kan een overheid dan meer
doen dan mensen met zo'n psyche te richten op het bouwen van cokeshoogovens en niet op piraterij; meer doen dan ervoor zorgen, <lat de winstgevendheid van activiteiten die de produktiviteit verhogen, groter is dan 'rentseeking',
herverdeling van inkomen? 88

85 Temin, 'Entrepreneurs', 346-350.
86 J.V. Nye, 'Lucky fools and cautious businessmen: On entrepreneurship and the measurement
of entrepreneurial failure', in: J. Mokyr (ed.), The vital one: Essays in honor of Jonathan R.T.
Hughes. Research in Economic History. Supplement 6 ( 1991) 131-152. Er is ook een andere (traditionelere) invalshoek. Een verschil tussen prive en sociale opbrengst is essentieel voor elke innovatie. De investeringen warden toch ondernomen, omdat ondanks het verschil de particuliere
winst op (succesvolle) innovaties hoger is dan die op investeringen gemiddeld. M. Abramovitz,
'Thinking about growth', in: idem, Thinking about growth and other essays on economic growth
and welfare (Cambridge etc., 1989) 38-39. Zie noot 93 voor de winstgevendheid van Cockerill.
87 Schumpeter, wirtschaftlichen Entwicklung, 116. De tweede interpretatie is die van Nye.
88 D.C. North, Institutions, institutional change and economic performance (Cambridge etc.,
1990) 77-78; W.J. Baumol, S.A. Batey Blackman en E.N. Wolff, Productivity and American
Leadership. The Long view (Cambridge (Mass)/London, 1989) 271-277; W.J. Baumol, 'Entrepreneurship: productive, unproductive and destructive' , Journal of Political Economy 98 ( 1990) 893921.
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De meeste auteurs menen, <lat de overheidspolitiek van belang was en laten
zonder veel argumentatie een positieve waardering doorschemeren. De Nederlandse overheid gaf in ieder geval prioriteit aan imitatie - '!'emulation,
principe de to us !es succes' - en de overdracht van technologie. 89 Stond daar
echter niet tegenover, <lat de politiek te veel heil zag in imitatie zonder een
vruchtbare thuisbasis en leidde het gehanteerde instrumentarium daarom niet
tot een andere uitkomst dan beoogd? Sommigen menen, <lat zonder overheidsingrijpen de modernisering sneller zou zijn verlopen. Concurrentie zou de
verspreiding van de gewenste technologie meer hebben gestimuleerd. Anderen menen, <lat de overheid niet zozeer modernisering bevorderde, maar forceerde. Economisch rationeel waren voorzichtige ondernemers, zoals de door
Roentgen volledig afgekraakte vader en zoon Orban. Weliswaar gebruikten
zij rond 1830 in hun Luikse bedrijven nog ruwijzer vervaardigd in hun houtskoolhoogovens in Luxemburg, maar zij creeerden zonder enige overheidssteun en met weinig geleend geld stapsgewijs een succesvol bedrijf. In 1840
bouwden zij een 20 meter hoge cokeshoogoven, Jang de grootste ter wereld.
Ook de Orbans stapten uiteindelijk over op de nieuwe techniek, maar pas toen
90
de tijd rijp was.
Als externe effecten cruciaal zijn bij innovaties, dan faalt de markt en kan
de overheid in theorie een rol spelen. Zowel in neo-klassieke als neo-Schumpeteriaanse modellen is ruimte voor een industriepolitiek gericht op 'picking
the winners', de populaire bestuurders metafoor, of kan bescherming van een
opgroeiende bedrijfstak zin hebben . De interacties tussen moderne en traditionele nijverheid, voorop lopende landen en volgers zijn uitermate complex.
De modellen zijn zeer gevoelig voor de specificatie van de relevante omstandigheden.91 Hoe sterk moet het concurrentie voordeel zijn <lat een nieuwkomer

89 Zie voor een interessante discussie over imitatie versus innovatie: N. Rosenberg en W.E. Steimueller, 'Can Americans learn to become better imitators?', in: N. Rosenberg, Exploring the black
box. Technology, economics and history (Cambridge/New York/Melbourne, 1994) 121-138.
90 Voor de eerste visie: Pollard, Typology, 24-26. Voor de tweede, zij het nogal impliciet: Veraghtert, 'Ambacht' 269-270. Zie ook Caulier-Mathy, 'Volonte', 51. Voor de derde: Lebrun, Essai,
277-279. Zie m.b.t. Orban: Boer, 'Twee Memorien', 125-126; Michotte, 'Localisation', 12. Ook
Fremdling, Technologischer Wandel, 72, die Cockerill en Orban niet tegenover elkaar, maar naast
elkaar plaatst.
91 Voor een min of meer neo-klassieke visie: R. Lucas, 'On the mechanics of economic development', Journal of Monetary Economics 22 ( 1988) 3-42; G.M. Grossman en E. Helpman, Innovation and growth in the global economy (Cambridge (Mass)/London, 1991); G.M. Grossman en
H. Horn, Infant-industry protection reconsidered. The case of iriformational barriers to entry',
NBER Working Paper 2159 (Cambridge (Mass), 1987). Vanuit Keynesiaanse optiek: P. Krugman,
Peddling prosperity. Economic sense and nonsense in the age of diminished expectations (New
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ontleent aan een van buiten af meegenomen idee als hij bij het binnendringen
hindernissen moet nemen en dus kosten maken? Zijn de mogelijkheden voor
succesvolle nieuwe ontwikkelingen groter in het verlengde van bestaande activiteiten en competenties? Waarom falen de bestaande ondernemingen erin
kansen waar te nemen in het reservoir buiten de bedrijfstak? Hoe gaat de buitenstaander om met het risico van snelle imitatie door de bestaande ondernemingen? Hebben volgers baat bij wachten en speculeren op een strategie van
haasje-over spelen? De inschattingen van het 'technologisch regime' bepalen
de mogelijkheden en beperkingen van overheidsbeleid. Zonder al te diep in
de theorie te duiken, lijkt voor de hand te liggen, dat als extern potentiele
produktiviteitsverbeteringen voor het oprapen liggen, degene die daarvan gebruik maakt, weinig behoefte heeft aan steun. Het probleem is dan vooral een
falen binnen de bestaande bedrijfstak. Het beleid van de overheid kan ermee
volstaan het binnen treden van de markt te vereenvoudigen. Als de externe
basis niet zo rijk is en de onzekerheid groter, dan is een andere aanpak wenselijk. Degenen met durf en bereid gewaagde investeringen te ondernemen,
worden bij succes achteraf beschermd tegen imitatie of voordien worden hun
kosten verlicht.
Het Nederlandse industriebeleid mikte op de heilzame uitwerking van een
demonstratie-effect. Echter, de combinatie van enerzijds de impliciete ideeen
over de werking van het marktmechanisme en anderzijds het gehanteerde instrumentarium maakte het beleid schizofreen. Aan de ene kant veronderstelde
men <lat de bestaande bedrijven mogelijkheden in de omgeving niet zagen, aan
de andere kant zou demonstratie voldoende zijn om het falen van de markt te
doen verdwijnen als sneeuw voor de zon. Aan de ene kant zou specifieke
kennis de kracht vormen van een buitenstaander, aan de andere kant zou deze,
eenmaal marktpartij, afzien van het uitbuiten van zijn concurrentievoordeel.
Het beleid maximeerde externe effecten en vervormde de model-ondernemer
tot een 'vitale dwaas'. Was <lit effect gewild? Het is een klassiek dilemma
ondernemingen ertoe te brengen informatie te delen en tegelijk te concurreren.92 Ats het kennisniveau sterk uiteenloopt, is voor de vooraanstaande ondernemingen de prikkel gering anderen in hun kennis te laten delen, ook tegen

York/ London, 1994) 221-244. Voor een neo-Schumpeteriaanse aanpak: S. Winter, 'Schumpeterian competition in alternative technological regimes', Journal of Economic Behavior and
Organization 5 (1984) 287-320: R. Nelson, 'The roles of firms in technical advance', in: G. Dosi,
R. Giannetti en P.A. Toninelli (eds.), Technology and enterprise in a historical perspective (Oxford, 1992) 164-184.
92 RN. Clarke, 'Collusion and the incentives for information sharing' , The Bell Journal of Economics 14 (1983) 383-394.
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betaling. Zij hebben meer belang bij hun concurrentievoordeel. De steun aan
Cockerill moet wellicht worden gezien als een subsidie om zich als een 'vi tale
dwaas' te gedragen of, om een andere, modieuze metafoor te gebruiken, als
een lam, dat geofferd moet worden. 93
Deze interpretatie staat haaks op enkele tot nu toe gekoesterde denkbeelden.
Zo is Cockerills onderneming de geschiedenis in gegaan als een uniek kenniscentrum, een 'indirect source of the latest technology ' uit Groot-Brittannie en
94
bovenal een gratis opborrelende bron. Cockerill was de witte raaf onder de
negentiende eeuwse ondernemers. De laatsten leken autisten, terwijl de eerste
onbaatzuchtig elke vreemde ingenieur binnen liet, die bij hem aanklopte.
Cockerill overtuigde reeds Roentgen altijd bijzonder genereus te zijn geweest,
als het erom ging anderen dee! te laten hebben in zijn kunde. In Roentgens
advies was juist dat een belangrijk argument waarom steun aan deze industrieel efficienter was dan een staatsbedrijf. Als tegenprestatie voor het geld
door de staat voorgeschoten, verplichtte Cockerill zich in 1823 contractueel
andere ijzerfabrikanten, indien zij dit wensten, te informeren, op te leiden en
hen bij te staan als zij nieuwe technieken invoerden. De overeenkomst week
in dit opzicht niet af van die enkele jaren eerder gesloten tussen de Pruisische

93 F. Chiaramonte en G. Dosi, 'The micro foundations of competitiveness and their macroeconomic implications' , in: D. Foray en Ch. Freeman (eds.), Technology and the wealth of nations.
The dynamics of constructed advantage (London/New York, 1993) 129. Door Mokyr is subsidiering door het Fonds van Nationale Nijverheid beschreven als een correctie voor 'overduidelijk'
falen van de kapitaalmarkt en deprive steun van Willem I als investeringen uitgelokt door relatief
hoge winsten. Mokyr, Industrialization, 64-65, 227 n 75, 228. Op het argument lijkt het nodige
af te dingen, maar het gebrek aan cijfers maakt elk betoog moeilijk. Westebbe ' s balanscijfers wijzen op een bruto winstniveau bij Cockerill van 6% (inclusief interest) op het vermogen in
1825/1826 en 12 in 1827/1828. Westebbe, 'State Entrepreneurship', 220. Het eerste cijfer komt
goed overeen met de 5,75 in: ARA, Binnenlandse Zaken, Nijverheid, 171 , 10.11.1826 82A: brief
Bake aan Netscher, inspecteur generaal der nationale nijverheid, 05.10.1826. Op de ijzerfabriek
werd toen nog verlies geleden, de winst van de machinefabriek was zeer matig, steenkoolwinning
was verreweg het meest rendabel. Voor 1827128 werd een winst van 0,34% gerapporteerd, maar
dat was exclusief de ingehouden winsten. ARA, Staatssecretarie, 140, 02. 11.1828 no 130: brief
minister van binnenlandse zaken aan de koning, 30.10.1828. Ook Westebbe, 'State Entrepreneurship' ,
218. Terreferentie: een rendement van 4,5 a5% gold als veilig; dat was gegarandeerd op de emissies van resp . de Nederlandsche Handel-Maatschappij (1824) en de Societe Generale (1823). Voor
industriele waarden gold het dubbele als normaal en voor Seraing hoopte men op meer. De geplande winst op het bedrijf exclusief de machinebouw was 14%. Binnen de ijzerfabriek, gemiddeld
15%, dichtte men het hoogovenbedrijf zelfs een rendement toe van 37%. Berekend m.b.v. idem,
215.
94 Pollard, Typology, 24; Lebrun, 'Essai ', 276. In Duitsland wordt alteen Harkort vergelijkbaar
geacht: Beck, Geschic.hte, 348; Ritter, Rolle des Staates , 74.
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staat en de gebroeders Cockerill. Het nieuwe contract, gesloten toen de Nederlandse overheid in 1825 een risico-dragend aandeel van 50% nam, bevatte
vergelijkbare clausules. Als de cokeshoogoven gereed was, zouden ter plekke
door de overheid geselecteerde werknemers van andere ondernemingen worden getraind. Het is de vraag of men Cockerills openheid moet toeschrijven
aan onbaatzuchtigheid. Zoals bij de enquete van 1828 bleek, nam de openheid
af naar mate de resultaten binnen het eigen bedrijf meer teleurstelden en de
concurrentie Cockerill meer op de hielen zat. De bereidheid technische informatie te verspreiden was onder die omstandigheden niet !anger meer een onschuldig middel ter versterking van een imago van succes. Cockerill was toen
ook niet bereid werklieden te leveren voor een ijzerfabriek, waarmee de overheid de Rijks Geschutgieterij wilde uitbreiden.95 Openheid lijkt dan ook vooral
een slim inspelen op de ideeen, die bij de overheid leefden.
De staat hechtte aan maatregelen die een monopoliepositie van gesteunde
bedrijven beperkten. De wijze, waarop zij een andere ijzerfabrikant, Hanonnet-Gendarme, hielp laat dit zien. Spoedig na Roentgens bezoek liet Hanonnet
de minister weten, dat hij graag plannen en instructies van de eerste ontving
en vroeg vervolgens een voorschot. Niet Roentgens schrale aanbeveling, maar
vooral eigen initiatief leverde overheidsgeld op. De beslissing kwam niet zo
snel als bij Cockerill. Roentgen moest een tweede keer tangs, maar uiteindelijk
kreeg Hanonnet geld. Roentgen had opgemerkt, dat als anderen dan Cockerill
werden gesteund, de overheid ook deze ondernemers diende te verplichten
'hunne werke aan andere te toonen'. Die bepaling kwam uiteindelijk niet terecht in het contract. De regering legde we] vast dat Hanonnet het erts uit zijn
mijnen ter beschikking diende te stellen aan andere hoogovenmeesters. De
overheid vreesde de grote greep van Hanonnet op de ertsmijnen in de regio,
ook al was hij een pionier bij het toepassen van moderne technieken bij de
winning van ijzererts. 96

95 ARA, Binnenlandse Zaken, Nijverheid, 599, index 1829, folio 1841. Later droeg de onderneming weer bij aan de verspreiding van de kennis van het puddelen in Duitsland net als in 1824;
hulpvaardigheid was echter niet altru"isme, maar strategisch opereren. Fremdling, Te chnologischer
Wandel, 207; ook 69, 180-I 81 en Beck, Geschichte, 347. Wij ontkennen niet, dat de ondememing
van belang was door de (Engelse) technici en vakkrachten, die er de fijne kneepjes leerden en
vervolgens hun kennis te gelde maakten. Mobiliteit van menselijk kapitaal en van informatie is
essentieel in een analyse waarin exteme effecten centraal staan. Ook bij de mythe, dat F. Harkort
even altrui"stisch als Cockerill anderen liet delen in zijn kennis, kunnen vraagtekens worden gezet.
Fremdling, Technologischer Wandel, 207.
96 De Boer, 'Twee Memorien ' , 145 ; De Boer, Leven en bedrijf, 24, 26; Demoulin, Guillaume
fer, 259, ook 293-294; Van Neck, Debuts, 326, 556.
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De overheid overschatte de mogelijkheden van de moderne techniek. Een
maat voor het optimisme waren de veronderstelde produktiviteitsverbeteringen.
Roentgen berekende, dat Cockerill omstreeks 1828 een ton ijzer zou produceren voor f 35, inclusief 18,5% winst. In 1829 was de prijs te Seraing nog f 85.
Het Roentgen-niveau werd in Belgie rond 1870 behaald. De behoefte aan een
modelbedrijf ten gevolge van startproblemen, initiele kosten en onzekerheid
werden overschat, de mogelijkheden van veranderingen bij bestaande bedrijven onderschat. De overheid was op het verkeerde been gezet door het experiment van Cockerill tussen 1821 en 1823 en de algemene depressie ten tijde
van de formulering van het beleid. 97 Voor de overstap op cokes in het zuiden
van Belgie was het bedrijf van Cockerill niet noodzakelijk, ook niet om een
demonstratie-effect te genereren. Daar hadden ijzerfabrikanten van de oude
Stempel, Jijkt het we!, de technische expertise van sJechts een persoon van
node, Th. Bonehill. Deze kwam in 1824 vanuit Engeland over en was in de
omgeving van Charleroi de specialist voor de nieuw gebouwde cokeshoogovens. Andere Engelsen werden ingeschakeld bij gecombineerde houtskoolcokeshoogovens. Van training van andere bedrijfsleiders bij Cockerill kwam
uiteindelijk weinig terecht.
De Nederlandse industriepolitiek lijkt echter minder schizofreen, als het beleid gericht op de produktie van ijzer wordt beschouwd als een afgeleide van
het stimuleren van de vervaardiging van stoommachines. IJzer kreeg immers
vooral aandacht als toe te leveren produkt, waarbij de kosten van gietijzer
ongeveer 20% van de prijs van een stoommachine uitmaakten. In 1826 was
kritiek op de niet concurrerende prijzen van de stoommachines van Cockerill
beantwoord met: zij 'zullen van zelve veel lager worden zoodra men alles zelve
gieten kan'. Bij de machinebouw deed Cockerill de meeste moeite een monopoliepositie te verwerven of te behouden. Vooral hier gunde de overheid
Cockerill die positie. Behalve de f 1,3 miljoen voor Cockerill, keerde het
Fonds voor de Nationale Nijverheid slechts f 127 duizend uit aan zes andere
stoommachinebouwers; aan ijzergieterijen slechts een paar duizend. Cockerill
was bovendien verzekerd van overheidsopdrachten. Ook in tabel 3 lijkt een
betere samenhang te bestaan tussen de mate van subsidiering en de bouw van
stoommachines. 98 Het beleid ten aanzien van de machinebouw staat hier niet
97 De Boer, 'Twee Memorien', 130. Zie idem, 142en Van Neck, Debuts, 297 voor de geplande
produktieomvang. Cockerill had in 1821 een experimentele kleine hoogoven gebouwd, maar begin
1823 het experimenteren gestaakt vanwege constructiefouten, een te kleine omvang in verhouding
tot de hoge initiele kosten en omdat hij niet beschikte over een gekwalificeerde kracht. De experimentele oven werd mogelijk omgebouwd tot de hoogoven die in 1826 in bedrijf kwam. De Boer,
'Twee Memorien' , 141, 142; Beck, Geschichte, 340.
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ter discussie, maar ook hier onderschatte de overheid de mogelijkheden van
verandering buiten het geselecteerde modelbedrijf.
Was overheidssteun een blanco cheque om in het wilde te moderniseren?
Voor Cockerill had het daar veel van weg. In de woorden van Willem I: 'ga
zonder vrees voort met uw grote ondernemingen en denk eraan, dat de koning
der Nederlanden altijd geld heeft ten behoeve van de nijverheid' . Evenzo waren de bedragen die anderen dan Cockerill ontvingen, geenszins onbeduidende
fooien. Afgaande op Franse cijfers, kostte een cokeshoogoven in 1828 ruim
f 80.000; een houtskoolhoogoven bijna 50.000. Een inventaris uit 1826 waar99
deerde de oven van Cockerill met enkele bijbehorende posten op f I 03.420.
Als wij, bij ontstentenis van gegevens over investeringen in de Nederlanden,
uitgaan van Engelse cijfers over de bruto kapitaalvorming per hoofd en het
Belgische niveau begroten op twee-derde daarvan, dan vormden de overheidssubsidies en leningen aan de totale industrie 3,6% van de bruto investeringen.
Nemen wij de bruto investeringen per hoofd in de Britse ijzerindustrie als
uitgangspunt en gaan wij voor Belgie uit van eenzelfde niveau als het Britse,
dan waren de ruim f 280.000 aan overheidsgelden per jaar tussen 1823 en
1830 (tabel 3) goed voor 40% van de bruto kapitaalvorming. Ook al was een
deel bedoeld om schulden te saneren, dit is een verbluffend percentage. Mocht
het percentage niet plausibel lijken, dan leidt dit tot een ander, maar even
intrigerend gegeven. Een alleszins ruwe schatting op basis van Britse cijfers
lijkt in dat perspectief te resulteren in een onderschatting van de investeringen
in de zuidelijke Nederlanden. 100
98 De stoommachines zijn ontleend aan: Van Neck, Debuts, 262-266, 274-282, 285, 323-328,
349-351 , 377-378. Niet meegerekend zijn stoommachines of -cylinders voor 1814 gemaakt, zoals
te Couvin rond 1760. In tabel VI is wel de stoommachine van Dupont meegeteld, die Van Neck
onder brengt in de Belgische periode. Voor het citaat: ARA, Binnenlandse Zaken, Nijverheid,
281 : brief Bake aan staatsraad Nationale Nijverheid, 5 april 1826. Verwijzing met dank aan R.
Albers, RU Groningen. Demoulin, Guillaume fer, 164; zie ook 263.
99 Fremdling, Technologischer Wandel , 91. In de literatuur zijn ook beduidend lagere waarderingen te vinden. Michotte, 'Localisation' , 18 stelt de waarde van een houtskoolhoogoven onwaarschijnlijk laag op f 3.000. ARA, Binnenlandse Zaken, Nijverheid, 10.11.1826 82 A: Inventaire
general des marchandises, batimens, outils, ustensiles, de la fabrique de fer, et meubles, fonderie
et Briqueterie de Mrs. John Cockeri II et Compagnie aSeraing au 30 Juin incl us 1826. In een globale
schatting uit 1825 werd de cokeshoogoven nog gewaardeerd op f 43.000. Van Neck, Debuts, 303.
InEngeland varieerden de bedragen van f 95.000tot 120.000. Ch.H. Feinstein en S. Pollard (eds.),
Studies in Capital Formation in the United Kingdom 1750-1920 (Oxford, 1988) 96. Bij vergelijking met de subsidies moet men niet vergeten, dat de overheidssteun niet kon worden toegeschreven aan het hoogovenbedrijf of latere produktiefases afzonderlijk.
I 00 De periode is ruim genomen, de leningen aan de ijzerindustrie werden verstrekt tussen 5 april
1823 en 31december1828. Voor de Britse ijzerindustrie: Feinstein, Pollard, Studies, 102, 431.
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Gemakkelijke financiering bevorderde het inslaan van zijpaden, zoals bleek
bij het zoeken naar ijzererts. Er zijn voorts enige aanwijzingen, dat het prijspeil
bij Cockerill hoog was. Ook al kan niet worden gezegd, dat het industriebeleid
de verspreiding van technologie opvallend versnelde, evenmin kan worden
beweerd dat het beleid de ontwikkeling sterk vertraagde. Daarvoor was de
economie te open. De industriepolitiek ging wel een verplaatsing van de industrie naar de kust tegen; het had voor de hand gelegen daar ge'importeerd
cokesijzer verder te bewerken. De industriepolitiek bevorderde tevens vertikale integratie. Algemeen was het samenbrengen van de winning van steenkolen en ijzererts, van de produktie van ijzer en van machinebouw, maar
Cockerills bedrijf was een klasse apart. Bij het samengaan van Huart en Spitaels in 1830 werd de waarde van beide bedrijven nabij Charleroi geschat op
f 800.000 inclusief de constructie-ateliers. Het complex van Cockerill stond
midden 1828 voor vier miljoen op de balans. Het beleid zette een padafhankelijk proces in werking. Aan de grote omvang en vergaande integratie kwam
immers geen eind toen na 1830 deze vorm van steun werd gestaakt. Cockerills
bedrijf ontwikkelde zich tot een kolos, vergeleken waarmee in de ogen van
een in 1840 passerende Engelsman de grootste bedrijven thuis ineenschrompelden tot pygmeeen. 101 Achteraf bl eek het beleid een 'virtuous circle' te hebben gecreeerd. In 1830 leken de bemoeienissen eerder op even zovele schakels
in een vicieuze cirkel.
Terwijl hooggeplaatste ambtenaren sombere nota's uitwisselden, was er uit102
eindelijk een kleine hausse in de bouw van cokeshoogovens. Dit verschijnIndustrie is gedefinieerd als 'industrial and commercial buildings' plus 'plant, machinery and
equipment' . Uitgaande van de minder betrouwbare Pruisische cijfers komt de steun aan de totale
industrie uit op 7%. R.H. Tilly, 'Capital Formation in Germany in the Nineteenth Century', in:
P. Mathias en M.M. Postan (eds.), The Cambridge Economic History of Europe Vil I (Cambridge
etc., 1978) 427. Voor de lopende prijzen is gebruik gemaakt van: Brose, Politics, 47 n 63.
101 M.b.t. integratie: Fremdling, Technologischer Wandel, 70; Cockerill 1827-1927, 12; Mokyr,
Industrialization, 59; Neck, Debuts, 280; Westebbe, 'State Entrepreneurship', 220-221; Hansotte,
'Siderurgie', 229; Lebrun, Essai, 286. Overigens moest Cockerill het merendeel van zijn behoeften
aan ruwijzer in 1828 nog extern dekken. Zie noot 39; ook Beck, Geschichte, 342 en Demoulin,
Guillaume fer, 312. In 1846 merkte een landgenoot van de aangehaalde Engelse bezoekerop, dat
meer nog dan Cockerill F. Haniel in het Ruhrgebied een voorbeeld was van een hoge mate van
integratie. Echter, 'it was not very English to hear that nearly every pound of iron used had been
raised at their mines, smelted, rolled, and finished at some oftheirown works' . Banfield, Industry,
37. De verticale integratie in de ijzerindustrie kan men niet alleen zien als een teken dat de investeringen specifiek waren, maar ook dat de techniek slechts een bescheiden tempo van leren toeliet.
Rijke mogelijkheden gaan ondanks pad-afhankelijkheid eerder samen met specialistische, snel
groeiende ondememingen. Dosi et al, 'Toward a theory of corporate coherence' in: Dosi, Technology and Enterprise, 200.
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sel was niet beperkt tot Wallonie, maar deed zich ook voor in Frankrijk. Daar
was het echter van een andere orde van grootte: het aandeel van cokesijzer
nam in Frankrijk tussen I 828 en 1830 toe van 9,8 tot I 0, I%; in Belgie van 15
tot 20 a 25%. De hausse in eigen land kwam niet heimelijk. Terwijl op de
ministeries het debat woedde, zond De Fontaine Stifft enkele proefstukjes,
opdat deze zich persoonlijk kon overtuigen van de kwaliteit van zijn aanvankelijk zonder officiele toestemming aangelegde installatie te Couillet. De eerste met meerdere cokeshoogovens. Met kerende post werd hem een vriendelijk
103
bedankje gestuurd. Waarom interpreteerde 'Den Haag' dergelijke signalen
niet als bewijs van de zo hevig gewenste modernisering? De ambtenaren waren
geenszins ziende blind. Veranderingen waren even we I gradueel en het gewicht
van de moderne sector was nog Jang niet op het geplande niveau. De ambtenaren waren zeker enigszins bijziend. Zij hadden vooral Luik in het vizier,
terwijl de veranderingen in Henegouwen plaats hadden. Bovenal zorgde de
nadruk op de produktie van ruwijzer voor onderwaardering van de feiten en
vertroebelde de concentratie op stoommachines de blik. Modernisering was
verder voortgeschreden dan men dacht, maar elders in de bedrijfskolom. In de
metallurgische sector had een reallocatie van de activiteiten plaats, niet een
forse groei. Hierbij realiseerden regeringskringen zich niet, dat de modernisering stroomopwaarts verliep, van ijzerverwerking naar de produktie van ruwijzer toe.
Het industriebeleid raakte vooral in een crisis, omdat de resultaten beneden
verwachting bleven en het instrumentarium uitgeput was. Een deel van de
metaalnijverheid wenste een verhoging van het importtarief. Geen van de hogere ambtenaren was daar voor. Hoge tarieven zouden de prikkel tot technische vernieuwingen wegnemen, zoals Frankrijk leek aan te tonen. Een heffing
aan de grens kon de ondertekenaars van petities niet beschutten voor interne
concurrentie. Het verdwijnen van de traditionele hoogovens en verouderde
ijzerfabrieken was onvermijdelijk en de overheid was bereid die prijs te betalen. Bovendien konden in de handelspolitiek moeilijk de belangen van de ruwijzer verwerkende industrie op een Iijn worden gebracht met die van de ijzererts verwerkende. Veel aandacht werd besteed aan de vraag of de prijzen van

102 Michotte, 'Localisation', 12. Zie echter: Van der Wee, Historische aspecten, 193-194. Ook:
Lebrun, Essai, 424-427.
103 ARA, Binnenlandse Zaken, Nijverheid 1264: agenda minister van Binnenlandse Zaken,
09.06.1830 no. 4; 10.06.1830 no. 5; Fremdling, Technologischer Wandel, 285. Zie ook: Demoulin,
Guillaume fer, 290; 'Mouvements longs ', 64; Levy-Leboyer, Banques, 365 n 114; 605. Voorts:
Van Neck, Debuts, 559. Volgens Lebrun, Essai, 428 had Fontaine toestemming gekregen vier
hoogovens te bouwen; de eerste twee kwamen in 1830 in produktie.
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steenkolen omlaag konden worden gebracht. Dit was een gevoelige zaak. De
binnenlandse steenkolenmarkt werd in hoge mate beschermd. Met uitzondering van Stifft waren de beleidmakers in principe voor een verlaging van het
invoerrecht. Men vroeg zich evenwel af of dit voldoende was. Volgens de
ministers van Binnenlandse Zaken en van Waterstaat maakten politieke problemen de combinatie van geen bescherming en lastenverlichting riskant. Zij
rapporteerden aan de koning, dat wanneer 'men de zaak uit een staatkundig
oogpunt beschouwe, het gewaagd moet voorkomen om het afwijzen van het
verlangen van eene verhooging van regt op het ijzer, hand in hand te doen gaan
met eene vermindering van het regt op de steenkolen, waardoor men zoude
schijnen alleen de inzigten en belangen van de aan de zee gelegene Provincien
tot rigtsnoer te hebben genomen en te gelijk bij twee klassen van belanghebbenden, namelijk de eigenaars van hoogovens en smeederijen en de ontginners
van kolenmijnen luide klagten zoude verwekken'.

7. Een spoorweg als uitweg

Het meest aantrekkelijk voor de beleidmakers was zich koest te houden in
de hoop dat de problemen vanzelf weg zouden gaan. Zij adviseerden Willem I de diverse verzoeken af te wijzen, maar dit te verhullen met een nieuw
en breed opgezet, officieel onderzoek. Daarnaast kwamen de ministers van
Binnenlandse Zaken en Waterstaat met een onverwachte suggestie om de
Gordiaanse knoop te ontwarren. Zij adviseerden 'eenige proef op eene groote schaal van ijzerene wegen'. Een spoorweg diende te worden gebouwd,
gebruik makend van binnenlands ijzer. Voorts dienden de lijnen zo te worden gepland, dat vervoer van en naar de hoogovens en smederijen werd vergemakkelijkt. De regering moest een maatschappij die zo'n project aandurfde, krachtig steunen. Cockerill -wie anders- had Willem I gevraagd hem
concessie te verlenen voor de aanleg van een spoorweg van Brussel naar
Antwerpen. 104 Dekoning overwoog het voorstel serieus, toen de twee ministers, beide zuiderling, eenzelfde suggestie deden. Zij waren op de hoogte
van Cockerills stap en benadrukten mogelijk daarom, dat spoorwegen behoorden 'onder de beste maatregelen, waardoor deze tak van nijverheid [de
ijzerindustrie] zonder nadeel voor andere zou kunnen worden opgebeurd'.
Spoorwegen waren tevens een instrument voor een 'fusion intime et com-

I 04 Demoulin, Guillaume fer, 230; A. Linters, 'Spoor-Wegen in Belgie' , in: Spoorwegen in Belgie, Chemins de f er en Belgique, Railroads in Belgium (Gent, 1985) 59 n 17.
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plete', voor meer gemeenschap in de Nederlanden. Het subsidieren van ondernemers was uitgegroeid tot een splijtzwam, de 'schandelijke verdeling'
was meer dan een steen des aanstoots. Naar mate de overstap op cokes gemakkelijker werd, nam de relatieve frustratie over het stimuleringsbeleid
toe. Ook Luikse ondernemers keerden zich tegen de bevoorrechting van
sommigen en pleitten in 1830 voor de afschaffing van het Fonds voor de
Nationale Nijverheid. 105
Enkele weken nadat ambtenaren en ministers hun discussie over de ijzerindustrie waren begonnen, scheidden de zuidelijke provincies zich af en vormden Belgie. Luik eiste in november 1830 een IJzeren Rijn tussen Antwerpen
en Keulen. De Nederlandse regering had inmiddels Bake overzee gestuurd om
kanonnen te kopen. Hij verbleef niet minder dan acht maanden in Liverpool.
Toevalligerwijze, zo gaat het verhaal, was hij tegenwoordig bij de opening
van de spoorweg tussen Liverpool en Manchester. Bake zag het nieuwe vervoermiddel in werking nog voor Simons en De Ridder, beiden begin 1831
door de voorlopige regering in Brussel naar Engeland gestuurd. De Belgische
ingenieurs bleken weldra in staat de spoorwegplannen te realiseren. Bake had
geen succes. Ondanks steun van hogerhand, werden zijn plannen effectief ondermijnd door Roentgen met zijn vele belangen bij scheepvaart. 106 Zo wordt
zowel in de Belgische als Nederlandse historiografie de spoorweg gezien als
een directe consequentie van de scheiding tussen beide landen. De discussie
over de spoorwegen was echter al voor 1830 begonnen en binnen een geheel
andere context. Wei kwam er in het noorden weinig terecht van de voornemens, terwijl de betrokkenen daar invloed hadden. In het zuiden waren zij als
orangisten gecompromitteerd, Cockerill was dan ook geen drijvende kracht,
maar dat bleek geen obstakel voor de realisatie van de plannen.
In de Noordnederlandse ijzerindustrie verliepen na 1830 de ontwikkelingen
frustrerend langzaam. Bake's optimisme over een inheemse, op houtskool gebaseerde hoogovensindustrie was niet anders dan een schone droom. Hij nam

105 Willem I had zichjaren her een 'union intime et complete' als doel gesteld; het pleidooi voor
een 'fusion' anno 1830 tekent de diepe politieke crisis, die het koninkrijk sedert 1828 teisterde.
J.C.H. Blom en E. Lamberts (red.), Geschiedenis van de Neder/anden (Rijswijk, [1993]) 246; 249251; Demoulin, Guillaume fer, 169-171; 179-180. Zappey, 'Fonds', 35.
106 J.H. Jonckers Nieboer, Geschiedenis der Nederlandsche Spoorwegen 1832-1938 (Rotterdam,
1938) 4-6; W. van den Broeke, Financien en financiers van de Nederlandse spoorwegen 18371890 (Zwolle, 1985) 18; De Boer, Leven, 99-100; A.J. Veenendaal Jr., 'Spoorwegen', in: H.W.
Lintsen et al (red.), Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne
samenleving 1800-189011 (Zutphen, 1993) 131-132; J. Sengers, 'Leopold Ier et le chem in de fer
d' Anvers au Rhin', in: Melanges ojferts a G. Jacquemyns (Bruxelles, 1968) 575, 582 n 35.
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in 1836 het initiatief tot de oprichting van een grofsmederij in Leiden. Klandizie moest komen van de aan te leggen spoorwegen. De eerste Nederlandse
spoorweg was voor dit bedrijf een lijdensweg en de smederij trok daarop een
directeur aan, 'een groter realist, die niet zozeer geobsedeerd was door een
bepaald ideaal, maar in de eerste plaats een goed lopende fabriek wilde drijven.' 107 Werkelijk revolutionaire veranderingen hadden plaats in het zuiden.
Spoedig kregen de hoogovenmeesters wat zij altijd hadden gewild: protec108
tie. De hoogovenmeesters kregen ook wat niet op hun verlanglijstje stond:
spoorwegen. Een spoorwegboom trok hun industrie uit het dal. Ondanks de
somberheid in 1830, werd Belgie de pionier in continentaal Europa bij het
toepassen van op steenkool gebaseerde technologieen bij de produktie van
ijzer en dankzij hoge investeringen passeerde de Belgische ijzerindustrie voor
1870 het Britse produktiviteitsniveau .

107 J.J. Vis, 125 jaar grofsmederij (Leiden, 1961) 11-30. In het algemeen: Schippers, Ouden,
'IJzerconstructies', 278-283. Zie over de opstelling van de Nederlandse overtieid in deze periode
ook: Homburg, Dil, 'Gas', 117-118, 126-128.
108 Het tarief op de invoer van ruwijzer werd verviervoudigd. Rond 1820 hadden zij 20 ll 25%
ad valorem geeist, zij kregen nu ruim 15. Tarte, 'Discours', CLXXVIIJ; Fremdling, 'Technologischer Wandel', 234-235.
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Appendix I: Staat der Usines
(ijzerfabrieken in de districten van het Staatstoezicht op de Mijnen in 1828)

Getal der Usines
Hoog-

ovens

Haarden
IOI ver-

IJzerhamers

Piette-

Cupel-

rijen

leerovens

Reverbereerovens

Blam~-

werken

Draad
trekke-

rijen

vaardiging
van

smeedijzer

Namen
3e
mijndistrict

42

84

13

15

2

30

182

9

45

2

2

5

15

100

Luxemburg
4e
mijndistrict

35

83

70

23

6

139

Luik
Se
mijndistrict

8

24

0

0

2

Luik
6e
mijndistrict

7

63

23

20

9

24

38

Luik
7e
mijndistrict

2

7

9

6

0

17

11

103

306

117

66

19

93

472

Henegouwen
2e
mijndistrict

Totaal

2

43
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Provincie van
waar de
Usine haar
benodigt
materiaal
verkrijgt

Paarden voor
het vervoer
naar de
Usines

Getal der
werklieden

voor de
Usines

voor het
vervoer naar
de Usines

Ertsen

Brandstoffen

Namen
3e
mijndistrict

Namen
Henegouwen

Namen
Henegouwen
Luik
Luxemburg

750

1.523

Henegouwen
2e
mijndistrict

Henegouwen
Namen

Henegouwen
Namen

511

11

Luxemburg
4e
mijndistrict

Luxemburg

Namen
Luxemburg

400

819

Luik
Se
mijndistrict

Sweedsch en
Siberisch
kooper
82.000 ned p
Zinc Prov.
Luik 24.000
ned p

Luik

184

33

Luik
6e
mijndistrict

Luik
Luxemburg
Gelderland
Duitschland

Luik
Luxemburg

925

69

Luik
7e
mijndistrict

Luik
Namen
Luxemburg

Luik
Namen
Luixemburg
Henegouwen

169

195

2.939

2.650

Totaal

339

931

340

NEHA-JAARBOEK 1994

Hoeveelheid des
jaarlijks gebruikte
Materieels

Ertsen

Ruwijzer

Staafijzer

Houtskolen

Coaks en
steenkolen

ned pond

ned pond

ned pond

teerling elle

ned pond

Namen
3e
mijndistrict

87.700.000

27.154.000

8.606.500

302.177

coaks
7.718.618
steenkolen
7.210.900

Henegouwen
2e
mijndistrict

34.000.000

12.917.000

615 .000

627.036

coaks
12.690.000

Luxemburg
4e
mijndistrict

34.466.641

7.992.453

439.314

22.912.011

Luik
Se
mijndistrict

3.084.770
Calamynsteen

1.650

0

3.000

10.950.250

Luik
6e
mijndistrict

ij zererts
13.593.000

2.430.000

4.668.600
staafijzer
25.000
mitraille
17.700
geelkoper
52.800
rood koper

Luik
7e
mijndistrict

4.722.500

3.000.000

1.025.000

3.100.000

9.000

26.944.224

38.578.768

Totaal

53.495 . 103
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Hoeveelheid
van gebruikt
hout

341

Hoeveelheid der
gebruikte steensteenkolen voor
coakes

tot vervaardiging van kolen

voor het onderhoud der usines
en werktuigen

teerling elle

teerling elle

ned pond

Namen
3e
mijndistrict
72.000

11.964.363

Henegouwen
2e
mijndistrict
19. 180.000

474.568
Luxemburg
4e
mijndistrict
283 .101

168

0

3.000

375

22.050

994

21.045.000

940.380

42

19.000

1.720.099

76.204

52.208.738

Luik
Se
mijndistrict
Luik
6e
mijndistrict
Luik
7e
mijndistrict
Totaal

342
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Opleevering
van ertsen
aan ruwijzer

van
ruwijzer
aan
fijnmetaal

van
ruwijzer
aan
staafijzer

100 ned
totaal in het 100 ned
pond erts
jaar
pond
aan ruwijzer
ruwijzer
aan
fijnmetaal

totaal in het 100 ned
jaar
pond
ruwijzer
aan
staafijzer

totaal in het
jaar

ned pond

ned pond

ned pond

ned pond

ned pond

Namen
3e
district

van 10
tot 40

31.451.000

Henegouwen
2e
mijndistrict

van 21
tot 33

Luxemburg
4e
mijndistrict

ned pond

5.378.400

van 64
tot90

20.575.200

7.930.000

0

van 68
tot 90

8.119.000

28.26

9.812.290

0

van 66
tot70,17

5.478.757

Luik
100 ned p
calamijnsteen
Se
mijndistrict 15a20nectp
ruwzink.
10ned p
koper.
95 tot 97
ned peens
geroostert
zjnk 36 ned p.

0

90

95

140 tot
150.000
ned p gee!
koper
25 tot
30.000 ned
p rood
koper
1.497.600
ned p zink
in staven

0

Luik
6e
mijndistrict
Luik
7e
mijndistrict

Totaal

van 30
tot 75

771.500

49.964.790

0

van 33
tot 75

1.282.500

35.455.457
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Opleevering
van
staafijzer
aan
gesneden ijzer

van
staafijzer
aan
maccaijzer

Namen
3e
mijndistrict

100 ned
pond
staafijzer
aan
maccaijzer

totaal in het
jaar

100 ned
pond
staafijzer
aan
gesneden ijzer

totaal in het
jaar

ned pond

ned pond

ned pond

ned pond

van 91
tot 95

1.978.245

van 91
tot 94

2.612.000

0

Henegouwen
2e
mijndistrict

0

Luxemburg
4e
mijndistrict

0

Luik
Se
mijndistrict

0

0

0

0

1.978.245

2.937.700

96

325.700

Luik
6e
mijndistrict
Luik
7e
mijndistrict

Totaal
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Waarde der 100
ned pond
ruwij zer
door
coaks
gesmolten

ruwijzer
door
houtskolen
gesmolten

gesmeed ijzer

geplet ijzer

gulden

gulden

gulden

gulden

Namen
3e
mijndistrict

van 7,56
tot 8,03

van 8,50
tot 8,97

21,00

19,37

Henegouwen
2e
mijndistrict

van 6,50
tot 8,50

van 6,50
tot 8,50

van 17,00
tot 24,00

20,00

van 4,25
tot 8,03

van 13,00
tot 18,09

van 21,26
tot 28,35

Luxemburg
4e
mijndistrict
Luik
Se
mijndistrict

Luik
6e
mijndistrict
Luik
7e
mijndistrict

Totaal

Ruwzink
1,00
geel koper
123,00

Geplet
Zink
30,00
Koper
rood
145,00
gee I
143,00
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Aanmerkingen

Namen
3e
mijndistrict
Henegouwen

2e
mijndistrict
Luxemburg
4e
mijndistrict

95 .630 p n geplet ijzer producert (?)
3.285.443 steenaarden (om ijzer te doen
smelten) verbruikt

Luik

Bij deze zes Usines is ook de
ijzergeschutgieterij te Luik getelt, evenwel
hun materieel, werklieden enz. niet opgeteld

Se
mijndistrict

van twee Usines namentlijk van die van
Comblais en Collin en van Dechange is
geweigderd eenige opgave te doen. Zij zijn
even we! begrepen in het getal 6
Luik
6e
mijndistrict
Luik
7e
mijndistrict

346
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Appendix II: Confrontatie van de verzameltabel en de tabel van het zesde district, enquete 1828
Belgie:
Yerzameltabel

(I)

Getal der Usines:
hoogovens
smeedijzer haarden
ijzerhamers
pletterijen
cupelleer ovens

reverbereer ovens

blaaswerken
draadtrekkerijen
Getal der werklieden:
voor de usine
voor het vervoer naar de usines
Hoeveelheid des jaarlijks gebruikte materieel:
Ertsen, ton
Calamijnsteen, ton
Ruw ijzer, ton
Staafijzer, ton
Schroot, ton
Geelkoper, ton
Roodkoper, ton
Houtskolen , 1.000 kub-meter
Coaks en steenkolen , ton
(waarvan steenkolen, ton)

103
306
117
66
19
93
472
43

Zesde District
Yerzameltabel Districtstabel
(CaulierMa thy
na correctie)
(2)
(3)

7
63
23
9
24
38
0

5
62
20
16
4
12
38
0

2.939
2.650

925
69

380
69

174.482
3.085
53.495
15.354
25
18
53
26.944
38.579
18.161

13.593
0
2.430
4.669
25
18
53

20

7.753
0
2.430
5.869
2,5
18
53
1.793")9
25.278 110
5.499 111

I 09 Dit getal is waarschijnlijk niet correct. De input werd gevraagd in teerling ellen (kubieke meters). Een hoogoven voldeed hieraan (3.858), maar bij de 1.785.600 opgegeven door de twee andere, moet een andere maat zijn gebruikt, kg waarschijnlijk. Bovendien moesten wij het volume
schatten van 35 karren (3.937,5 kubieke meter).
110 Het totaal berekend vo lgens de tabel van Caulier-Mathy is 6.278 ton. In de tabel van hetzesde
di strict, die wij hebben gezien, was 19.000 voorCockerill toegevoegd. Wij hebben dit laatste cijfer
opgeteld bij dat van Caulier-Mathy.
111 In een korte beschrijving van elke ijzerfabriek werd de steenkool consumptie vermeld. Sommige eigenaren gaven deze informatie niet. Enkele lacunes zijn te vullen door schattingen. Oat
zou het totaal brengen op tenminste 5.663 ton steenkolen. Deze procedure is echter niet mogelijk
voor het steenkolengebruik van de belangrijke fabrieken van Orban en Cockerill, afgezien van de
bekende consumptie van 19.000 ton cokes door de Jaatste.

GALES EN FREMDLING IJZERFABRIKANTEN EN INDUSTRIEPOLIDEK

Hoeveelheid gebruikt hout:
tot vervaardiging van kolen, 1.000 kub-meter
voor het onderhoud en werktuigen, 1.000 kub-meter
Hoeveelheid der gebruikte steenkolen:
tot coalcs, ton
Oplevering:
van ertsen aan ruw ijzer, ton

van ruwijzer aan fijn metaal , ton
van ruw ijzer aan staafijzer, ton
van staafijzer aan maccaijzer, ton
van staafijzer aan gesneden ijzer, ton
Geelkoper, ton
Roodkoper, ton
Zink in staven, ton

1.720
76

22

52.209

21.045

50.965 11 3
5.378
35.455
1.978
2.938
145
28
1.498
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22911 2
1.820
0
1.633
1.717
3.070114
17
32
173

Bron: zie tekst

112 De tabel van Caulier-Mathy vermeldt in totaal 120 ton. In de districtstabel, die wij hebben
gezien, staat 109 ton aangegeven voor Cockerill. Wij hebben beide hoeveelheden opgeteld. De
uitkomst is onwaarschijnlijk. De hoeveelheid aangegeven voor het zesde district in de geaggregeerde tabel lijkt realistischer.
113 Vergelijking van de geaggregeerde tabel en de districtstabel van Namen leidt tot de conclusie,
dat in Den Haag een telfout is gemaakt. Dit totaal is het cijfer na onze correctie voor de fout.
114 De output categorieen in de tabe l van het zesde district komen niet overeen met de officiele
en veroorzaken indelingsproblemen.

XII

Kapitaalvorming in spoor- en tramwegen in
Nederland, 1838- 1913
1

RONALD ALBERS EN PETER GROOTE

1. Inleiding

In de meeste discussies over moderne economische ontwikkeling wordt de
transportsector geacht van groot belang te zijn geweest. Het railverkeer is in
de loop van de negentiende eeuw een centrale positie in het binnenlandse
transport in gaan nemen. Daarom hebben spoorwegen een belangrijke plaats
binnen het onderzoek naar economische groei in de negentiende eeuw. Er
bestaan verschillende manieren om het belang van de spoorwegen voor de
economie te waarderen. Het ligt voor de hand de waarde van de geleverde
transportdiensten te berekenen. Maar ook het aandeel in de totale werkgelegenheid en de hoogte van de investeringen zijn interessante indicatoren.
In Nederland behandelt de historiografie van de spoorwegen vooral de institutionele geschiedenis. 2 Een vraag die steeds weer terugkeert is of Neder-

Onze dank gaat uit naar W. van den Broeke, A.H.P. Clemens, M. van Meerten, D. Pilat, J.P.H.
Smits en A. Vermaas voor het beschikbaar stellen van materiaal. Wij stellen ons natuurlijk volledig
verantwoordelijk voor het gebruik dat wij van dit materiaal hebben gemaakt. Tevens willen wij
onze collega' s van de secties ESG en OE bedanken voor hun commentaar op eerdere versies van
dit artikel. Dit onderzoek werd gesteund door de Stichting voor de Economische, Sociaal-culturele
en Ruimtelijke Wetenschappen (ESR), welke dee! uitmaakt van de Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
2
Het standaardwerk voor de Nederlandse spoorweggeschiedenis is: J.H. Jonckers Nieboer,
Geschiedenis der Nederlandsche spoorwegen 1832-1938 (Rotterdam, 1938). Recentere literatuur
is onder meer te vinden in: J.A. Faber (red.), Het spoor. I 50 jaar spoorwegen in Nederland (Amsterdam, 1989). Van den Broeke besteedt expliciet aandacht aan de financiering. Zie: W. van den
Broeke, Financiiin en financiers van de Nederlandse spoorwegen 1837-1890 (Zwolle, 1985).
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land in vergelijking met het buitenland laat, of zelfs te laat was met de spoorwegaanleg, en wiens schuld dat dan geweest zou zijn. Het is niet onze bedoeling deze discussie nieuw !even in te blazen. In aansluiting bij Griffiths vinden
wij deze discussie op dit moment niet bijzonder relevant. 3 Ons inziens dient
eerst een lacune in de Nederlandse spoorweggeschiedenis opgevuld te worden
door de kwantificering van het belang van de spoor- en tramwegen. Pas daarna
kan met vrucht een vergelijking met het buitenland worden gemaakt. Het is
onze opzet deze lacune voor een dee! op te vullen. Zoals wij hierboven al
hebben opgemerkt bestaan daarvoor verschillende mogelijkheden. Op het moment van schrijven wordt elders al gewerkt aan de waarde van de transportdiensten.4 Het lijkt weinig zinvol op de resultaten van dat onderzoek vooruit
te !open. Wij kiezen daarom de benadering via de investeringen.
De kern van het artikel bestaat uit een bespreking van de door ons gehanteerde methode om de investeringen in spoor- en tramwegen te berekenen en
de voornaamste uitkomsten. Deze exercitie krijgt meer betekenis als de berekeningen in een comparatief kader geplaatst worden. Helaas zijn wij in de
keuze van een dergelijk kader gebonden aan de beschikbaarheid van gepubliceerde cijfers. Daarom is het niet mogelijk spoorwegen te vergelijken met
andere vormen van transport in Nederland. Wij behandelen twee manieren om
het belang van investeringen in spoorwegen voor de nationale economie te
bepalen. Ten eerste geven wij het aandeel van de investeringen in railvervoer
in het nationaal inkomen. Ten tweede schatten wij het aandeel van de spoorwegen in de totale investeringen. Deze beide indicatoren vergelijken we vervolgens met Groot-Brittanie, Frankrijk en Duitsland.
Om de kapitaalvorming in spoor- en tramwegen systematisch te kunnen relateren aan andere macro-economische grootheden en aan andere landen slui5
ten wij ons aan bij de definities van het stelsel van nationale rekeningen. Onze
reeksen hebben betrekking op binnenlandse investeringen in vaste activa.

3
R.T. Griffiths, Achterlijk, achter of anders? (Amsterdam, 1980).
4 Door J.P.H. Smits en E. Horlings wordt onderzoek verricht naar de toegevoegde waarde van
de dienstensector in Nederland in de negentiende eeuw.
5 A system of national accounts (New York, 1968).
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2. Het onderzoek: definities en methoden
De 'Perpetual Inventory' methode
In onze berekening van de kapitaalgoederenvoorraad volgen wij de methode
die de meeste nationale en internationale statistische bureaus tegenwoordig
aanhouden. Schattingen van de kapitaalgoederenvoorraad worden gemaakt
volgens de regels van de Perpetual Inventory methode (P.1.M.). Deze methode heeft een grote intui'tieve aantrekkingskracht omdat ze transparant is
en de gebruiker ook dwingt transparant te zijn in de opbouw van zijn database. Het principe is eenduidig: bij de kapitaalgoederenvoorraad aan het begin van het jaar worden de kapitaalstromen over het boekjaar opgeteld tot de
kapitaalgoederenvoorraad aan het eind van het jaar. Deze is vervolgens de
beginwaarde van de volgende periode en het proces herhaalt zich. In een
eerste set van relaties gaat het om de bruto kapitaalgoederenvoorraad. De
primaire stromen in deze relatie zijn de bruto kapitaalvorming en de afstoot
(zie definities I tot en met 3).

KAPITAALGOED:
een goed bestemd voor inschakeling in het produktieproces, dat
meer dan een produktiegang (normaal een boekjaar) kan meegaan.
Definitie I :'kapitaalgoed

BRUTO KAPITAALVORMING
de totale uitgaven
in elke verslagperiode (normaal een boekjaar)
van bedrijven, de overheid en private non-profit organisaties
aan toevoegingen aan hon voorraad kapitaalgoederen
Defihitie 2: Bruto kapitaalvorming

AFSTOOT
de aanschaffingswaarde van de kapitaalgoederen zijn gesloopt, verwoest of verkocht zijn, en dus verdwenen zijn uit de kapitaalgoederenvoorraad, hetzij aan het eind van hun leven, hetzij prematuur
Definitie 3: Afstoot
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BRUTO KAPIT AALGOEDERENVOORRAAD
aan het begin van het boekjaar
+ bruto kapitaalvorming
- afstoot
BRUTO KAPITAALGOEDERENVOORRAAD
aan het eind van het
boekjaar

=

Definitie 4:De bruto perpetual inventory relatie

Afstoot is een fysiek fenomeen, dat empirisch waarneembaar is. Het is in
theorie dus ook mogelijk om gegevens betreffende afstoot te achterhalen.
Deze zijn echter niet vaak in de bronnen terug te vinden. Dan rest er niets
anders dan de afstoot modelmatig te bepalen. Oat kan door een afstootmodel
te koppelen aan een bepaalde levensduur van het betreffende kapitaalgoed.
Meestal wordt een model gekozen dat de afstoot concentreert rood de gemiddelde levensduur. Bij de spoorweginfrastructuur is dit echter gecompliceerd. Het is vaak onduidelijk wanneer de levenscyclus ten einde komt.
Over het boekjaar worden de stromen van bruto kapitaalvorming en afstoot
gerelateerd aan de bruto kapitaalgoederenvoorraad in de bruto P./.M.-relatie
(zie definitie 4).
In de tweede fundamentele P./.M.-relatie, de netto relatie, wordt rekening
gehouden met afschrijving (zie definitie 5). Dit betreft het fenomeen dat met
het verstrijken van de tijd een dee) van het produktieve vermogen van het
kapitaalgoed verloren gaat. Daarvoor zijn drie redenen te geven. In de eerste
plaats, en het belangrijkst, blijft steeds minder tijd over waarin het kapitaalgoed zijn produktievermogen kwijt kan, waardoor het toekomstig produktiepotentieel verkleind wordt. In de tweede plaats kan fysieke veroudering (slijtage) het tegenwoordige produktie-potentieel aantasten. In de derde plaats kan
economische veroudering hetzelfde doen met het relatieve produktie-potentieel. Afschrijving wordt vaak verward met afstoot, hoewel het conceptueel om
verschillende verschijnselen gaat. Afschrijving is geen fysieke stroom die empirisch waarneembaar is. Het is een gedachtenconcept. Vandaar dat afschrij-

AFSCHRIJVING (=KAPITAAL-CONSUMPTIE)
is de vervangingswaarde van de kapitaalgoederen die opgebruikt
zijn in het produktieproces
Defi nitie 5: Afschrij ving
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NETTO KAPITAALGOEDERENVOORRAAD
aan het begin van het boekjaar
+ bruto kapitaalvorming gedurende hetjaar
- afschrijving gedurende het jaar

=

NETTO KAPITAALGOEDERENVOORRAAD
aan het begin van het boekjaar

Definitie 6: De netto perpetual inventory relatie

ving per definitie modelmatig bepaald moet worden . Bedrijfseconomische afschrijvingen kunnen op andere grondslagen, bijvoorbeeld belastingwetgeving, gebaseerd zijn dan de macro-economische afschrijvingen die wij berekenen. Daarom zijn in bedrijfsboekhoudingen vermelde afschrijvingen voor
ons niet bruikbaar. Wij berekenen de afschrijvingen door een afschrijvingsmodel te koppelen aan de levensduur van een kapitaalgoed.
Uitbreiding van het produktief vermogen, dus bruto kapitaalvorming minus
afschrijving, wordt aangeduid met het begrip netto kapitaalvorming.
De netto P.I.M.-relatie definieert het verband tussen bruto kapitaalvorming,
afschrijvingen en de netto kapitaalgoederenvoorraad (zie definitie 6).
Uit de hierboven gegeven definities blijkt dat voor toepassing van de Perpetual Inventory methode jaarlijkse gegevens nodig zijn over bruto kapitaalvorming, afstoot en afschrijving.

De constructie van historische tijdreeksen van kapitaalvorming
Bij het maken van tijdreeksen proberen wij zoveel mogelijk een opbouw
van onderaf toe te passen. Dat betekent dat investeringen op micro-niveau
(vaak per bedrijf of overheidslichaam) gecumuleerd worden tot tijdreeksen
van kapitaalvorming op macro-niveau. Deze macro-reeksen moeten uitein delijk een dekkingsgraad van 100% hebben. Gegevens die niet in het bronnenmateriaal gevonden kunnen worden schatten wij dus bij. Wij berekenen
zo de kapitaalvorming in alle onderdelen van de spoor- en tramwegen, door
alle investeerders (overheid en particulier) in elk jaar van de periode 18391913.
Bij de constructie van kapitaalvormingscijfers voor de spoorwegen moet een
onderscheid gemaakt worden tussen staats- en particuliere aanleg. Voor de
staatsaanleg zijn micro-gegevens te vinden in de Bijlagen bij het Verslag van
de Handelingen der Staten -Generaal. Deze bevatten een overzicht van verschillende kostenposten voor alle lijnen. Daardoor kunnen uitgaven die geen
kapitaalvorming in nationale rekeningen-context zijn, zoals grondaankoop,
uitgesloten worden . Het aandeel van grondkosten in de totale uitgaven lag in
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de beginjaren van de staatsaanleg begrijpelijkerwijs relatief hoog. Nadat de
aanleg goed op gang gekomen was daalde het snel tot een relatief constante
12.5%. Er staan nog meer uitgaven geboekt op de rekening 'Staatsspoorwegen' die geen kapitaalvorming in spoorwegen betreffen. Ook deze hebben
we buiten beschouwing gelaten . Het betreft hier bijvoorbeeld het graven van
het Kanaal door Zuid-Beveland en de aanleg van de Vlissingse havenwerken,
die opgenomen zijn onder het kopje 'uitgaven van bijzondere aard' voor de
lijn Roosendaal-Vlissingen. Samenvoeging van de overige posten, die we!
betrekking hebben op spoorwegaanleg, levert reeksen van gecumuleerde uitgaven voor spoorwegaanleg in historische prijzen. De jaarlijkse verschillen
hierin zijn gelijk aan de kapitaalvorming in lopende prijzen.
Voor particuliere aanleg van spoor- en tramwegen hebben we balansen en
jaarrekeningen als uitgangspunt genomen bij het opstellen van tijdreeksen van
kapitaalvorming. Dat lijkt een logische keuze, want een onderneming geeft in
zijn balans aan welke vaste activa zij bezit. Door de balansen van opeenvolgende jaren te vergelijken kan dus nagegaan worden of en in hoeverre dat
bezit in de loop van het boekjaar uitgebreid is. Daarmee is ook bekend hoeveel
de onderneming ge"investeerd heeft. Toch is de relatie tussen balanswaarden
en investeringen niet zo eenduidig als we hier suggereren. De relatie tussen
het economisch bedrijf en de weerslag daarvan in de bedrijfsadministratie is
een moeizame. Deze culmineert in de vraag hoe het verbruik van kapitaalgoederen in het produktieproces verwerkt moet worden in de balanswaardering.
Concreet: moet er afgeschreven worden op de vaste activa; zo ja, hoeveel; zo
nee, wat dan te doen met afstoot? Boven op deze kwestie van de keus voor een
(objectief) zo goed mogelijk afschrijvingssysteem komt dan nog de (subjectieve) kwestie of het voor de onderneming (en haar aandeelhouders) we! aantrekkelijk is om dat systeem daadwerkelijk te volgen. 6
In spoorwegkringen werd in de negentiende eeuw vol op geredetwist over de
7
juiste waardering van de vaste activa. Daarbij speelden twee fenomenen een

6 Zie voor een onderhoudend betoog over het creatieve boekhouden van de N.V. Nieuwe Rotterdamsche Gasfabriek: J. van den Noort, 'Bedrijfsgeschiedenis en bedrijfswaarde', Jaarboek
voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek V, (1988) 469-482. Dit bedrijf slaagde er, in een
paging om betaling van de patentbelasting te vermijden, zelfs in de vaste activa een negatieve
waarde op de balans te geven.
7 Zie vooreen heldere bespreking van de discussie W. van den Broeke, 'Een negentiende eeuwse
discussie omtrent balanswaardering en vermogensstructuur van spoorwegmaatschappijen',
(1976). Van den Broeke was zo vriendelijk dit ongepubliceerde paper ter beschikking van de auteurs te stellen. Zieook: R.W.J.C. van den Wall Bake, 'De spoorwegboekhouding' , De Economist
( 1900) 325-356.
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rol: de onduidelijke maar lange levensduur van de activa en het concessiestelsel met het vooruitzicht van naasting. Het spoorwegbedrijf was nieuw in zijn
omvang en duurzaamheid. De levensduur van met name weg en werken was
onbekend. Zelfs was onduidelijk of het hele begrip levensduur wel van toepassing zou kunnen zijn op bijvoorbeeld de aarden baan. Aldus werd het pad
geeffend voor een discussie over de vraag of op de weg en werken van de
spoorwegonderneming afgeschreven kon en moest worden. De spoorwegmaatschappijen waren in hun bestaan gebonden aan concessies die door de
rijksoverheid verstrekt waren en na verloop van tijd af zouden Iopen . In vrijwel
alle gevallen hield het rijk zich het recht voor de spoorlijn daarna te naasten.
Voor de lijn zou dan een 'eerlijke' prijs betaald worden. Voor wat betreft de
vraag hoe een dergelijke overnameprijs bepaald moest worden, was eigenlijk
alleen duidelijk dat deze op de balanswaarde van de vaste activa gebaseerd
zou zijn. De concessievoorwaarden maakten het voor de maatschappijen mogelijk hun balanswaarden continu te vermeerderen met uitbreidingen en vernieuwingen. Er lijkt geen enkele reden waarom ze dat ook niet gedaan zouden
hebben. Inderdaad heeft de rijksoverheid tot zijn schade moeten constateren
dat de spoorwegmaatschappijen in de negentiende eeuw op deze voor hen
rationele wijze hebben geadministreerd. Dit kwam aan het licht toen in de
twintiger jaren van deze eeuw nieuwe overeenkomsten over de spoorwegexploitatie werden gesloten tussen de overheid en de belangrijke maatschappijen. Het sluiten van deze overeenkomsten werd gevolgd door een acht jaar
durende discussie in het parlement over de waarde van de bezittingen van de
maatschappij. Deze werd afgesloten met de constatering dat de balanswaarden
geen enkele relatie met de werkelijkheid meer hadden, omdat in de loop der
tijd geen enkele verlaging van de post weg en werken op grond van afschrijving of afstoot had plaatsgevonden. Dat betekende een financiele tegenvaller
voor de overheid. 8
Hoewel ondernemingen geen balans opstellen om het leven van historici uit
latere perioden te veraangenamen, maar om tijdgenoten een bepaald beeld van
de financiele situatie bij de onderneming te geven, kan dat voor sommige
groepen historici dus heel goed uitpakken. Waar de bedrijfseconoom of bedrijfshistoricus misschien aanstoot neemt aan de hierboven beschreven wijze
van boekhouden van de spoorwegondernemingen komt het voor ons heel goed
uit. Immers, een continue cumulatie in de balanswaarde van aanleg, verbetering en vernieuwing betekent dat wij opeenvolgende balanswaarden van el-

8 Yoor een overzicht van de discussie in de jaren twintig zie: Jonckers Nieboer, Geschiedenis,
287-29 l.
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kaar af kunnen trekken om de jaarlijkse kapitaalvorming in lopende prijzen te
reconstrueren. Voor het merendeel van de spoor- en tramwegmaatschappijen
hebben we inderdaad deze procedure gevolgd. Slechts wanneer uit de winst
en verlies rekening of uit de toelichting bij de balans duidelijk was dat de
maatschappijen wel afgeschreven hadden, hebben we eerst die afschrijvingen
weer toegevoegd aan de ruwe balanswaarden. Vervolgens is dan dezelfde procedure gevolgd.
De financiele gegevens uit de balansen en winst- en verliesrekeningen vormen daarom de basis van onze berekeningen voor wat betreft de particuliere
ondernemingen. De balansen werden gevonden in de jaarverslagen van de
maatschappijen. Daarnaast zijn ze te vinden in een tweetal verzamelpublicaties. Sinds 1882 verscheen Van Nierop en Baak's Nederlandsche naamlooze
vennootschappen en vanaf 1903 Van Oss' Effectenboek. Voor de Belgische
maatschappijen die in Nederland opereerden staan financiele gegevens in de
bijlagen bij de Moniteur Beige.
Voor slechts 27 van de in totaal 175 bij de aanleg van spoor- en tramwegen
betrokken maatschappijen konden in het geheel geen financiele gegevens voor
de infrastructuur gevonden worden. Tezamen hadden deze maatschappijen
191 kilometer spoor- en tramweg in bezit op een totale netlengte van 6028
kilometer in 1913. Voor deze werd de toename in de lengte van het lijnennet
in elk jaar vermenigvuldigd met de gemiddelde aanlegkosten van een kilometer spoor- dan wel tramweg in het betreffende jaar, zoals die uit de we! beschikbare gegevens kon worden afgeleid. De gemiddelde aanlegkosten zijn
berekend door de bruto kapitaalvorming in het betreffende jaar te delen door
de toename van het Iijnennet. Vanwege de grote verschillen in aanlegkosten
tussen hoofdspoor, lokaalspoor en tram hebben wij deze kosten apart berekend
9
voor de drie groepen. Dan nog fluctueren de cijfers sterk, onder invloed van
relatief toevallige factoren als de aard van de ondergrond en de noodzaak van
overbrugging van de grote rivieren. Daarom hebben wij de lineaire trend berekend met de methode van de kleinste kwadraten.
De kapitaalvorming in rollend materieel voor de particuliere maatschappijen
10
is op analoge wijze berekend als hierboven geschetst voor infrastructuur. De
gegevens voor het rollend materieel zijn voor alle spoorwegmaatschappijen
die tussen 1839 en 1913 in Nederland meteigen materieel exploiteerden boven
water gebracht. Bij de tramwegen zijn financiele gegevens over het rollend

9

De berekende aanlegkosten per kilometer zij n in 1913: hoofdspoor f 237.000; lokaalspoor

f 58.000; tram f 34.000.
I 0 De overheid exploiteerde zelf geen spoorlijnen en bezat ook geen rollend materieel.
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materieel voor 39 tramwegmaatschappijen genomen. Bij de kapitaalvorming
in rollend materieel van de tramwegen zijn ook de investeringen in trampaarden
- als dierlijke krachtbron - opgenomen. Om het aandeel van de genoemde
maatschappijen in de totale kapitaalvorming in rollend materieel te bepalen
zijn de aantallen rollend materieel en trampaarden als maatstaf genomen. De
totale aantallen rollend materieel en trampaarden in Nederland zijn bekend uit
de Statistiek van het vervoer op de spoor- en tramwegen. De maatschappijen
waarover financiele gegevens verzameld zijn bezaten gemiddeld over de hele
periode 76% van de totale aantallen rollend materieel en trampaarden. Voor
rollend materieel doet het probleem van verborgen afschrijvingen en afstoot
zich in de regel niet voor. Hoewel maatschappijen doorgaans we! op rollend
materieel afschreven zijn deze afschrijvingen in hun boekhoudingen terug te
vinden.
Om de macro-economische afstoot en afschrijvingen te bepalen rest dan nog
het schatten van de levensduur en de keuze van een afstoot- respectievelijk
afschrijvingsmodel. Voor wat betreft het laatste is hier geen reden gevonden
af te wijken van de algemeen aanvaarde conventies: lineaire afschrijving. De
afstoot van infrastructuur is gemodelleerd volgens een rechthoekig patroon.
Daarmee is gekozen voor de meest transparante methode, omdat hier het concept afstoot ongrijpbaar is. De afstoot is apart berekend voor de verschillende
onderdelen: rails, bielzen en baan. De levensduur voor ijzeren en stalen rails
werd gebaseerd op nauwkeurige gegevens van de Hollandsche /Jzeren Spoorweg-Maatschappij. Hieruit werd een gemiddelde levensduur van 14 jaar
(ijzer) en 30 jaar (staal) afgeleid.
Voor bielzen werd op basis van mededelingen in jaarverslagen en contemporaine bronnen een constante levensduur van I 0 jaar gen omen. 11 Op het resterende gedeelte van de lijn (het totaal van zandbed, bruggen, enz.) werd een
levensduur van I 00 jaar van toepassing geacht. 12
Voor rollend materieel is het mogelijk een meer verfijnd afstootmodel te
definieren. De buiten gebruikstelling vond gespreid plaats rond de gemiddelde
levensduur. Volgens de literatuur is een klokvormige afstootcurve de meest
plausibele keuze. 13 Daarom gebruiken wij deze voor rollend materieel. De
bepaling van de gemiddelde levensduur van rollend spoor- en tramwegmate11 A. Haarmann, Das Eisenbahn-Geleise (Osnabrilck, 1891 ), 120-124.
12 Zie C.H. Feinstein, 'National statistics', in: C.H. Feinstein en S. Pollard (red.), Studies in capital formation in the United Kingdom , 1750-1920 (Oxford, 1988) 258-471, 313.
13 Zie W.G. Hoffmann, Das Wachstum derdeutschen Wirtschaft seit der Mitre des 19. Jahrhunderts (Berlijn, 1965), 216-217; 'De levensduur van spoorwegmaterieel ' De Nederlandse conjunctuur nr.3 ( 1934) 37-39.
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rieel is gebaseerd op de in- en buiten dienststelling van locomotieven, en op
een beperkte hoeveelheid gegevens over afstoot van rijtuigen en wagens. 14 De
aldus verkregen gemiddelde levensduur voor rollend materieel van de spooren tramwegen is 40 jaar.

Omrekening naar constante prijzen
Om de kapitaalstromen over de tijd te kunnen cumuleren moeten we ze eerst
in dezelfde eenheid meten. Daartoe dienen bruto kapitaalvorming, afstoot en
afschrijvingen in constante prijzen te worden uitgedrukt. Dit kan via een deflator, dat wil zeggen een index die het jaarlijks verloop van de prijzen
weergeeft, genormeerd op een bepaald basisjaar. Voor het construeren van
een deflator van kapitaalvorming bestaan in theorie 3 mogelijkheden.
1. Directe marktprijzen. Voor rollend materieel is dit een reele mogelijkheid.
Locomotieven, rijtuigen en goederenwagens werden in de regel door speciale
fabrieken gemaakt, die leverden aan spoorwegmaatschappijen. Voor deze kapitaalgoederen bestond dus een duidelijke markt. Deze methode is daarentegen niet bruikbaar bij infrastructurele werken, want deze werden niet op een
markt verhandeld.
2. Eenheids-aanlegkosten. De kosten van aanleg per eenheid produkt kunnen
berekend worden. Dit lijkt een goede optie voor de schattingen van de aanlegkosten van spoorweginfrastructuur (kosten per kilometer). Voor toepassing
als deflator verdient deze methode echter niet de voorkeur vanwege data-problemen (te weinig nieuwe aanleg per jaar) of kwaliteitsverschillen (er moest
een grote rivier worden overgestoken, waarvoor een dure brug nodig was).
3. Een samengestelde prijsindex. Een Jaatste, veel toegepaste, optie is het
maken van een gewogen index van prijsreeksen van de produkten die als input
in het produktieproces gebruikt worden . Voor infrastructuur betreft dit vooral
arbeid en grondstoffen (ijzer, hout en baksteen). Aan deze procedure kleeft
een nadeel. Het is moeilijk de verschillende inputs op een juiste manier te
wegen. In bestaande studies wordt altijd met vaste-gewichten deflatoren gewerkt.15 Daarbij is het niet goed mogelijk rekening te houden met mogelijke

14 Waldorp, Onze Nederlandse stoomlocomotieven in woord en beeld (Alkmaar, 1981); Jaarverslagen Nederlandsche Centraalspoorwegmaatschappij (Utrecht, 1890-1913); H. de Jong, De
locomotieven van Werkspoor (Alkmaar, 1986).
15 Zie voorbeeld C.H. Feinstein, Domestic capital f ormation in the United Kingdom , 1920-1936
(Cambridge, 1968); C.H. Feinstein, 'Capital formation in Great Britain', in: P. Mathias en
M.M. Postan, Th e Cambridge economic history of Europe Vll (Cambridge, 1978); Feinstein, ' National statistics' ; A. Fishlow, American railroads and the transformation of the ante-bellum economy (Harvard, 1965); Hoffmann, Wachstum; M. Uvy-Leboyer en F. Bourguignon, The French
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veranderingen in de input-structuur. Deze moeten in theorie immers leiden tot
andere gewichten. De verschillen in de inputstructuur die zijn ontstaan door
de opkomst van lokaalspoor en tram hebben wij opgevangen door hiervoor
aparte deflatoren te ontwerpen. Een andere oorzaak van veranderingen in de
input-structuur is de invoering van nieuwe materialen. Bij de spoorwegen
speelde dit rond het jaar I 877, toen men overging van ijzeren op stalen rails.
Om hier rekening mee te houden hebben we voor de infrastructuur de periode
tot en met 1877 en de periode daarna onderscheiden. Tot slot kunnen verschuivingen in de relatieve prijzen van de inputs en produktiviteitsstijgingen in de
kapitaalgoederenindustrie de inputstructuur veranderen. Gelukkig is daarvan
in de negentiende eeuw bij de aanleg van spoorweginfrastructuur nauwelijks
sprake geweest. 16 Een factor die geen invloed uitoefent op de gewichten van
de deflator ligt in de produktiviteitsstijging in de toeleverende industrie. De
technische vooruitgang in de ijzerindustrie bijvoorbeeld is verdisconteerd in
de prijs van het ijzer, en weegt op die manier rechtstreeks in de deflator door.
Wij kiezen noodgedwongen voor infrastructuur de derde mogelijkheid: een
samengestelde prijsindex met vaste gewichten. De gedetailleerde kostenoverzichten uit de Handelingen vormen de basis voor de keuze van de materialen
en de gewichten. De aldus ontworpen deflator is ingevuld met prijsgegevens
uit de bestekken van aanleg van spoor- en tramlijnen. 17 De verschillende wegingsschema's zijn weergegeven in tabel 1.
Voor rollend materieel konden we de eerste mogelijkheid benutten. De deflator is een gewogen samengestelde index van afzonderlijke reeksen voor
locomotieven en personenrijtuigen en goederenwagens. Als basisgegevens
dienen aanschaffingsprijzen zoals vermeld in de verslagen van de maatschappijen. De prijzen van spoorweglocomotieven zijn gecorrigeerd voor kwaliteitsveranderingen met de gemiddelde trekkracht van nieuw aangeschafte Jocomotieven als criterium. Waar prijsgegevens voor een jaar geheel ontbreken
18
is genterpoleerd met behulp van prijsreeksen voor het buitenland • De twee
indices zijn gewogen met de aandelen van respectievelijk locomotieven en
rijtuigen en wagens in de balansen als wegingsfactoren. Wij hebben aparte
deflatoren gemaakt voor de spoorwegen en de tramwegen. Voor de tramwegen
economy in the nineteenth century. An essay in econometric history (Cambridge, 1990).
16 Feinstein, 'national statistics', 263.
17 Loongegevens voor Nederland zijn afkomstig uit waterstaatsbestekken en hebben betrekking
op grondwerkers. A. Vermaas was zo vriendelijk deze beschikbaar te stellen.
18 Voor de periode tot 1850 ontleend aan Hoffmann, Wachstum, 571-573. Vanaf 1850 ontleend
aan Feinstein , 'National statistics' , 470-471. De meeste locomotieven en een aanzienlijk dee! van
het overige wagenpark werden ge·lmporteerd uit Groot-Brittannie of Duitsland.

ALBERS EN GROOTE KAPITAALVORMING IN SPOOR- EN TRAMWEGEN

359

Tabel 1. Wegingsschema 's deflatoren infrastructuur
Hoofdspoor
1839-1877
1878-1913
Arbeid
IJzer
Staal
Eikehout
Grenehout
Baksteen

0,55
0,25
0,05
0,05
0,10

Lokaalspoor
1879-1913

0,50

0,35

0,30
0,05
0,05
0,10

0,45
0,05
0,05
0,10

Tram
1864-1877
1878-1913
0,35
0,45
0,075
0,075
0,05

0,30
0,50
0,075
0,075
0,05

zijn bovendien prijsindices opgesteld voor categorieen rollend- en 'lopend'
materieel, die geen equivalent hebben bij de spoorwegen: elektrische motorwagens en trampaarden. Een prijsindex voor elektrische motorwagens is samengesteld op de wijze zoals hiervoor beschreven. Prijzen van trampaarden
worden vermeld in de jaarverslagen van enkele maatschappijen. Deze zijn
gecombineerd met een prijsreeks van geexporteerde paarden gegeven om tot
19
een doorlopende index te komen.
Aan alle voorwaarden is nu voldaan om de verschillende stromen in de Perpetual Inventory methode te combineren tot de bruto respectievelijk netto kapitaalgoederenvoorraad. Deze berekeningen resulteren in jaarlijkse cijfers
over bruto- en netto kapitaalvorming, afstoot en afschrijvingen en de brutoen netto kapitaalgoederenvoorraad. Al deze tijdreeksen kunnen in zowel constante prijzen als in lopende prijzen weergegeven worden. Bovendien zijn de
cijfers weer onder te verdelen in hoofdspoor en tram we gen, en in infrastructuur
en rollend materieel. Om de hoeveelheid cijfers overzichtelijk te houden zijn
de voornaamste resultaten samengevat in afbeelding 1 en tabellen 2 en 3.

3. Het verkregen beeld
De ontwikkeling van de kapitaalvorming en de kapitaalgoederenvoorraad
van de spoorwegen kenmerkt zich door dezelfde twee mijlpalen als de insti tutionele ontwikkeling: de Spoorwegwet van 1860 en de Spoorwegovereenkomsten van 1890. In 1860 werd besloten de staatsaanleg van een spoorwegnetwerk ter hand te nemen . Dertig jaar later stelde de regering een regeling tot exploitatie van dat netwerk op. Door de overheid werd het basisnet-

19 Pilat, Dutch agricultural export performance (1 846-1926) (Groningen, 1989), 122-123.
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werk toen verdeeld tussen de twee grote exploitatie-maatschappijen (de Hollandsche !Jzeren Spoorwegmaatschappij (H.S.M.) en de Maatschappij tot
Exploitatie van Staatsspoorwegen (S.S.)), zodat concentratie in de exploitatie verspilling zou voorkomen. Maar daaraan werd het begrip concurrentie
gekoppeld, onder andere door het geven van het recht aan de ene maatschappij om diensten te onderhouden op lijnen in beheer bij de andere.
De Spoorwegwet van 1860 resulteerde in een sterke stijging van de investeringen in spoorweg-infrastructuur. De gemiddelde jaarlijkse investeringen in
weg en werken stegen van ruim 3 miljoen in de periode 1851-1860 tot bijna
15 miljoen gulden in het daaropvolgende decennium. 20 Ongeveer twee derde
dee! van deze investeringen kwam voor rekening van de rijksoverheid. De
kapitaalvorming in rollend materieel bedroeg gemiddeld 2,8 miljoen gulden
voor het tijdvak 1861-1870, de eerste golf van spoorwegaanleg. De hoge pieken in de investeringen in infrastructuur, met name van de overheid, in de
periode 1877-1881 zijn een uitvloeisel van latere spoorwegwetten, namelijk
die van I 873 en 1875. Deze wetten regelden de aanleg van lijnen die moesten
Figuur 1. Bruto kapitaalvorming in spoor- en tramwegen, infrastructuur en rollend
materieel 1839-1913, constante prijzen (in miljoenen guldens van 1913)
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20 De in deze paragraaf genoemde bedragen zijn steeds uitgedrukt in constante prijzen van 1913.
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Tabel 2. Gemiddelde jaarlijkse bruto kapitaalvorming in spoor- en tramwegen, infrastructuur en rollend materieel 1839-1913, constante prijzen (in miljoenen guldens van 1913)
Infrastructuur
Hoofd- &
lokaalspoor
1839-1850
1851-1860
1861-1870
1871-1880
1881-1890
1891-1900
1901-1913

1,823
3,194
13,814
11,886
6,480
5,921
8,638

Tram

0,097
0,532
l ,606
1,620
4,264

Rollend materieel
Hoofd- &
lokaalspoor
0,573
1,201
2,790
3,313
3,191
4,770
5,595

Tram

0,033
0,137
0,660
0,555
1,466

Tabel 3. Bruto kapitaalgoederenvoorraad spoor- en tramwegen, infrastructuur en
rollend materieel 1850-1913, constante prijzen (miljoenen guldens van 1913)
lnfrastructuur
Hoofd- &
lokaalspoor
1850
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1913

22,9
48,9
179,0
268,2
297,5
350,1
420,5
435,7

Tram

0,7
5,7
21,2
35,8
76,8
85,6

Rollend materieel
Hoofd-&
lokaalspoor
6,9
18,8
46,2
77,5
103,9
137,9
169,7
188,5

Tram

0,2
1,4
7,0
10,5
22,0
26,9

dienen tot integratie van de volgens de wet van 1860 aangelegde Noorder- en
Zuidernetten. Aanleg hiervan door particulieren werd niet verwacht. Een voorbeeld van een dergelijke lijn is Arnhem-Nijmegen, die duur was door de overbrugging van zowel Rijn als Waal.
Het effect van de Spoorwegovereenkomsten van 1890 op de investeringen
was omgekeerd aan dat van de Spoorwegwetten. Met de Overeenkomsten (en
eigenlijk al vanaf 1889 toen investeringsbeslissingen uitgesteld werden in verband met de onderhandelingen erover) stabiliseerden de investeringen in infrastructuur zich op een relatief lager niveau dan in de jaren daarvoor. De
investeringen in rollend materieel bereikten juist een hoger niveau. De combinatie van afnemende investeringen in infrastructuur en toenemende in rollend materieel zou gezien kunnen worden als indicatief voor de werking van
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de Spoorwegovereenkomsten: een intensievere benutting van het basisnetwerk
van spoorwegen. Het is echter mogelijk dat dit juist leidde tot een minder
intensieve benutting van het rollend materieel. Het jaar 1892 was een voorlopig topjaar voor wat betreft de investeringen in rollend materieel met ruim 11
miljoen gulden. Dat was deels een reactie op uitgestelde beslissingen daartoe
in de jaren daarvoor, deels het gevolg van de overname van het verouderde
rollend materieel van de Nederlandsche Rhijnspoorwegmaatschappij door de
S.S. en de H.S.M. in 1890. Dit oude materieel werd in de daaropvolgende jaren
vervangen.
Na 1900 werd weer een hoger groeipad bereikt in de investeringen, zowel
in infrastructuur als in rollend materieel. Gemiddeld lag de jaarlijkse bruto
kapitaalvorming in weg en werken tussen 1901 en 1910 rond de 15 miljoen
gulden en in rollend materieel boven de 5 miljoen. De verdichting van het
railgebonden transportnetwerk met lokaalspoorlijnen lijkt hiervoor een voor
de hand liggende verklaring. 2 1 Uit tabel 2 blijkt echter dat ook het aandeel van
de tramwegen in deze periode groot was. De tramwegen hadden, evenals de
lokaalspoorwegen, een complementaire functie ten opzichte van de hoofdspoorwegen. Dit blijkt duidelijk uit het feit dat de lokaalspoorlijnen en regionale trams het netwerk van hoofdspoorlijnen verder verfijnden (afbeelding 2).
Ook moet niet vergeten worden dat in deze periode de vervangingsinvesteringen voor de spoorwegen steeds belangrijker werden. Deze bedroegen gemiddeld 17,5%vandebrutoinvesteringentussen 1901en1913.Dat 1913een
topjaar was voor investeringen in rollend materieel (13,5 miljoen gulden) kan
zelfs gedeeltelijk verklaard worden uit het feit dat hier sprake is van een soort
van echo-piek. Gezien de gemiddelde levensduur van rollend materieel moest
datgene dat in de eerste boom (van de jaren 1860-1880) aangeschaft was zo
langzamerhand vervangen gaan worden.
Voor de tramwegen gold dat in de hier bestudeerde periode de rijpingsfase
in de netwerk-ontwikkeling nog niet was afgesloten, zoals bij de spoorwegen .
De ontwikkeling van de kapitaalvorming in tramwegen kan ontleed worden
in drie min of meer opeenvolgende fasen. Een eerste investerings-piek van
zo'n 3,5 miljoen gulden jaarlijks (infrastructuur en rollend materieel) werd
bereikt in de periode 1880-1883. Dit betrof de aanleg van lokale paardentrams
(bijvoorbeeld door de Amsterdamsche Omnibus Maatschappij) en van interlokale paarden- en stoomtramwegen (zoals de langste paardentramlijn van ons
land, Zuidbroek-Stadskanaal en de stoomtramlijn Leiden-Hillegom-Haar-

21 In onze berekeningen hebben wij een onderscheid gemaakt tussen hoofd- en lokaalspoor. Wegens ruimtegebrek hebben wij in de analyse hoofd- en lokaalspoor samen genomen.
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lem). Deze piek hing samen met de Lokaalspoor- en Tramwegwet van 1878.
Na een terugval werd halverwege de jaren negentig weer een hoger groeipad
bereikt. Dit werd veroorzaakt door het begin van de tweede fase: de grootschalige uitbouw van regionale stoomtramwegnetten, met name in Friesland door
de Nederlandsche Tramwegmaatschappij en op de Zuidhollandse en Zeeuwse
eilanden door de Rotterdamsche Tramwegmaatschappij. Vanaf 1900 werd
deze ontwikkeling verder versterkt door het begin van een derde fase: de aanJeg van de stedelijke elektrische tramwegen. In een aantal grote steden werd
de elektrificatie van de tram gekoppeld aan de oprichting van een gemeentelijke elektriciteitscentrale. Op deze wijze was de gemeente verzekerd van een
gegarandeerde grote afnemer van elektriciteit.

4. Internationale vergelijkingen
De investeringsquote
De hoogte van de investeringen in spoor- en tramwegen krijgt in een internationale vergelijking extra betekenis als deze kan worden uitgedrukt als
een percentage van het nationaal inkomen, of als aandeel in de totale inves.
22
tenngen .
Voor Nederland zijn nog geen betrouwbare jaarlijkse cijfers over de hoogte
van het nationaal inkomen voor de Eerste Wereldoorlog gepubliceerd. De
meest recente gepubliceerde schattingen van het nationaal inkomen zijn van
Van Zanden. 23 Zijn cijfers hebben betrekking op de steekjaren 1850, 1880 en
1910. Deze steekjaren zijn redelijk representatief voor drie belangrijke perioden uit de Nederlandse spoorweggeschiedenis. Het jaar 1850 staat dan voor
de aarzelende beginfase, 1880 voor de jaren van grootscheepse spoorwegaanleg en 1910 voor de fase waarin het netwerk van hoofdspoorlijnen grotendeels
voltooid was en het lokaalspoor en de tram aan belang hadden gewonnen.
Rond 1850 bedroeg de kapitaalvorming in spoorwegen gemiddeld slechts
0,3 % van het nationaal inkomen. De fase van grootschalige aanleg resulteerde
in een aandeel van de investeringen in spoorwegen van 1,4% van het nationaal
inkomen in 1880. In 1910 bedroeg de kapitaalvorming in spoor-en tramwegen

22 De gemiddelde investeringen rond een steekjaar zijn berekend als het ongewogen 7-jaarlijks
voortschrijdend gemiddelde.
23 J.L. van Zanden, ' Economische groei in Nederland in de negentiende eeuw. Enkele nieuwe
resultaten' , Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek 50 ( 1987) 51-76. Aldaar 53.
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Tabel 4. lnvesteringsquote spoor- en tramwegen, Nederland, Groot-Brittannie,
Frankrijk en Duitsland, in 1850, 1880, 1910 en tijdens de piekperiode van aanleg in
percentages van het nationaal inkomena
Nederland
1850
1880
1910

0,3 %
1,4%
0,8 %

0
Piek
(± 1,7%)
Piekperiode (1865-68)

Groot-Brittannie

Frankrijk

Duitsland

2,lo/ob
1,1 %
0,5%

1,2%
1,5%
1,5%

l , 1%b
1,7%
1, 1%

3,0%
1840-46

2,0%
1854-57

3,2%
1869-78

a Nederland en Groot-Brittannie: bruto reeksen; Frankrijk en Duitsland: netto reeksen.
b 1851
c Het Nederlandse cijfer voor de piekperiode is gebaseerd op een schatting van het nationaal inkomen
(lineaire interpolatie tussen 1850 en 1880).

0,8% van het nationaal inkomen. Hoe verhouden deze getallen zich tot de
kapitaalvorming in spoorwegen in Groot-Brittannie, Duitsland en Frankrijk?24
Voor alle drie landen geldt dat de auteurs geen definitie van spoorwegen
geven. Het is daarom niet volledig duidelijk oftramwegen zijn opgenomen in
de investeringen. Voor Duitsland en Frankrijk geldt dat de overige categorieen
van de investeringen in ieder geval de tramwegen niet omvatten. Feinstein zou
de trams onder de categorie other transport and communications gerangschikt
kunnen hebben. lndien de tramwegen niet zijn meegerekend zou dat de quotes
in de tabellen 4 en 5 voor de andere landen verhogen. Voor de vergelijkbaarheid is het wenselijk voor deze landen de investeringsquote op het hoogtepunt
van de spoorwegaanleg te vergelijken met het cijfer voor Nederland rond
1880. Groot-Brittanie bereikte een piek in de orde van grootte van 3,0% van
24 De bronnen voor de desbetreffende landen zijn:
Groot-Brittanie. Investeringen: Feinstein, 'National statistics', tabel II, kolom 6, 429-430; nationaal inkomen: Feinstein, National income, output and expenditure of the United Kingdom 18551965 (Cambridge, 1972), T18-T20.
Duitsland. Investeringen: 1841-1879 R. Fremdling, Eisenbahnen und deutsches Wirtschaftswachstum 1840-1879 (Dortmund, 1985), tabel 14, 31; 1880-1913 Hoffmann, Wachstum, tabel 42, kolom
5, 259-260; nationaal inkomen: Hoffmann, Wachstum, tabel 101, kolom 10, 451-452. Hoffmann
geeft alleen netto investeringen. Deze zijn gedeeld op het netto nationaal inkomen.
Frankrijk. Investeringen: Uvy-Leboyer en Bourguignon, Economic growth, tabel A-II, kolom 4
& 7, 317-321; nationaal inkomen Uvy-Leboyer en Bourguignon, Economic growth, tabel A-I,
kolom 7, 312-316. Levy-Leboyer en Bourguignon geven alleen netto investeringen. Deze zijn gedeeld op het netto nationaal inkomen.
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het nationaal inkomen in de jaren 1840. Duitsland kende pieken in de spoorwegaanleg rond 1850, met het aandeel spoorweginvesteringen op 2,0% van
het nationaal inkomen kort voor 1850 en wederom tussen 1870 en 1880, met
een piek in 1876 van maar liefst 3,2%. In Frankrijk was het beeld iets minder
geprononceerd. Daar bereikten de investeringen een top van 2,0% van het
nationaal inkomen in het midden van dejaren 1850. Tabel 4 geefteen overzicht
van de percentages op de steekjaren en in de piekperiode.
Wat opvalt aan deze cijfers is dat in Nederland het aandeel van de investeringen in spoorwegen in het nationaal inkomen op het hoogtepunt van de
spoorwegaanleg niet hetzelfde niveau heeft bereikt als in Groot-Brittannie,
Duitsland of Frankrijk. Bovendien vie! de piek in de kapitaalvorming in
spoorwegen in Nederland later dan in Groot-Brittannie en Frankrijk en ook
later dan de eerste aanleggolf in Duitsland. Van een inhaaleffect in latere jaren lijkt echter ook geen sprake te zijn geweest. Rond 1910 was de relatieve
betekenis van de kapitaalvorming in spoorwegen in Nederland iets groter
dan in Groot-Brittannie, maar kleiner dan in Duitsland en Frankrijk. Een lager niveau van investeringen impliceert ook minder backward linkages. Het
aantal arbeiders dat bij de aanleg van spoorweginfrastructuur betrokken was
is te schatten door de totale loonsom van de spoorwegaanleg te delen door
het gemiddelde loon. 25 Hieruit blijkt dat rond 1880, op het hoogtepunt van
de spoorwegaanleg, ongeveer 12.500 mensen waren ingeschakeld bij de
aanleg van spoorwegen. Een ruwe vergelijking met de beroepstellingen leert
dat dit overeenkomt met een kleine I% van de beroepsbevolking. 26 Bovendien was het aantal arbeiders dat was ingeschakeld bij de exploitatie zowel
in 1850 als in 1880 ongeveer even hoog als dat bij de aanleg. In de jaren van
de spoorwegwetten zullen er meer mensen gewerkt hebben bij het aanleggen
van spoorwegen dan in de exploitatie. Rond 1910 bedroeg het aantal arbeiders dat was betrokken bij de aanleg van spoor- en tramwegen nog altijd ongeveer 11.500. Op dat moment waren bijna 30.000 mensen werkzaam bij de
exploitatie. In Duitsland waren in 1850 al bijna 80.000 arbeiders betrokken
bij de aanleg van spoorwegen. 27 In 1875 was het aantal op een hoogtepunt
beland: 540.000. Als percentage van de beroepsbevolking is dat in 1850

25 Fremdling, Eisenbahnen, 94-100. Lonen van A. Vermaas.
26 Helaas is geen beroepstelling beschikbaar voor l 880, maar alleen voor de jaren 1859 en 1889.
Het percentage bedraagt bij gebruik van de totale beroepsbevolking uit de telling van 1859 1,0%,
van 1889 0,8 % en bij het gemiddelde van beide jaren 0,9%.
27 Fremdling, Eisenbahnen, 98.
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0,5%, maar in 1875 2,9%. De piekperiode van aanleg drukte in Duitsland
dus een veel sterker stempel op de economie dan in Nederland. De backward linkages naar de industrie waren in Nederland ook veel kleiner dan in
de omringende landen. Rails en rollend materieel werden voor het grootste
dee] uit het buitenland betrokken. Van de leveringen van rails voor de
staatsaanleg kwam in de periode 1861-1892 42% uit Duitsland, 20% uit
Belgie en 18% uit Groot-Brittannie. 29 De overige 20% werd via de Nederlandse tussenhandel verkregen en was van onbekend fabrikaat. De voorlopige
conclusie is dat de betekenis van de spoorwegaanleg voor de nationale economie in Nederland kleiner was dan in de genoemde grote West-Europese
Ian den.
Het aandeel van de spoorwegen in de totale investeringen
De betekenis van de investeringen in spoor- en tramwegen kan ook worden
bepaald door het aandeel in de totale kapitaalvorming te berekenen. De investeringen in infrastructuur zijn berekend door Peter Groote, die bezig is
met de afronding van zijn dissertatie over kapitaalvorming in infrastructuur
in Nederland tussen 1800 en 1913. We hebben de investeringen in machines, werktuigen en transportmiddelen, dus exclusief gebouwen, berekend
voor de steekjaren 1850, 1880 en 1910. De hoogte van deze investeringen is
geschat op basis van het ijzerverbruik en de netto invoer van machines en
werktuigen, volgens de methode die eerder voor Zwitserland is toegepast
door Schwarz.30 Aangezien Nederland in de hier bestudeerde periode nauwelijks primaire ijzerindustrie bezat is de netto import van ijzer, staal en
machines en werktuigen ongeveer gelijk gesteld aan het binnenlands verbruik. Van de totale netto import van ijzer en staal is het verbruik ten behoeve
31
van gebouwen en infrastructurele werken afgetrokken. Het restant wordt
geacht te zijn omgezet in machines, werktuigen en transportmiddelen. Hiervan is het aandeel rollend materieel van de spoorwegen weer afgetrokken.
De aldus verkregen cijfers zijn opgeteld bij de kapitaalvorming in infrastruc-

28 Beroepsbevolking uit Hoffmann, Wachstum, 204-205.
29 Berekend uit gegevens in het Centraal archiefNederlandse Spoorwegen (Utrecht), 'bestekken
van de staatsspoorwegen 1e aanleg 1861-1892', (getypte lijst, zonder inventarisnummer; ook aanwezig in de archiefbewaarplaats weg en werken van de Nederlandse Spoorwegen (Zutphen).
30 J. Schwarz, Bruttoanlageinvestitionen in der Schweiz van 1850 bis 1914: eine empirische Untersuchung zur Kapitalbildung (Bern/Stuttgart, 1981 ), 31.
31 Met dank aan A.H.P. Clemens voor het ter beschikking stellen van cijfers over het ijzer- en
staalverbruik in de bouw en aan J.P.H. Smits en D. Pilat voor cijfers over de import en export van
ijzer, staal en machines, ontleend aan de Statistiek van In-, Uit- en Doorvoer.
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Tabel 5. Kapitaalvorming in spoorwegen in Nederland, Groot-Brittannie en Duitsland
ten opzichte van de to tale kapitaalvorming (exclusief gebouwen), 1850, 1880, 19 JO
Nederland
1850
1880
1910

2,5%
17, 1%
15,4%

Groot-Brittannie
25,2%*
15,3%
7,5%

Frankrijk
7,8%
14,6%
16,5%

Duitsland
26,8 %
29,9%
12,7%

*1851

tuur. Dit Jevert een schatting van de totale produktieve investeringen. Tabel
5 vergelijkt onze cijfers met de data voor Groot-Brittannie, Frankrijk en
32
Duitsland.
Het is opvallend dat Nederland rond 1850 ver achter Jag bij Duitsland en
Groot-Brittannie, maar ook bij Frankrijk, dat een middenpositie innam.
Rond 1880 was het belang van de kapitaalvorming in spoor- en tramwegen
in de totale investeringen van dezelfde orde van grootte als in Groot-Brittannie en Frankrijk, maar bleef duidelijk achter bij Duitsland. Daarbij moet nog
worden aangetekend dat Frankrijk in 1880 de piek van de spoorwegaanleg
al achter de rug had. In 1910 Jag de kapitaalvorming in spoorwegen in Nederland opvallend genoeg wat hoger vergeleken met de andere Janden. Alleen Frankrijk scoorde in deze periode nog hoger. Concluderend lijkt het of
op het hoogtepunt van de spoorwegaanleg het aandeel van spoorwegen in de
totale kapitaalvorming aanmerkelijk minder was dan in Groot-Brittannie en
Duitsland, maar van dezelfde orde van grootte als in Frankrijk.

5. Conclusie
De hier gepresenteerde nieuwe gegevens omtrent de kapitaalvorming in Nederlandse spoor- en tramwegen zijn systematisch opgebouwd in een nationale rekeningen kader. In deze zin is een stap vooruit gedaan door de constructie van consistente tijdreeksen over een lange periode. Bovendien zijn
voor het eerst de lokaalspoorwegen en tramwegen integraal meegewogen en
is het onderscheid tussen kapitaalvorming in infrastructuur en rollend materieel aangebracht. Vanuit cijfers op het micro-niveau van de afzonderlijke

32 Voor de bronnen van de investeringsreeksen voor de overige landen, zie noot 24.
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maatschappijen zijn de schattingen op macro-niveau opgebouwd. Bij deze
overgang naar een hoger aggregatieniveau is cruciaal dat een zeer groot dee)
van de primaire data op het niveau van de afzonderlijke maatschappijen achterhaald kon worden, zodat de betrouwbaarheid van deze stap groot is. De
nieuwe tijdreeksen vertonen treffende overeenkomsten met het bestaande
beeld van de ontwikkeling van het spoorwegnet in Nederland, dat vooral is
gebaseerd op institutionele factoren. De periode van snelle uitbouw (18601880) domineert het beeld. Ook andere ingrijpende veranderingen in de institutionele context, zoals de Spoorwegovereenkomsten van 1890, komen
duidelijk uit. Afwijkingen van het bestaande beeld bestaan echter ook. Het
toenemende belang van de kapitaalvorming in rollend materieel tegen het
einde van de periode is opmerkelijk. Bovendien noopten de toenemende
omvang van de vervangingsinvesteringen en het begin van elektrificatie bij
de tramwegen na 1900 tot een hoog peil van bruto investeringen. Deze Iaatste aspecten springen niet dadelijk in het oog bij een oppervlakkige beschouwing van de geschiedenis van de Nederlandse spoor- en tramwegen.
Omdat onze cijfers consistent en systematisch zijn opgebouwd lenen ze zich
goed voor een internationale vergelijking. Ook in internationaal perspectief
wordt het bestaande beeld over het belang van spoorwegaanleg in Nederland
in grote lijnen bevestigd. Hier te lande was het belang van de spoorwegaanleg
toch beduidend minder dan in Groot-Brittanie, Frankrijk ofDuitsland. De piek
van de spoorwegaanleg kwam in Nederland ook later dan in Groot-Brittannie,
Frankrijk en de eerste expansiefase van de Duitse spoorwegen. Het aandeel
van de kapitaalvorming in spoorwegen als percentage van het nationaal inkomen was in Nederland lager. Dit gold ook voor het belang van de kapitaalvorming in spoor- en tramwegen ten opzichte van de overige investeringen. De
consequentie was dat ook de werkgelegenheidseffecten en de stimuli voor de
toeleverende industrie geringer waren.
Op het eerste gezicht roept dit een negatief beeld op van de betekenis van de
spoorwegaanleg in Nederland in de negentiende eeuw. Maar dit hoeft nog niet
te betekenen dat de allocatie van beschikbare middelen irrationeel was. In
Nederland bestonden er, in vergelijking met andere Janden, kennelijk meer
aantrekkelijke alternatieve aanwendingen voor investeringen dan spoorwegen. Door een andere timing van de spoorwegaanleg kon Nederland enerzijds
profiteren van catch-up mogelijkheden. Anderzijds bood de karakteristieke
structuur van de Nederlandse economie kansen op een alternatief pad van
ontwikkeling vergeleken met de omringende grote Westeuropese Janden. Een
indicatie hiervoor is dat de Nederlandse economie zich na 1890, ook in internationaal perspectief, voorspoedig ontwikkelde.

XIII

De vroege elektro-auto in Nederland in het
licht van de internationale strijd om een geschikte tractiewijze 1880-1920

G. MOM EN V. VAN DER VINNE

1. Inleiding

Al v66r de komst van de stoomtrein in de jaren dertig van de vorige eeuw,
1
was het personenvervoer begonnen aan een geleidelijke groei. Weliswaar
verdrong de trein het lange-afstandsvervoer over de weg (vooral de door
paarden getrokken diligences), maar de versterkte urbanisatie leidde tot een
sterkere vervoerbehoefte in en om de steden. Daar werd de paardebus v66r
2
het eind van de eeuw bijna volledig verdrongen door de paardetram. De
snelle elektrificatie van de tram in het laatste kwart van de vorige eeuw
vormt een aanwijzing voor de toegenomen vervoerbehoefte.3 Toch bleef ook
4
de 'paardeneconornie' groeien tot ver in de twintigste eeuw. De problemen

D.H. Aldcroft en M.J. Freeman, Transport in the industrial revolution (Manchester, 1983)
97.
2 W. Hendlmeier, Von der Pferde-Eisenbahn zur Schnell-Strassenbahn (Miinchen, 1968) 9-10.
Waar de tram niet doordrong, zoals in veel buitenwijken van de zeer grate steden of in de kleinere
steden en de dorpen (omdat daarde te verwachten vervoersdichtheid laag was) bleef de paardebus
zijn diensten bewijzen.
3 H.C. Kuiler, Verkeer en vervoer in Nederland (Utrecht, 1949) 93. Voor de meeste Westerse
steden gold een sterkere groei van het vervoer dan van de bevolking. In Nederland en OostenrijkHongarije was het aantal trampassagiers groter dan dat van de trein (Nederland: 84 versus 66 miljoen). Het aandeel trampassagiers in het totaal varieerde van 21 % (Zwitserland) tot 56 % (Nederland en Oostenrijk-Hongarije). In Duitsland bedroeg dit percentage 45 %, in Engeland 36 %. John
P. McKay, Tramways and trolleys. The rise of the urban mass transport in Europe (Princeton,
1976) 22.
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die hierdoor ontstonden (ruimtebeslag, congestie, hygiene) vormden de aanleiding om ook naar andere gemechaniseerde vervoerwijzen om te zien. Na
de tram, waar de elektrische tractie het pleit gewonnen leek te hebben, leek
de (particuliere) koets een volgend doelwit van deze mechanisatietrend.
De analyse van deze mechanisatie van het wegvoertuig stuit, zeker voor
Nederland, op het probleem dat er tot nu toe nog weinig wetenschappelijk
onderzoek naar de ontwikkeling van de auto, het automobilisme en daarbij
met name de elektrisch aangedreven auto heeft plaatsgevonden. De laatste
Nederlandse wetenschappelijke publikatie verscheen in 1971 en betrof het
benzine-automerk Spyker. 5
In deze bijdrage geven we een eerste, voorlopige beschrijving en een analyse
van de ontwikkeling van de elektrisch aangedreven auto in Nederland. Omdat
deze auto in het buitenland ontwikkeld werd en de Nederlandse rol in de beschreven periode tot de functie van volger beperkt bleef, worden eerst de
ontwikkelingen in de andere Janden beschreven, met name in Frankrijk,
Duitsland, Engeland en de Verenigde Staten. Die beschrijving vindt plaats
tegen de achtergrond van een proces, dat in het algemeen als 'paardenvervanging' valt te omschrijven.
De vragen die wij ons stellen zijn achtereenvolgens: Hoe verliep de ontwikkeling van de elektrisch aangedreven auto? Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende nationale ontwikkelingen? In welke
marktsegmenten werd de elektro-auto uitgebracht en welke factoren hadden
een gunstige of juist nadelige invloed op de verbreiding van de elektro-auto?

2. De elektrische personenauto in Europa
Frankrijk
De personenauto in zijn rudimentaire vorm vie! vooral in Parijs op vruchtbare bodem. Het rijke, aristocratische dee! van de boheme,6 uitgekeken op de

4 F.M.L. Thompson, 'Nineteenth-century horse sense', The economic history review, Vol. 29
(1976) 60-81 , hier: 65.
5 H.A.M. van Asten, 'De Spijker van de weg gereden. Trompenburg, een Nederlandse automobiel-industrie', Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek (1971 ).
6 De relatie tussen de vroege autocultuur en de Parijse boheme aan het eind van de vorige eeuw
is nog door geen enkele techniekhistoricus gelegd. Het flaneren en de anti-burgerlijke levenshouding vormden een gerede voedingsbodem voor een eerste, bescheiden verbreiding van het nieuwe,
kostbare speelgoed. Zie voor hetculturele klimaatgedurende het 'fin-de-siecle': E. Weber, France,
fin de siecle (Landen/Cambridge Mass., 1986). Zie ook: Joachim Radkau, "'Die Nervositat des
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fiets die aan een onstuitbare democratisering was begonnen, zag in het nieuwe vehikel een uitgelezen middel tot flaneren in het Bois de Boulogne en op
de boulevards.
De fiets had dezelfde functie van flaneursvehikel eerder gehad: jonge, bemiddelde mannen hadden op de 'hoge bi' hun macho-gedrag botgevierd, maar
de 'democratische fiets', de 'safety bicycle' met twee even hoge wielen, een
buizenframe, spaakwielen, rollagers en luchtbanden, had in de jaren negentig
voor het eerst voor grote groepen de roes van de ongebonden, individuele
mobiliteit, van het toeren buiten de stad en, tijdens de eerste fietswedstrijden,
van de snelheid bereikbaar gemaakt, ook voor vrouwen. 7 De fietsrage verbreidde ook een zeker 'technisch bewustzijn', nodig voor het onderhoud van
de fiets en de reparaties ver van huis, vooral van de banden. Onderdeel van dit
bewustzijn was niet alleen de nieuwe aandacht voor de kwaliteit van de wegen,
zowel binnen als buiten de stad, maar ook de bereidheid, de tocht op onverwachte momenten te onderbreken voor reparaties.
Het was dit 'avontuurlijke' aspect van de fiets (in zijn dubbele betekenis: in
de tijd en in de ruimte) dat opmerkelijk snel op de auto werd overgedragen.
Ondersteund door een gretige massapers, aangevuld door autobladen in 'partizanenstijl', werden vanaf 1894 'concours' en races gehouden, waarvan vooral de laatste op een steeds omvangrijker publiek konden rekenen. Op de race
Parijs - Rouen (1894) werd aanvankelijk door 102 concurrenten ingeschreven,
waarvan de auto's volgens de opgaven behalve door elektriciteit, stoom en
benzine ook werden aangedreven door perslucht, hydrauliekmotoren, 'pedaalmotoren' en zelfs door gecomprimeerd water, meervoudige hefbomen,
'gecombineerde vloeistoffen' en de zwaartekracht. Van de uiteindelijk 21
deelnemers aan de 120 km lange race werden alle voertuigen door benzinemotoren of stoommachines aangedreven en was er geen een elektrisch. 8 Dat
was wel het geval een jaar later, toen in juni de 1.170 km lange non-stop-race
Parijs - Bordeaux - Parijs werd georganiseerd. Weliswaar reden acht van de
negen binnen de I 00-uurslimiet binnenkomende auto's op benzine (de negende was een stoomauto van Bailee), maar Charles Jeantaud, net zo bedreven in
het bespelen van de pers als de organisatoren van de race, wist in een als

Zeitalters." Die Erfindung von Technikbedurfnissen um die Jahrhundertwende', Kultur &
Technik 3/1994, 50-57.
7 Wiebe E. Bijker, The social construction of technology (Eijsden, 1990), 26-108. Zie ook: F.R.
Paturi, Die Geschichte des Fahrrads (Stuttgart, 1988). Zie voor een cultuuranalyse van de fietsconstructie: J. Krausse, ' Das Fahrrad' , in: W. Ruppert (red.), Fahrrad, Auto, Kiihlschrank; zur
Kulturgeschichte der Alltagsdinge (Frankfurt am Main, 1993) 79-1 18.
8 J.A. Gregoire, 50 ans d 'automobile; 2: la voiture electrique (Paris, 1981) 57-58.
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heroi·sch beschreven tocht toch Bordeaux te halen , doordat hij vooraf om de
40 km wisselposten voor zijn accu's had ingericht. De afloop van de race
markeerde volgens velen 'jaar I van de toekomstige automobielbeschaving' 9
en het verdere verloop van de Franse racerij is een verhaal van toenemende
snelheid over steeds langere trajecten, onbereikbaar voor de elektro-auto's.
Zich bewust van hun beperkingen in dit mediageweld, zochten de voorstanders van de elektro-auto aanvankelijk een strijdperk op hun eigen termen, dat
van de kortstondige energie-uitbarsting: de strijd tussen Gaston ChasseloupLaubat en de uit Belgie afkomstige 'rode duivel' Camille Jenatzy om het snelheidsrecord op de 'vliegende kilometer' ( 1898-1899), van wie de laatste in
zijn 'La Jamais Contente' op I mei 1899 de magische grens van 100 km/h
passeerde, werd in de pers even breeduit beschreven als al het andere wat naar
snelheid rook. 10 Toen ten slotte in 1910 de Amerikaan Barney Oldfield definitief de hegemonie van de benzine-auto vestigde door op Daytona Beach
bijna 212 km/h te rijden, had de recordjagerij, hoezeer ook de perceptie van
de auto bij het publiek bepalend, al Jang geen rechtstreekse technische relatie
meer met de huis-tuin-en-keuken produktie-auto: de racende elektro-auto's
waren gevaarlijke, met enorme accupakketten overbelaste racemachines en de
'Blitzen-Benz' van Oldfield was uitgerust met een viercilindermotor van 21,5
liter.
Al v66r het op gang komen van een industtiele produktie van gesloten accu 's
11
aan het eind van de jaren tachtig (Tudor, Fulmen, Dinin, Julien ) werd de
elektrische tractie ook op de personenauto beproefd. Ziet men af van de ombouw van enkele Engelse driewielers in of kort na 1881, dan kan men zelfs
argumenten vinden om het algemeen geaccepteerde begin van de autohistorie (Benz en Daimler, 1886) met vijf jaar te vervroegen, want in 1881 bouwde Charles Jeantaud zijn eerste vierwielige, elektrisch aangedreven koets,

9 Gregoire, o.c., 81.
I 0 De elektrische racewagen van Jenatzy was een optische bijzonderheid, doordat hij in de vorm
van een granaat was vervaardigd. Deze stroomlijnvorm had echter vooral een sy mbolische functie ,
want de bestuurder stak vanaf zijn middel uit de carrosserie en vergrootte daarmee het frontaal
oppervlak (bepalend voorde luchtweerstand) aanzienlijk. 'Aluminium and partinium', The horseless age, Vol. 6 nr. 12 (20 juni 1900) 27. De wagen (metgerenoveerde carrosserie) is tegenwoordig
te zien in het Musee de la Voiture et du Tourisme in het Franse Compiegne. Zie ook: Gregoire,
o.c., 91 e.v.
11 Zie voor het begin van de geschiedenis van de Europese accu-industrie: H. de Boer, T. Dobbelaar, G. Mom , De elektrische installatie. (De nieuwe Steinbuch, De automobiel, dee/ 8) (Deventer, 1986) 29 e.v.
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een tilbury met Gramme-motor en Fu lmen-accu's. 12 Jeantaud, een bekende
koetsenbouwer, legde niet alleen de grondslag voor de vroege Franse elektro-auto, maar bepaalde ook belangrijke structuurkenmerken ervan. Want
hoewel vele Franse pioniers (Gustave Trouve, Nicolas-Jules Raffard, beiden
1881) lichte, fietsachtige structuren voorstelden en later op dit pad voortgingen door de benzine-voiturette na te volgen, 13 wist Jeantaud na zijn eerste
lichte wagentje uit 1881 op tijd de bakens te verzetten, zich ongetwijfeld baserend op zijn ervaringen als carrossier van luxe, zware koetsen. De elektrische tractie was immers de uitgelezen keuze, als men een bestaand, niet al te
klein voertuig zonder veel constructieve ingrepen wilde mechaniseren : de
accu's konden onder de zitting of in een aparte bak onder de opbouw worden geplaatst en een 'gangwissel', een versnellingsbak die bij de benzineauto vereist is vanwege de geringe elasticiteit van de motor, was in principe
overbodig. Het is dit structuurkenmerk van de vroege elektrische auto, voorzover gebaseerd op de zware luxe-koets, die de constructeur een beslissend
voordeel opleverde ten opzichte van zijn benzine-concurrent. Deze immers
moest de aandrijflijn (het geheel van energie-transporterende organen tussen
motor en aangedreven wielen) ergens in de koets zien onder te brengen. Dit
constructieve voordeel zou in een latere periode omslaan in een marketing14
nadeel, zoals nog zal blijken.
Op dit thema van de 'geelektrificeerde luxe-koets' borduurden de meeste
Franse elektro-autobouwers voort, de ene aandrijflijnconfiguratie na de andere
uitproberend zonder dat zij ooit tot een stabiele standaardopstelling van de
aandrijflijnorganen konden komen . De enige die bijna vanaf het begin (hij
richtte in 1895 een eigen firm a op) het eenmaal gekozen concept trouw bleef
15
was Louis Antoine Krieger (1868 -1951), een elektrotechnisch ingenieur. Hij

12 Gregoire, o.c., 50-51.
13 De bekendste was Charles Mi Ide, die in 1898 een 'voiturette electrique a 3 000 F accessible
a tous ' voorstelde en ook bepaalde lichte modellen van De Dion-Bouton naar elektrische tractie
ombouwde. Maar ook Raffard , de elektrische-tram- en -buspionier, bouwde al in 1881 een Hillmann-driewielerom (Gregoire, o.c., 52, 113). Voorde toepassing in lichte wagens moest het accupakket meer dan proportioneel worden verkleind, omdat de massa van het niet-actieve accumateriaal niet evenredig met de capaciteitsreductie daalt, zodat dan een veel te geringe actieradius
overbleef. Al snel werd daarom als vuistregel gehanteerd dat de accuset ongeveer 40 tot 60 % van
de ledige voertuigmassa moest uitmaken, een kenmerk dat nog tegenwoordig bij modeme elektro-auto's is terug te vinden. E.H. Wakefield, History of the electric automobile; battery-only
powered cars (Warrendale, 1994) 75.
14 Hiram Percy Maxim, Horseless carriage days (New York , 1962) 128-129.
15 Gregoire, o.c. , 112-116. Zie voor het volgende ook J. Laux, lnfirst gear; the French automobile industry to 1914. (Liverpool, 1976) 91-93 . Krieger bouwde in 1894 eerst een victoria van
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koos consequent voor een zo groot mogelijke acculast (60% van de voertuigmassa), zag af van de gangbare, mechanische verliezen genererende configuratie met aandrijfassen en differentieel tussen energiebron en wielen en monteerde daartoe een elektromotor zo dicht mogelijk bij elk der beide voorwielen,
waarop grote ringvormige kroonwielen waren bevestigd. Op elke motoras bevond zich een klein pignonwiel, zodat een enkelvoudige overbrenging ontstond die Krieger dwong, een motor met een ongebruikelijk lage rotatiefre16
quentie te ontwerpen. Net als Jeantaud koos ook Krieger voor carrosserievormen, die aan de gesloten paardekoets herinnerden en die daarmee een
marktsegment aanspraken van welgestelde stedelingen.
Maar minstens zo belangrijk was de toepassing van dergelijke voertuigen
als taxi. Ingezet in een vloot, kon het delicate onderhoud en het herladen van
de accu' simmers in een centrale onder deskundig toezicht gebeuren, waardoor
de variabele kosten enigszins in de hand gehouden konden worden. Krieger
zette zijn 'Societe des Voitures Electriques, Systeme Krieger', zoals zijn firma
sinds 1898 was gaan heten, ook direct in bij het opzetten van taxi-vloten. Hij
raakte vooral bekend toen hij in 1898 het 'concours de fiacres automobiles'
(een betrouwbaarheidswedkamp tussen automobiele taxi's) met een eerste
17
prijs afsloot, bijna honderd kilometer op een acculading rijdend. En ook hier
kon het niet uitblijven : Chasseloup-Laubat, die in zijn duel met Jenatzy om de
snelste kilometer het onderspit had moeten delven, probeerde nu het afstandsrecord van Krieger te verbeteren. Daarop ontbrandde een strijd tussen twee
nieuwe mededingers, B.G.S. (Bouquet, Garcin & Schivre) en Krieger, die in
1901 uitliep op een overwinning van de laatste, met een afstand van 307 kilometer op een lading. Hoewel in februari van het jaar tevoren Kriegers firma
failliet was gegaan, stond de zaak drie maanden later weer op de rails als

de paardetaxi-onderneming l'Abeille o m, door de voorzijde ervan op een elektrische
voorspanwagen te plaatsen. AT., 'La voiture electrique "Krieger" ', L ' energie electrique (16 januari 1897) 113 ; Louis Lockert, Traite des vehicules automobiles sur route; Les voitures electriques avec supplement aux voitures apetrole et note sur Les moteurs aacetylene et a a/cool (Paris,
1897) 125-142; G. Sencier en A. Delasalle, Les automobiles electriques (Paris, 1901) 253 e.v.
Kriegers naam wordt afwisselend met en zonder accent geschreven, terwijl ook de uitspraak ervan
(kriejeezjee, kriejezjer) niet vastligt (mond. med. Jean-Lucien Krieger, Parijs 15 november 1993).
16 De voorkeur voor 'snellopende' elektromotoren (800 a 1200 per minuut) kwam voort uit de
noodzaak tot gewichtsbesparing: door snel te draaien kon een kleinere elektromotor toch een acceptabel asvermogen bereiken. H. de Graffigny , La locomotion electrique (Paris, z.j.), 59-62.
17 Th. Botiaux, 'Concours des fiacres automobiles', Revue des transports parisiens (I juni 1898)
335-343; 'Le concours des fiacres automobiles', La vie au grand air ( 15 juni 1898) 72; He nri
Coupin, 'Voitures de place automobiles. Concours de "L' Automobile-Club de France'", La nature
(9 juli 1898) 87-9 1.
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Atbeelding I. Detail van een van de weinige overgebleven exemplaren van de Krieger-auto, bewaard en onlangs gerestaureerd door het Musee Automobile de la Sarthe bij het Franse Le Mans. Goed te zien is de bijzondere voorwielaandrijving met
vlak bi) het wiel geplaatste elektromotoren en een overbrenging via een klein pignonwiel en een groat, op de wielvelg gemonteerd kroonwiel met uitwendige vertanding (Joto: Charley Werjf).
'Compagnie Parisienne des Voitures Electriques (procedes Krieger)', met beslissende steun van het Frans-Zwitserse financiershuis Indusmine. In het algemeen gold in het Parijs van die dagen, dat financiers hun geld gemakkelijker
in elektro-auto's staken dan in benzine-auto's. 18

18 Laux, o.c., 93.
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In 1901 was de Franse elektro-auto'boom' alweer voorbij. Daarbij zullen
ook de slechte resultaten van het 'concours d'accumulateurs', dat de Automobile Club in oktober 1899 organiseerde, een rol gespeeld hebben. 19 Na de
eeuwwisseling werden de elektro-auto's alleen nog ingezet door luxe hotels
en als huurrijtuigen. 20 De Parijse Salon automobile van 1905 liet echter geen
misverstand bestaan over de voorkeur van de meeste vermogende Parijzenaars: terwijl twaalf firma's hun elektrovoertuigen vertoonden, waren er 98
.
' s. 21
exposanten met benzrne-auto
Krieger begon daarop te experimenteren met hybridische tractie: om de actieradius te vergroten voegde hij een eencilinder verbrandingsmotortje (3 kW,
De Dion) toe, draaiend op de toen als brandstof in de belangstelling staande
alcohol. Een jaar later volgde een nieuw type hybride, gebaseerd op een zwaardere benzinemotor van Richard-Brasier. 22 De hybriden verkochten echter niet,
en toen Krieger in 1908 aan een hybrideproject op basis van een gasturbine
begon, konden de gevolgen van de recessie van 1907 /1908 niet meer hersteld
worden en volgde in 1909 het faillissement. In veertien jaar tijd had Krieger
400 van zijn auto's in Frankrijk verkocht, terwijl de British Electromobile
Company in Engeland (vanaf 1900), de S.T.A.E. in Italie (vanaf 1905) en de
Namag in Duitsland (vanaf 1907) samen nog eens rond 2.000 Kriegers in
23
licentie bouwden.
Toen de grootste Parijse paardetaxi-onderneming (CGV) tot mechanisering
besloot (alleen al het aantal paarden van de CGV telde in 1897 meer dan
12.000), bestelde men echter geen Jeantauds of Kriegers: in april 1899 werden
uit Londen zes elektrische Bersey's gemporteerd. 24 Hier, en bij een volgend
'concours de fiacres' in 1903 bleek de problematische bruikbaarheid van het
nieuwe vervoermiddel: vooral de banden, nog maar nauwelijks aan de fiets-

19 Die resultaten waren zo slecht, dat de jury afzag van een herhaaltest in het volgende jaar.
'French storage battery tests ', The horseless age , Vol. 5 nr. 6 (8 november 1899) 6.
20 'No more electric "fiacres" in Paris', The horseless age, Vol. 4 nr. 22 (30 augustus 1899) 19.
21 Gregoire, o.c., 123-125.
22 'Krieger's combination vehicle', The horseless age, Vol. 10 nr. 6 (6 augustus 1902) 146 en
De Graffigny, o.c., 47. Zie vooreen gedetailleerde technische beschrijving: Josef Lowy, Das Elektromobil und seine Behandlung (Leipzig, 1906) I 00-105 .
2
23 G.N. Georgano, The complete encyclopedia ofmotorcars 1885 to the present (Landen, 1973 ) 408.
Het getal van 2000 is ontleend aan Gregoire, o.c., 116. Georgano, en velen na hem, geven voor
Italie de bedrijfsnaam 'S.T.A.E.' . Vol gens een andere bron betrof het hierechter de Societaltaliana
per Accumulatori Elettrici (S.l.E.A.), in mei 1906 opgericht op initiatief van de Edison-maatschappij in Milaan, met medewerking van de Societii. Italiana Automobili Krieger te Turijn. Adolph
MUiier, 25 Jahre Akkumulatorenfabrik A.G. 1888 - 1913 (Hagen, 1913) 235.
24 Claude Rouxel, la grande histoire des taxisfranr;ais 1898 -1988 (Pontoise, 1989) 25 .
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technologie ontgroeid en amper geschikt voor de benzine-auto, konden de
massa van de accu's niet verdragen en vormden na de chauffeurssalarissen de
grootste kostenpost. Mogelijk speelden ook de hoge elektriciteitsprijzen een
rol.2s
Het waren de benzine-autoproducenten die in het nieuwe gat in de markt
sprongen: vooral Renault heeft het aan de afzet van zijn taxi's te danken, dat
het in 1907 de grootste Franse constructeur werd, met 3.066 eenheden en een
omzet van bijna 31 miljoen francs. 26 De eerste gemotoriseerde vloten van taxi's en huurauto's bleken het levenselixer van de vroege auto-industrie: in 1911
telde Parijs 6.000 taxichauffeurs, terwijl het totale particuliere voertuigpark in
de regio Parijs nauwelijks 20.000 eigenaars omvatte.27
Enge/and en Duitsland

Dezelfde groep financiers achter het taxisucces van Renault zette in Londen
en New York vergelijkbare operaties op touw. Ook in Londen waren de eerste taxi's elektrisch. De invoering was op gang gebracht door de eind 1896
opgerichte London Electric Cab Company van Walter C. Bersey, een elektrotechnisch ingenieur. 28 Gebouwd door de Great Horseless Carriage Co.
met een koetswerk van de bekende carrossier Mulliner, en uitgerust met
Amerikaanse accu' s en motoren, breidde de elektrovloot zich in 1898 uit tot
75 stuks, maar in juni 1900 was er geen elektrische taxi meer in Londen te
29
vinden, evenmin trouwens als in alle andere Engelse steden. Drie jaar later
verschenen de eerste benzinetaxi's (Prune!, Vauxhall, Ford model B), maar
de Renault-taxi, ingevoerd in maart 1907, had het effect van een 'bombshell':
aan het eind van het eerste decennium waren er 650 van in bedrijf. 30 Vijfenveertig merken streden om de rest van deze lucratieve groeimarkt (waaronder niet alleen Jeantaud en Krieger, maar ook de Nederlandse merken Spy-

25 N. Papayanis, 'The development of the Paris cab trade, 1855 - 1914' , Journal of transport
history, new series (maart 1987) 52-65, hier: 62. Grootste kostenpost: F. Girardault, Les automobiles industrielles (Paris, 1910) 373. Elektriciteitsprijzen Parijs: 'The Krieger electric road carriage',
The automobile and horseless vehicle journal (maart 1897) 237. Overigens was ook de prijs van
benzine in Parijs ' very high'. W. Worby Beaumont, Motor vehicles and motors. Their design,
construction and working by steam, oil and electricity (Westminster, 19022) 396.
26 Rouxel , o.c., 38.
27 Philippe Laneyrie en Jacques Roux , 'Transport traditionnel et innovation technique; l'exemple du taxi en France', Culture technique nr. 19 (maart 1989), 262-272, hier: 263.
28 Henry Charles Moore, Omnibuses and cabs. Their origin and history (London, 1902) 271,
273.
29 G.N. Georgano, A history of the London taxicab (Newton Abbot, 1972) 40 e.v.
30 Philip Warren en Malcolm Linskey, Taxicabs, a photographic history (Landen, 19802) 21.
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ker en Eysink) en nog in 1908 leverde een bedrijf uit Leeds twintig elektrotaxi 's aan de Electric Taxicab Co., maar zij werden snel weer buiten bedrijf
gesteld omdat bun actieradius van 70 km niet voldoende was voor de Lon31
dense verhoudingen. In 1913 was 81 % van de Londense taxivloot van
10.330 eenheden gemotoriseerd, slechts weinige daarvan elektrisch; het omslagpunt in de dominantie van paardetractie naar gemechaniseerde tractie
32
lag in 1910.
In Berlijn werden alle grote taxibedrijven door autoproducenten opgezet.
Daar was in 1899 door de paardetaxi-onderneming 'Emil Thien GmbH' een
Daimler met benzinemotor in gebruik genomen, ge'inspireerd op een model
dat in 1897 in Stuttgart was gaan rijden. 33 Thien was het ook, die in 1900 een
victoria (een open koetstype voor gebruik in de stad) ombouwde op elektrische
tractie en, toen deze niet beviel, in hetzelfde jaar een model met twee elektromotoren in bedrijf nam. In 1903 deed Thien een nieuwe proef, nu met zes
34
Kriegers . Een jaar later ging hij een samenwerking aan met de Allgemeine
Betriebs-Aktiengesellschaft fUr Motorfahrzeuge (Abam) uit Keulen, die in
hetzelfde jaar een licentie-overeenkomst met Krieger had gesloten en vervol35
gens 27 Krieger-taxi's leverde.
Toen in 1904 de hoofdcommissaris van de Berlijnse politie een uitbreiding
van het aantal vergunningen aankondigde, groeide niet alleen het bestand aan
paardekoetsen maar ook dat van de 'Kraftdroschken' (gemechaniseerde taxi's)
sterk. Maar drie jaar later was de helft van de 700 gemotoriseerde taxi's in
beslag genomen, omdat de kleine eigenaars de reparatie- en onderhoudskosten
niet konden opbrengen. De NAG (Neue Automobil Gesellschaft), een fi liaal
van de AEG, richtte de Automobil-Betriebs-Aktiengesellschaft (Abag) op, die
kort voor de Eerste Wereldoorlog het grootste gemotoriseerde voertuigpark
van Duitsland bezat, waaronder 110 elektro-auto' s. 36 Berlijn tel de toen elf
37
bedrijven die uitsluitend elektrotaxi's bezaten; dat waren er in totaal 550.

31 Warren en Linskey, o.c., 37.
32 Georgano, A history, 59-60. Zie ook: 'Tax i-automobielen', De auto 22 ( 1925) 899-900.
33 Michael Evgenieff, Droschkenbetrieb, seine Organisation und wirtschaftspolitischen Probleme (Berlin, 1934) (di ss.) 3.
34 Ulrich Kubisch, Taxi; auf den Spuren des mobilen Gewerbes (Berlin, 1984) 52-53.
35 'Mi tteilungen aus der lndustrie', Der Motorwagen (1904). De Abam leverde de auto' s aan
Elektromobil GmbH, een gezamenlijk onderneming van Thien en de Keulse producent. /b. ( 1905)
326. Mogelijk is de Abam mede met behulp van de accufabrikant Gottfried Hagen in Kalk bij
Keulen opgezet, want in ErnstNeuberg, JahrbuchderAutomobil- und Motorbootindustrie (Berlin,
1908) 66, is een 'von derFinna Gottfried Hagen( .. .) gebauten Berliner viersitzigen Bedag-Wagen'
afgebee ld, die dezelfde motoropstelling heeft als die van het geoctrooieerde Krieger-systeem.
36 Van de 2 194 gemotori seerde taxi ' s die in 1912 in Berlijn werden ingezet waren er 277 elek-
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Toen in Berlijn in 1911 in een poging tot sanering van de paardetaxi's een
nieuwe politieverordening werd uitgevaardigd, waarin een nieuwe vergunning
in het vooruitzicht werd gesteld, als de eigenaar een benzinetaxi aanschafte en
tien paarden van de hand deed, leek de overwinning van de benzine-auto in
dit marktsegment compleet, al kon een volgende verordening uit 1914 niet
verhullen, waar de voorkeur van de autoriteiten lag. Toen immers kon een
nieuwe vergunning voor een elektrotaxi worden verkregen tegen 'inwisseling'
van twee paarden. De elektro-taxivloot groeide daardoor tot een piek van 574
eenheden in 1914 (het jaar waarin het omslagpunt van paarde-naar gemechaniseerde tractie vie!); dat was bijna een kw art van het aantal motortaxi 's, want
in dat jaar reden er in Berlijn 2064 benzinetaxi's en nog 2327 paardetaxi's
rond. De relatieve bloei van de elektrotaxi in Berlijn hield nog tot 1924 aan. 38
Op instigatie en met fi nanciele steun van Krieger we rd door de Norddeutsche
Lloyd begin 1906 in Bremen de Norddeutsche Automobil- und Motoren A.G.
(Namag) opgericht. Opgezet met een regionaal-politiek doe] (Bremen minder
afhankelijk maken van scheepvaart en handel in tijden van crisis), groeide de
Namag in twee jaar uit tot de grootste elektro-autofabriek van Europa door de
licentieproduktie van de Krieger-auto. 39
trisch, waarvan 211 geleverd door de NAG. De NAG droeg met 198 eenheden ook bij aan
het benzinetaxibestand van de Duitse hoodstad, waarvan verder de merken Adler (met 577 exemplaren), Opel (396) en Benz (153) deel uitmaakten. H.C. Graf von Seherr-Thoss, Die deutsche
2
Automobilindustrie. Eine Dokumentation van 1886 bis 1979 (Stuttgart, 1979 ) 77
37 Erwin Knaths, Die Entwicklung des Berliner Droschkenfuhnvesens unter besonderer
Beriicksichtigung seiner Motorisierung ; eine verkehrsgeschichtliche Studie (Marburg a.d. Lahn,
1929) (diss.) 26-32. De in 1905 opgerichte en in 1911 geliquideerde Berliner-ElektromobilDroschken A.G . (Bedag) was volgens Evgenieff (o.c. , 38-39) de enige die in de eerste jaren van
deze eeuw bewust als grote onderneming was opgezet. De Bedag gebruikte elektrische sleepwagens om dagelijks tientallen gestrande elektrotaxi' sop te halen. Omdat deze het di kwijls ook opgaven, schakelde men op benzineslepers over. De Bedag bezat in 1908 80 Kriegers van de Namag
(Kubisch, Ta.xi, 53).
38 Knaths, o.c., 42. In 1928 was het aantal elektrotaxi's tot 61 gedaald en het aantal benzinetaxi's
tot 4293 gestegen. Er waren nog 281 paardetaxi' s over.
39 Klaus Brandhuber, Die Insolvenz eines Familienkonzernes. Der wirtschaftliche Niedergang
der BORGWARD-GRUPPE (Koln, 1988) (diss) 10. De Namag was een gezamenlijk project van
de Norddeutsche Maschinen- und Armaturenfabrik (in 1902 als dochter van de Norddeutsche
Lloyd opgericht), de Deutsche Nationalbank in Bremen, de Darmsttidter Bank in Berlijn en de
Compagnie Parisienne des Voitures Electriques (Procedes Krieger) S.A. De Namag verkreeg de
licentierechten van het Krieger-systeem voor het gehele Duitse Rijk en nam ook 'die Berliner Niederlassung der Pariser Muttergesellschaft' over. In 1907 stelde de Namag haar eerste elektro-auto
voor onder de naam ' Lloyd'. Hans W. Mayer, Lloyd. Vom Elektromobil zur Arabella (Stuttgart,
1989) 8. Krieger had o.a. op de Kurftirstendamm een verkoopmaatschappij. Ulrich Ku bi sch, Borgward war nicht der Anfang: Hansa LloydAutomobilbau in Bremen und Varel bis 1929 (Bremen,
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Dat gebeurde net als in Berlijn door het creeren van een eigen markt: in 1907
riep de Namag de DUsseldorfer Elektromobil-Betriebs-Aktien-Gesellschaft
(Debag) en de Hamburger Elektrische Droschken-Automobil-Gesellschaft
(Hedag) in het !even, waarvan de eerste nog in hetzelfde jaar twaalf auto's
opnam en de tweede zich er een jaar later 52 aanschafte. 40 In 1914 werd de
Namag, door een voortdurende overcapaciteit almaar verliezen opleverend,
overgenomen door de benzine-auto's producerende Hansa-Automobilwerke
(Varel) en ontstond de Hansa-Lloyd Werke AG die in het Nederlandse verhaal
41
van de elektrotractie nog een rot zou spelen .
Samenvattend kan worden vastgesteld, dat de elektrisch aangedreven personenauto in Europa vooral in de vorm van elektro-taxivloten in de grote steden
enige verbreiding kende, dus onder omstandigheden waarbij het accu-onderhoud onder centrale en deskundige leiding plaatsvond. Begonnen in Frankrijk, kende deze tractievorm in Duitsland zijn grootste verbreiding: op basis
van Franse ontwerpen (Krieger) ontstond in Bremen de grootste elektro-autofabriek van Europa (Namag). Vandaaruit werd niet alleen Amsterdam bevoorraad, zoals nog zal blijken, maar werden ook de taxivloten van enkele Duitse
steden van elektrotaxi's voorzien, met name die van Berlijn.

3. De elektrische personenauto in Amerika: 'as reliable as a streetcar'
Toen in de Verenigde Staten de eerste berichten binnensijpelden over de
driewieler van Benz en de elektrificatie van het stedelijk tramnet aan zijn
opmars begon, ontwikkelde zich tegelijkertijd een 'American system of
manufactures', waarvan de fietsindustrie, de koetsindustrie en de gereed42
schapsmachine-industrie de belangrijkste exponenten waren. Nog op de

1986) 14.
40 Daarmee was de totale elektro-autoprod ukti e van de Namag tot 130 (1909) gestegen, waaronder zich ook een exemplaar bevond voor de Duitse keizer. De Namag produceerde ook benzine-auto's en scheepsmotoren. De elektrov loot van de Hedag groeide in 1910 tot 80 aan (Kubisch,
Taxi , 53; Kubisch, Borg ward, 14-16). Hans Mayer, Lloyd, 8-10, geeft als produktiecijfer over
1907: 22 en over 1911: 164. Mayer noemt de deelname aan de taxi-ondernemingen in Berlijn,
Hamburg en Diisseldorf 'ohne grossen Erfolg' (lb., I 0). De elektrische componenten werden onder
leiding van technisch directeur Sigismund Meyer geproduceerd, een ingenieur Werktuigbouw en
Elektrotechniek, die tevoren gedurende tien jaar in Engeland en Amerika bij British Thompson
Houston e n General Electric had gewerkt (Kubisch, Borgward, 15).
41 Brandhuber, o.c., 12.
42 Peter J. Ling, America and the automobile: technology, reform and social change (Manchester/New York, 1990) 103.
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World's Columbian Exposition (Chicago 1893) overheersten de koetsen,
maar de produktie ervan vond in toenemende mate plaats door enkele zeer
grote merken, zoals Studebaker en Durant-Dort, door middel van assemblage.43 De koets, vooral de lichte 'buggy' met zijn hoge wielen, geschikt om
over de slechte wegen op het platteland te rijden, was in hoge mate 'gede44
mocratiseerd' . Hetzelfde gold voor de fiets: halverwege de jaren negentig
45
was de markt voor de 'safety' gegroeid naar een miljoen .
Het waren deze voorbeelden, de lichte koets en de fiets, die vanaf 1897, toen
de Amerikaanse auto-industrie aarzelend op gang kwam, de inspiratiebron
vormden voor de eerste producenten, ook die van de elektrisch aangedreven
variant. Andrew L. Riker bij voorbeeld bouwde in 1897 een elektrische vic46
toria, die bij voorbaat als een lichte constructie was geconcipieerd. De Baker
Motor Vehicle Company, 'perhaps the most succesful electric automobile
manufacturer( ... ) until( ... ) 1915', bood een jaar later een elektrische buggy te
koop aan die slechts 250 kg woog. 47 Deze vroege producenten zaaiden op
vruchtbare bodem, want aan het begin van het decennium (1891), toen de Iowa
State Register in Des Moines een artikel wijdde aan de eerste vierwielige elektro-auto van William Morrison en Associated Press het nieuws verspreidde,

43 De enige auto van Amerikaanse origine op de expositie was een elektrische 'surrey' van William Morrison, tegenwoordig beschouwd als het eerste Amerikaanse elektrische voertuig en daterend van 1891. Ling, o.c., 97; Wakefield, o.c., 20.
44 Tussen 1865 en 1895 namen de arbeidskosten van een 'buggy' af van$ 45,67 naar $ 8, I0 en
het aantal produktie-uren van 200 naar 40. Ling, o.c. , 108. Slechte wegen: 'Long-distance travel
was almost nil'. Maxim, Horseless carriage days, 113 .
45 Ling, o.c., 105. In 1899 bouwden 350 fietsfabrieken in Amerika I , I 13 miljoen fietsen, met
een totale waarde van 23 miljoen dollar (Wakefield, o.c., 186). De Amerikaanse fiets , al in 1899
te koop voor een bedrag tussen 35 en 50 dollar, was de helft goedkoper dan de Engelse, maar
'gained the Americans a reputation for unsubstantial and unreliable products which( ...) survived
well into the motor car period and, indeed, almost to the First World War.' T.C. Barker, 'The
spread of motor vehicles before 1914' , in: Charles P. Kindleberger en Guido di Tella (red.), Economics in the long view. Essays in honor of W.W. Rostow. Volume 2: Applications and cases, part
I (London/Basingstoke, 1982) 149-167, hier: 152.
46 Riker bouwde daarom zijn eigen elektromotoren en gebruikte op zijn draadspaakwielen
fietsluchtbanden, zodra deze door Pope geleverd werden, de eerste in Amerika (Wakefield, o.c ..
62). In 1896 won een Riker de eerste Amerikaanse baanrace in een veld van twee elektrische en
vijf benzine-auto' s. 'The Providence race', The horseless age, Vol. I nr. I I (september 1896).
47 Baker was een der eerste autoproducenten die een regelmatige produktie op gang brachten.
Darwin H. Stapleton, 'B aker Motor Vehicle Company', in: George S. May, The automobile industry, 1896 - 1920. (Encyclopedia of American business history and biography) (New York/Oxford/Sydney, 1990) 33-35.
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ontving de uitvinder in enkele maanden meer dan 16.000 brieven van over de
48
hele wereld.
Het meest tot de verbeelding sprekende succesverhaal was dat van de Pope
Manufacturing Company, in 1890 de grootste fietsenfabrikant van Amerika.
Albert Pope, en zijn neef George, brachten in 1894 de industriele produktie
van koudgetrokken pijp tot bloei, die, omgezet tot een buizenframe, een belangrijk structuurkenmerk zou worden van de eerste Amerikaanse elektro-auto's.49 Pope produceerde tussen 1895 en 1899 vijfhonderd elektrisch en veertig
door benzinemotoren aangedreven Columbia's. De taxi's die hij in 1900 in
New York inzette waren echter van een zwaarder, op de luxe paardekoets
gei'nspireerd type, sommige daarvan uitgerust met achterwielbesturing.50 In
dat jaar werd de autodi visie, op dat moment de grootste autofabriek van Amerika, aan de Electric Vehicle Company (EVC) verkocht en begon een merkwaardig proces van monopolievorming, dat de jonge auto-industtie op haar
51
grondvesten deed schudden.
De EVC was in 1897 ontstaan toen Isaac Rice, president van de Electric
Storage Battery Company (ESB) in Philadelphia en houder van de octrooien
op de loodaccu van Charles Brush, de Electric Carriage and Wagon Company
opkocht, die kort tevoren in New York een vloot van zo'n twaalf elektrotaxi's
op de weg gebracht had. 52 Op Broadway werd een groot laadstation ingericht,

48 Ken Ruddock, 'Recharging an old idea. The hundred-year hi story of electric cars' ,Automobile
Quarterly 31 nr. I (fall 1992) 30-47, hier: 32.
49 Wakefield, o.c., I 07 e. v. Koudgetrokken pijp wordt vervaardigd zonder het basismateriaal
te verwarmen. Zie voor het volgende ook: John B. Rae, ' Pope Manufacturing Company', in:
George S. May, o.c., 398-399 en John B. Rae, 'Albert August Pope ', in: ib, 393-397 .
SO Maxim, Horseless carriage days (onderschrift fig. 22).
S1 Zie over de mislukte monopolievorming vooral: John B. Rae, 'The Electric Vehicle Company:
a monopoly that missed', Business History Review, XXIX (december I 9SS) 298-311.
S2 'Motor cabs in New York ', Th e horseless age, Vol. 2 nr. S (maart 1897) S. Deze eerste elektrische taxi's, per I maart 1897 in gebruik gesteld, werden na een jaar vervangen door veertien
voertuigen van een nieuw ontwerp. 'Central station of the Electric Vehicle Company', The horseless age, ib. , 9. De vloot werd daarna tot vijftig stuks uitgebreid en begin 190 I reden er '300
vehicles of various types' van deze maatschappij. Op dat moment reden er rond 2SO elektrotaxi 's
in Boston, meer dan I 00 in Washington en waren er verder nog elektrotaxivloten in Chicago en
Philadelphia. 'The electric automobile for business purposes ', The horseless age, Vol. 7 nr. 19 (6
februari 1901) 46-S l, hier: SO. (Philadelphia: John B. Rae, 'Electric Vehicle Company', in: May
(red.), o.c., 174-17S). In 1907 vernietigde een grote brand 300 van de 7SO elektrotaxi's van de
Electric Carriage and Wagon Company. Datzelfde jaar verschenen uit Frankrijk ge'lmporteerde
Darracq' s (met benzinemotor) in de New-Yorkse straten, gexploiteerd door de New York Taxicab
Association , die zijn vloot snel uitbreidde tot 700 (Gorman Gilbert en Robert E. Samuels, The
taxicab; an urban transportation survivor (Chapel Hill/Londen, 1982) 34-3S).

384

NEHA-JAARBOEK 1994

'the most extensive plant in the world for the care of electric vehicles.' 53 De
taxi's, gesloten zware constructies zoals in Europa gebruikelijk, waren gebouwd door Henry Morris en Pedro Salom, die in 1895 een gouden medaille
hadden gewonnen tijdens de veelbesproken Times Herald Contest in Chicago,
54
de eerste autowedstrijd in Amerika. Rice breidde de vloot tot een honderdtal
uit en werd toen uitgekocht door 'a group of electric traction magnates' die
een ambitieus plan lanceerde van elektrificatie van het taxipark in alle grote
Amerikaanse steden. Hoewel de EVC erin slaagde, ongeveer 2.000 elektrische
taxi's te produceren, probeerde zij zich tegen de opkomst van de benzine-auto
in te dekken door het Selden-patent te verwerven, een octrooi dat de algemene
constructie van een auto beschreef en dat door de aanvrager, de advocaat
George B. Selden, bewust als een middel tot monopolievorming was geformuleerd. Terwijl de EVC het ene na het andere plan tot taxi-elektrificatie
aankondigde en daardoor steeds meer kapitaal kon aantrekken, probeerde zij
via het Selden-patent alle overige producenten tot licentiebetalingen te dwingen. Henry Ford was een der weinigen die weigerden zich naar de wensen van
de EVC te voegen, maar voordat hij, na een jarenlange gerechtelijke procedure, zijn gelijk kreeg, was de EVC al over de economische 'Panic of 1907'
gestruikeld, een groot aantal kleine beleggers in haar val meeslepend. 55 Vooral
de autopers, The horseless age voorop, greep na een periode van redelijk uitgewogen berichtgeving over alle drie aandrijfvarianten, elke gelegenheid aan
om de 'Lead Cab Trust' aan de schandpaal te nagelen, daarbij in een adem
tevens de onbruikbaarheid van de loodaccu voor het automobilisme benadrukkend.
De bloeitijd van de eerste generatie elektro-auto's leek kort na de eeuwwisseling voorbij .56 Daarbij zullen voor de particuliere autobezitter de beperkte
mogelijkheden van het bijladen thuis hebben meegespeeld. 57 Wisselstroom,

53 'Our electric cab station', The horseless age, Vol.3 nr. 6 (september 1898) 7.
54 De race werd gewonnen door de benzine-auto van de gebroeders Duryea. De gouden medaille
voor de Electrobat, die halverwege uitviel, werd uitgereikt 'for best showing made in the official
tests, for safety, ease of control , absence of noise, vibration, heat or odor, cleanliness and general
excellence of design and workmanship', wat een Franse commentator deed verzuchten, dat de
jury 'tres electricien sans doute ' was. D. Farman, Les automobiles; voitures, tramways et petits
vehicules (Paris, 1896) 252.
55 Rae, A monopoly, 300, 309.
56 'In the present state of the storage battery art, electricity cannot compete with horses in public
cab service, but is of necessity confined to luxurious use. ' 'The electric cab experiment', The horseless age, Vol. 4 nr. 22 ( 30 augustus 1899) 7.
57 Ook het onderhoud van de accu' s was een omslachtige bezigheid. In 1900 beschreef een arts,
hoe hij voor het verwisselen van een defecte accuplaat eerst de aansluitingen moest loszagen, de
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inmiddels sterk in opkomst, was in deze vorm ongeschiktom de accu's te laden
en de spanning die aanvankelijk door aparte gelijkstroomdynamo's voor de
elektrische tram en andere krachttoepassingen werd geleverd, lag veel te hoog
zodat altijd een omzetter in huis nodig was.58 Ook gold de Amerikaanse loodaccu, waarop de ESB een bijna-monopolie had, als inferieur ten opzichte van
de Europese.
Niettemin lijken vooral de stedelijke artsen door het tractiekeuzeprobleem
geplaagd te zijn. In tientallen brieven, ingezonden vanuit het hele land naar
The horseless age, beschreven zij in 1901 hun ervaringen met alle drie tractievormen. Daarbij overheerste de voorkeur voor de stoomauto, maar sommigen hadden daarnaast een elektro-auto voor spoedgevallen en korte ritten, omdat deze steeds onmiddellijk inzetbaar was en betrouwbaar. 59 Voor hen was
de elektro-auto 'as reliable as a streetcar' (betrouwbaar als een tram), daarmee
impliciet aangevend dat de benzine-auto minder geschikt was als zakenauto.
Dit beeld komt overeen met de statistieken, vol gens welke in 1900 door 109
producenten 4.192 wegvoertuigen werden geproduceerd, waarvan 1681
stoomauto's, 1.575 elektro-auto's en slechts 936 benzine-auto's. De totale
waarde van de elektro-auto's oversteeg die van de beide andere alternatieven
gezamenlijk en bedroeg tweemaal die van de stoomauto's en driemaal die van
de benzine-auto's. 60 Van de vijftien in 1903 in de staat New York meest verkochte merken, die een totaal van 894 auto's omvatten, werd 53% aangedreven
door stoom, 27% door benzine en 20% door een elektromotor. 61 Maar blijkens
het aantal elektromodellen op de autotentoonstelling in New York van 1903
was de belangstelling voor de elektro-auto tanende.
Zelfs Thomas Edison, die in 1901 in een perscampagne aankondigde, dat
hij een accu op de markt zou brengen met een tweemaal zo hoge energiedichtheid, kon het tij niet keren . Edisons accu was van hetalkalische type, gebaseerd
op een elektrodenkoppel van nikkel en ijzer. 62 De uitspraken van Edison golfplaten verwijderen, de accubak schoonmaken (onderwijl de negatieve platen onder water houdend zodat ze niet aan de lucht ontlaadden) en na de assemblage met een vlamlasapparaat de
aansluitingen weer moest vastsolderen. W.M. Hutchinson, 'The storage battery from the standpoint of the user', The horseless age, Vol. 5 nr. 18 (31januari1900) 17-19.
58 Albert L. Clough, 'The retarding effect of promised perfection', The horseless age, Vol. 10
nr. 7 (13 augustus 1902) 159.
59 The horseless age, Vol. 8 nr. 32 (6 november 1901) 666.
60 'Census report on automobile manufacture in 1900', The horseless age, Vol. 10 nr. 12 (17
september 1902) 307.
61 Wakefield, o.c., 122.
62 'The Edison storage battery ', The horseless age, Vol. 11 nr. 18 (6 mei 1903) 547-548. Zie
ook: 'A new departure in storage batteries', The horseless age, Vol. 8 nr. 3 (17 april 1901) 52-53
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den over de oceaan en bereikten ook Europa, waar zij eenzelfde spanning
teweegbrachten maar ook de Zweed Waldemar Jungner alarmeerden, die een
vergelijkbaar systeem had geoctrooieerd. 63 Wat volgde was een felle publiciteitsslag tussen Edison en de ESB, wat de laatste ertoe bracht, zijn Chlorideloodaccu 's te verbeteren. Pas in 1903 bood Edison zijn nikkel-ijzeraccu in
kleine series te koop aan, zonder dat hij de hooggespannen verwachtingen van
de steeds meer terrein verliezende elektro-autobezitters kon inlossen. 64
Pas in 1907 ontstond een nieuwe golf van belangstelling voor de elektroauto, ditmaal onder andere condities. Op dat moment immers was de verspreiding van het elektrisch licht ver genoeg voortgeschreden, om het thuis
laden voor een grotere groep aantrekkelijk te maken, terwijl ook de elektriciteitscentrales voor het eerst de elektro-auto als een potentiele 'load-leveler' in
het oog kregen, aangespoord door de capaciteitsuitbreiding die ontstond
door de invoering van stoomturbines in de centrales. 65 Ook de doelgroep
was nu veranderd: rijke stedelingen, waaronder veel vrouwen, begonnen
66
elektro-auto's te kopen als staatsiewagens. Niet de benzine-auto, maar het
particuliere paard werd nu de concurrent. 'Shopping', theevisites en theaterbezoek werden de nieuwe functies van de elektro-auto. Die werd nu zo luxe
ingericht, <lat men zich erin met zijn beste kleren kon vertonen, zonder kans
op vuile handen door het bijstellen van de ontsteking, het ontsteken van de
67
lampen of het aanzwengelen van de motor.

en 'Another departure in storage batteries'. lb., Vol. 9 nr. 7, 194. Het navolgende is vooral
gebaseerd op Michael Brian Schiffer, Tamara C. Butts, Kimberley K. Grimm, Taking charge: the
electric automobile in America (Washington/London, 1994), passim.
63 'Edison contra Jungner' , The horseless age, Vol. 11 nr. 4 (28 januari 1903) 189- 190.
64 De Adams Express Company had de grootste bedrijfswagenvloot met Edison-accu's: 144 in
1905 (Schiffer, 143). Ook de Detroit Electric, het grootste elektro-automerk van Amerika, was
aanvankelijk met dit type accu's te krijgen (LaMarre, 'Detroit Electric; society's town car', Automobile Quarterly, Vol. 27 nr. 2 (second quarter 1989) 169). Zij werden ook ingezet in Amerikaanse accutrams (P. van Cappelle, De elektriciteit, haare voortbrenging en hare toepassing in
de industrie en her maatschappelijk verkeer (Leiden, 1915 7 ) 528). De Chloride-accu was van het
Faure-type met roosterplaten; de merknaam was ontleend aan de chloorverbindingen die aan de
actieve loodpasta werden toegevoegd. Harry E. Dey, 'The storage battery', The horseless age,
Vol. 4 nr. 14 (5 juli 1899) 12-15.
65 Onder ' load leveling ' wordt het compenseren van de verbruikspieken tijdens de vroege ochtenduren en de avonduren, veroorzaaktdoorde aanvankelijk bijna uitsluitende toepassing van elektrisch licht, verstaan. Elektromotoren voor industriele doeleinden waren de eerste 'load levelers'.
De stroomprodukti e kon op deze wij ze aanzienlijk goedkoper plaatsvinden.
66 Deze tendens was ook al tijdens de eerste golf van 1897 tot 1903 waarneembaar. 'Horses for
country, cabs for town ', The horseless age, Vol. 3 nr. 10 Uanuari 1899) 7.
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Atbeelding 2. Twee Amerikaanse advertenties voor elektrovoertuigen, waarin het
sexespecifieke karakter ervan wordt gethematiseerd. De Baker-advertentie dateert
uit 1910, die van B & L uit 1919.

Uit deze periode stamt ook de opvatting, dat de elektro-auto een auto voor
vrouwen zou zijn, een thema dat in vele advertenties uit die tijd is terug te
68
vinden. Cijfers over de sexespecifieke verdeling van het autobezit of van het
automobilisme zijn niet te vinden, maar op zijn minst kan de vermeende 'vrouwelijkheid van de elektro-auto' een dubbelzinnige categorie worden genoemd.
C. Claudy, de vaste columnist van de Woman's Home Companion, karakteriseerde in zijn stukken de elektro-auto als een 'wetenschappelijke kinderwa-

67 Een in 1914 gemaakte foto van de auto's voor de Athletic Club van Detroit, op een dag dat
de !eden hun vrouwen hadden uitgenodigd voor het bezichtigen van de club, toont een rij van ongeveer 35 auto's, waarvan 32 elektrisch. G.N. Georgano, Auto's uit dejaren 1886 - 1930 (Alphen
aan den Rijn, 1986) 38.
68 Virginia Scharff, Taking the wheel; women and the coming of the motor age (New
York!Toronto/Oxford/Singapore/Sydney, 1991) 35 e.v. De eerste vrouwelijke automobilist was
Genevera Delphine Mudge uit New York City; zij bestuurde een elektrische auto in 1898 (lb.,
37).
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gen', terwijl hij tevens de beperkte snelheid en actieradius als onproblematisch
voor vrouwen afschilderde, suggererend dat een vrouw niet verder weg van
haar huis zou behoeven te gaan dan een kilometer of veertig, vijftig, de helft
van de gebruikelijke actieradius. 69 Anderzijds adverteerde de Argo-maatschappij in 1912 met de slogan: 'a woman's car that any man is proud to
drive' .70
Het is voor deze groep van rijke stedelingen, dat in 1912, toen Cadillac als
eerste met een (benzine)model met elektrische startmotor op de markt
71
kwam, een reeel alternatief ontstond. Dat de T-Ford, sinds 1907 in steeds
grotere aantallen geproduceerd, pas in 1919 als optie een startmotor kreeg,
was voor dit type elektro-auto dus van geen belang. De T-Ford bracht het
benzineconcept tot een doorbraak, door het platteland te veroveren: daar
schakelde het boerengezin direct van het paard op de benzine-auto over. In
de stad echter verrichtten de benzine-alternatieven hun Trojaanse diensten,
waarna de gezaaide akker door de benzinetractie dankbaar werd overgenomen, gehard als zij was door het gebruik op de slechte wegen buiten de steden. Welke ook de begunstigende omstandigheden voor deze doorbraak zijn
geweest, het waren in ieder geval niet de energieprijzen, want terwijl in New
York City de kWh-prijs tussen 1903 en 1913 van 23 naar 7 dollarcent afnam, steeg de prijs van benzine van I 0 naar 24 cent per gallon. 72
Niettemin bereikte het elektro-autopark in de Verenigde Staten zijn grootste
73
omvang in 1912. Veruit de belangrijkste bijdrage aan de bloeiperiode van de
Amerikaanse elektro-auto had de Detroit Electric, die in 1907 op de markt
werd gebracht door de Anderson Carriage Company .74 Opgericht in 1884 in
Detroit, had het bedrijf van William Anderson tot de eeuwwisseling zo'n

69 Scharff, o.c. , 41-43. In Chicago werden in 1900 geen vergunningen verstrekt aan vrouwen
voor stoom- en benzine-auto's, omdat deze 'unsuited for use in feminine hands' werden geacht.
'Gasoline carriages and feminine drivers', The horseless age, Vol. VI nr. 24 ( 12 september 1900)
9.
70 Scharff, o.c., 38.
71 De startmotor werd door Cadillac in 1912 eerst als optie, eenjaar later standaard aangeboden.
T.A. Boyd, 'The self-starter', Technology and Culture 9 (1968) 585-591.
72 Wakefield, o.c., 218.
73 In datjaar reden er naar schatting 30 000 elektrovoertuigen, waarvan 20 000 personenauto's.
Het totaal aantal voertuigregistraties beliep 90 I 596, terwijl in hetzelfde jaar 356 000 personenauto's geproduceerd werden. Wakefield, o.c., 231. De bloeiperiode liep van 1910 tot 1916. Automobile Quarterly, Vol. 31 nr. I (fall 1992) 41.
74 Tom LaMarre, 'Detroit Electric', 161. Een ander groot elektro-automerk was Milburn, dat
in totaal 7000 exemplaren produceerde (Gregoire, o.c, 189).
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160.000 koetsen geproduceerd. De Detroit was ontworpen als een typische
stadsauto. De auto had een nikkel-ijzeraccu van Edison en was voor $ 1.400
tot $ 2.400 te koop, afuankelijk van de uitvoering. In 1908 bedroeg de produktie 400 eenheden, maar in 1910 was deze al tot 1.600 gestegen om in 1916
met 3.000 eenheden haar top te bereiken. In dat jaar was de helft van alle in
Amerika geproduceerde elektro-auto's een Detroit. 76 Na de Eerste Wereldoorlog werd ook de produktie van elektrische bedrijfswagens aangevat, maar in
1930 werden nog slechts 178 auto's geproduceerd, twee jaar later nog 60.
Toen de levering in 1940 werd gestaakt, had de inmiddels tot Detroit Electric
Car Company hernoemde onderneming 13.862 elektro-auto' s geproduceerd.77
Het totale aantal tot 1940 geproduceerde elektrovoertuigen kan niet veel
hoger zijn geweest dan 50.000, een getal dat het resultaat was van een schatting
die het blad Motor al in 1915 voor dat jaar publiceerde en dat toen ongeveer
78
2% uitmaakte van het totale voertuigpark van 2,491 miljoen eenheden. Maar
deze vergelijking, dikwijls als bewijs aangehaald voor de 'mislukking van de
elektro-auto' is er een vanuit het perspectief van de voertuigfabrikant, die sinds
het succes van de T-Ford op standaardisatie uit was en niet twee verschillende
aandrijflijnconfiguraties op zijn produktielijn kon toelaten. Bezien vanuit zijn
gebruiksfunctie echter moet de elektro-auto geplaatst worden temidden van
het stadsverkeer en daar lagen de verhoudingen anders: in de stad New York
was in 1913 40% van de voertuigen elektrisch aangedreven. 79
Concluderend kan worden vastgesteld dat in Amerika, anders dan in Europa, ook de lichte personenauto op relatief grote schaal werd geelektrificeerd.
De grootste bloei vond hier echter in het luxe-segment van de personenautomarkt plaats, en wel gedurende de tweede fase, die omstreeks 1908 begint.

75 George S. May, 'Detroit Electric Company', in: George S. May, o.c., 123-124.
76 LaMarre, 'Detroit Electric', 165.
77 May, I.e., 124.
78 Motor schatte het aantal laadstations in het hele land in 1915 op zesduizend. Scharff, o.c.,
49.
79 In New York reden in de herfst van 1913 2000 elektro-auto's rond, in Chicago 2850, in Cleveland 1800, in Washington 909, in Denver 887, in St. Louis 600 en in Boston 543 (Allgemeine
Automobilzeitung (AAZ), 1914 nr. I). Zie voor een lijst van het elektrovoertuigbestand in enke le
middelgrote Amerikaanse steden: Scharff, o.c., 50.
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4. De elektrische bedrijfswagen: bet paard verdreven?
Overal waar het gemotoriseerde voertuig in een vloot kon warden ingezet,
probeerden ook de producenten van elektro-auto's een voet aan de grand te
krijgen. Taxi's zijn daarvan het meest spectaculaire voorbeeld geweest,
maar ook bedrijfswagens voor het zwaardere transport, zoals bussen, vracht80
auto's en bestelwagens, werden geelektrificeerd. Bij dergelijke toepassingen zijn de bedrijfskosten een belangrijk criterium, zodat in de meeste gevallen een vergelijkend onderzoek naar de alternatieven vooraf ging aan de
aanschaf. Zo'n onderzoek behelsde een kostenvergelijking, bij voorkeur na
een proefperiode waarin een of enkele voertuigen werden ingezet. Hoewel
een analyse van deze berekeningen vooralsnog ontbreekt, kan voorlopig al
we] gesteld warden, dat de resultaten zeer uiteenlopen, ja zelfs elkaar op het
81
eerste gezicht tegenspreken.
Met name in de Verenigde Staten reden tussen 1900 en 1920 duizenden van
dergelijke voertuigen, varierend van brandweerauto's, vuilniswagens en landbouwtrekkers tot kraanwagens en reparatiewagens voor straatverlichting. Uitgerust met massieve rubberbanden en extreem langzaam rijdend ( 10 km/h),
werden dergelijke voertuigen in de beschouwde periode door minstens twintig
82
bedrijven geproduceerd.
Maar het was vooral de lichte bestelwagen, met
zijn korte ritten tussen frequente stops, die bij uitstek geschikt bleek voor
elektrische tractie. In 1914 tel de Philadelphia en omstreken een elftal vervoers83
maatschappijen die samen 313 elektrische vracht- en bestelauto's bezaten .
In veel gevallen echter werd hier, tot de komst van een betrouwbare motor met
inwendige verbranding, de stoomtractie toegepast, althans in Amerika en Engeland, want op het vasteland van Europa speelde de stoomtruck nauwelijks
84
een rol. In Nederland was hun rol zelfs onbeduidend. 85 Maar talloos zijn de

80 Zie voor Europa bij voorbeeld: 'Elektri sch betriebene Nutzfahrzeuge auf der Berliner Automobilausstellung 1907' , AAZ ( 1907) nr. 52, 56 e n H. Beckmann, ' Das Elektromobil als Nutzwagen', ib. (1914) nr. 22, 23.
81 Een van ons (G ijs Mom) werkt in het kader van zijn disse1tatie-onderzoek aan een analyse
van deze kostenvergelijkingen. Hans Dominik, een ingenieur di e in Duitsland als een kenner van
de e lektro-auto gold, constateerde in 1907, dat 'be ide Partei e n' analyses met tegengestelde resultaten afleveren. Oat verbaasde hem niet, omdat hij als jong ingenieur, toen hij voor grotere
elektriciteitscentrales rentabiliteitsberekeningen moest maken, altijd achteraan begon, met het gewenste resultaat dus. 'Denn mit de n Kohlenpreisen, Abschreibungen usw. konnte ich nachher immer noch nach Belieben wirtschaften, um zurechtzukommen.' Hans Dominik, 'Elektromobile ',
AAZ ( 1907) nr. 12, 44-48, hier: 47.
82 Sheldon R. Shacket, The complere book of elecrric vehicles (Chicago/New York, 1979) 17-22.
83 Wakefield, o.c., 120.
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pogingen tot het ontwikkelen van een (elektro)hybridische aandrijving, waarvan de bekendste voorbeelden in de Verenigde Staten door de Fischer Equipment Co. werden geproduceerd. 86
Andere gespecialiseerde vloten waren die van de gemeentelijke brandweer
en de reinigingsdienst met zijn veeg-en sproeiwagens. Ook hier speelde in elk
Westers land het heikele keuzeprobleem tussen de drie tractievormen een meer
87
of minder belangrijke rol en ook hier werden pogingen tot elektrificatie ondernomen, waarbij waarschijnlijk in Duitsland de meeste activiteit aan de dag
werd gelegd. Daar werd binnen de kleine deelmarkt van de reinigingsvoertuigen de elektrische 'voorspanwagen' doorontwikkeld tot een volwaardige elektrische trekker, waarachter ook aanhangwagens voor andere taken konden
worden gekoppeld. 88
Voor dergelijke kleine markten bleek vooral, hoe de persoonlijke voorkeur
van een enkele autoriteit een aanzienlijk gewicht in de schaal kon leggen . Zo
voerde 'Branddirektor Reichel' van de Berlijnse brandweer na een grondig
onderzoek en een lijvig rapport de elektrotractie in. 89 Zijn voorbeeld werd
gevolgd door collega's in andere Duitse steden, hetgeen het grote aandeel van
de elektrisch aangedreven brandweerauto's in de Duitse statistieken verklaart:
tussen 1902 en 1913 groeide hun aantal van 2 tot 135, terwijl er ook nog 19
hybridische versies in dienst waren. Stoomtractie heeft daardoor bij de Duitse
brandweer weinig ingang gevonden (maximaal 22 eenheden in 1909). In 1913
overvleugelde het aantal brandweerauto's met benzinemotor, waarvan er in
1904 als eerste een in gebruik werd genomen, met 143 eenheden de elektrotractie.90
Ook de posterijen hebben met elektrotractie geexperimenteerd. Proeven in
New York wezen bij voorbeeld uit, dat de elektrische postauto's bij een dik

84 Eric Gibbins en Graeme Ewens, Trucks. De geiUustreerde geschiedenis van de vrachtwagen
(Bussum, 1979) 24-25, 32
85 Martin Wallast, Autobussen in Nederland. 90 jaar historie in woord en beeld (Rijswijk, 1987)
9.
86 Sencier en Delasalle, Automobiles electriques, 363-364.
87 Zie bij voorbeeld: 'Automobile Fahrzeuge fiir Feuerwehren; Accumulatoren-Batterie oder
Elektro-Benzin-System?' , AAZ (1903) nr. 4, 26-28.
88 Otto Barsch, Moderne Automobil-Strassenreinigungsmaschinen (Berlin, 1919) 97-101. Zie
ook: ' Weshalb keine elektrischen Wagen?', AAZ (1915) nr. 30, 7-8, hier: 7.
89 Branddirektor Reichel , 'Bericht tiber das Ergebnis der mil Kraftfahrzeugen bei der Berliner
Feuerwehr vorgenommenen Versuche', in: Bericht iibe r die Ve rwaltung der Feuerwehr von Berlin
far das Etatsjahr 1907 (Berlin, 1908).
90 Werner Oswald en Manfred Gihl, Kraftfahrzeuge der Feuerwehr und des Sanitiitsdienstes
(Stuttgart, 19823) 9.
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pak sneeuw uitstekend voldeden. 91 In Londen werd in 1898 een elektrische
postauto in gebruik genomen, die dagelijks ongeveer zestig kilometer op een
acculading aflegde, per rit gemiddeld 600 kg post vervoerend. 92 De Parijse
posterijen, in 1904 uitgerust met 125 rijtuigen en 600 paarden, namen in dat
jaar vijftien elektrische postauto's in gebruik, daarbij twintig rijtuigen en 40
paarden vervangend. 93
Vooral de Duitse posterijen hebben een belangrijk contingent elektrovoertuigen in dienst gehad. Al v66r de eeuwwisseling hadden daar proeven met
benzine-auto's plaatsgevonden. Toen deze niet aan de hoge eisen bleken te
voldoen, werden in 1899 twee elektrovoertuigen getest, die echter na een jaar
door de leveranciers weer werden teruggenomen. Pas in 1909 volgde opnieuw
een poging met elektrovoertuigen; zij bevielen nu zo goed, dater in 1914 220
in dienst waren. Benzine-auto's werden daar ingezet, waar het op hoge snelheden en grote vermogens aankwam. In de grote en middelgrote steden werden
voor het postvervoer in de stad en op de stations en voor de postbestelling bijna
94
uitsluitend elektrovoertuigen ingevoerd. Voor de besteldienst met korte ritten tussen de vele stops bleek de elektro-auto bij uitstek geschikt: door de
directe start en de grote acceleratie bleken ze zelfs iets sneller dan benzinevoertuigen, vooral onder de omstandigheden van zeer druk stadsverkeer, waar95
bij de benzine-auto zijn hogere snelheid niet kon benutten.
De Eerste Wereldoorlog onderbrak deze ontwikkeling ten gunste van de
benzine-auto, maar toen de Berlijnse post in 1924 besloot, tot een 'Vollverkraftung des Ortsdienstes' over te gaan, werden in anderhalf jaar tijd 360 nieuwe elektrische tweetonners in gebruik genomen. 96 Halverwege de jaren dertig

91 Jul. Ktister (red.), Automobil-Kalender und Handbuch der Automobilen-lndustrie fur
190511906 (Berlin, z.j .3) 250.
92 'Electric mail wagon in London ', The horseless age, Vol. 3 nr. l (april 1898) 6. De wagen
werd gereden door de London Electrical Cab Company onder een contract met de Londense posterijen. De dienst kon na twee maanden bogen op 'excellent records' en bleek bij de zes dagelijkse
ritten tussen het General Post-Office en het Paddington Office gemidde ld negen minuten sneller
per rit dan het transport per paard.
93 Dejiets nr 372 (11 mei 1904) 18 en nr. 393 (5 oktober 1904) 17. Door de vervanging nam
de snelheid toe van 12 tot 30 km/h. Het waren voertuigen van het merk Milde, gekozen na een
vergelijking meteen Peugeot met benzinemotor (Pierre Souvestre, Histoire de I 'automobile (Paris,
1907) 633).
94 Hubrig, Das Elektrofahrzeug im Dienste der Deutschen Reichspost, seine verkehrs- und
volkswirtschaftliche Bedeutung (Berlin, 1935) (Sonderabdruck aus dem Archiv ftir Post und Telegraphie, Nr. 5, Jahrgang 1935) 2.
95 Huber, o.c., 3. Bij een vergelijkingsproef begin jaren dertig bl eek de elektro-postauto 2,5 %
sneller dan de benzine-versie.
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omvatte het Berlijnse postvoertuigpark 1300 voertuigen, waarvan 724 elektrisch en 395 met benzinemotor. De aanwezigheid van belangrijke elektrovloten in elf andere Duitse steden was voor Ministerialrat Huber een voldoende
reden, om voor een 'Zusammengehen von Staat, Elektrizitatswerken, Elektrofahrzeug- und Akkumulatorenindustrie' te pleiten ten behoeve van een
'umfangreiche Werbung zur Einftihrung des Elektrowagens' .97 In 1931 waren
er in Duitsland 20.000 elektrische voertuigen geregistreerd, waarvan 10.000
in het openbaar vervoer. Bijna 8000 waren geschikt voor het vervoer van een
lading tot twee ton, vijfhonderd konden vijf ton of meer vervoeren. 98
Wie nu op grond van het bovenstaande zou concluderen, dat tegen 1914 het
paard definitief uit zijn hoofdrol in het transport verdreven was, maakt een
ernstige historische fout. In heel Engeland bij voorbeeld werden nog in 1911
ruim drie miljoen paarden geteld. Dat waren er weliswaar een kwart miljoen
minder dan in het absolute topjaar 1901, maar het aantal 'private or pleasure
horses ' was in dezelfde periode slechts met ruim 60.000 gedaald (van
600.000 naar 537.000). 99 Het aantal reguliere paarden in het leger nam van
15.000 in de jaren tachtig van de vorige eeuw toe tot een piek van 25.000 in
1914, totdat in augustus van dat jaar, bij het uitbreken van de wereldoorlog,
100
militaire aankopers hun bestand in twaalf dagen met 140.000 aanvulden.
In de Verenigde Staten werden in 1919 ruim achttien miljoen paarden geteld,
een kleine 400.000 minder dan twintig jaar eerder. In Duitsland, met een verrassend hoog aantal paarden in 1913 (3,8 miljoen), en in Frankrijk groeiden
101
de paardenbestanden zelfs.
De oorzaken van deze schijnbare tegenspraak

96 Een belangrijk dee! van die vloot was afkomstig van Hansa-Lloyd. 'Weshalb keine elektrischen Wagen?', 7-8.
97 Huber, o.c., 12.
98 Olaf von Fersen, Ein Jahrhundert Automobiltechniek. Nutifahrzeuge (Dtisseldorf, 1987) 27.
99 Keith Chivers, 'The supply of horses in Great Britain in the nineteenth century', in: Thompson
(red), Horses in European economic history. A preliminary canter (Reading, 1983) 31-49, hier:
33. 'absolute topjaar': T.C. Barker, 'The delayed decline of the horse in the twentieth century',
in: lb., 101-112, hier: 102. Zie voor een statistiek voor 1895 en 1896, onderverdeeld naar de
verschillende geografische delen van Groot-Brittanie: 'Our horse population', in: The automotive
and horseless vehicle journal (december 1896) 107.
100 F.M.L. Thompson, 'Horses and hay in Britain 1830- 1918 ', in: Thompson, Horses, 50-72,
hier: 53.
10 I Barker, ib, 106-107, 110-111. Het Franse bestand nam toe van 1, 136 miljoen in 1891 tot een
maximum van 1,357 miljoen in 1914, bleef vervolgens nagenoeg constant tot het midden van de
jaren twintig, om in 1934 pas tot I, 118 miljoen gedaald te zijn. De Duitse paardenstapel bereikte
zijn maximum in 1926 (3,916 miljoen), maar bedroeg nog 3,023 miljoen in 1939. Volgens C. Col-
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zijn complex en nog niet goed onderzocht. Voor een verklaring moet op de
eerste plaats een onderscheid gemaakt worden tussen de stad en het platteland.
Voor de (grote) stad geldt in elk geval, dat het paard daar verdrongen werd
door mechanische tractie, waar een gecentraliseerde vloot de mogelijkheid
daartoe bood, zoals bij de taxi, de posterijen en de brandweer. De elektrotractie
had hierin een belangrijk aandeel. Dat betekende overigens niet, dat het
paardenbestand in de steden afnam: hoewel de taxi en vooral de bus in de
Engelse steden na de eeuwwisseling in minder dan een decennium werden
102
gemechaniseerd, bleef het aantal paarden nagenoeg constant.
Waar het hoofdstedelijk bestand wel afnam, vond tegelijkertijd een verschuiving naar de kleine provinciesteden plaats. In Parijs nam het aantal paarden
tussen 1899 en 1913 af van 12.845 naar 4524, een trend die ook in andere grote
Franse steden waarneembaar was, zij het minder rigoureus . In de steden tot
I 0.000 inwoners echter groeide in dezelfde periode het paardenbestand, van
103
in totaal I, 125 naar 1,287miljoen De cijfers geven geen rechtstreeks inzicht
in de paardevervanging bij het particuliere vervoer, maar stellig is het aandeel
van de fiets in de vervangingsoperatie te verwaarlozen geweest, al werd zij
aanvankelijk door sommige paardefokkers we! al s de hoofdschuldige
104
aangewezen. Wei speelde de motorfiets hier een niet te verwaarlozen rol ,
105
ook in Nederland. Tot halverwege het eerste decennium van deze eeuw nam
dit vervoermiddel in veel Europese landen zelfs het grootste aandeel in het
.
bestan d in.
. 106
motorvoertmgen

son, Transports & tarifs (Paris, 1890) 206, lag echter in Frankrijk het aantal paarden en muildieren veel hoger (hij geeft voor 1888 een bestand van 3,3 miljoen, waarvan 2,9 miljoen in de
landbouw werkzaam). In 'Het paard en de automobiel ', De auto ( l 914) 677 wordt verwezen naar
Franse statistieken, die de getallen van Barker ondersteunen.
102 T.C. Barker, 'Delayed decline' , I 08 en 112.
103 'Het paard en de automobiel', De auto (1914) 677. Deze getallen werden door De auto aangehaald als een bewijs, dat 'de automobiel (... ) geen afbreuk (heeft) gedaan aan de dierlijke tractie'.
104 Barker, ib., 106.
I05 In Engel and waren in 1910/191 1 ruim 156 000 motorvoertuigen geregistreerd, waarvan bijna
49 000 motorfietsen. De rest werd verdeeld tussen gemotoriseerde taxi 's ('hackney motors ', bijna
32 000) en motorvoertuigen met meer dan twee wielen (bijna 76 000). F.M.L. Thompson, 'Nineteenth-century horse sense', The economic history review, Vol. 29 (1976) 60-81 , hier: 74. In
Amsterdam werden in 1912 240 particuliere auto 's, 50 taxi ' s en 178 motorfietsen geteld. Yoor
Den Haag waren deze cijfers respectievelijk: 298, 55 en 136 en voor Rotterdam: 110, 12 en 102.
Algemeen Handelsblad(?)(mei 1912) (moeilijk te identificeren kranteknipsel in Collectie Hartkamp, Gemeente-archief Amsterdam, port. 44, map I, blad 381 ).
106 Frankrijk bezat in 1903 een motorvoertuigpark, dat uit 19 886 auto 's en 19 816 motorfietsen
bestond. Duitsland lag in ditopzicht achter: daar waren in 1908 slechts 14 671 auto ' s ingeschreven
en 19 573 motorfietsen. Yerder waren er 1778 vrachtvoertuigen. Barker, 'Spread of motor vehi-
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In Amerika, waar vanaf 1907 de voertuigregistraties die van de Europese
landen begonnen te overvleugelen en waar rond dezelfde tijd het platteland
het grootste aandeel in de nation ale automarkt verkreeg, 107 groeide de motorvoertuigindustrie tussen 1904 en 1909 meer dan zevenvoudig (gerekend naar
de produktwaarde) of meer dan vijfvoudig (gerekend naar het aantal werknemers). In dat laatste jaar was er in de 735 ondernemingen op het gebied van
de autoproduktie bijna 175 miljoen dollar ge"investeerd en waren er meer dan
85.000 werknemers in de auto-industrie actief. Daartegenover stond een bestand aan 5.492 koetsenbouwers (inclusieftoeleveranciers), met bijnadezelfde
kapitalisatie en bijna evenveel werknemers. De produktwaarde bedroeg met
108
bijna 160 miljoen dollar slechts 64% van die van de auto-industrie. Roewe!
het nationale paardenbestand tussen 1900 en 1920 zoals gezegd nauwelijks
veranderde, nam het aantal stadspaarden ('horses not on farms') drastisch af:
109
van 2,873 miljoen naar 787 .000.
De belangrijkste oorzaken van de 'paardenparadox' moeten in de ontwikkelingen in het vrachtverkeer en in de landbouw worden gezocht. Terwijl bij een
verkeerstelling in 1913 in Londen nog slechts 6% van het personenvervoer
door paarden getrokken bleek, bedroeg het percentage voor het goederenvervoer nog 88%. 110 Nog in 1919 was 77% van het goederenvervoer in de Londense agglomeratie van paardentractie voorzien, terwijl 98% vanhet personenvervoer inmiddels gemotoriseerd was. Pas in 1939 waren er in Engeland een
half miljoen vrachtauto's, evenveel als het aantal door paarden getrokken kar11 1
ren en wagens in de jaren tachtig van de vorige eeuw .
112
De rol van de landbouw bij de paardenvervanging is nog gecompliceerder.
De gemotoriseerde landbouwtrekker maakte pas in 1950 een kwart van het totale
Europese trekvermogen uit: deze trekker lijkt aanvankelijk eerder de agrarische
stoommachine dan het paard vervangen te hebben. Tot het midden van de jaren

cles', 155.
I 07 Barker, 'Spread of motor vehicles', 156. Aandeel platteland: Flink, Automobile age, 24. Zie
voor de autoproduktie en de autoregistratie in Amerika tussen 1900 en 1914 oak: Gilbert en Samuels, Taxicab, 33. Zie echter over de geringe betrouwbaarheid van de Amerikaanse cijfers, die
aanleiding geeft tot een overschatting van het motorvoertuigpark: James J. Flink, America adopts
the automobile (Cambridge, Mass./London, 1970) 56 e.v.
108 Flink, America adopts the automobile, 54-55.
109 Barker, 'Delayed decline', 106.
110 M.J. Freeman, D.H. Aldcroft, Transport in Victorian Britain (Manchester/New York, 1988)
163.
111 Thompson, ' Horse sense', 63-64.
112 Zie voor het volgende vooral: E.J.T. Collins, 'The farm horse economy of England and Wales
in the early tractor age 1900-40' , in: F.M.L. Thompson, Horses, 73-100.
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van de jaren dertig was immers een directe vervanging van de paardetractie
door de Jandbouwtrekker ongebruikelijk: de laatste werd eenvoudig voor aanvullende werkzaamheden gebruikt, zoals de produktie op een grotere schaal
tegen hogere kosten, gekoppeld aan de toepassing van kunstmest. Daardoor
nam het paardenbestand tussen 1900 en 1921 nauwelijks af en de neergaande
lijn daarna moet voor een belangrijk dee) worden toegeschreven aan een andere wijze van Jandgebruik, aan schaaleffecten ten gevolge van veranderingen
in de boerderijgrootte en aan het inzetten van andere paarderassen. Ook de
neergang van het 'stadspaard' is gedurende de jaren twintig en dertig waarschijnlijk verantwoordelijk geweest voor minstens I 0% van de afname van
het 'landbouwpaard'.
In de Verenigde Staten, waar de auto in agrarisch bezit de stool tot de doorbraak van de benzinetractie had gegeven, werden in 1920 250.000 gemotoriseerde Jandbouwtrekkers, 139.000 gemotoriseerde vrachtauto's en 2, 146 miljoen auto's als boereneigendom geregistreerd. Na 1920 nam het paardenbestand ook in de Jandbouw af tot 13,5 miljoen in 1930, 10 miljoen in 1940 en
uiteindelijk 2,2 miljoen in 1969.
Al met al kan worden gesteld, dat het vrachtverkeer en de Jandbouw tot aan
de Tweede Wereldoorlog als een belangrijke buffer hebben gefungeerd voor
de paardenvervanging, die gedurende de eerste vijftien jaar van deze eeuw in
het personenvervoer in de grote steden plaatsvond. Hoe meer echter de mechanisering in het vervoer doordrong, des te meer nam de snelheid en de vervoerscapaciteit ervan toe.
Volgens een schatting uit 1944 beliep het totaal aantal automerken ter wereld, hoe klein ook, tussen 1896 en I 939 geproduceerd, 4250. Daarvan waren 180 merken stoomauto's, waarvan 30 in de VS. Het aantal elektro-automerken zou volgens deze telling 565 hebben bedragen, waarvan 500 in de
113
VS . Terwijl de Verenigde Staten in 1914 40.000 elektrovoertuigen telde,
reden er in Duitsland 1700 (waaronder 862 personenauto's, 554 bedrijfswagens en 275 driewielers, de laatste vooral bij de posterijen). Frankrijk komt
op de derde plaats met 318 elektrovoertuigen, gevolgd door Zwitserland
(200). Onderaan staat, samen met Roemenie, Belgie, met een elektrovoer-

113 Lord Montagu of Beaulieu en Anthony Bird, Steam cars I 770 -1970 (London, 1971) 111.
Dit getal is zeker een onderschatting van de werkelijke aantallen, want alleen al in Duitsland hebben tussen 1899 en 1945 60 elektrovoertuigfabrikanten bestaan. Thomas Koppen, Ferdinand Porsche, Ludwig Lohner und Emil Jellinek - fruhe Jnnovatoren im Elektromobilbau; eine Falstudie
i.iber eine gescheiterte Innovation (Magisterarbeit TU Berlin, 1987) 2.
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tuig. Verrassend genoeg staat Nederland na Zwitserland op de lijst, met 115
voertuigen: 70 personenauto's, 38 bedrijfswagens en 7 driewielers. 114

5. De verbreiding van de elektrische auto in Nederland
Voor de invoering van de auto was in Nederland de vervoersbehoefte sterk
toegenomen. Om bij voorbeeld aan de toenemende vraag naar rijtuigen tegemoet te komen werden nieuwe rijtuigfabrieken opgericht, zoals die van de
Gebr. Spijker in Amsterdam (1882) en B. Veth in Arnhem (1884) en groeiden bestaande ambachtelijke bedrijven uit tot rijtuigfabrieken, zoals M.L.
Hermans in Den Haag, B.T. van Rijswijk in Voorburg, Gebr. H. en F. Kim115
man in Haarlem en Th. Egbers in Nijmegen. De safety bike (1885) werd
ontvangen als een welkome nieuwe vinding waarmee personen zich over
11 6
korte afstanden snel konden verplaatsen.
In 1890 kostte een fiets gemiddeld nog ruim 250 gulden, tien jaar later was
de prijs hiervan gezakt tot 125 gulden . 117 De verbreiding van de fiets verliep
van 1 op de 53 inwoners in 1899, 1 op 13 in 1908 tot I op 10 in 1912. 11 8 Dat
de fiets aan een sterke behoefte tegemoet kwam, blijkt onder meer uit de geografische verspreiding hiervan . De grootste verbreiding, in verhouding tot de
bevolkingsomvang, lag in de dunbevolkte provincies, waaronder Groningen,
Friesland en Drenthe. 119 Het aantal fietsen dat door winkeliers voor transportdoeleinden werd gebruikt, steeg van 4.611in1899 tot 17.583 in 1908. 120

114 AAZ (1915) nr. 39, 12. De lijst is niet compleet, want Engeland ontbreekt
115 H.B. Vos, Rijtuigen (Bussum, 1961) 38 .
116 H. Baudet, Een vertrouwde wereld, 100 jaar innovatie in Nederland (Amsterdam, 1986) 15.
117 De gemiddelde aanschafprijs van een fiets is afgeleid van de advertenties die in het weekblad
De kampioen werden geplaatst.
118 'Aantal rijwielen in Nederland', De kampioen (1911) 644. Zie voor de verbreiding van de
fiets ook: M .F.A. Linders-Rooijendijk, Gebaande wegen voor mobiliteit en vrijetijdsbesteding.
De ANWB als vrijwillige associatie 1883- 1937 (Heeswijk, 1989) (Diss).
119 'Aantal rijwielen in Nederland', De verbreiding van het aantal fietsen naar het aantal inwonders perprovincie was in 1908: Groningen 1:8, Drenthe 1:9, Zeeland 1:9, Friesland 1:9, Gelderland
1 :11, Utrecht I: 12, Overijsel 1: 12, Noor-Brabant 1: 14, Noord-Holland 1:17, Limburg 1:18 en
Zuid-Holland I: 19. De volgorde in omvang (in absolute getallen) van de bevolking was: Drenthe,
Zeeland, Utrecht, Groningen, Limburg, Friesland, Overijsel, Noord-Brabant, Gelderland, NoordHolland en Zuid-Holland.
120 lb., 643-644. Het totale aantal fietsen , uitgezonderd de tandems en transportfietsen, steeg in
dezelfde periode, van 94 370 in 1899 tot 435 100 in 1908, met ruim 375 procent.
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Terwijl in Duitsland en Frankrijk al tien jaar eerder auto's op de weg verschenen, werd de eerste auto in Nederland door A. Zimmermans in mei 1896
ingevoerd. Na hem volgden andere particulieren die op eigen initiatief aan
12 1
een gemotoriseerd voertuig trachtten te komen . M.W. Aertnijs begon in
1897 als eerste met de import van auto's en behoorde tot 1905 tot de belang122
rijkste importeurs van Nederland. Behalve de merken Benz en Mors voerde
hij in 1899 ook elektrisch aangedreven auto's van de Franse firma Bouquet,
Garcin & Schivre (B.G.S.) in. Volgens Aertnijs waren deze wagens ' ideaal
voor de kalme toerist die niet van ingewikkelde mechanica hield en met een
kalme gang zonder gedruis wilde rijden.' 123 De B.G.S. kon gedurende tien uur
124
achtereen rijden en bereikte dan een actieradius van 90 kilometer. Een jaar
later was de import van dit merk overgegaan naar de N.V. Algemeene Nederlandsche Autocar Maatschappij (ANAM). 125 In het voorjaar van 1900 nam
deze firma met twee elektro-auto's dee] aan de tentoonstelling van de RAI in
Amsterdam. Zij ging in 1905 failliet. Gedurende de tijd waarin M.W . Aertnijs
en de ANAM de import van de B.G.S. verzorgden, werden hiervan slechts
126
enkele auto's in Nederland afgezet.
Behalve bij het luxe rijtuig, werden rond 1900 in Nederland ook initiatieven
ondernomen tot vervanging van huurrijtuigen en bedrijfswagens door auto's.
De eerste initiatieven tot vervanging van paard en wagen vonden plaats met

121 J. van Groningen, The first dutch motori st (Typografie, z. p. 1958).
122 M.W. Aertnijs, Hoe de auto in ons landkwam (Amsterdam, 1948); V. van derVinne, 'M.W.
Aertnijs, autopionierin Nijmegen' , Nijmeegs katern nr. 3 (Nijmegen, 1994). De firm a van Aertnijs
werd in 1900 omgezet in een Naamloze Vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van
fl 00.000,- dat in zijn geheel werd vo lgestort. Nederlandsche Staatscourant (1900) nr. 205 (3 september 1900).
123 De kampioen (1899) 298.
124 'Opkomst der zelfbewegers-Industrie in Nederland' Tijdschrift der Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid ( 1900) 150-151 .
125 Deze firma was in datjaar met een maatschappelijk kapitaal van f I 00.000,- opgericht, waarvan f52.000,- was volgestort. Behalve het merk B.G .S. voerde de maatschappij ook auto's in van
het merk Del aha ye. Staatscourant ( 1899) nr. 103 (3 mei 1899); De kampioen ( 1900) 265-266.
126 M.W. Aertnijs verkocht vermoedelijk niet meerdan twee wagens van het merk B.G.S. In 1900
bezat W.B. Liefland, directeur van de maatschappij , een vergunning (nummer 128) voor het berijden van de Rijkswegen met een elektrisch aanged reven auto. Daarnaast stonden op naam van
de firma nog eens drie auto's geregistreerd, met nummer 133, 140 en 158(nummer158 was vermoedelijk een Delahaye). Twee jaar later stond een elektromobiel met nummer 140 geregistreerd
op naam van de firma Verwey en Lugard ' s Automobiel Maatschappij. In 1905 werd de N.V . Algemeene Nederlandsche Autocar Maatschappij ge liquideerd en werden uit de inboedel nog drie
nieuwe elektromobielen aangeboden. De kampioen (1900) 808-810; De fiets (1900) nr, 165 (14
maart 1900) 20; lb. (1900) nr. 171 (4 juli 1900) 12-13 ; De auto ( 1905) 244 en 246.
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benzine-auto's. In de zomer van 1899 stelden vier importeurs auto's ter beschikking aan het Departement van Waterstaat om hiermee in Den Haag en
omstreken brievenbussen te legen. De proeven werden genomen op initiatief
van het Ministerie, maar uiteindelijk zag het van de aanschaf van deze voertuigen af. 127 Na het verrijden van de wegwedstrijd van Parijs-Amsterdam-Parijs legden verscheidene Nederlandse ondernemingen zich toe op het ontwikkelen en fabriceren van auto's. De bekendste, de N.V. Industrieele Maatschappij
'Trompenburg' van de gebroeders Spijker en de N.V. Machine-, Rijwiel- en Au128
tomobielfabriek 'Simplex', fabriceerden auto's met verbrandingsmotoren.
Elektrisch aangedreven auto's werden ontwikkeld door de Nederlandsche Metaalwarenfabriek en de N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Mechanische Vervoermiddelen 'Holland' .
In januari 1899 vroegen de directeur van de Nederlandsche Metaalwarenfabriek J.W. Scholte, A.W. Scholte (elektrotechnicus) en P.J. Neyt (oud bouwen werktuigkundige) een concessie aan voor het opstellen van enkele elektrische laadstations. 129 De fabriek had het voornemen elektro-auto's te gaan exploiteren.1 30 In het voorjaar van 1899 werd aan de Plantagekerklaan in Amsterdam de eerste voltooid. Met uitzondering van de gesloten accu, die van
131
Fulmen was, waren alle onderdelen in de eigen fabriek gemaakt.
De auto was ontworpen door A. W. Scholte. Het vermogen van het voertuig
bedroeg 3 pk en de wagen haalde vol gens de fabriek een snelheid van 30 a40
km per uur, maar aanbevolen werd te rijden met een snelheid van ongeveer 10
a 20 km per uur. Rijden met hoge snelheden was volgens de fabriek niet de
bedoeling van het automobilisme, en 'ten onrechte had men er in Frankrijk
een sportzaak van gemaakt'. De auto's van de Metaalwarenfabriek waren be-

127 De ingenieur (1899) nr. 4 (28 februari 1899) 43; Gedenkboek van het 25-jarig bestaan der
Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club (Haarlem, 1923) 22.
128 De N .V. Rijtuigfabriek voorheen Gebr. Spijker bes loot in 1898 de produktie met die van auto ' s
uitte breiden. Daartoe werd een nieuwe firma opgericht: deN .V. Industrieele Maatschappij 'Trompenburg '. Zie voor een uitgebreide beschrijving van de geschiedenis van 'Trompenburg': H.A.M.
van Asten, 'De Spyker van de weg gereden. Trompenburg, een Nederlandse Automobielindustrie',
Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek XXXlll (1971) 67-118. De N.V. Simplex Rijwielfabriek ontwikkelde in 1898 haareerste auto. De kampioen (1899) 296 en 343.
129 Provinciale Gelderlandsche en Nijmeegsche Courant (7 januari 1899).
130 Over de mogelijkheden tot het exploiteren van elektrisch aangedreven auto ' s had een jaar
eerder een artikel gestaan in De ingenieur. In dit artikel werden, aan de hand van buitenlandse
ervaringen, de kosten vergeleken tussen een door paarden getrokken en een elektrisch aangedreven
rijtuig. Hieruit bleek dat de kosten van de laatste lager waren. De ingenieur (1898) nr. 13 414.
131 De kampioen (1899) 534; ' De eerste Nederlandsche electromobiel', De natuur (1899) 206210; De kampioen (1899) 578.
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doeld om 'in de plaats te treden' van de rijtuigen met paarden. In deze functie
waren zij bedoeld als elektrotaxi in de grote steden en voor het individuele
gebruik door de plaatselijke arts, het hotel en het winkelbedrijf. Tevens konden
zij dienst doen als postwagen en als omnibus naar die plaatsen die niet bereikbaar waren via het spoorwegnet. Om deze reden liet de firma de wagen beproeven door ambtenaren van de Posterijen en men hoopte dat na enige tijd
de post van Amsterdam naar Rotterdam per elektro-auto vervoerd zou wor132
d en.
De auto van Scholte kon ruim vijfuren rijden, alvorens de accu's bijgeladen
moesten worden. Men kon, aldus de fabriek, gemakkelijk van Amsterdam naar
Den Haag of Rotterdam en weer terug rijden, zonder onderweg te hoeven
laden. 133 De carrosserie, die plaats bood aan twee personen, werd geleverd
door Fa. H.J. Overmeyer & Zn, een fabrikant van koetswerken te Amsterdam,
en was voorzien van elektrische verlichting. 134 Uiterlijk leek de wagen sterk
op de Amerikaanse Columbia. De Nederlandsche Metaalwarenfabriek werd
aan het eind van 1902 geliquideerd. In de boedel werd een elektrisch rijtuig
voor twee of vier personen aangeboden. Deze wagen kon in drie versnellingen
135
zowel vooruit als achteruit rijden .
De Naamloze Vennootschap de Maatschappij tot Exploitatie van Mechanische Vervoermiddelen 'Holland' werd in 1899 in Amsterdam opgericht. Het
maatschappelijk kapitaal van de firma bedroeg een miljoen gulden, na de fabrikanten van Spijker en Simplex het hoogste van de ondernemingen die actief
. de vervaarct1gmg
• . van auto ,s. 136
waren rn

132 De kampioen (1899) 546; lb. (1899) 578; 'De eerste Nederlandsche electromobiel', 210.
133 lb. , 578.
134 'De eerste Nederlandsche electromobiel', 209; J. Lammerse, Autodesign in Nederland (Zwolle, 1993) 54.
135 De kampioen (1902) nr. 45 (7 november 1902).
136 Bij de oprichting werd f 375.000 volgestort. De niet geplaatste aandelen moesten binnen de
termijn van lien jaar volgestort worden. Tot directeur van deze maatschappij werd A. de Leur benoemd. Staatscourant (1899) nr. 135 (11en12juni 1899) Het maatschappelijk kapitaal van de
N.V. lndustrieele Maatschappij 'Trompenburg' bedroeg f 700.000 waarvan f 500.000 werd geplaatst. Daarnaast sloot de firma een hypothecaire obligatielening after waarde van f 400.000.
Met dit kapitaal werd onder meer de bouw van een nieuw fabriekspand bekostigd. Staatscourant
(1899) nr. 290 (11 en 12 december 1899). Het maatschappelijk kapitaal van de N.V. Machine-,
Rijwiel- en Automobielfabriek Simplex bedroeg f 1.000.000 waarvan f 725.000 werd geplaatst.
Daarnaast sloot de firma, net als de firma 'Trompenburg', een hypothecaire lening after waarde
van f 500.000. De kampioen (1899) 296 en 343; Staatscourant (1899) nr. 133 (9 juni 1899); De
kampioen (1899) 471 en 472; lb. (1903) 36.
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De firma had het voornemen auto's te maken die bestemd waren voor het
vervoer van zowel personen als goederen en wilde zich voorlopig beperken
tot de exploitatie van haar voertuigen in de bebouwde kom van Amsterdam
en Den Haag. In een later stadium wilde zij haar activiteiten ook tot andere
steden uitbreiden en deze steden onderling met haar voertuigen verbinden. 137
De Maatschappij Holland fabriceerde zelf geen elektrisch aangedreven auto's,
maar Iiet deze door de firma Groeneveld & van de Poll construeren. 138 Omdat
de firma meer auto's in gebruik wilde nemen,wilde zij ook een centraal laadstation bouwen. Maar voordat men hiertoe over ging, wi Ide zij eerst met enkele
auto's proefritten rijden. Daarom werden bij de oprichting reeds twee voertuigen besteld bij Groeneveld & van de Poll. 139
De verwachtingen waren hooggespannen. Nadat in 1899 vier belangrijke
importeurs auto's ter beschikking hadden gesteld aan het Departement van
Waterstaat, kreeg de Maatschappij Holland in 1900 de opdracht tien auto's ter
beschikking te stellen aan de Amsterdamse Posterijen. Dit was een gouden
kans omdat wanneer de proef succesvol verliep en de Amsterdamse Gemeenteraad tot de aanschaf van de voertuigen besloot, dit het automobilisme in het
algemeen en de verbreiding van elektro-auto' sin het bijzonder een belangrijke
stimulans zou kunnen geven. In augustus 1900 werden de eerste zeven elek140
tro-auto's in gebruik genomen, later volgden er nog eens drie. In eerste
instantie leegde men met de auto's alleen brievenbussen, maar men wilde de
proef verder uitbreiden door ook de dilligences, die de postbodes naar hun
wijken brachten, en de wagens van de postpakketdienst te vervangen. 141
Maar de postwagens konden deze verwachtingen niet waarmaken en gaven
142
veel storingen te zien. De auto's hadden problemen wanneer ze over een
brug moesten rijden en de accu's waren te snel leeg. Soms moesten drie tot
vier keer per dag gewone rijtuigen de post van een van de auto's overnemen
143
omdat deze met problemen stil stond. Het B & W van Amsterdam nam

137 De ingenieur nr. 18 (1899) 224; De kampioen (l 899) 458.
138 Defiets (1901) nr. 203 (13 februari 1901) 18.
139 De kampioen (1899) 467.
140 De Tijd (26 augustus 1900); De kampioen (1901) 135.
141 De Tijd (13 januari 1901 ). In een paging oak auto's aan het Departement van Waterstaat te
leveren reed een vertegenwoordiger van de fabriek met een auto van Amsterdam naar Den Haag
om zijn voertuig aan Minister Lely te demonstreren. 'De electrische post', Defiets (1900) nr. 182
(19 september 1900) 25.
142 De Tijd (20 oktober 1900); De kampioen (1900) 944.
143 'Post-automobielen', Defiets (1900) nr. 186 (17 oktober 1900) 10; 'De electromobielen van
de Maatschappij Holland', ib. (1901) nr. 203 (13 februari 1901) I.
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maatregelen ten gunste van de elektro-auto's. Geasfalteerde wegen die door
particuliere automobilisten niet bereden mochten worden, waren voor de postwagens wel toegankelijk. Van de Gemeentelijke Politieverordeningen werd
144
geschreven dat deze de elektro-auto' s bevoorrechtten. In februari 1901 we rd
de proef met de postwagens gestaakt en werden de tien wagens buiten bedrijf
gesteld. Nadien werd een arbitragecommissie ingesteld om het geschil tussen
de Transport-Maatschappij Holland en de leverancier te onderzoeken. A. de
Leur, directeur van de maatschappij, liet zich geenzins door de gang van zaken
afschrikken en had inmiddels vier nieuwe wagens in de werkplaats van de
145
firma in aanmaak.
Volgens het blad De fiets had het initiatief weinig goeds verricht voor het
automobilisme in Nederland. Omdat de elektro-auto's van zo'n slechte kwaliteit waren, werden de storingen herhaaldelijk in de kranten gemeld. Daarbij
werd vaak gesproken van Postautomobielen in plaats van Post-elektromobielen. Men schreef dat de handel in Amsterdam door deze aangelegenheid werd
geschaad, omdat de gemotoriseerde voertuigen onterecht in een negatief daglicht kwamen te staan. De Leur werd verweten dat hij de buitenkans van een
contract van de Posterijen had verspeeld en hiermee ook de kansen van andere
importeurs van auto's had geschaad. Hij had zijn elektrische auto's eerst uitgebreid moeten testen, voordat hij het contract zou hebben aanvaard. En in het
belang van zijn aandeelhouders had hij eerst een wagen op de weg moeten
brengen en deze vervolgens uitgebreid moeten testen voordat hij tien auto's
Iiet fabriceren die achteraf niet bleken te deugen en die later afgeschreven
moesten worden. Bovenal werd hem verweten dat hij beter elektro-auto's uit
het buitenland had kunnen aanschaffen die daar reeds bewezen hadden goed
te voldoen. Maar omdat de maatschappij bij de aankoop f 2.000 per rijtuig
wilde besparen, had men eigen auto's ontwikkeld en in dienst genomen. 146
Ruim een jaar na het experiment met de postwagens werd een elektrisch
aangedreven brandweerwagen in Amsterdam in dienst genomen. Het Amsterdamse korps was het eerste in Nederland dat eind 1902 een gemotoriseerd
voertuig in gebruik nam. Het was een groot voertuig waarmee vijf manschappen en blusmaterialen vervoerd konden worden. Voordat het Amsterdamse
korps tot de aanstelling overging, was hoofdbrandmeerster J. Lodewijks persoonlijk in Hannover gaan kijken, waar een soortgelijk voertuig dienst deed.

144 'De electromobielen van de Maatschappij Holland ', 8; 'Post-automobielen ', 8, 10.
145 'De electrische postautomobielen te Amsterdam ', De kampioen ( 190 I) 135-136.
146 ' De electrische postkarren', De fiers (1901) nr. 203 (13 februari 1901) 1-2; ' De electromobielen van de Maatschappij Holland ', 18 en 20.
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Bij zijn terugkomst in Amsterdam kon hij vervolgens zijn collega's instrueren
in de omgang met de wagen. De brandweerwagen werd door twee elektromotoren aangedreven en bereikte een maximumsnelheid van 18 km per uur en
kon een afstand van 35 km afleggen. Op 15 oktober van dat jaar werd de
brandweerwagen bij de kazerne aan de Hobbemakade in dienst genomen. 147
In de periode 1899 tot en met 1902, waarin een aantal initiatieven voor de
introductie van de elektrische auto in het individuele personenvervoer en het
vrachtvervoer plaatsvonden, vond geen doorbraak plaats en was de introduktie van de elektrische auto min of meer mislukt. Na I 905 ontstond hernieuwde belangstelling van de kant van de importeurs voor elektro-auto's.
Op een uitzondering na waren de meeste initiatieven van na 1905 van
slechts geringe invloed. Importeur C. Houttuin uit Arnhem exposeerde in
1905 een elektro-auto van het merk Gallia op de tentoonstelling van de RAI
in Amsterdam. De carrosserie van deze auto, een 3/4 landaulette, gebouwd
148
door de Franse carrossier Millon-Guiet, oogstte zeer veel bewondering.
De Haagse firma Auto Palace leverde in 1907 de Mercedes Electrique en de
149
Mercedes Mixte, beide volgens het systeem van Lohner-Porsche.
Te
Scheveningen was de importfirma van C. van Cour gevestigd. Deze firma
vertegenwoordigde in 1907 de Accumulatoren- en Electromobielenfabriek
G. Hagen uit Kalk (Duitsland) en leverde een elektrisch aangedreven zie150
kenauto aan de gemeente Den Haag. Het merk 'Auto Mixte ' werd in 1910
door de weinig bekende importeur Richard Linn uit Renkum ge"lmporteerd.151 En in 1914 bracht de Amsterdamse firma Hanemann en Co. elektrisch aangedreven driewielers van het Duitse merk B.E.F. op de Nederlandse markt. Deze driewielers voor twee en vier personen werd ook als bestel152
wagen geleverd.

147 De Tijd (16 oktober 1902).
148 'Opening der Amsterdamsche Tentoonstelling.' De auto (1905) 157-159. In het commentaar
in De auto werd geschreven dat de wagen een maximumsnelheid had van 25 km/h en met deze
snelheid maximaal 80 km kon atleggen. Dit was volgens het tijdschrift ruim voldoende voor het
gebruik in de stad. De fiets sprak van een 'ideaalrijtuig' voor het gebruik in de stad, dat 'zeer comfortabel en eenvoudig te bedienen' was. 'De tiende tentoonstelling', De fie ts ( 1905) nr. 414 (I
maart 1905) 14.
149 De auto ( 1907) 35.
150 'Electromobiel-ziekenwagen', De auto (1907) 526. Volgens dit artikel reed een elektro-auto
geruisloos en zonder reuk of walm waardoor de elektro-auto de ideale auto voor het vervoer van
zieken was.
151 De kampioen (1910) 711.
152 'De B.E.F. electromobiel', De auto (1914) 702-704.
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Atbeelding 3. Advertentie van het Technisch Bureau 'Holland Automobile' in De
kampioen van 1907.

De verbreiding van de elektrische auto's in Nederland kreeg een grote stimulans met de oprichting van de firma Technisch Bureau ' Holland Automobile'. Henri Maurice Enthoven was als ingenieur werkzaam bij de Pletterij
v.h. LJ. Enthoven & Co. in Den Haag. In 1904 verliet hij deze firma en ves153
tigde hij zijn technisch bureau met garage en showroom in dezelfde stad.
Als beginnend ondernemer in de autobranche verwierf hij de importrechten
van de twee Franse merken Gladiator en Charron, Girador & Voigt. Tevens
importeerde hij auto's van het merk Krieger. In 1905 nam hij voor het eerst
154
dee) aan de tentoonstelling van de RAI in Amsterdam. Naast de verkoop
van luxe elektrisch aangedreven auto's bestemd voor de particuliere markt,
was hij ook actief in de verbreiding van elektrische auto's ter vervanging
van de huurrijtuigen en de door paarden getrokken (vracht)wagens. Aan de
geneeskundige dienst van Amsterdam leverde hij twee elektrische ziekenwagens, aan de Haagse reinigingsdienst een auto en hij leverde vrachtwa155
gens aan de firma Van Nelle in Rotterdam.

I 53 'Het twaalf en een half jarig bestaan van Holland-Automobile', De auto ( 1917) 20 I.
I 54 'De Amsterdamsche tentoonstelling van 1905', De auto ( 1905) 176.
155 'Het twaalf en een halfjarig bestaan van Holland-Automobile', 202.
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In 1908 gaf Enthoven met de Amsterdamsche Taxameter AutomobielenMaatschappij 'ATAX' mede de aanzet tot de oprichting van een groot taxibedrijf. De ATAX werd in samenwerking met de Amsterdamsche Rijtuig Maat156
schappij opgericht. De ARM was een maatschappij die in 1884 ontstond
door de overname van de Amsterdamsche Rijtuig Vereeniging (ARV) door
de drie jaar tevoren opgericht Rijtuig Maatschappij. De ARM groeide voorspoedig en bezat in 1910 620 paarden en 490 rijtuigen en karren, en 395 man
personeel. In Amsterdam lagen vijftien ARM-stallen en in Arnhem, Yelp,
Scheveningen, Zandvoort en Haarlem bevonden zich filialen. Voor het goederenvervoer lagen er bovendien stallen in Den Haag, Leiden en Utrecht. Op
een incidenteel geval na was toen de ARM-directie in 1908 een mechanisering
van haar vloot overwoog, de Amsterdamse taxi niet gemotoriseerd. 157
Zij liet zich door J.F. Friderichs, ingenieur en vertegenwoordiger van de
Duitse Accumulatoren-Fabrik AG (AFA), overtuigen van de noodzaak van
elektrische tractie. Een kostencalculatie, zwaar leunend op de ervaringen van
het elektrische taxibedrijf in Dlisseldorf, Hamburg, Bremen en Parijs, ondersteunde zijn advies. 158 De elektrische taxi werd beschouwd als het aangewezen
voertuig voor het stadsverkeer en was reeds rendabel bij een gemiddeld traject
van 50 kilometer, dat was ongeveer twee tot drie uur rijden per wagen per
159
dag. Bij een gemiddeld dagtraject van 55 kilometer per wagen was het ver160
wachte resultaat 5% dividend en bij 80 kilometer 15%.

156 Staatscourant (1909) nr. 197 (24 augustus 1909); ' Het twaalf en een half jarig bestaan van
Holland Automobile', 20 I. Voor uitgebreidde informatie over taxi's in Nederland: G.P.A. Mom,
'Affchen und Blockbandtaxen '. In: U. Kubisch , Taxi; das mobilste Gewerbe der Welt (Berlin
1993) 299-303.
157 'Het twaalf en een half jarig bestaan van Holland Automobile', 201; G. Meyloph en W. Bosch,
Honderdjaar handel inpaardenkracht (z.p., z.j.) 6-17; Amsterdamsche Rijtuigmaatschappij (herdenkingsbrochure dertigjarig bestaan) (Amsterdam, z.j.) [1911) 1; W. Schatents jr. , ' Aapjes en
taxi's ' . Ons amsterdam nr. 3 (1951) 82-85, hier 83.
158 'Aan den Raad van Beheer', Ongedateerd rapport, Archief van de ARM. In 1909 koos de
directie van de N.V. Haagsche Automobiel-Taxameter Onderneming 'HATO' juist voor benzine-auto's omdat deze vol gens een kostencalculatie veel voordeliger waren in de exploitatiekosten.
'N.V. Haagsche Automobielen Taxameter Onderneming HATO te vestigen te 's Gravenhage',
De auto (1909) 194; 'Haagsche Autom. Taxameter Onderneming', De fiets (1909) nr. 624 (10
maart 1909) 20, 22.
159 'Stoom apen', Defiets (1908) nr. 608 (18oktober1908) 12. De beperkte werkingsduur van
een lading van de accu's was vol gens het artikel van weinig invloed op hetgebruik. Onder gunstige
omstandigheden (goede wegen) kon met een lading 140 kilometer worden afgelegd, terwijl 80 a
100 kilometer als gemiddelde werd aangehouden. Dit was ruim voldoende voor de afstanden binnen Amsterdam en naar bij voorbeeld Zandvoort en Baarn, maarook voor kleine ritten naar buiten
de bebouwde kom bezat de auto voldoende capaciteit.
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In juni 1909 werden de eerste twaalf elektrische taxi 's in gebruik genomen.
De wagens werden geleverd door H.J. Enthoven, vertegenwoordiger van de
fabriek Namag, waar zij in Krieger- licentie werden gemaakt. 161 De ARM had
eerst nog geprobeerd ze van de Namag te huren , maar toen dat niet lukte kwam
men overeen dat de auto's na een jaar tegen 80% van de nieuwwaarde zouden
worden teruggekocht, wanneer ze niet voldeden. Het laden, buiten de auto in
een apart laadstation, en het onderhoud van de accu's gebeurde onder verantwoordelijkheid van de AFA. 162 In een eigen werkplaats, toch al ingericht voor
de produktie en het onderhoud van de paardekoetsen, vervaardigde men eigen
carrosserieen, ter vervanging van versleten exemplaren.
De auto's van de ATAX waren herkenbaar aan een karakteristieke reserveband, gemonteerd op het schutbord. De eerste taxi kreeg het toelatingsnummer
53, zodat mag worden aangenomen dater op dat moment nog 52 door paarden
getrokken huurrijtuigen door Amsterdam reden . 163 In 1911 waren 33 wagens
in gebruik, op een moment dat in Amsterdam 240 auto's en 172 motorfietsen
stonden ingeschreven. Het totale aantal elektro-auto's dat in datjaar in Neder164
land geregistreerd stond was 35 . Een jaar later we rd het maatschappelijk
kapitaal vergroot van f 125.000 tot f 625.000 en nam de vloot elektro-taxi's
sterk toe. 165 Tot aan het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog volgde een
uitbreiding tot 60 wagens, waarvan een deel tweedehands werd aangeschaft.
Behalve in Amsterdam, deden de elektrische taxi's ook di en st in Haarlem. Dit
gebeurde op verzoek van de toenmalige burgermeeester, Jhr. Boreel van
Hoogelanden. Daamee deden er in 1914 in totaal 67 ATAX'en dienst in Amsterdam en Haarlem. 166 In 1920 was het aantal taxi's tot 80 eenheden gegroeid
(exclusief 15 luxe huurauto 's). In de daarop volgende jaren nam de vloot de
elektrische taxi's af en half februari 1926 werden de laatste ATAX' en buiten
167
dienst gesteld.
160 'Stationerende auto's te Amsterdam', De auto (1908) 1320.
161 De meest uitgebreide beschrijving van deze auto' s is te vinden in: E. Schaefer, 'Modeme
Elektromobilconstruktionen', AAZ (1912) nr. 21 35-39; ib. nr. 22 37-40; ib. nr. 23 43-46.
162 'Contract tusschen de N. V. Amsterdamsche Taxameter Automobielen Maatschappij 'ATAX'
te Amsterdam( ... ) en de Accumulatoren-Fabrik A.G. te Berlijn (... )', Archief van de ARM.
163 Amstelodamum nr. 28 (l 941) 146.
164 G.P.A. Mom, 'Affchen und Blockbandtaxen', ib; Amsterdamsche Rijtuigmaatschappij. 3;
'Ned. Motor- en Rijwiel-Industrie ', De kampioen (1912) 653.
165 Staatscourant (l 912) nr. 37 ( 14 februari 1912).
166 'Een en ander over electromobielen', De auto (1914) 266; 'Van haverki st naar benzinetank.
Vijftigjaar ARM in Haarlem. Na het rijtuig de Buick', ib. (1961) 520-521.
167 In 1920 behoorden nog altijd 450 paarden en 275 koetsen tot het ARM-bestand. G.P.A. Mom,
'Affchen und Blockbandtaxen', 301.
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Atbeelding 4. Amsterdam, Damrak, hoek Dam, 1910: Een Namag-Lloyd met kenmerkend reservewiel op het schutbord, bestuurd door H.F. Koek van de ATAX.
(Fata: Historisch-topografische Atlas Gemeentearchie.f Amsterdam)
In 1912 werden voor het eerst benzinetaxi's in de vloot opgenomen. Oat
gebeurde door de overname van de Autovervoer Maatschappij Trompenburg, een dochterbedrijf van de Industrieele Maatschappij Trompenburg (fa168
brikant van Spyker), dat als concurrent van de ATAX was opgezet. Toen
in 1919 een andere Amsterdamse concurrent, de Taxi Automobiel Maatschappij, TAM, werd overgenomen, omvatte de taxivloot 40 benzine-auto's.
Halverwege de jaren twintig nam de ARM de firma Verweij en Lugard 's
Automobiel Maatschappij over, een importeur die over verschillende filialen
in Nederland en Nederlands-Indie beschikte. Daarmee breidde de ARM haar
activiteiten verder uit met de import van auto's en werd zij vertegenwoordi-

168 De N.V. Autovervoer Maatschappij Trompenburg werd in 19 11 opgericht. Na overname door
de ARM werd de maatschappij omgedoopt in Auto Exploitatie Maatschappij en voerde zij het
reparatiewerk voor Spyker-rijders uit. Ook de verzekeringsmaatschappijen lieten beschadigde
Spykers bij de AEM repareren. Staatscourant ( 1911) nr. 202 (29 augustus 191 I); G. Meyloph en
W. Bosch, ib., 301.
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ger van een groot aantal buitenlandse merken, waaronder Mathis, AustroDaimler, Minerva, Studebaker en Elitewagen. 169
Behalve de vloot auto-taxi's van de ATAX, reed er een kleinere vloot elektrisch aangedreven voertuigen bij de Amsterdamse brandweer. In 1909 beschikte dit korps over twaalf elektrisch aangedreven voertuigen en in 1914
170
over dertien. Het is opvallend dat in 1914 het merendeel van de 115 elektro-auto's in Amsterdam reed. De Delibrouwerij en de Amstelbrouwerij beschikten respectievelijk over twee en vijf elektrische vrachtwagens. Bij de
Geneeskundige Dienst reden de twee eerder genoemde ziekenwagens en bij
de reinigingsdienst was een veeg/sproeiwagen in gebruik. De Automobiel Exploitatie Maatschappij, AEM, een dochteronderneming van de ARM, beschikte over twee elektrisch aangedreven auto's. 171 Tot omstreeks 1905 werden in
Nederland slechts in beperkte mate elektrisch aangedreven auto's gelmporteerd en gefabriceerd. M.W. Aertnijs en de Algemeene Nederlandsche Autocar Maatschappij voerden waarschijnlijk niet meer dan vijf tot tien auto's in.
De Nederlandse Metaalwarenfabriek en de Maatschappij Holland fabriceerden ten hoogste vijftien auto's. Na 1908 neemt het aantal elektro-auto's gestaag toe, waarbij in de periode 1912 tot en met 1914 een grote expansie volgt.
Weliswaar neemt de ATAX het grootste deel van deze expansie voor haar
rekening, maar andere bedrijven en particulieren bezaten bijna de helft van het
elektro-autobestand. De verbreiding van de elektro-auto' s tussen 1909 en 1914
. a Is vo Igt: in
ver I1ep

169 L. Lauer, De Nederlandsche automobielhandel en zijn vertegenwoordigers. De Amsterdamsche Rijtuig-Maatschappij (z.p., z.j .).
170 De auto (I 909) 727-728; 'Een en ander over electromobielen ', ib. (I 914) 266. Dat de Amsterdamse brandweer kort voor de Eerste Wereldoorlog overging op de aanschaf van benzinewagens was volgens De auto niet omdat de elektrische wagens niet goed functioneerden , maar omdat
het korps ook in de omliggende dorpen ging assisteren. Daardoor werden de afstanden te groot.
Bij de Berlijnse brand weer werden om dezelfde reden de benzinewagens in dienst genomen. ' Motor-brandspuiten', ib. ( 1914) 297-298.
171 AAZ nr. 13 ( 1915) 12; 'Een en ander over electromobielen', 266.
172 Van Asten, De Spyker van de weg gereden, I 04; AAZ ( 1915) 12.
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1909

1910

1911

1912

1913

1914

15
1.547

29
2.002
1,4%

35
2.578
1,4%

37
3.251

82
4.113
2,1%

115
4.760
2,4%

1%

1, 1%

Alles wijst erop dat de cesuur tussen 1905 en 1908 lag. In de voorgaande
periode kregen de elektro-auto's nauwelijks voet aan de grond, in de latere
periode nam het aantal zowel in absolute aantallen als relatief (in verhouding tot het totaal aantal motorvoertuigen) steeds verder toe. In het zakelijk
segment realiseerde de elektro-auto met 16,5% het grootste marktaandeel.
Achtendertig van de naar schatting 230 vrachtwagens werden in 1914 elek. h aange d reven. 173
tnsc
Omdat de ontwikkeling van het automobilisme in nauwe samenhang staat
met maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen, is het goed om enkele
hiervan te bespreken om enige duidelijkheid te verkrijgen over de omstandigheden waaronder het automobilisme zich in Nederland ontwikkelde. Een
van de belangrijkste factoren in de verbreiding van de auto in Nederland tot
aan 1905 was de maatschappelijke en bestuurlijke acceptatie. De auto moest
een plaats op de weg veroveren. Lang niet alle weggebruikers waren enthousiast over de komst van het gemotoriseerde rijtuig. Met name koetsiers en
boeren gaven hier wel eens blijk van. Wanneer zij door een auto werden gepasseerd of een auto tegenkwamen, kwam het voor dat de paarden onrustig
174
werden of schrokken waardoor zij op ho! sloegen.
De gevoelens van de andere weggebruikers kwamen onder meer tot uiting
in de plaatselijke politieverordeningen waarin bij voorbeeld stond dat de automobilisten alles dienden na te laten wat een paard tot schrikken kon brengen.1 75 Tot aan 1906 bestond er in Nederland geen landelijke regeling inzake

173 De auto (1914) 1048; AAZ (1915) nr. 39, 12.
174 ' In het teken van het verkeer', De kampioen (1900) 1093; 'Geen automobilophobie!', ib.
( 1901) 686-687; 'Brutale aanranding op den Rotterdamschen straatweg', ib. (I 02) 905-906; 'Boerenmanieren', ib. 906; ' Automobielhaters', ib. (1903) 116-117; 'Een terugblik .. . en een blik in
de toekomst', ib. ( 190 I) 433-435. In kranten werden eveneens vaak de ongelukken tussen auto's
en rijtuigen vermeld en de toedracht beschreven.
175 V. van der Vinne, Automobielen in Nederland 1896-1940. Ondernemers, consumenten en
overheid in een innovatieproces (Nijmegen, 1992), (doctoraalcriptie KUN) 91, 118-119; 'Een
nieuwe verordening op het rijden', De kampioen (1900) 11 ; 'De nieuwe verordening te Utrecht',
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het rijden met motorvoertuigen; evenmin bestond er een landelijk richtlijn
176
voor de maximumsnelheid. Om met een auto te rijden diende de automobilist te beschikken over een Gemeentelijke-, Provinciale- en Rijks-rijvergunning voor het berijden van de Gemeentelijke, Provinciale en Rijkswegen. Over
het algemeen werden de rijvergunningen tot wederopzegging verstrekt, zodat
deze via administratieve weg konden worden ingetrokken. Omdat elke Gemeente en Provincie en ook de Rijksoverheid de maximumsnelheid zelf kon
regelen, betekende dit dater een zeer grote verscheidenheid bestond aan rege177
lingen en bepalingen. Daarmee werd het gemotoriseerde rijtuig in deze periode maatschappelijk en bestuurlijk min of meer gedoogd, maar nog niet echt
geaccepteerd.
De welgestelden die in Nederland tussen I 900 en 1905 tot de aanschaf van
een gemotoriseerd voertuig overgingen, deden dit meestal niet ter vervanging
van het paard en rijtuig. Net als dat in andere landen het geval was, zagen zij
de auto als een nieuw vervoermiddel, bestemd voor sportieve en recreatieve
doeleinden. Autorijden werd gezien als een sport en de automobilist was degene die zijn voertuig onder al le omstandigheden volledig trachtte te beheersen.178 De auto werd hoofdzakelijk gebruikt voor het toerisme en tijdens het
rijden moest de automobilist de maatschappelijke en bestuurlijke belemmering trotseren.
Met de nieuwe Motorwet die in januari 1906 in werking trad, veranderden
de omstandigheden waaronder de automobilisten gebruik maakten van hun
voertuig. De onduidelijkheid in de wetgeving werd weggenomen en in heel
Nederland golden dezelfde regels op de Rijks- en Provinciale wegen. Buiten
de bebouwde kom mocht de automobilist niet sneller rijden dan dat gevaar
opleverde voor medeweggebruikers. De gemeenten behielden het recht een
max imumsnelheid binnen de bebouwde kom zelf vast te stellen. Deze mocht
179
niet lager vastgesteld worden dan 15 kilo meter per uur. In 1908 werd deze
180
limiet verlaagd tot 10 kilometer per uur. Gemiddeld genomen lag de maximaal toegestane snelheid in de bebouwde kom in Nederland tussen de 10 en
20 kilometer per uur.181 Nadat de auto bestuurlijk aanvaard was, volgde ver. 182
dere maatsc happe 1IJ. 'ke acceptat1e.

ib., 313.
176 V. van der Vinne, Automobielen in Nederland 1896- 1940, 117-1 25.
177 Van der Vinne, ib.
178 ' Kijkjes op de Amsterdamsche rijwiel-en Automobieltentoonstelling', De kampioen ( 1902)
168; 'Is automobilisme een sport?' ib. ( 1904) 25-30.
179 Staatsblad, nr. 69 ( 1905).
180 Staatsblad, nr. 313 ( 1908); Van der Vinne, ib. 128-130.
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Gelijktijdig bood de auto steeds meer comfort en breidde de potentiele klantenkring zich daarmee uit. 183 Zij die gesteld waren op een hoog niveau van
comfort en zonder problemen snel van A naar B wilden toeren, konden zich
laten rijden door een chauffeur. Daarmee trad de auto in de plaats van het luxe
rijtuig, en bood de eigenaren tevens de mogelijkheid tot het maken van toch184
ten. De verhoging van comfort en betrouwbaarheid van de auto tussen 1900
en 1910 van ging gepaard met een verhoging van de gemiddelde kostprijs. Pas
met de komst van goedkope en betrouwbare auto's en de cyclecars na 1910/1912
185
kwamen auto's op de markt die meer gericht waren op het zakelijk gebruik.
De wetgeving uit 1906 betekende dat op juridische gronden er een onderscheid ontstond in de mogelijkheden van het gebruik tussen de elektro-auto
en de benzine-auto in dezelfde prijsklasse. In 1904 leverde de Franse firma De
Dion-Bouton vier verschillende auto van 6, 9, 12 en 14 pk. De prijzen van kale
chassis varieerden, afhankelijk van het vermogen, van 3.800 tot 8.400 Franc.
Voorzien van een open carrosserie varieerden de auto's in prijs van 4.300 tot
9.500 Franc. In Nederland werden de 9 en 14 pk auto's, voorzien van een
carrosserie, aangeboden voor f 2.425 tot f 5.400. Het chassis van de elektroauto die de fabriek eveneens produceerde kostte 12.000 Franc, hetgeen neer186
kwam op ruim f 6.500. Voor dit bedrag kon de automobilist ook een snelle
en luxe benzine-auto kopen, maar de wettelijke bepalingen ten aanzien van de
maximumsnelheid waren gelijk. Daardoor waren de mogelijkheden in het gebruik van beide auto's tot aan 1906 gelijk, maar kon de elektrische auto veel
meer comfort en luxe bi eden. De Namag die H.M. Enthoven importeerde kost187
te rood de 14.000 Mark , ongeveer f 8000. Met deze aanschafprijs moest de

181DeKampioen(1909)1317.
182 In kranten en tijdschriften werd, in het geval van een ongeluk, meestal mild geschreven over
auto's. De oorzaak van ongelukken lag, volgens de berichten, vaak aan de onvoorzichtigheid of
domheid van andere weggebruikers of omdat een paard schrok waardoor het ongeluk werd veroorzaakt.
183 ' Het vraagstuk van den goedkoopen automobiel', De auto (1905) 484; 'De kringloop in de
automobiel-industrie ', ib. ( 1907) 1144: 'N ieuwe gezichtspunten in de automobiel-techniek', ib.,
1254.
184 'Het belang van den kleinen wagen voor de automobielindustrie' , De auto (1908) 939-940.
185 'De electromobielen', Technisch bijblad van de kampioen ( 1912) 40; 'De tentoonstelling van
kleine automobielen en motorrijwielen in het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam', Auto Leven
(1913) 819.
186 Catalogus: Soc de la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre; concessionaire pour la Belgique et la Hollande de Dion-Bouton (z.p., 1904); De kampioen (1904) nr. 7 (12 februari 1904)

vrn.
187 De auto ( 1908) 1445.
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elektro-auto concureren tegen luxe auto's van 16 tot 30 pk. Deze benzine-auto's waren niet alleen technisch in staat met veel grotere snelheden te rijden,
maar dit was ook buiten de bebouwde kom juridisch toegestaan. Het was afhankelijk van de toepassing van de elektrisch aangedreven auto of dit gegeven
de mogelijkheden in het gebruik schaadde of niet. Wanneer een eigenaar dagelijks geringe afstanden reed en deze voornamelijk binnen de bebouwde kom
atlegde, bood de elektro-auto dezelfde mogelijkheden als de benzine-auto.
Maar wanneer een eigenaar zijn voertuig ook gebruikte voor het maken van
toertochten in een landelijke omgeving, was de elektrisch aangedreven auto
in het nadeel. Dit gold ook in de situatie waarin een eigenaar buiten de stad
woonde waarin hij werkte en zijn voertuig gebruikte om naar de stad te rijden.
Het nadeel van de elektrische auto in deze gevallen was dat deze de afstand
wel kon atleggen, maar hierover veel langer deed dan de benzine-auto, omdat
188
buiten de bebouwde kom geen maximumsnelheid gold.
Het onderscheid in het functioneren buiten de bebouwde kom werd nog
verder versterkt door de verschillende infrastructuur voor de beide tractievormen. Tot aan de Eerste Wereldoorlog beschikten voornamelijk de grotere garages en importeurs over een elektrisch laadstation . Deze bedrijven waren in
de meeste gevallen in de grote steden gevestigd, zoals Haarlem, Amsterdam,
Den Haag, Leiden, Rotterdam, Utrecht, Den Bosch, Nijmegen, Maastricht,
Arnhem, Amersfoort, Apeldoorn, Zwolle en Enschede. De distributie van benzine kon op veel grotere schaal plaats vinden omdat de benzine in blikken werd
verkocht. Na 1900 verkochten tal van garages, rijwielhandelaren, brandstofhandelaren, cafes en hotels benzine in blikken. Tussen 1900 en 1914 breidde
dit netwerk zich uit, zodat na 1910 door heel Nederland verspreid langs de
doorgaande wegen brandstof te verkrijgen was. Het was opvallend dat de opbouw van dit distributienet men name langs de doorgaande wegen in de richting van Belgie en Duitsland het snelst tot ontwikkeling kwam. 189
Dit patroon sloot aan bij het gebruik van de auto voor recreatieve doeleinden.190 Terwijl de elektro-auto buiten de bebouwde kom niet op voet van ge-

188 In een artikel over deze kwestie in De auto wordt geschreven dat wanneer een elektromobiel
dezelfde kostprijs heeft als een benzine-auto, de elektro-auto het nooit tot een succes zal brengen.
De argumentatie van de schrijver is dat wanneer iemand bewust kiest voor de eenvoudig te bedienen, schone en comfortabele elektro-auto maar daar ook veel meer voor moet betalen, hij zal
kiezen voor een benzine-auto omdat hij zich geen twee auto' s kan veroorloven en hij met de laatste
ook buiten de stad kan gaan toeren. 'De goedkope electromobiel', De auto ( 1916) 398-399.
189 V. van derVinne,Automobielen in Nederland I 896-1940. Producent, consument en overheid.
Een beschrijving van het innovatieproces van de automobiel (Zwolle, 1989) (Eindscriptie aan
NLO Windesheim) 102-110.
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lijkheid kon presteren, kon zij dit binnen de bebouwde kom wel omdat hier in
de meeste gevallen een maximumsnelheid van 10 tot 20 kilometer per uur
gold. Met name in het zakelijk marktsegment lagen de kansen omdat veel
vrachtwagens en taxi's voornamelijk in de steden werden gebruikt. 191 Bovendien werd de elektro-taxi bevoordeeld door een bepaling in de belastingwetgeving. De eerste voorstellen voor een landelijke belastingwetgeving op auto's
werden in 1903 gedaan. Daarin werd geen onderscheid gemaakt tussen elektrisch aangedreven en benzine-auto's. 192 Begin 1905 werd een nieuw voorstel
ingediend waarin dit onderscheid wel werd gemaakt. De elektro-auto's vielen
nu in dezelfde categorie als de meest luxueuze auto's die voorzien waren van
een motor met vier of meer cilinders. In deze categorie werden de eigenaren
voor f 70 aangeslagen. 193Het bestuur van de ANWB maakte om verschillende
redenen bezwaar tegen dit voorstel. Een van de bezwaren was dat de elektrische auto in de hoogste schaal werd geplaatst, waardoor 'het elektromobilisme
nog meer werd tegengewerkt terwijl de elektromobielen juist voor het stads194
gebruik zo nuttig waren' . In 1908 werd een nieuw voorstel ingediend, waarin de particuliere elektrisch aangedreven auto opnieuw hoog werd ingeschaald. Auto's met een vermogen tussen de 24 en 40 pk, en de elektro-auto's
werden voor f 180 aangeslagen. Auto's met een vermogen tusen de 14 en 24
pk en meer dan 40 pk werden voor respectievelijk f 120 en f 250 aangeslagen.195 Tot de laatste categorie behoorden in die jaren alleen de buitengewone
luxe wagens en de racewagens. Voor elektrisch aangedreven auto's die verhuurd werden (bijvoorbeeld door de ATAX) gold een vast bedrag van f 10
terwijl de belastingsom van gewone huurauto's en andere bedrijfswagens naar
een kwart van het normale tarief werd berekend. 196
In 1909 werd dit voorstel aangenomen. 197 Na de invoering van de wetgeving
in 1906 en de belastingwetgeving in 1909 vinden hier tot in de jaren twintig

190 J.P. Veening, Van een cilinder Darracq tot acht cilinder Horch (z.p., z.j.).
191 'Motorvrachtwagens voor industrie en leger', De kampioen (1911) 342-344. In dit artikel
wordt genoemd dat met name de bierbrouwerijen, transportmaatschappijen in de steden gebruik
maakten van vrachtwagens. In 1912 werden van de 6844 vrachtwagens in Duitsland 825 door het
Rijk gesubsidieerd. Van deze 852 vrachtwagens was 43 % in gebruik bij brouwerijen en 23 % bij
transportbedrijven. De auto (1913) 346-347.
192 'Automobiel-belasting', De kampioen (1903) I057.
193 'Belasting op automobielen en motorrijwielen', Defiets (1905) nr. 421 (19 april 1905) I.
194 De automobiel en de fiscus ; een belangrijk request van onze bond' , De kampioen ( 1905) 311312.
195 'Heffing van personele belasting we gens motorrijwielen', De auto ( 1908) I073.
196 'Automobielbelasting', De fie ts (1909) nr. 623 (3 maart 1909) 22.
197 'Personele belasting voor motorvoertuigen' De auto ( 1909) 268; ' De automobielbelasting',
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geen wijzigingen in plaats. Gedurende de jaren twintig neemt het aantal motor198
voertuigen in Nederland sterk toe. Een gedeelte van de toename vond plaats
in het zakelijk segment en kwam onder meer tot stand door de groei van het
aantal vrachtwagens. Dit werd vrijwel geheel bepaald door vrachtwagens met
een benzine- of dieselmotor. 199 De elektrische vrachtwagen verdween van het
toneel. 200 Een aantal redenen lag hieraan ten grondslag. In de eerste plaats
verscheen Ford met een chassis op de markt waarmee goedkope vrachtwagens
201
konden worden gefabriceerd.
Hierdoor werden niet alleen de aanschafkosten maar ook de gebruikskosten
sterk verlaagd waardoor de elektrische vrachtwagen uit de markt werd geprijsd. De verhoging van de maximumsnelheid in de steden gedurende de jaren
twintig verslechterde eveneens de concurentiepositie van de elektrische
202
vracht-en huurauto. (De ATAX verving ook de elektisch aangedreven taxi
door een benzine-auto.) Tot slot werd de vrachtwagen gedurende de jaren
twintig in toenemende mate ook voor transporten tussen de steden en dorpen
gebruikt. 203 Bui ten de bebouwde kom was de elektrische auto, met de beperkte
actieradius en snelheid, in het nadeel.
De twee fasen die de verbreiding van de elektro-auto in Nederland kenmerken, worden ook weerspiegeld in de tijdschriften waarin gedurende twee perioden veelvuldig aandacht werd besteed aan het elektrisch aangedreven voertuig. De meeste artikelen werden tussen 1898 en 1904 en tussen 1907 en 1914
geplaatst. In de tijdschriften werden een aantal gelijksoortige artikelen opgenomen. Gedurende de eerste paar jaar liet De kampioen zich overwegend negatief uit over de elektro-auto's. In andere tijdschriften werden de auto's
meestal gunstiger beoordeeld, met name waar het ging om de gebruikskosten.
Daar waar ze in gebruik waren van de posterijen werd vaak het goede functioneren benadrukt. Zelftoen de proef met de auto's van Maatschappij Holland
mislukte, werd dit niet de elektro-auto in het algemeen verweten, maar werden

ib. , 328-329; ' De automobielbelasting', De kampioen ( 1909) 206-207.
198 Van 1920 tot en met 1931 nam het aantal motorvoertuigen toe van 11.041 tot 125.006. ib.
(1923) 815; lb. (1932) 1238.
199 Jongsma, Geschiedenis van het Neder/andse wegvervoer, 36-38.
200 'S tatisti ek der motorrijtui gen', De kampioen ( 1929) 112. Op I januari 1928 telde Nederland
op een totaal van 26843 vrachtwagens, 17708 van het merk Ford en 2885 van Chevrolet.
201 In 1920 kostte een vrachtwagenchassis van Ford f 2.750. Catalogus: Ford automobielen (z.j.,
z.p.) [1920].
202 V. van der Vinne, Automobielen in Nederland 1896- 1940. Ondernemers, consumenten en
overheid in een innovatieproces, 131-132.
203 Jongsma, 37.
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de auto's van de firma bekritiseerd. Kritiek op het functioneren van de auto's
in andere tijdschriften vond voornamelijk na 1902 plaats. Dikwijls komt men
de vermelding tegen dat de mogelijkheden in het gebruik van de elektrisch
aangedreven auto zich beperkten tot de bebouwde kom. De beperkte actieradius, het grote gewicht van de accu en de tijdsduur die nodig is om te laden,
waren nadien de argumenten waarmee de elektro-auto bekritiseerd werd. Op
het moment dat de grootste toename van het aantal elektro-auto's plaats vond,
tussen 1912 en 1914, plaatste G.F. Steinbuch een zeer uitgebreide serie over
deze auto's in het Technisch bijblad van De kampioen, waarin hij, naast technische uitleg en behandeling van verschillende merken, ta! van voordelen van
dit tractiesysteem benadrukte. Na de Eerste Wereldoorlog, toen het aantal
elektro-auto's steeds verder afnam, werd nog slechts incidenteel aandacht besteed aan elektrisch aangedreven auto's.

6. Conclusies
De vroege geschiedenis van de elektro-auto in Europa en Amerika valt in
twee wel te onderscheiden perioden uiteen. Gedurende de eerste periode
werd getracht in de stedelijke centra de luxe rijtuigen en huurrijtuigen te
vervangen door elektrisch aangedreven rijtuigen . Ondanks de vele initiatieven zette de verbreiding niet door, mede veroorzaakt doordat de accu's niet
aan de gestelde eisen konden voldoen . In Nederland bleken behalve deze
factor ook de maatschappelijke weerstand tegen de auto en de grote verscheidenheid in wettelijke regelingen een rol te spelen, overigens niet alleen
voor de elektro-auto maar ook voor de benzine-auto. De benzine-auto kon
evenmin in de plaats treden van de luxe rijtuigen, maar omdat zij met haar
snelheidspotentieel in andere behoeften voorzag en ook andere behoeften
creeerde, kon zij wel haar verbreiding met succes voortzetten. Omdat de
auto vanaf het begin veelvuldig gebruikt werd om te toeren, vond in deze
periode tevens de maatschappelijke definitie van de elektro-auto van zijn
functie als stadsauto plaats. Nederland speelde in de eerste periode, met
maximaal ongeveer twintig elektro-auto's, internationaal geen rol van betekenis.
Gedurende de tweede fase, vanaf 1908, vond de grootste verbreiding van de
elektro-auto plaats. In Europa werd de elektro-auto tijdens de tweede fase
voornamelijk in het zakelijk marktsegment toegepast, in Amerika vooral als
particuliere auto. Een antler verschil was dat in Nederland de elektro-auto in
het luxe marktsegment werd uitgebracht en in Amerika in het middelste marktsegment. Tijdens de tweede fase volgde Nederland met een elektro-autoaan-
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deel van 2% de internationale trend opvallend nauwkeurig; dat kwam bijna
uitsluitend op rekening van het Amsterdamse taxibedrijf ATAX.
De kostprijs en de onderhoudskosten speelden, zeker in de eerste periode,
geen doorslaggevend rol. Tijdens de tweede fase speelde, in de toepassing van
bedrijfsvoertuig en taxi, hooguit de verwachte kostprijs een rol, zodat de beslissing over de invoering van de elektro-auto eerder een politieke, beleidsmatige was, dan een op verifieerbare financiele gronden.
De ondergang van de elektro-auto had niet primair een technische oorzaak,
maar een sociale: het avontuurlijke aspect, zowel in de ruimte (toeren) als in
de tijd (snelheid), werd vanaf het begin overgedragen van de fiets op de auto.
In Amerika werd dit proces ondersteund doordat de benzine-auto zijn doorbraak op het platteland beleefde. Dat de elektro-auto aan deze behoefte niet
kon voldoen, had echter primair een technische oorzaak: de, in vergelijking
met benzine, geringe energie- en vermogensdichtheid van de accu. De stelling
echter, dat de elektro-auto geen kans kreeg door tegenwerking van 'benzinebelangen' kan niet door historisch bewijs worden onderbouwd. Integendeel,
want in sommige gevallen (taxi en brand weer) werd zij eerder begunstigd door
de plaatselijke autoriteiten, in Nederland zelfs door de landelijke overheid.
De elektro-auto maakte daar een relatief grote, zij het korte bloeiperiode
door, waar de marktverhoudingen op het moment van zijn invoering nog niet
bepaald waren door de benzine-auto. Dit mechanisme Iijkt zowel op macroniveau (Amerika en Duitsland versus Frankrijk), als op mesoniveau (taxivloten) een rol te spelen.
Bezien vanuit de huidige mainstream, de benzine-auto, vervulde de elektroauto bij de vervanging van paarden door een gemotorieerd voertuig de functie
van een Trojaans paard: zij voorzag daar in een vervoerbehoefte, waar de
benzine-auto op grond van vooral technische beperkingen niet kon doordringen. Pas toen de benzine-auto zich die aspecten eigen maakte waaraan de
elek:tro-auto haar competetieve voordelen te danken had, verdrong de benzine-auto de elektro-auto uit de verschillende marktsegmenten.

XIV

RMI en De Sierkan, bloei en ondergang van
twee melkinrichtingen
P. VANLAKERVELD

1. Inleiding

Grote ondernemingen die zich bezighouden met zowel produktie als detailhandel zijn tegenwoordig vrij zeldzaam. Sinds de jaren vijftig en zestig is
deze verticale integratie van activiteiten voor een belangrijk deel verdwenen, zeker in de levensmiddelensector. Een enkele keer kreeg dat veel aandacht in de media. Zoals bij het grootwinkelbedrijf P. de Gruyter - dat in
1974 ten onderging - en bij het snoepconcern Jamin. Daar zijn produktiebedrijf en winkelketen zowel qua bedrijfsvoering als eigendom in 1985 volJedig gesplitst. Vaak ook gaat de opheffing van verticale integratie geruislozer. Dat geldt voor distilleerderijen, die hun eigen winkelketens verkochten,
voor het winkelbedrijf Edah, dat de eigen produktie afstootte, voor de grote
bakkerijen en ook voor de melkbedrijven.
Twee van die melkbedrijven, RMI in Rotterdam en De Sierkan in Den Haag,
staan centraal in dit artikel. Nadat de bloei van de twee bedrijven is beschreven,
zal worden nagegaan hoe de ontkoppeling van produktie en detailhandel zich
heeft voltrokken, hoe deze bedrijven uiteindelijk verdwenen en waarom dit
gebeurde.
Ook buiten de levensmiddelensector brokkelde de verticale integratie af.
Twee grootwinkelbedrijven in kleding, Peek & Cloppenburg en C & A, hadden tientallen jaren Jang eigen confectiefabrieken maar sloten of verkochten
deze in 1973 respectievelijk 1985. 1 In de Nederlandse dagbladwereld, waar

R. Miellet, Honderdjaar grootwinkelbedrijf in Nederland (Zwolle 1993) 154, 204.
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produktie en distributie schijnbaar onverbrekelijk waren, toont deze band
scheuren. Landelijke dagbladbedrijven besteden hier en daar de bezorging uit
aan regionale kranten . Perscombinatie NV (Het Parool, Trouw, de Volkskrant)
laat in Zeeland de bezorging uitvoeren door de Provinciale Zeeuwse Courant. 2
Onder de weinige producenten die nog winkels exploiteren is schoenfabrikant Bata. Verder zijn er cosmeticaproducenten, die vloerruimte huren in warenhuizen om hun artikelen zelf te verkopen. Daar staat tegenover dat het
olieconcern Shell, op zichzelf een goed voorbeeld van verticale integratie het concern wint, transporteert en verwerkt de olie - de detailverkoop enigszins op afstand houdt. Shell bezit slechts ruwweg een derde van de Shell-benzinepompen in Nederland. De overige pompen zijn eigendom van zelfstandige
ondernemers die met Shell een franchisecontract sloten. 3
Verticale integratie in het kleinbedrijf komt in sommige bedrijfstakken tot
op de <lag van vandaag betrekkelijk veel voor. De 'warme bakker' en de stager
die het vlees bewerkt alvorens het te verkopen, combineren nog steeds ambachtelijke en detailhandelsfuncties. Maar in het grootbedrijf was deze
organisatievorm moeilijk te handhaven.
H.W. de Jong definieert verticale integratie als 'de combinatie van opeenvolgende econornische handelingen onder gemeenschappelijke beslissingsmacht. Zij verenigt achter elkaar geschakelde stadia in de bedrijfskolom tot
4
een geheel.'
5
Naast De Jong hebben onder anderen de Amerikanen Louis P. Bucklin en
Oliver E. Williamson 6 het verschijnsel verticale integratie-en het omgekeerde: de desintegratie - geanalyseerd. De Jong Iegt de nadruk op de ontwikkeling in de tijd. In de introductiefase van een produkt doet de ondernemer veel
zelf. Er zijn nog nauwelijks leveranciers van grondstoffen en halffabrikaten.
Ook de afzetkant neemt de ondernemer voor zijn rekening want hij kan nog
geen gebruik maken van een bestaand distributie-apparaat. In latere levensfasen van het produkt - expansie, rijpheid en neergang - kan de producent
(afhankelijk van de fase en de positie van het bedrijf in de markt) schakels in
de bedrijfskolom afstoten dan wel integreren.

2 lnformatie hoofddirectie Perscombinatie.
3 lnformatie Shell persdienst.
4 H.W. de Jong, Dynamische Concentratietheorie (Leiden 1972) 148.
5 Louis P. Bucklin, Competition and evolution in the distributive trades (Englewood Cliffs, NJ
1972).
6 Van de vele publicaties van Oliver E. Williamson is geraadpleegd Markets and hierarchies:
Analysis ans Antitrust Implications (New York 1975).
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Een belangrijk kenmerk van verticale integratie is dat transacties plaatsvinden binnen de onderneming in plaats van 'op de markt' tussen een koper en
een verkoper. De Jong schrijft hierover en voor Williamson is de keus tussen
transacties binnen of buiten de onderneming zelfs de kernvraag bij verticale
integratie. De keus hangt dan af van de 'relatieve doelmatigheid' . Om zuiver
technische redenen kan integratie een directe kostenbesparing opleveren. Toch
hoeft dat niet doorslaggevend te zijn. Wanneer via integratie een sterke marktpositie verworven wordt, kan dat financieel veel interessanter zijn dan het
technische kostenvoordeel. Een voorbeeld van desintegratie is het voordelig
inkopen van halffabrikaten in plaats van deze (duur) zelf te maken.
Bucklin bespreekt met name de (des)integratie in de detailhandel. Was de
verkoop van goederen aan de consument aanvankelijk in handen van producerende bedrijfjes, de industriele vervaardiging van massagoederen maakte de
splitsing van produktie en detailhandel mogelijk. Van belang hierbij was de
opkomst van een koopkrachtige middenklasse. Integratie trad op in het grootwinkelbedrijf, dat de grossiersfunctie opslokte en direct kocht bij de producent.
Volgens Bucklin kan integratie van produktie en handel zich handhaven in kleine
gespecialiseerde winkels, die de goederen bewerken alvorens ze te verkopen.
Als bronnen voor di t artikel hebben, behal ve de theoretische verhandelingen,
onder meer gediend enkele werken over de geschiedenis van de consumptiemelk. In tegenstelling tot dit artikel gaat de aandacht daar echter primair naar
de produktiekant. Geraadpleegd zijn verder publicaties van het Economisch
instituut voor het midden- en kleinbedrijf, jaarverslagen, enkele gedenkboeken en publicaties uit de zuivelbranche. Van veel betekenis was de toegang
tot het bedrijfsarchief van de Melkunie (thans Campina-Melkunie). Tenslotte
moet genoemd worden de mondelinge informatie van personen, die in de
melkbranche leidinggevende posities bekleedden of dit nog doen.

2. RMI en De Sierkan
Toen de Rotterdamsche Melkinrichting (RMI) in 1954 haar 75-jarig bestaan
vierde, bezat het bedrijf 81 melkwinkels; 68 in Rotterdam en omgeving en
dertien in Den Haag. Uit een bij het jubileum verschenen gedenkboek blijkt
dat de RMI veel meer deed dan melk verkopen in winkels. 7 Er was een fabriek voor de verwerking van rauwe melk tot consumptiemelk- en melkprodukten, de RMI produceerde consumptieijs en limonade en had verder een

7

75 jaar RMI (Rotterdam 1954).
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korps van honderden loonventers, mensen die de RMI-produkten bij de
consument thuis afleverden.
Dat melkbedrijven nog meer omvattend konden zijn, bewijst de 's-Gravenhaagsche Melkinrichting 'De Sierkan'. Ook <lit bedrijf bestond in 1954 vijf en
zeventigjaar. Een gedenkboek was er niet, we! bij het gouden feest in 1929. 8
De directie had toen de verantwoording voor twee fabrieksgebouwen, drie
boerderijen met circa 40 hectare wei- en hooiland, honderd koeien, twaalf
distributiepunten, 55 winkels, vier melkkiosken, en's zomers drie strandtenten
in Scheveningen. Hoeveel bezorgwijken De Sierkan toen onderhield, meldt
het boekje niet. Wei wordt de aanwezigheid genoemd van 339 bezorgwagens
en dat is wellicht een indicatie. Produceren, industrieel verwerken en verkopen
aan de deur of in de winkel was hoofdzaak voor de Haagse onderneming.
Daarnaast had zij horeca-achtige activiteiten: in de zomerse strandtenten en in
de winkels. Die bevatten 'een lokaliteit welke de gelegenheid biedt de produkten ter plaatse te nuttigen'. Men sprak dan ook eerder van een melksalon dan
van een winkel.
Aan de viering van het eeuwfeest zijn de RMI noch De Sierkan meer toegekomen. Een kwart eeuw na de jubileumviering van 1954 was er van beide
bedrijven niets meer over. De ondernemingen die produktie en detailhandel
verticaal integreerden, hadden hun detailhandel opgedoekt terwijl de verwerkingsbedrijven in grotere verbanden waren opgegaan.
De RMI en De Sierkan noemden zich 'melkinrichtingen', omdat ze zuivere
melk bewerkten en aan het publiek verkochten. Het zijn van het eerste begin
af ge'integreerde bedrijven geweest. Ze werden in 1878179 opgericht, vrijwel
9
tegelijk met vergelijkbare melkinrichtingen in zes andere Nederlandse steden.
Tot op <lat moment was de melkleverantie aan het publiek grotendeels in handen van zelfstandige slijters; vaak boerenzoons, die naar de stad waren getrokken en zeer kleine bedrijfjes runden. Ook de melkveehouders zelf leverden
melk aan de consument. Sommige reisden daartoe dagelijks vanaf hun nabij
de steden gelegen boerderij naar de stad, anderen hadden een veestal binnen
de bebouwde kom. In Enkhuizen was nog tot 1940 alle consumptiemelk afkomstig van stallen in de stad en zelfs Amsterdam had tot de Tweede Wereldoorlog een melkveestal in een woonbuurt. 10 Het melkstandaardisatiebesluit
8

Gedenkboek NV 's-Gravenhaagsche Melkinrichting De Sierkan 1879-1929 ('s-Gravenhage
1929).
9 Peter van Druenen, Een begeerlijk produkt, de geschiedenis van Melkunie Holland en haar
voorgangers 1872-1989. (Woerden 1990).
JO Van veertig zegenrijke melkjaren! Gedenkboek bij het veertigjarig bestaan van de Vereeniging voorzuivelindustrie en melkhygiene ('s-Gravenhage 1948) 74; G. Stam, Vijftigjaren Melk-
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van november 1940, uitgevaardigd door de Duitse bezetter, maakte daar een
eind aan. Alie consumptiemelk moest voortaan een vetgehalte hebben van 2,5
% en dat kon alleen als de melk werd aangevoerd in verwerkingsbedrijven.
Een door de oorlogsomstandigheden veroorzaakte schaarste aan eetbare vetten
in Duitsland en de bezette gebieden was de achtergrond van het standaardisatiebesluit.11
De kwaliteit van de melk liet ernstig te wensen over ten tijde van de oprichting van de RMI en De Sierkan. Aanlengen met water, soms slootwater, was
gebruikelijk en om het produkt er toch wit te laten uitzien werd meel en zelfs
12
krijt toegevoegd . Weliswaar nam het hygienisch besef toe, de overheid echter
13
talmde met wetgeving, die een preventieve keuring mogelijk zou maken.
Initiatieven kwamen van de kant van particulieren. Zo stond de bekende Amsterdamse arts Samuel Sarphati in 1854 aan de wieg van de Maatschappij voor
meel- en broodfabrieken. Het was de uitdrukkelijke bedoeling goedkoop en
kwalitatief goed brood te verkopen, dat wil zeggen zonder toevoeging van
14
'vervalsingen '. In de NRC van 4 augustus 1878 werd per advertentie de
opening aangekondigd te Rotterdam van de 'Onvervalschte Melkinrichting'
onder toezicht van de scheikundigen Schalkwijk en Pennink en de veearts W.
15
Snijders' . Op 17 april 1879 wijzigde hetjonge bedrijf de naam in Rotterdamsche Melkinrichting en die dag gold voortaan als stichtingsdatum.
De RMI werd opgericht door de jonge ondernemer G.C. van der Leck, die
bij de financiering geholpen werd door de eigenaars van het havenbedrijf waar
Van der Leck tevoren als kantoorbediende had gewerkt. In andere steden stonden vaak notabelen aan de wieg van de melkinrichtingen. Illustratief voor het
gezondheidsaspect is dat drie van de vijf oprichters van de ' s-Gravenhaagsche
Melkinrichting actieve )eden waren van de 'Vereeniging tot verbetering van
16
den gezondheidstoestand te 's-Gravenhage'.
Omdat de melkinrichtingen werden gesticht met de duidelijke bedoeling het
publiek gezondere melk te leveren, opereerden ze vanaf het eerste begin grootschaliger dan de zelfstandige slijters. Toen het Haagse bedrijf na vijf jaar werd

handel en Organi satie (Amsterdam 1940) 4 en 5.
11 Ibidem, 15 I.
12 Van Druenen, Een begeerlijk produkt, 87.
13 H.W. Lintsen e.a. (red.) Geschiedenis van de techniek in Nederland (Zutphen 1992), 27 1,
272.
14 A.H. van Otterloo, Eten en eetlust in Nederland, 1840-1 990 (Amsterdam 1990), 62.
IS 75jaarRMI. 30.
16 De geschiedenis ener melkinrichting. Een eeuw consumptiemelk 1879- 1979 (Amsterdam
1979) 12.
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omgezet in een NV, brachten de oprichters, met hulp van een bank, een aandelenkapitaal bijeen van 100.000 gulden. 17 De investeringen vergden bedragen,
die een veelvoud vormden van wat een slijter ooit bijeen zag.
Twee jaar na het begin stonden op de inventarislijst van de RMI al een koestal,
een paardestal, een remise (voor de karren), een winkel, een melksalon en een
melkkiosk. Het bedrijf exploiteerde verder vier bezorgwijken. In 1898 had de
RMI al 53 loonventers in dienst en in 1906 waren er zestien winkels. 18 De
's-Gravenhaagsche Melkinrichting (de toevoeging 'De Sierkan' dateert van
1894) had vanaf de oprichting enkele melkkiosken in de stad en bezat in 1913
23 winkels.
Hoewel de melkinrichtingen hun grondstofvoornamelijk betrokken van particuliere boeren, voorzagen zij al snel deels zelf in hun melkbehoefte. De eigen
stallen met vee werden in eerste instantie ge'installeerd om te kunnen beantwoorden aan de toenemende vraag naar niet aangelengde melk. Maar de directies maakten ook gebruik van het intensieve toezicht dat zij op het eigen
vee konden laten uitoefenen. Aan de consument werd melk van eigen TBC-vrij
vee aangeboden als gezondheidsmelk en hygienische melk, die gekoeld werd
bewaard.
De exploitatie van eigen stallen was een vorm van achterwaartse verticale
integratie: de melkverwerker/detaillist zorgde zelf voor de winning van de
grondstof. Dat dit facet van de integratie bij de melkinrichtingen geen grote
vlucht heeft genomen valt toe te schrijven aan technologische ontwikkelingen.
In 1889 kwam de eerste gesteriliseerde melk op de markt, melk die wordt
verhit tot een temperatuur van I 00 tot 120 graden als gevolg waarvan alle
ziektekiemen worden gedood. Van groter belang nog was de pasteurisatie van
de melk, die in Nederland in 1893 voor het eerst commercieel we rd toegepast. 19
Bij pasteurisatie wordt de melk gedurende korte tijd verwarmd tot een temperatuur onder het kookpunt (aanvankelijk 68 tot 72 graden) waardoor de
ziektekiemen niet volledig maar we! voor een aantal dagen worden uitgeschakeld. Voordeel is dat de meeste mensen gepasteuriseerde melk smakelijker
vinden dan het gesteriliseerde produkt. RMI en De Sierkan maakten beide
gebruik van de nieuwe technieken. Gesteriliseerde en gepasteuriseerde melk
voldeden minstens zo goed aan aan de steeds verder gaande hygienische eisen
als de melk uit eigen stal, die een klein produkt bleef en door het standaardisatiebesluit van 1940 geheel verdween.

17 Ibidem, 22.
18 75jaarRMI.
19 De geschiedenis ener melkinrichting, 70.
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Atbeelding 1. Sierkan-winkel annex melksalon in de jaren twintig (uit: Gedenkboek
N.V. 's-Gravenhaagsche Melkinrichting De Sierkan 1879-1929 ( 's-Gravenhage
1929)).

Tot aan de Tweede Wereldoorlog beleefden de RMI en De Sierkan een periode van sterke expansie. De bedrijven bleven niet zonder concurrenten
want zowel in Den Haag als Rotterdam vestigden zich concurrerende melkinrichtingen; bovendien wist ook de zelfstandige slijter zich te handhaven.
Bezorging aan huis was voor RMI en de Sierkan hoofdzaak; beide bedrijven
hadden enige honderden bezorgers in dienst, die (althans in Den Haag) tot
1919 nog zeven dagen per week aan de deur kwamen. In dat jaar kregen de
klanten een circulaire waarin werd meegedeeld dat de zondagse bezorging
werd stopgezet. Wei waren de klanten op zondag tussen 8 en 14 uur welkom
in de melkwinkels van De Sierkan. 20
De melkzaken waren in die tijd negentig uur per week geopend, zo blijkt uit
het door de directie opgestelde 'Reglement voor de winkeljuffrouwen' van 4
november 1916. 21 'De winkeljuffouw is verplicht de winkel maandag tot en
met zaterdag open te houden van 7 tot 21 uur en op zondag van 8 tot 14 uur'.
De juffrouwen moesten bij indiensttreding een waarborgsom van 25 gulden
storten. Aile vorderingen op de juffrouw werden hierop verhaald, 'uit welke
20 Hilversum, archief Melkunie, ongetitelde circulaire voor het publiek, inv.nr. 301.035.
21 Archief Melkunie, inv.nr. 301.035.
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hoofde ook' . Wei kreeg het personeelslid jaarlijks vier procent rente op de
waarborgsom. Verder werd in het reglement nog vermeld, dat zij recht had op
twee vrije dagen per maand.
Oat in het reglement slechts over vrouwelijk personeel wordt gesproken, is
geen toeval. Vrijwel alle winkels in de ketens van RMI en De Sierkan hadden
een vrouwelijke filiaalhouder. Er werd zelfs uitdrukkelijk om gevraagd, zo
tonen personeelsadvertenties van de RMI tot aan het begin van de jaren vijftig
toe. 22 'Alleen een moeder met dochter(s) komt voor deze functie in aanmerking', heet het in een annonce. Enkele keren vroeg het bedrijf om een 'moeder
(weduwe) met een a twee dochters' . Een advertentie uit 1935 verzocht een
'moeder en dochter of twee zusters' te reflecteren en in de jongste advertentie
- uit 1952 - ging het om twee zusters of twee vriendinnen.
De moeders (weduwen) die de RMI zocht, waren in veel gevallen weduwen
van zelfstandige kruideniers, die niet in staat waren of zich niet in staat achtten
de zaak van hun overleden echtgenoot voort te zetten maar we! een filiaal
wilden beheren in loondienst van een groter bedrijf. De melkinrichtingen vonden deze weduwen geschikt als filiaalhoudster omdat ze doorgaans in de zaak
van hun man hadden meegewerkt en dus de gang van zaken in een winkel
kenden. 23 Een vergelijkbare situatie bestond overigens in de filialen van grote
bakkerijen en van Jamin; ook die werden bijna altijd beheerd door vrouwen.
Mogelijk is dit geleidelijk gegroeid en werd het filiaalhouderschap als een
typisch vrouwenberoep gezien. De oud-directeur van een middelgrote bakkerij
noemt als argument evenwel de loonstructuur. Uurlonen van vrouwen lagen
24
ongeveer dertig procent lager dan die van mannen .
Inmiddels stichtten RMI en De Sierkan nog steeds nieuwe filialen, profiterend van de sterke bevolkingsgroei van Rotterdam en Den Haag in de eerste
vier decennia van deze eeuw. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog
had de RMI 72 winkels en De Sierkan 78. Winkels van melkinrichtingen waren geen uitzondering in Nederland, zo bezat de Leidsche Melkinrichting (later
De Landbouw) ooit tien winkels. De Rotterdamse verbruikerscooperatie 'De
Vooruitgang' was met 43 melkwinkels een geduchte concurrent van de RMI.
En zelfs de primair op de levering aan derden ingerichte Cooperatieve Zuivelfabriek 'West Friesland' te Lutjewinkel exploiteerde vier winkelfilialen.
Merkwaardig genoeg bevonden die zich op tientallen kilometers van de fa25
briek: twee in Amsterdam, een in Haarlem en een in Hilversum. Nergens

22 Archief Melkunie, inv.nr. 305.021.
23 Inforrnatie C. Timmer, oud-directeur Melkunie.
24 Inforrnatie H. Wolkers, oud-directeur bakkerij Wed. Rekers, Amsterdam.
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echter was het winkelbestand zo groot als bij de RMI en De Sierkan, de meeste
melkinrichtingen concentreerden zich op bezorgwijken.
Na de Tweede Wereldoorlog kon het detailhandelsapparaat van de RMI en
De Sierkan zich nog jarenlang handhaven. Door oorlogshandelingen was een
aantal winkels verloren gegaan . Maar in 1954 had de RMI er weer 81 en in
1961 tel de De Sierkan nog 49 fi Iialen, waarvan nog steeds enkele met een
26
melksalon. Ook het bezorgapparaat bleef in stand, mede dankzij de op initiatief van het Bedrijfschap Melk en Zuivel uitgevoerde saneringsregeling: een
strak gereglementeerde marktordening. Waar tevoren bezorgers van verschillende bedrijven in een straat verschenen, kwamen melkbedrijven en zelfstandige slijters door middel van ruilen van klandizie overeen wijken afte bakenen .
Binnen een wijk oefende in principe slechts een bezorger of slijter zijn nering
uit.
De RMI en De Sierkan onderscheidden zich van de zelfstandige slijter als
bedrijven met een zekere standing, overeenkomstig het kwaliteitsimago dat
zij wilden uitstralen .27 De bezorgers Iiepen, afhankelijk van het seizoen, in
zomer- of winteruniformen en beide melkinrichtingen hadden een eigen muziekkorps. Het personeel was zeer trouw. Het gedenkboek van de RMI bij het
75-jarig bestaan geeft een volledige opsomming van al degenen die op dat
ogenblik een kwart eeuw of meer in dienst waren. Elf van de 81 filiaalhoudsters konden tenminste op een zodanig dienstverband terugzien, evenals 43
bezorgers.
De opsomming in het gedenkboek ademt een grote mate van continui'teit.
Toch was in dat jubileumjaar al een ontwikkeling op gang gekomen, die het
aanzien van de melksector volledig zou veranderen, zowel aan de produktiekant als op de afzetmarkt.

25 Jan Mens, De handen ineen! Gedenkboek bij het 25-jarig bestaan der Cooperatieve Zuivelfabriek 'West Friesland te Lutjewinkel (Lutjewinkel 1941).
26 75 jaar RMI, 68,84; Jaarverslag 1960/61 NV 's-Gravenhaagsche melkinrichting De Sierkan.
27 Van Otterloo, Eten en eetlust, 71; Informatie P. Feenstra, oud-medewerker RMI en Melkunie.
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3. Concentratie producenten
Voor de industriele melkverwerking is van essentieel belang geweest de oprichting, in 1945, van de Cooperatieve Melkcentrale (CMC). Als reactie op
de moeilijke situatie in de melkveehouderij gedurende de depressie van de
jaren dertig en voortbouwend op eerdere initiatieven, besloten 9712 boeren
28
hun melkafzet te bundelen. De veehouders waren afkomstig uit Zuid-Holland, zuidelijk Noord-Holland, westelijk Utrecht, westelijk Noord-Brabant
en het noordelijk deel van Zeeland. Dit gebied omvatte ook toen al de grootste bevolkingsconcentratie van het land en was voor de melkafzet, nationaal
gezien, dominant. Door middel van hun gebundelde afzet, via de CMC, beoogden de veehouders een sterkere positie op de markt te verwerven en invloed te krijgen in de particuliere melk verwerkende bedrijven.
Deze ondernemingen bleven melk kopen bij particuliere boeren maar konden anderzijds niet meer om de CMC heen. Bovendien sloten steeds meer
veehouders zich bij deze cooperatie aan. Via een inhouding op de jaarlijkse
melkafrekening met de leden-veehouders vormde de CMC een kapitaal dat
werd gebruikt om belangen te verwerven in de verwerkende bedrijven. Al in
1947 nam de CMC twee van deze ondernemingen over, de NV Stoomzuivelfabriek Delfland te Naaldwijk en de Cooperatieve Zuivelfabriek Zaanstreek
29
in Wormerveer. De Sierkan moest van deze expansiepolitiek aanvankelijk
niets hebben en overwoog in 1947 zelfs een statutenwijziging om te voorko30
men dat CMC aandelen in handen zou krijgen. Erg lang duurde de afwerende
houding niet. In 1950 sloot De Sierkan een vast leveringscontract met CMC
en vijf jaar later bezat de cooperatie een kwart van de aandelen . In 1958 werd
CMC-directeur B . van der Heide lid van de raad van commisarissen bij De
31
Sierkan.
Nog innniger werd de relatie in 1961. Op initiatief van Van der Heide richtte
De Sierkan een holdingmaatschappij op, de Nederlandse Melkunie (NMU).
De CMC vergrootte haar belang van 25 % in De Sierkan tot 50 % in het kapitaal
van de nieuwe holding. 32 Zij betaalde dat via inbreng van haar deelneming in
de Goudse Melkinrichting en twee kaasfabrieken in Bodegraven en W oerden.
Die waren al voor de helft eigendom van De Sierkan geweest en werden nu

28
29
30
31
32

De geschiedenis ener melkinrichting, 6 1.
Ibidem, 62.
Ibidem, 56.
Ibidem, 62.
Van Druenen, Een begeerlijk produkt, 135.
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100 % NMU. De nieuwe holding kreeg notering op de Amsterdamse effectenbeurs en breidde het aandelenkapitaal uit via een openbare emissie. Overeengekomen was dat de CMC ook na uitbreiding van het kapitaal een belang
van 50 % zou houden wat als consequentie had dat de oorspronkelijke aandeelhouders van De Sierkan in een minderheidspositie kwamen te verkeren. Bovendien was het bedrijf De Sierkan in het vervolg een dochter van de holding
NMU, op hetzelfde niveau als bijvoorbeeld de Goudse melkinrichting.
De NMU nam in de volgende jaren diverse andere bedrijven over. In 1964
werd de omzet in een keer verdubbeld door overname van Sterovita, in de
eerste plaats producent van consumptiemelk en tot dan toe onderdeel van het
Albert Heijn-concern. In maart 1965 was de RMI aan de beurt. CMC bezat in
het Rotterdamse bedrijf al een minderheidsbelang dat ooit was gekocht van
Unilever. Dit pakket werd overgedragen aan de NMU die vervolgens de overige
RMI-aandelen verwierf. Deze waren eigendom van enkele families: nazaten van
oprichter G.C. van der Leck en van de stichters van de Vereenigde Zuivelbedrijven, een ondememing waarmee de RMI omstreeks 1920 was gefuseerd.
In het perscommunique benadrukte de NMU, dat via de overname van de
33
RMI het assortiment werd uitgebreid met ijs en frisdranken. In een toelichting aan een journalist repte de RMI-directie eveneens van assortimentsuitbreiding. Prijsvoordeel voor de consument zat er niet direct in maar de
kostenbesparingen, die de fusie meebracht, zou geld vrij maken voor de ontwikkeling van nieuwe produkten, aldus de directie. Dat argument van produktvernieuwing werd vaker genoemd in die jaren. Omdat in betrekkelijk korte
tijd de koelkast zijn intrede had gedaan in de meeste huishoudens was de markt
rijp geworden voor een grotere diversiteit aan melkprodukten. Zeker de kleine
zuivelfabrieken waren niet in staat of hadden niet de kennis om nieuwe produkten te ontwikkelen of een groot aantal verschillende produkten te vervaardigen. Deze situatie is dan ook een drijfveer geweest voor de schaalvergroting
in de zuivelindustrie. De schaalvergroting had daarnaast een zichzelf versterkend effect. De oprichting van de CMC met tienduizend deelnemende boeren
riep elders concentratiereacties op.
De RMI was een van de bedrijven die geleidelijk aan in een zwakkere positie
terecht waren gekomen. Een oud-werknemer van de RMI weet zich te herinneren dat de CMC aan de boeren hogere prijzen voor de melk gaf dan de RMI,
34
die haar melk nog geheel of gedeeltelijk van particuliere boeren betrok. Op-

33 Archief Melkunie, Algemeen Dagblad 24-3-1965 in verzameling kranteknipsels over RMI,
inv.nr. 305 e. v.
34 P. Feenstra.
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Atbeelding 2. In 1952 nam de RMI voor het eerst een gemotoriseerde kar in gebruik, de 'mechanische hand' (uit: Vijf en zeventig jaar R.M.I. (Rotterdam 1954)).
trekken van de prijs naar het CMC-niveau ging niet want 'de financiele rek
was eruit bij RMI'. Oorzaak daarvan was het magere rendement op het omvangrijke detailhandelsapparaat: de winkels en de bezorgers. 'Kleinschalige
eenheden, die vaak niet meer verkochten dan melk, boter, kaas en eieren'.
Verloor de RMI in maart 1965 haar zelfstandigheid, nog voor het einde van
dat jaar raakte het bedrijf -net als De Sierkan- ook de eigen identiteit kwijt. De
namen RMI en De Sierkan, bij vrijwel iedereen bekend in de agglomeraties
Rotterdam en Den Haag, verdwenen en voortaan kocht de consument NMUprodukten. Drie jaar later kwam de ontwikkeling tot een voorlopig einde toen
de CMC een bod deed op de nog niet in haar bezit zijnde aandelen NMU. In
1969 gingen de twee bedrijven volledig ·samen: CMC dat was begonnen als
aanbieder van melk namens duizenden boeren en intussen vele verwerkingsbedrijven had verworven en de NMU, dat meer dan twintig zuivelbedrijven
omvatte. 35 Er ontstond een nieuw concern, weliswaar nog steeds gei'ntegreerd
maar met een sterkere nadruk dan voorheen op de produktie.

35 Een begeerlijk produkt, 135.
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4. Verschuivingen in de detailhandel
Toen na de Tweede Wereldoorlog de melk weer 'van de bonging' - op I
juli 1948 - mochten melk en melkprodukten zich aanvankelijk verheugen
in een grote populariteit. In het sober levende Nederland van die dagen waren bier en frisdranken minder algemeen geaccepteerd dan in latere perioden. Maar met het stijgen van de welvaart kwamen deze produkten steeds
meer in zwang ten nadele van melk. Het jaarlijks verbruik per hoofd van de
bevolking aan melk en melkprodukten daalde tussen 1950 en 1979 van
209,2 naar 135 kilo.36 Deze dalende lijn speelde voortdurend op de achtergrond van de gebeurtenissen in de melkdetailhandel die we hierna zullen beschrijven. Een dalende lijn die in Rotterdam en Den Haag nog sterker voelbaar was dan elders. De bevolkingsgroei waar de twee bedrijven voor 1940
zo van hadden kunnen profiteren, deed zich na 1945 niet meer in die mate
voor. In oudere wijken, waar veel van de winkels waren gevestigd, liep de
bevolking zelfs terug.
Een andere constante factor op de achtergrond was het prijsbeleid van de
overheid. Melk werd door de overheid gezien als een primair consumptiegoed,
dat voor zoveel mogelijk mensen betaalbaar moest zijn. In de jaren zestig, bij
een inmiddels hogere welvaart, beschouwde de regering de melkprijs tevens
als een middel om de index voor de kosten van levensonderhoud te belnvloeden en daarmee indirect de inflatie te drukken. Het ministerie van economische
zaken stond mondjesmaat verhoging van de maximum-melkprijs toe maar
vaak bleven die verhogingen achter bij de stijging van het algemene prijspeil.
De detailhandel in melk werd slechts magere marges gelaten en de klachten
waren legio, ook uit de kring van zelfstandige slijters. De jaarboekjes in de
jaren zestig van een van hun belangenverenigingen, de Centrale melkhande37
laren organisatie (CMO), waren een litanie van klachten over de marge.
Sommige zelfstandige melkhandelaren zochten een uitweg uit het margeprobleem door het behalen van het kruideniersdiploma. Dat stond hen toe ook
in het kruideniersassortiment te handelen. Tot 1961 was de verkoop van levensmiddelen strak aan branches gebonden. De kruidenier was het wettelijk
niet toegestaan melk, brood of groente te verkopen, anderzijds kon de melkhandelaar slechts een zeer beperkt aantal kruidenierswaren voeren waaronder
vleeswaren. De melkhandelaren mochten dan geplaagd worden door krappe
marges en een dalend melkverbruik, de afbakening van de branches bood hen

36 Friese bond van zelfstandige melkhandelaren 1934-1984 (Leeuwarden 1984), 43.
37 Jaarboekjes Centrale melkhandelaren Organisatie (CMO) 1962-'69.
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ook bescherming, mede omdat kruideniers in mindere mate op het verkrijgen
van het melkhandelaarsdiploma uit waren dan omgekeerd. Een melkhandel
vereiste namelijk extra ruimte en investeringen: elke melkzaak diende te beschikken over een spoelinstallatie voor het reinigen van de melkbussen . Dat
was een hygienische maatregel die paste in het tijdperk van de losse melk. In
1955 werd nog 65 % van alle melk 'los', dat wil zeggen onverpakt, verkocht. 38
De luider wordende roep om grotere vrijheid op de levensmiddelenmarkt de Verenigde Staten waren een voorbeeld- leidde uiteindelijk tot het Vestigingsbesluit levensmiddelen, dat op 15 februari 1961 in de Staatscourant werd
afgekondigd. Wettelijke basis had dit besluit in de Vestigingswet bedrijven
1954. De weg stond open voor parallellisatie in de bedrijfsvoering. De melkhandel kon in het vervolg volop kruidenierswaren verkopen. De kruidenier op
zijn beurt mocht gesteriliseerde en gecondenseerde melk in de winkel opnemen en tevens gepasteuriseerde verpakte melk. Gepasteuriseerde melkprodukten (yoghurt, via, etc.) bleven voorlopig taboe, net als losse melk. Maar die
was toen al sterk op de terugtocht om begin jaren zeventig volledig van de
markt te verdwijnen. Nog vrijer werden de voorschriften in 1968 toen de kmidenier of supermarkt ook gepasteuriseerde melkprodukten mocht verkopen.
Bij de Detailshandelswet 1971 werden de laatste beletselen op de parallellisatie geschrapt, voor zover het levensmiddelen betreft.
De in 1961 geschapen vrijheid veroorzaakte de eerste jaren geen grote schokken in het patroon van de melkdistributie. De melkfabrieken hadden geen
groot belang bij levering aan het kruidenierskanaal omdat het slechts zou neerkomen op verschuivingen in het kooppatroon van de consument, niet in een
vermeerdering van de afzet. Toch konden veranderingen niet uitblijven. De al
maar groter wordende supermarkten en zelfbedieningszaken werkten met een
veel gunstiger kostenpatroon dan de bezorgers of de kleinschalige melkslijter.
De grotere winkelbedrijven zagen hun winstmarge stijgen zodat ruimte ontstond voor prijsverlagingen.
Het eerste bommetje barstte in oktober 1966. 39 De warenhuisketen Galeries
Modernes bood in plastic verpakte melk aan voor 49 cent per liter, dat was een
dubbeltje onder de gangbare prijs. Leverancier was de Cooperatieve zuivelfabriek De Volharding in Nijkerk. De verontwaardiging was groot; zowel in de
detailhandel als bij de concurrenten van De Volharding, die hun eigen bezorgapparaat bedreigd zagen door de levering aan een stuntend warenhuis. Niette-

38 Bedrijfsgegevens voor de detailhandel in melk- en melkprodukten over 1955 (' s-Gravenhage
1955).
39 Jaarboekje CMO 1967.
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min vond Galeries Modernes spoedig navolging bij supermarktorganisaties.
Melk als lokartikel in de supermarkt; langzamerhand was het niet meer
vanzelfsprekend dat de consument melk kocht bij de 'melkboer'.
Met dat verschijnsel kreeg ook de NMU te maken. De onderneming leverde
zelf direct aan de consument maar in een aantal vestigingen eveneens al jaren
aan zelfstandige melkslijters. Heel geleidelijk kwam daar de kruidenier en de
supermarkt bij. Van de NMU-afzet in Rotterdam en Den Haag ging in 1966
40
4,5 % naar het kruidenierskanaal en in 1967 5,5 %. Echte stunters werden
van leverantie uitgesloten maar of alle kruideniers zich aan de door de NMU
verlangde consumentenprijs hielden is twijfelachtig.
Al te uitbundig was de NMU dus niet bij de levering aan kruidenier en supermarkt. Ter sprake kwam al het punt van de verschuiving zonder afzetvermeerdering. Toch was er nog een argument: de weerstand bij de zelfstandige
melkhandelaars. Het Centraal bureau levensmiddelenbedrijf - de lobby-organisatie voor grote en kleine kruideniersbedrijven - sprak in 1966 van
'krampachtig verzet van de gespecialiseerde melkdetailhandel'. Vergelijkbare reacties ondervond de NMU. 'Het langzaam penetreren in de levensmiddelenhandel
leidt tot negatieve reacties bij de slijters', constateerde de raad van bestuur in
41
zijn vergadering van 14 december 1967 . Het bestuur verkeerde in een dilemma. Want in dezelfde vergadering werd opgemerkt: 'Er komt een moment dat
wij ons standpunt moeten bepalen.' Dat moment naderde kennelijk snel: Albert Heijn - dat tot dat tijdstip in slechts twee filialen NMU-produkten verkocht- had zich als kandidaat-grootafnemer gemeld. Een maand eerder was
in een vergadering van de raad van commissarissen al gezegd dat als de NMU
niet zou leveren aan supermarkten, concurrenten het we! zouden doen.
Ruim een week na de vergadering van 14 december kreeg de raad van bestuur
42
een intern opgestelde nota over de te verwachten marktontwikkelingen. In
bet stuk werd er op gerekend dat de kruidenier in de melkvoorziening van de
consument op een marktaandeel van vijftien % zou komen (op dat ogenblik
hooguit zes %, PvL) en dat ' op langere termijn een marktaandeel van 25 %
niet is uitgesloten'. Op 11 januari 1968 besloot het bestuur om met ingang van
43
1 mei van datjaar voluit aan supermarkten te gaan leveren.

40
op
41
42
43

Archief Melkunie, interne notitie voor vergadering raad van bestuur Nederlandse Melkunie
11-12-1967.
Archief Melkunie, notulen vergadering raad van bestuur NMU 14-12-1967, inv.nr. 504.021.
Archief Melkunie, notitie voor raad van bestuur NMU d.d. 22-12-1967, inv.nr. 504.021.
Archief Melkunie, notulen vergadering raad van bestuur van 08-01-1968, inv .nr. 504.021.
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Er waren wel enkele voorwaarden . Een daarvan was dat de kruideniers de
eenmalig verpakte melk moesten verkopen tegen een prijs, gelijk aan ' verpakt
in glas, franco thuis.' Dat was de prijs die de bezorger rekende voor een literfles
aan de deur. Andere condities: op melk en melkprodukten mochten kortingen
noch zegels worden gegeven en de NMU zou per liter aan de levensmiddelenhandel geleverde melk een cent storten in het saneringsfonds van de slijters.
Op 30 januari verklaarde Albert Heijn zich bereid per liter ook een cent af te
dragen aan dat fonds, mi ts de concurrenten daarin meegingen. Deze afdrachten
waren het gevolg van een compromis met de slijters, die zelfs met een boycot
hadden gedreigd bij levering aan supermarkten. Met behulp van gelden uit het
saneringsfonds konden slijters collega's uitkopen die overwogen te stoppen
44
met hun bedrijf.
Tenslotte besliste de concerntop dat de nieuwe afnemers aan een nader te
bepalen omvang moesten voldoen. Opnemen van de kleine kruidenier op de
hoek in het afzetsysteem werd te duur geacht. Met deze besluiten was de kogel
in feite door de kerk . Ten koste van bezorgers en zelfstandige slijters won de
supermarkt snel terrein. Het op de Iangere termijn niet uitgesloten marktaandeel van 25 % werd binnen enkele jaren bereikt. In 1976 zaten de afnemers in
de ambulante melkhandel voor het eerst onder de 50 % van de totale afzet van
45
CMC-Melkunie.

5. De eigen winkels
De grote doorbraak van melk naar de supermarkt begon in 1968 maar de eigen winkelketens in Rotterdam en Den Haag bestonden toen al niet meer.
Op de vergadering van aandeelhouders RMI in oktober 1961 merkte het bestuur op dat de nieuwe chef van het winkelapparaat 'hard werkt maar dat de
verkoop niet veel is verbeterd.' Er waren cursussen ingesteld voor filiaalhoudsters . Vee) baatte dat niet; op een aandeelhoudersvergadering, een jaar
later, vertelde het bestuur dat de winkels qua volume in 1961 minder hadden
verkocht dan in 1960. In het lopende jaar (1962) was er geen sprake van een
. 46
op 1evmg.
Waren de aandeelhoudersvergaderingen van de RMI niet voor de pers toegankelijk, De Sierkan gaf over het boekjaar 1960-'61 voor het eerst een open-

44 lnformatie C. Timmer.
45 Jaarverslag CMC-Melkunie 1976.
46 Archief Melkunie, notu len vergaderingen van aandeelhouders RMI, inv.nr. 305 .018.
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baar jaarverslag uit. Daarin was de toon over de winkels heel wat positiever:
'Een modernisering van verschillende winkels en winkelinventarissen vond
plaats, de omzetstijging in de gemoderniseerde winkels was evident en geeft
alle reden om op de i ngeslagen weg voort te gaan'. Hetzelfde verslag (afgesloten op 30 april) meldde dat de omzet aan kruidenierswaren meer dan verdubbeld was. In dat boekjaar was juist het Vestigingsbesluit levensmiddelen
afgekondigd.
Het verslag over 1961162 - nu van de nieuwe holding NMU - ademde
dezelfde sfeer: vijftig procent meer omzet in kruidenierswaren en een voortgaande modernisering van de winkel s. Een foto in datzelfde verslag onderstreepte dit: de lezer kreeg een Sierkan-filiaal onder ogen, dater uitzag als een
voor die tijd moderne kleine supermarkt. Nadat ook in de jaarvergadering over
het volgende boekjaar - in oktober 1963 - nog mededelingen waren gedaan
over investeringen in winkels was het verslag 1964/65 somberder, de RMI
was intussen overgenomen . 'De financiele resultaten van een aantal winkels
in 's-Gravenhage en Rotterdam zijn teleurstellend. Teneinde te komen tot een
verbetering van de exploitatie-uitkomsten zal hier een sanering worden doorgevoerd.' Uit het volgende verslag blijkt dat die sanering had plaatsgevonden,
het aantal winkels in Rotterdam en Den Haag 'werd verder ingekrompen'.
Afdoende waren deze maatregelen niet. De voortdurende kostenstijgingen
werden onvoldoende gecompenseerd in verhogingen van prijzen en omzet en
het resultaat in de winkelsector was negatief.
In het boekjaar 1966/67 viel voor de winkels definitief het doek. De exploi47
tatie werd beeindigd, aldus het verslag over dat boekjaar. In de praktijk betekende het dat veel filialen werden gesloten, anderen werden overgedragen
aan zelfstandige slijters. In geen of hooguit een enkel geval zette de filiaalhoudster voor eigen rekening de winkel voort, doorgaans ontbrak het deze
vrouwen aan financiele draagkracht. Een deel van het winkelpersoneel werd
ontslagen, een ander deel in verband met hun leeftijd vervroegd gepensioneerd.48Vee! filiaalhoudsters waren op dat moment niet ver van hun pensioendatum af, we signaleerden al hoe trouw het personeel van de RMI was. Vooral
in Rotterdam heeft een niet gering aantal zaken nog enige tijd voortbestaan.
In 1967 leverde de NMU aan 29 voormalige RMI-winkels, geexploiteerd door
zelfstandigen.
Als reden voor de sluiting noemde het bestuur de onbevredigende resultaten,
'ook na de moderniseringen die in de laatste jaren hadden plaatsgevonden en

47 Jaarverslag Nederlandse Melkunie 1966/67.
48 Informatie C. Timmer.
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de uitbreiding die aan het assortiment was gegeven. Om het exploitatieresultaat van deze winkels om te buigen in een positieve richting, zouden naar ons
oordeel grotere investeringen en inspanningen vereist zijn dan wij, gelet op de
overige problematiek ten aanzien van investeringen en vernieuwingen binnen
de NMU voor verantwoord hielden.' 49
Die 'overige problematiek' bij investeringen en vernieuwingen is voor de
NMU een essentieel punt in de besluitvorming geweest. Het concern bevond
zich in een periode van voortdurende schaalvergroting, een proces waaraan
het zich niet kon onttrekken want ook de concurrenten werden steeds groter.
Het voor investeringen uitgetrokken geld werd onder meer gestoken in acquisities van kleinere zuivelondernemingen . Investeren in een slecht renderend
winkelapparaat lag minder voor de hand. Bovendien was het uit vele zuivelondememingen gegroeide NMU een concern geworden waar produktie en
verwerking de hoofdzaak vormden. Detailhandel was hoe !anger hoe meer een
branchevreemde activiteit geworden. Dat werd nog eens extra beseft door de
noodzaak om voor het breder geworden assortiment van de winkels elders
kruidenierswaren in te kopen. Zuiveldirecteuren waren geen inkopers van hagelslag.
Benadrukt moet worden dat de ondergang van de twee winkelketens zich afspeelde in een tijd waarin de kruidenier en de supermarkt nog niet echt concurreerden in de melkverkoop, de doorbraak naar deze sector voltrok zich
pas enkele jaren later. Wat de filialen van RMI en De Sierkan opbrak, waren
in de eerste plaats de problemen die ook de kleine kruidenier parten speelden: de consument voelde zich aangetrokken tot de steeds omvangrijker supermarkten en zelfbedieningszaken met hun grote assortiment. De kleine
melkfilialen konden financieel weliswaar terugvallen op een grote onderneming, door Iokale omstandigheden ontbrak vaak de mogelijkheid de zaak te
vergroten; veel filialen waren midden in oudere stadswijken gevestigd. De
geringe omvang van de filialen hield de omzet (bij een toch al krappe marge) klein in verhouding tot de sterk stijgende loonkosten. Mogelijkheden om
de omzet te vergroten waren er onvoldoende.

49 Jaarverslag NMU 1966/67.
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Tabet I. Marktaandelen in percentages van de verschillende detailhandelskanalen
voor melk- en melkprodukten50

Jaar
Bezorging
(zelfstandig en in loondienst
en rijdende winkels)
Zuivelwinkel
Kruidenierskanaal
Overigen w.o. boeren

1968

1978

1983

85

37

22

4
7
4

57
5

70
8

6. Loonventers
In 1968 werd in Nederland nog 85 % van alle melk aan huis bezorgd, door
zelfstandigen en loonventers gezamenlijk. (Zie tabel I). Zo'n percentage
wijst schijnbaar op een onbedreigde marktpositie. De bedreigingen bestonden wel degelijk maar ze zijn lange tijd onderschat. In een reactie op het
toen een jaar oude Vestigingsbesluit levensmiddelen reageerde het bestuur
van de CMO (de belangenvereniging van zelfstandige slijters) in mei 1962
geruststellend. 'Geen enkele huismoeder', aldus het bestuur, 'heeft er behoefte aan de zware flessen melk mede te slepen wanneer zij datzelfde aan
de deur kan krijgen afgeleverd. Wanneer de melkhandel dat voor ogen
houdt, en de consument omringt met de nodige service, dan zal blijken dat
de verkoop uit de winkel nooit op gang komt'. 51 Van de supermarkt had de
melkslijter niets te duchten, dacht hij.
Eind jaren zestig stond het vertrouwen in de bezorger nog altijd overeind.
Het Economisch instituut voor het midden- en kleinbedrijf (EIM) constateerde
in juni 1969 weliswaar dat in ongeveer 500 supermarkten met de melkprijs
gestunt werd, 'hun gezamenlijke marktaandeel is gering'. Dat 'onderstreept
opnieuw de grote waarde die de consument aan de thuisbezorging toekent,'
52
aldus het EIM. Onderschatting spreekt ook uit de hiervoor geciteerde interne
nota voor het NMU-bestuur van eind 1967 waarin aan het kruidenierskanaal
pas op langere duur mogelijk een marktaandeel van 25 % wordt toegekend.

50 C. Glerum -van der Laan en M.T.G. Meulenberg in: Tijdschrift voor marketing, december
1984, 16 e.v.
51 Centrale Melkhandelaren Organisatie, jaarboekje 1962 waarin jaarverslag over 1961, 15.
52 EIM-rapport Melkhandel in wijk en winkel ('s-Gravenhage 1969).
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CMC-Melkunie noemde de melkbezorging medio I 969 ' van het allergrootste
belang' en was verheugd dat zij zich in het voorbije jaar had kunnen handhaven.
Toch waren er al eerder ook negatieve geluiden. In een interview in oktober
1965 verzuchtte een Hilversumse zelfstandige slijter dat hij al vijf jaar zat met
een winstmarge van vijf cent per liter hoewel alles duurder werd.53 'Als ik mijn
zaak verkoop, krijg ik nog maar tweederde van de prijs die ik vijf jaar geleden
had kunnen maken .' Van concurrenten had deze slijter weinig te duchten.
'Want een collega die 65 wordt, nokt ermee en een opvolger trapt er niet meer
in'. Al zou deze melkhandelaar wat overdreven hebben, het geeft iets weer
van de stemming op dat moment. Volgens het EIM was het inkomen van
zelfstandige melkhandelaren in de periode 1955-'63 achtergebleven bij de
lonen, ondanks de sanering van de bezorgwijken. Die achterstand groeide in
de eerste jaren daarna toen de zelfstandigen ingeklemd zaten tussen het strakke
melkprijsbeleid van Economische Zaken en de versnelde loonontwikkeling in
het midden van de jaren zestig. Met die loonstijging hielden de slijtersinkomens geen gelijke tred.
Deze problematiek speelde in nog sterkere mate voor de melkinrichtingen
met bezorgers in loondienst. Kon van de zelfstandigen gezegd worden dat hun
inkomen achterbleef bij de lonen van werknemers, de melkbedrijven moesten
hun bezorgers die lonen gewoon betalen en dat uit dezelfde detailhandelsmarge als welke voor zelfstandigen gold. Ter illustratie: in 1964 steeg de loonsom
in deze sector gemiddeld 16 % en in 1967 ten opzichte van I 965 met 26 %.54
En dat terwijl de loonventer met zijn beperkte assortiment en reistijd naar de
bezorgwijk en terug een veel lagere arbeidsproduktiviteit had dan de werknemer in een supermarkt. Positief was weliswaar dat de klant aan de deur in
doorsnee meer melk en melkprodukten kocht dan de klant in de supermarkt,
nadeel was weer dat de consumptie van deze artikelen in totaal bleef dalen.
Het marktaandeel van de bezorging mag dan in 1968 nog heel groot zijn geweest, structureel was deze sector op dat moment al ernstig verzwakt.
Toen dan ook de supermarkt omstreeks dat jaar 1968 doorbrak in de melkdistributie bleek het traditionale bezorgingsapparaat van de verwerkende bedrijven daar niet tegen bestand. Een extra factor was nog dat een toenemend
aantal vrouwen buitenshuis ging werken waardoor minder aan de deur verkocht kon worden. In het boekjaar 1970171 staakte CMC-Melkunie de bezor-

53 Gooi- en Eemlander 23-10-1965.
54 EIM-rapporten Melkhandel in wijk en winkel ('s-Gravenhage 1964 en 1968).
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ging in Den Haag en Bussum, elders in het afzetgebied van het concern overwegend in de jaren 1970- '75. 55
Exacte data zijn niet bekend, de daadwerkelijke beeindiging van de bezorging is een geleidelijk proces geweest. Soms werd een bezorger, die met pensioen ging, niet meer vervangen, andere loonventers hebben hun wijk voor
eigen risico voortgezet, in weer andere gevallen verkocht CMC-Melkunie de
bezorgwijk aan een zelfstandige slijter. Die zag soms nog wel perspectief.
CMC-Melkunie was bij de bezorging gebonden aan de toenmalige normale
werkweek van veertig uur maar zelfstandigen waren bereid om voor een aanvaardbaar inkomen zeer lange werkweken te maken. Bovendien hadden deze
zelfstandigen niet de overheadkosten waar een groot bedrijf mee van doen
heeft. 56 Op deze manier hebben zelfstandigen hun melkwijk nog een tijdlang
kunnen voortzetten waar de exploitatie met loonventers onmogelijk was geworden. Bui ten de grote steden kon de bezorgende zelfstandige zich nog enigszins handhaven door over te schakelen op de 'rijdende winkel', met een vrij
groot assortiment aan kruideniersartikelen en ook groente en fruit. Voor CMCMelkunie was echter na de melkwinkels eveneens de bezorging een afgesloten
hoofdstuk. De verticale integratie van melkverwerking en verkoop aan het
publiek had een einde gevonden.

7. Vergelijkbare ontwikkelingen elders
Een enigszins vergelijkbare ontwikkeling als bij de NMU en later CMCMelkunie heeft zich in het begin van deze eeuw voorgedaan bij het Unileverconcern en zijn rechtsvoorgangers. Twee van deze, de Nederlandse margarinefabrieken Jurgens en Van den Bergh, hadden voor 1900 het Verenigd
Koninkrijk als belangrijkste afzetgebied. De twee ondernemingen leverden
aan grossiers, later ook direct aan winkels.
In 1896 werd begonnen met het financieel deelnemen in ketens van zuivel57
winkels, een enkele maal ook in kruideniers-filiaalbedrijven. In ruil daarvoor
ontvingen Jurgens dan wel Van den Bergh het recht om aan deze detailhandelsbedrijven exclusief margarine te leveren. Grossiers bleven eveneens klant
van de twee fabrieken. Maar via het directe kanaal naar de winkels beoogden

55 Jaarverslag CMC-Melkunie 1970171.
56 lnformatie C. Timmer.
57 Charles Wilson, Geschiedenis van Unilever, Nederlandse bewerking door Jane de Iongh
(' s-Gravenhage 1954), dee! II, 78-80; 145-150.
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de fabrikanten de toen nog bederflijke margarine sneller bij de consument op
tafel te krijgen. In de gespecialiseerde zuivelwinkels was de omzetsnelheid
van margarine groter dan bij de kruidenier met zijn grote diversiteit aan artikelen. Een belangrijk punt was verder dat Jurgens en Van den Bergh via de
winkels gemakkelijk met hun eigen merken konden penetreren op de Britse
markt. Grossiers stonden afwerend tegenover merkartikelen.
Waren de Britse consumenten gewoon hun levensmiddelen aan te schaffen
in speciaalzaken, in de jaren twintig veranderde hun koopgedrag. Zij Iieten de
speciaalzaken schieten en kochten de levensmiddelen Ii ever op een adres. Produkttechnisch was dat geen probleem: de margarine was beter houdbaar geworden. Het produkt had een grote omzetsnelheid in een speciaalzaak niet
meer strikt nodig. Qua rendement lag het moeilijker. De ketens van zuivelwinkels moesten zich aanpassen en werden gewone kruidenierszaken. De
branche-verwantschap met Jurgens en Van den Bergh nam daardoor af. Toch
hielden deze hun belangen eerst nog aan, ze breidden ze zelfs nog uit. Reden
was dat de twee fabrieken via de prijszetting van margarine in de eigen winkels
hun invloed op de consumentenmarkt wilden behouden. 58
In de jaren dertig liep het rendement in de kruidenierswinkels terug en ondervond Unilever (waarin Jurgens en Van den Bergh waren opgegaan) beheersproblemen bij de exploitatie van de detailhandelsbedrijven. Voor zover
ze niet van de hand werden gedaan, beschouwde het bestuur de winkels eerder
als geldbelegging dan als een schakel in de verticale integratie. 59 Net als de
NMU in de jaren zestig was Unilever in de jaren dertig (en is het nu nog)
primair een produktiebedrijf. Om produkttechnische en markttechnische redenen was verticale integratie interessant, zolang speciaalzaken nog levensvatbaar waren. En vanuit marktoogpunt tijdelijk zelfs nog na de metamorfose
van zuivel- naar kruidenierswinkels. Toen die argumenten wegvielen, was de
prikkel voor verticale integratie verdwenen.
Meneba
Een recenter geval - gedeeltelijk zelfs analoog met de NMU en CMCMelkunie - waren de Meelfabrieken der Nederlandse bakkerij NV (Meneba).6() Dit concern werd Jang gekenmerkt door een drieledige verticale integratie. Het maalde tarwe en leverde het meel aan bakkerijen die deels tot het
concern behoorden. De (over het algemeen grotere) eigen bakkerijen beza-

58 Wilson, Geschiedenis van Unilever, II 288, 289.
59 Ibidem, 383 .
60 Voor deze paragraaf zijn geraadpleegd de jaarverslagen van Meneba 1966-1987.

VAN LAKERVELD RMI EN DE SIERKAN

439

ten op hun beurt weer grote aantallen broodwinkels en bezorgwijken. De
combinatie van producent met winkels/bezorgers Iijkt op die bij de NMU en
er waren meer overeenkomsten. De consumptie van brood nam - net als
die van melk - af bij het stijgen van de welvaart. Evenals de melkdetailhandel waren de bakkers tot 1961 geheel en tot 1968 gedeeltelijk beschermd
tegen concurrentie uit andere branches. Kruideniers mochten geen brood
verkopen.
Ook de ontwikkelingen zijn vergelijkbaar met die in de melksector, zij het
dat de veranderingen zich bij Meneba wat later voordeden. In de problemen
rond het bezorgapparaat toonde de broodbezorger zich de evenknie van de
melkman. De bakker-aan-de-deur, die weinig meer in zijn wagen had dan
brood, was al in de jaren zestig een du re kracht geworden met een - in relatie
tot de loonkosten - te lage omzet. De parallellisatie maakte de positie van de
broodventer nog zwakker. In mei 1969 klaagde het Meneba-bestuur over
'voortgaande stijging van de loonkosten bij de broodbezorging terwijl anderzijds de omzet per bezorger werd uitgehold door de verschuiving naar het
levensmiddelenbedrijf.'
Dit proces zette door. Toch stelde het bestuur begin 1972 nog expliciet het
winkel- en bezorgapparaat te willen handhaven naast de leverantie aan het
levensmiddelenkanaal. Het assortiment in de bezorgwagens werd uitgebreid
met wat kruidenierswaren. Vee! hielp dat niet. In het jaarverslag 1973 schreef
het bestuur dat de omzet per bezorger weliswaar omhoog was gegaan maar
dat het niet opwoog tegen de verdere stijging van de loonkosten.
Het was duidelijk. De bakker-aan-de-deur kon niet meer mee, ook al omdat
het brood in de supermarkt vaak op of vlak boven de voorgeschreven minimum-prijs werd verkocht en de bezorger altijd meer moest rekenen. Het aantal
bezorgers holde achteruit. Waar Meneba in 1970 al een aantal wijken had
samengevoegd, halveerde het bestand aan bezorgwijken tussen eind 1971 en
eind 1974 vrijwel van 794 naar 405. Nadat in de jaarverslagen over 1977 en
'79 nog gewag was gemaakt van verder dalende omzetten in de bezorging,
werd dit onderwerp in de verslagen vanaf 1980 zelfs niet eens meer genoemd.
Bekend is wel dat landelijk gezien de consumenten in 1977 22 % van hun
brood aan de deur kochten en in 1985 slechts zes %. 61
De Meneba-winkelketens, opererend onder namen als Hus, Vermaat, Lubro
en Van der Meer & Schoep, hebben het wat !anger volgehouden dan de bezorging. Tot ook hier de supermarkt te sterk bleek. Het verhaal van de melkzaken herhaalde zich. Veel winkels waren te klein met daardoor relatief hoge

61 Informatie marktonderzoekbureau AGB Attwood BY, Dongen.

440

NEHA-JAARBOEK 1994

personeelskosten die sneller stegen dan de prijs van het brood. Sommige filialen zaten op zulke gunstige lokaties dat de huur of de huurwaarde in de loop
der jaren te hoog was geworden ten opzichte van het bescheiden rendement.
In die gevallen ging de vestiging vaak dicht.
Desondanks is Meneba nog tot in de jaren tachtig geld blijven investeren in
de winkels. Hier en daar werden filialen, die zich daar toe leenden, verbouwd
tot brood-en kaaswinkels of tot sandwichshops, ook is in sommige vestigingen
'bake off' -apparatuur ge'installeerd voor het 'afbakken' van voorgebakken
brood. Anders dan in de melkdetailhandel waar de winkelier of venter het
fabrieksprodukt leverde aan de klant, was personeel in een bakkerswinkel in
staat om ter plaatse waarde aan het produkt toe te voegen. Mogelijk heeft,
mede door deze toegevoegde waarde, de verticale integratie tussen producent
en detailhandel in de bakkerij )anger bestaan dan in de melksector.
Inmiddels kromp Meneba de filialennetten voortdurend in . Na sluiting van
een groot aantal winkels in 1970 liep het winkelbestand tussen eind 1971 en
eind 1979 verder terug van 373 tot 228. In 1992 heeft Meneba het restant van
62
ruim honderd zaken afgestoten. In een markt die onder druk stond door een
landelijk produktie-overschot koos de onderneming voor de afzetkanalen met
het meeste perspectief. Dat waren de supermarkten. En de cateringbedrijven,
die profiteerden van de werknemers die in de bedrijfskantine lunchen in plaats
van een pakje brood mee van huis te nemen. De eigen winkels waren het minst
interessant en daarom maakte Meneba een einde aan dit stuk verticale integratie.

8. Conclusies
De RMI en De Sierkan zijn opgericht in een periode van toenemend hygienisch besef. Voor 'onvervalste' onder deskundig toezicht verwerkte melk
ontwikkelde zich snel een afzetmarkt. De welwillende houding van notabelen tegenover de nieuwe melkinrichtingen heeft hun financiering vergemakkelijkt. De expansie van zowel de RMI als de Sierkan tot 1940 is mede het
gevolg geweest van de sterke bevolkingstoename van Rotterdam en Den
Haag. Bevolkingsgroei was voor deze bedrijven in de jaren vijftig en zestig
een veel geringere steun in de rug. In oudere wijken, waar veel van de winkels waren gevestigd, liep de bevolking zelfs terug.

62 Informatie directie Meneba.
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De RMI en De Sierkan beoogden vanaf het eerste uur boven het ambachtelijke niveau uit te komen . Dat zij vanaf hun oprichting verticaal waren geYntegreerd, valt niet te verklaren uit de analyse van Bucklin. 63 Bij hem gaat de
industriele vervaardiging van massagoederen juist gepaard met de ontkoppeling van produktie en detailhandel.
Aanknopingspunten zijn er we] bij De Jong. De innoverende oprichters wilden expanderen maar konden voor hun jonge produkt (de kwalitatiefhoogwaardige melk) geen gebruik maken van een adequaat bestaand distributieapparaat.
Daarom bouwden zowel de RMI als De Sierkan een eigen bezorgapparaat op
en begonnen zij met winkels en kiosken. De Jong spreekt van het haastmotief.64
Volgens de maatstaf van Williamson moet bekeken worden of het gunstig
was de transactie van melk binnen de onderneming te halen. Dat geldt zeker
voor de afzet aan de consument. Indien de melkinrichtingen voor de verkoop
van hun produkt de toenmalige kleine slijters hadden ingeschakeld, dan zouden zij niet de zekerheid hebben gehad dat geknoei met melk kon worden
voorkomen. Ook de gedeeltelijke achterwaartse integratie via de aankoop van
boerderijen en een veestapel valt binnen de termen van Williamson. Kwaliteitsgarantie was de drijfveer de transactie binnen de onderneming te brengen.
In dit kader valt eveneens de overname van Britse winkelketens door Jurgens
en Van den Bergh. De marktpositie van de producenten werd er door versterkt.
Na de introductiefase komt in de theorie van De Jong de expansiefase. Vol65
gens De Jong kan expansie van een produkt desintegratie ten gevolge hebben.
Het produkt wordt in zulke grote hoeveelheden geconsumeerd dat andere schakels dan de fabrikant zich kunnen specialiseren. Toeleveranciers leveren ook
aan concurrerende fabrikanten en de handel neemt van die concurrenten af.
Gedurende de expansieperiode van RMI en De Sierkan (ruwweg tot 1940)
is van deze desintegratie geen sprake geweest. Hadden winkeliers schaalvoordelen kunnen bewerkstelligen waar de melkinrichtingen met hun winkels en
bezorgers niet aan toekwamen, dan waren de melkinrichtingen gedwongen
geweest hun detailhandelsfunctie af te stoten. Het eigen distributieapparaat
had immers niet kunnen concurreren met de zelfstandige winkels. Tot in de
jaren zestig bleef melkverkoop buiten de melkinrichtingen evenwel in handen
van kleine winkeliers bij wie geen schaalvoordeel was te bekennen. Grootschalig waren wel de filiaalketen s van kruideniersbedrijven. Maar de wet verbood hen melk te verkopen.

63 Bucklin, Competition and evolution in the distributive trades, 48-51 .
64 De Jong, Dynamische concentratietheorie, 161 .
65 Ibidem, 82-87, 163.
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Desintegratie vond pas plaats in de periode waarin de consumptie van melk
en melkprodukten geleidelijk terugliep, bij De Jong de rijpheidsfase. Deze
desintegratie is slechts zeer ten dele het gevolg geweest van schaalvoordelen
in de melkdistributie bij winkelbedrijven . In de levensmiddelensector maakte
de kleine kruidenier plaats voor zelfbedieningswinkels en supermarkten . Die
mochten aanvankelijk geen melk verkopen en deden dat, toen het verbod
gedeeltelijk was opgeheven, eerst in zeer geringe mate. Toch was hun kostenpatroon aanzienlijk gunstiger dan dat van de oude melkwinkels, die ook
kruidenierswaren waren gaan verkopen ; bovendien waren de supermarkten
met hun grote assortiment aantrekkelijker voor de consument. Dat de melkinrichtingen de exploitatie van hun winkels moesten beeindigen lag niet aan de
melk, die nog overwegend via de traditionele kanalen werd verkocht. Het lag
eerder aan de grootschalige distributie van kruidenierswaren in andere kanalen dan de melkinrichting.
Het eigen bezorgingsaparaat van de melkbedrijven kon zich na de opkomst
van de supermarkten aanvankelijk nog met moeite handhaven. Maar toen het
grootwinkelbedrijf in levensmiddelen na een aantal jaren gebruik ging maken
van de wettelijk toegestane vrijheid melk te verkopen, was het met dat bezorgersnet snel gedaan . Ook dit valt te rijmen met de door De Jong beschreven
schaalvoordelen in de zelfstandige detailhandelsschakel. Deze ontwikkeling
sluit eveneens aan bij Williamson. Transacties van melk naar de consument
via de grote supermarkten leverden meer rendement dan transacties via het
eigen zeer dure bezorgapparaat. Bezorgers kregen het extra moeilijk door veranderingen aan de kant van de consument. Levering aan de deur werd lastig
toen steeds meer vrouwen buitenshuis gingen werken.
Passend in de rijpheidsfase van De Jong is verder nog de concentratie van
produktiebedrijven. In een verzadigde (en zelfs licht krimpende) markt konden
de bedrijven slechts schaalvoordelen bereiken door acquisitie van concurrenten offusies. Het is doordit mechanisme datRMI en De Sierkan zijn opgegaan
in de NMU welke onderneming weer is samengegaan met CMC.
Bij al deze bewegingen heeft in enkele bedrijfstakken het ge"integreerde
kleinbedrijf zich kunnen handhaven. In de in lei ding zijn al genoemd de warme
bakker en de stager. Voor Bucklin is hier essentieel dat deze winkeliers grondstoffen cq halffabrikaten verwerken en dus waarde toevoegen aan hun eindprodukt en niet uitsluitend afhankelijk zijn van de winstmarge op een kant-enklaar produkt. Dan zouden ze ten opzichte van het grootbedrijf altijd in het
.. 66
nadee I ZIJn .
66 Bucklin, Competition and evolution in the distributi ve trades, I02.
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Melkslijters ontberen de toegevoegde waarde. Ze geven een gereed produkt
door.
Tenslotte dient nog genoemd te worden de mogelijk belangrijkste oorzaak
waarom de opvolgers van RMI en De Sierkan de detailhandelsfunctie Iieten
vallen: de stroomversnelling in de marktontwikkeling. Elke onderneming
moet investeren in vernieuwingen en eventueel uitbreidingen om de belangrijkste concurrenten tenminste te kunnen bijhouden. Voor een bedrijf met een
normaal winstniveau wordt dat lastig wanneer de marktontwikkelingen zich
versnellen; meer geld is nodig voor investeringen. Nog moeilijker wordt het
als het bedrijf zowel producent en detaillist is en zich in beide marktgebieden
turbulenties voordoen. Uitgaande van de veronderstelling dat het winstniveau
van de onderneming normaal is, zal het tekort aan geld voor investeringen des
te nijpender zijn.
Het verticaal gei'ntegreerde bedrijf moet een keuze maken bij versnelde ontwikkelingen. De ondernemer zal kiezen voor die schakel in zijn bedrijf, die
het hoogste rendement heeft of het beste perspectief biedt. Mede bepalend is
verder wat de directie als kernactiviteit beschouwt of op welk gebied de kennis
het grootst is. De NMU en CMC-Melkunie onderstreepten dat. De detailhandel, zowel winkels als bezorging, was minder rendabel dan de produktie, waarin aanhoudend geld moest worden gei'nvesteerd om de concurrentie te weerstaan. Produceren was kernactiviteit, daar wist de leiding het meest vanaf. In
feite hadden de melkbedrijven zelfs nog met een derde snelle verandering te
maken en wel bij de consumenten. Hun traditionele koopgedrag wijzigde zich
snel.
De bakkerijen van Meneba trokken zich eveneens terug op de produktiefunctie, de eigen winkels hadden weinig perspectief meer. Een fraai voorbeeld van
splisting van schakels in de bedrijfskolom door stroomversnellingen vormen
de Verenigde Nederlandse Uitgeverijen NV. Dit concern had lang de pretentie
om zowel in de grafische- als wel in de uitgeverssector met de sterksten mee
te kunnen in Europa. Versnelde ontwikkelingen aan de uitgeverijkant maakten
het onmogelijk om in beide sectoren voldoende te kunnen investeren . Het
grafische bedrijf is in 1993 afgestoten.

xv

Industriele groei in Nederland, 1913-1929:
een verkenning
1

H.J. DE JONG EN R.M. ALBERS

1. Inleiding

'De eerste wereldoorlog bracht een aanmerkelijke versnelling in de industriele
ontwikkeling van ons land, die in menig geval een breuk met het verleden
2
betekende. ' Met deze constatering van De Graaff in zijn overzicht van de
Nederlandse industrie in het interbellum wordt een vraagstuk aangeroerd dat
tot nu toe nog maar weinig expliciete aandacht heeft gekregen. Uit de Iiteratuur valt op te maken dat de Nederlandse nijverheid onder invloed van
diverse factoren zich in de periode tussen 1910 en 1930 gemoderniseerd en
verbreed heeft. Traditionele verhoudingen werden in deze periode doorbroken en de Nederlandse economie maakte zich op voor een grote expansie,
met name van de industriele sector. In de overzichtswerken van de Nederlandse economische geschiedenis valt te lezen dat onder invloed van de
voortschrijdende technologische ontwikkeling, de toegenomen binnenlandse
vraag en de specifieke omstandigheden van de oorlog bestaande industrietakken groter werden en er nieuwe bijkwamen. Joh. de Vries spreekt van
'versnelling', Brugmans van de 'tweede industriele revolutie' en Van Zan-

Onze dank gaat uit naar een anonieme referent. Jan Luurs heeft assistentie verleend bij het
samenstellen van de tabellen, grafieken en bijlagen. Dit onderzoek werd gesteund door de Stichting
voor de Economische, Sociaal-culturele en Ruimtelijke Wetenschappen (ESR), welke deel uitmaakt van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
2 A. De Graaff, De industrie. De Nederlandse volkshuishouding tussen twee wereldoorlogen
8 (Utrecht, 1951 ), 6.
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den en Griffiths constateren dat het Nederlandse bedrijfsleven als een van de
meest produktieve uit de oorlogsjaren tevoorschijn was gekomen. 3
Hoe het ook zij, nog steeds hangt er een waas over de periode die in economisch opzicht de verbinding vormt tussen de door De Jonge gedocumenteerde
negentiende eeuwse opkomst van de fabrieksnijverheid en de moderne indus4
trie van de twintigste eeuw. Dit wordt onder meer veroorzaakt door het feit
dat de Eerste Wereldoorlog in historiografisch opzicht als een soort waterscheiding fungeert. In veel gevallen is de oorlog het eindpunt of het beginpunt
van een onderzoek. Ook de turbulente periode 1918-1922 komt er dikwijls
bekaaid van af, omdat deze aanpassingsjaren zo sterk afwijken van het normale
patroon. Ten tweede is er gebrek aan goed cijfermateriaal. V anaf 1913 is er
wel statistisch materiaal beschikbaar dat destijds op systematische wijze is
verzameld, maar dit beperkt zich tot enkele steekjaren. Na 1921 is er jaarlijkse
informatie beschikbaar, maar niet voor alle bedrijfsklassen. Pas na de Tweede
Wereldoorlog zijn de Nederlandse produktie- en industriestatistieken geleidelijk uitgebreid tot de gehele industrie. Het fragmentarische karakter van de
statistische gegevens heeft er mede toe geleid dat ons be grip van de industriele
ontwikkeling in het begin van deze eeuw toch voornamelijk is vervat in een
niet-systematische kwantitatieve beschrijving. In dit onderzoek wordt een poging gedaan omjuist wat meer systematiek in de data-opbouw aan te brengen.
Dat is vooral interessant omdat de Nederlandse economie in deze periode een
internationaal gezien uitzonderlijke groei doormaakte.
Schattingen geven aan dat het nationaal inkomen in Nederland in de periode
1913-1929 is gegroeid met gemiddeld ruim 3,6% per jaar. 5 Het indexcijfer van
het volume van het bruto binnenlands produkt steeg van 100 in 1913 tot 177 ,4
in 1929. Deze groei is in verhouding tot Duitsland, Groot-Brittannie en de
Verenigde Staten aanzienlijk. De economieen van deze landen groeiden tussen
1913 en 1929 met respectievelijk 1,2%, 0,7% en 3,1 % per jaar. 6 Wellicht nog
opmerkelijker is echter de prestatie van de Nederlandse economie in termen

3 J. de Vries, De Nederlandse economie tijdens de 20ste eeuw (Bussum, 1983\ 39. I.J. Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht. Sociaal-economische geschiedenis van Nederland 17951940 (Leiden, 1983), 472. R.T Griffiths & J.L. van Zanden, Economische geschiedenis van Nederland in de 20" eeuw (Utrecht, 1989), 115.
4 J.A. de Jonge, De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914 (Amsterdam, 1968).
5 C.A. vanBochove & T.A. Huitker, Main national accounting series, 1900-1986. CBS NA-017
(1987), 9.
6 A. Maddison, Dynamic forces in capitalist development: a long-run comparative view
(Oxford/New York, 1991), 212-214. Maddison ontleent zijn cijfers voor Nederland aan Van Bochove & Huitker, 'National accounting' .
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van groei van de produktiviteit. Recente cijfers van Maddison geven aan dat
tussen 1913 en 1929 het binnenlands produkt per manuur is gestegen met
gemiddeld 2,7% per jaar. Voor Duitsland, Groot-Brittannie en de Verenigde
7
Staten zijn de cijfers respectievelijk 1,4%, 1,5% en 2,4%.
Welke rol heeft de industrie hierin gespeeld? Is er inderdaad sprake van een
versnelling en een breuk met het verleden? Welke factoren lagen hieraan ten
grondslag? In dit artikel proberen wij enig licht te werpen op deze zaken, al
beschouwen wij deze poging meer als exploratie dan als explicatie. Dit artikel
beoogt geenszins een afgerond beeld te geven van de industriele ontwikkeling
van Nederland tussen 1913 en 1929. Wij zien het vooral als een eerste verkenning, waarbij over de historiografische waterscheiding van de Eerste Wereldoorlog wordt heengekeken. De door ons gehanteerde methode bestaat uit het
maken van berekeningen gebaseerd op gepubliceerde produktiestatistieken .
We richten ons vooral op de aanbodzijde, waardoor andere belangrijke invalshoeken zoals het ondernemers- en consumentengedrag en het overheidsingrijpen hier onderbelicht blijven. Daarvoor wordt verwezen naar de in de noten
aangehaalde Iiteratuur.
Dit artikel is als volgt opgebouwd. Eerst geven we een samenvattend overzicht van de lotgevallen van de industrie in de periode 1913-1929. Vervolgens
zullen we een kwantitatieve reconstructie presenteren van de ontwikkeling van
enkele industrieen waarvoor de kwantitatieve gegevens redelijk consistent zijn
in de door ons onderzochte periode. Gepoogd is om continuHeit aan te brengen
tussen de periode van de oorlogsjaren en de jaren twintig. Hierbij staat centraal
welke ontwikkelingen diverse industriele bedrijfsklassen hebben doorgemaakt in termen van reele toegevoegde waarde en arbeidsproduktiviteit. Er
wordt gebruik gemaakt van een 'steekproef' van bedrijfsklassen uit de Produktiestatistiek van het CBS. Tenslotte gaan we dieper in op twee zaken die
naar onze mening een zeer bepalende invloed hebben gehad op de aard van de
industriele ontwikkeling na 1918, namelijk de verkorting van de arbeidsdag
en de snelle elektrificatie tijdens en na de Eerste Wereldoorlog. Beide factoren
hebben naar ons oordeel een fundamentele invloed gehad op de ontwikkeling
van de gemiddelde produktie per arbeider in de door ons onderzochte bedrijfsklassen .

7

Maddison, Dynamic forces, 274.
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2. Een schets van de ontwikkelingen tussen 1913 en 1929
De Eerste Wereldoorlog wordt in de literatuur gezien als een roerige periode,
gekenmerkt door uitzonderlijke omstandigheden die soms van blijvende invloed waren op de ontwikkeling van de Nederlandse economie. 8 Hoewel
Nederland neutraal bleef waren de economische gevolgen van de Eerste
Wereldoorlog zeer groot. De invloed van de oorlog was direct merkbaar in
de buitenlandse handel. In het bijzonder door de geallieerde blokkademaatregelen liep de overzeese handel sterk terug. Met het begin van de onbeperkte duikbootoorlog per I februari 1917 werd de overzeese handel nog
Sterker beperkt. Dit had grote gevolgen voo_r de kleine, open economie van
Nederland. De invoer van produkten en grondstoffen en de afzet van Nederlandse produkten in het buitenland werden meer en meer bepaald in het
krachtenveld van de tegengestelde belangen van de oorlogvoerende partijen.
De Nederlandse overheid zag zich gedwongen tot een vergaand ingrijpen in
de economie. Er kwamen diverse restricties op de binnen- en buitenlandse
handel alsmede prijscontroles, met ingrijpende gevolgen voor onder meer de
voedselvoorziening, de aanvoer van brandstoffen, in het bijzonder steenkool, en de toelevering van grondstoffen voor de industrie. Het bedrijfsleven
speelde in op de ontstane situatie door onder andere de distributie van
grond- en hulpstoffen te regelen. Dit gebeurde door een veelheid aan speciale crisisorganisaties, al dan niet samen met de overheid opgezet. 9 De tussenhandel in strategische goederen en eerste levensbehoeften werd allengs
uitgeschakeld en vervangen door een stelsel van strikte overheidscontrole.
Een dergelijk mechanisme gold bijvoorbeeld voor de distributie van steenkolen, die van vitaal belang waren voor het functioneren van de economie
en waarvan het verbruik gedurende de oorlog sterk werd beperkt. Hoewel de
produktie van de steenkolenmijnen in Limburg gedurende de oorlog fors
werd uitgebreid was dit niet voldoende om in de binnenlandse vraag te
10
voorzien. Nederland voerde steenkool voornamelijk in vanuit Duitsland,

8
C.J.P. Zaalberg, 'The manufacturing industry' in: The Netherlands and the World War Volume IT (New Haven , 1928) 3-111. E.C. van Dorp, 'Handel en nijverheid' in: H. Brugmans red.,
Nederland in den oorlogstijd (Amsterdam, 1920) 191-249, 191.
9 H.A.R. Smidt, 'De regulering van de Nederlandse export van landbouwprodukten naar Duitsland tijdens de Eerste Wereldoorlog', in: Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek 54 (1991)
102-133 brengt al de verschillende crisisorganisaties in kaart
10 In 1913 bedroeg de binnenlandse produktie 19% van het verbruik van steenkolen, steenkolenbriketten en cokes. In 1918 was het aandeel van de binnenlandse produktie gestegen tot 73 %
Het totale steenkolenverbruik was echter afgenomen van circa I 0 miljoen ton in 1913 tot minder
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dat ook de Belgische kolenbekkens beheerste. 11 Door de distributie van levensmiddelen en het vaststellen van maximumprijzen voor eerste levensbehoeften werden de primaire kosten van levensonderhoud in de hand gehouden, waardoor de stijging van de nominale lonen tot 1918 beperkt kon blijven. De prijzen van andere goederen stegen echter wel snel, evenals de huren, met als gevolg dat de reele lonen van 1914 tot en met 1918 daalden. 12
Welke gevolgen had de oorlog nu voor de Nederlandse industrie? Na een
behoorlijke ontwrichting in de eerste oorlogsmaanden stelde de nijverheid
zich al snel in op de ontstane situatie. In de eerste jaren van de oorlog bleven
de tekorten aan grondstoffen beperkt, hoewel dit kon verschillen per bedrijfstak. De industriele produktie steeg tot en met 1916, evenals de prijzen van de
industriele produkten. Het jaar 1916 was een absoluut topjaar met een grote
bloei van de oorlogsindustrie en de importvervangende nijverheid. Hoewel de
kosten van grondstoffen en brandstof stegen bleef de toename van de lonen
beperkt. Dit betekende in het algemeen een stimulans voor de werkgelegenheid, hoewel in bepaalde bedrijfstakken tegelijkertijd tekorten aan geschoold
personeel konden ontstaan ten gevolge van de mobilisatie. Ook de kapitaalkosten waren relatief gering. Delange rentestand steeg tot 1918 slechts weinig,
ondanks de hoog oplopende overheidsuitgaven. 13 Het gevolg was dat in veel
bedrijfstakken grote winsten werden behaald, vooral wanneer ondernemers
konden beschikken over oude voorraden grondstoffen. Er bestond echter een
groot verschil tussen de situatie in de eerste twee oorlogsjaren en de situatie
in de jaren daarna. Vanaf 1917 verslechterde de positie van de industrie snel,
onder meer ten gevolge van de sterk ingekrompen buitenlandse handel. De
winsten liepen terug, wat ook blijkt uit de scherpe daling van de dividenden
van 1916 op 1917. 14 Er ontstond een steeds nijpender gebrek aan grondstoffen.
De achteruitgang ging in 1918 in versneld tempo voort, en diverse industrieen
15
kwamen zelfs geheel tot stilstand. Door verschillende steun- en wachtgeldregelingen bleef het aantal daadwerkelijke ontslagen zelfs bij inkrimping van
de produktie echter relatief beperkt. De bedrijven hielden een belangrijke ar-

dan 5 miljoen ton in 1918. R. van der Kamp, De kolenvoorziening van Nederland gedurende
de Eerste Wereldoorlog (Amsterdam, 1968), 110.
11 B.F. Moore, Economic aspects of the commerce and industry of the Netherlands, 1912-1918
(Washington 1919), 12-15.
12 P. Schrage, E. Nijhof & P. Wielsma, 'Inkomensontwik.keling van werkenden en werklozen
in Nederland, 1913-1939' , Tijdschrift voorSociale Geschiedenis 15 ( 1989) 347-394, 376, 384-387.
13 F. de Roos & W.J. Wieringa, Een halve eeuw rente in Nederland (Schiedam, 1953), 130.
14 De Nederlandsche volkshuishouding, 1914-1918 (z.p., z.j.), 20.
15 Zaalberg, 'Manufacturing industry', 9-11.
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beidsreserve achter de hand, daarbij gesteund door overheidsmaatregelen. Gedurende de Eerste Wereldoorlog betaalde de werkgever de helft van een
wachtgelduitkering, een derde kwam van het Koninklijk Nationaal Steuncomite, de rest van de gemeenten. Bovendien verleende het Rijk vanaf 1914
subsidie op werkloosheidsuitkeringen die vroeger via de vakbonden werden
geregeld. 16 Bij dit alles moet men echter bedenken dat de ontwikkelingen in
de afzonderlijke bedrijfsklassen sterk uiteen konden !open. Natuurlijk werden
vooral de bedrijfsklassen die voor de aanvoer van grondstoffen en halffabrikaten of voor de afzet van hun eindprodukten waren aangewezen op het buitenland het zwaarst getroffen, zoals de katoennijverheid, de papierindustrie en
delen van de voedings- en genotmiddelenindustrie. Bepaalde industrieen kregen echter door het geheel of gedeeltelijk wegvallen van de buitenlandse con17
currentie een stimulans, zoals de rubberindustrie.
De investeringen in de industrie liepen min of meer parallel met de winsten.
De financiele situatie van de ondernemers was vooral in de eerste oorlogsjaren
zeer gunstig. Daar kwam nog bij dat de goud- en deviezenvoorraden van de
Nederlandsche Bank toenamen. 18 De cruciale vraag was of de ondernemers op
de lange termijn wilden investeren. Daarbij speelden hun verwachtingen voor
de Iangere termijn een beslissende rol. In de eerste oorlogsmaanden heerste er
bij de industriele ondememers onzekerheid over de duur en de gevolgen van
de oorlog. Toen men zich echter had ingesteld op de veranderende omstandigheden ontwikkelde de Nederlandse industrie zich sterk. Dit uitte zich in structuurveranderingen binnen de industrie, onder invloed van de uiteenlopende
19
mogelijkheden binnen bepaalde bedrijfstakken. In veel gevallen was er sprake van importsubstitutie. Dit was deels een reactie op de handelsbelemmeringen, deels ook een actief inspelen van de Nederlandse industrie op de nieuwe
mogelijkheden die ontstonden door het geheel of gedeeltelijk wegvallen van
de buitenlandse concurrentie. 20 Er waren voldoende mogelijkheden om de uitbreiding van het produktieapparaat te financieren. Ook de kredietverlening
van de banken aan de industrie nam toe. Bovendien vertoonde het belegging

16 M.H.D. van Leeuwen, Sociale zorg (Zutphen, 1994), 34, 37.
17 Zaalberg, 'Manufacturing industry ', 92.
18 Moore, Commerce and industry, 86-87.
19 E.P. DeMonchy, 'Commerce and navigation ' in: The Netherlands and the World War Volume
II (New Haven, 1928) 115-162, 136.
20 K. Saalfeld, Die niederldndische Metallindustrie in ihren volks- und weltwirtschaftlichen Zusammenhdngen (Rostock, 1927), 16.
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zoekend publiek een stijgende voorkeur voor deelneming in industriele fond21
sen, waar men goede winstmogelijkheden zag. Overigens verschilde de situatie weer sterk van bedrijfsklasse tot bedrijfsklasse. Zo was de scheepsbouw
een van de eerste bedrijfsklassen die de produktiecapaciteit sterk uitbreidden.
De werven en rederijen konden scheepsruimte voor de zeescheepvaart tegen
zeer hoge prijzen aan het buitenland verkopen vanwege de sterk gestegen
vrachtprijzen. De werven wisten zich verzekerd van een hoge winst, ongeacht
22
de produktiekosten.
De precieze hoogte van de industriele investeringen gedurende de oorlog is
moeilijk te schatten. Pas vanaf 1921 zijn er cijfers van het CBS over de kapitaalvorming beschikbaar. Een globale schatting van de ontwikkeling van de
investeringen in vaste activa, behalve gebouwen, tussen 1913 en 1919 is gemaakt op basis van de produktie in de metaalindustrie, waarbij is opgeteld de
netto import van machines en transportmiddelen. De resultaten zijn vermeld
23
in tabel 1.
Tabel 1. Bruto investeringen in vaste activa, exclusief gebouwen 1913-1919

Bruto investeringen
(lopende prijzen)
Bruto investeringen
(constante prijzen van 1913)
Index investeringen in
constante prijzen (1913=100)

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

185

174

160

223

185

257

498

185

177

167

201

110

93

136

100

96

90

109

59

50

74

Bron : Nederlandsche volkshuishouding, 1914-1918, 5, 23; Ongevallenstatistiek,
1913; Statistiek van voortbrenging en verbruik, 1913.
De nominale indexcijfers zijn gedefleerd met behulp van een prijsreeks, opgebouwd
uit een index van de lonen (wegingsfactor 0,4) en van de ijzerprijs (wegingsfactor
0,6).

21 De Roos & Wieringa, Halve eeuw rente, 94, 105-107, 127.
22 J.W. Bonebakker, De scheepsbouwnijverheid in Nederland (Haarlem, 1936), 36.
23 Het verloop van de investeringen wordt ook weerspiegeld in het aantal verstrekte hinderwet-

vergunningen voorde nieuwbouw en verbouw van fabrieken. Zaalberg, 'Manufacturing industry ',
27.
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Uit tabel 1 blijkt dat de investeringen in de eerste oorlogsjaren hoog waren,
met een piek in 1916. De emissie-activiteit van de industriele bedrijven ijlde
overigens enigszins na bij de uitbouw van het produktieapparaat. 24 In de
laatste twee oorlogsjaren daalden de investeringen vanwege een forse daling
van de import van grondstoffen en machines. Er zijn aanwijzingen dat de investeringswoede gedurende de oorlog nog grotere vormen aan had kunnen
nemen. Waarschijnlijk werden de uitbreidingsinvesteringen vooral geremd
door de moeizame aanvoer van grondstoffen en machines.25 Achteraf gezien
zou een nog grotere uitbouw van de Nederlandse industrie in de Eerste Wereldoorlog hebben geleid tot een zodanige overcapaciteit dat het omslaan
van de conjunctuur in 1920 en 1921 veel ernstiger gevolgen zou hebben gehad. In die zin waren de problemen bij het uitbouwen van de produktiecapa26
citeit tot op zekere hoogte een geluk bij een ongeluk.
De eerste na-oorlogse jaren kenmerkten zich door heftige schommelingen
in de economische acti viteit. In 1919 volgde een onevenwichtig hers tel van
de produktie, veroorzaakt door de moeizame hervatting van het internationale
handelsverkeer. Toch lag het nationaal produkt in 1919 al 12% boven dat van
1913. 27 Ondanks de zeer hoge grondstofprijzen en de snelle stijging van de
lonen was er groot optimisme. De afzetprijzen van de industrie waren zo mogelijk nog hoger dan de prijzen van grondstoffen en halffabrikaten. De index
van groothandelsprijzen (1913= 100) bedroeg in de jaren 1918, 1919 en 1920
respectievelijk 280, 281 en 259. 28 Het optimisme vertaalde zich ook in een
ongekende emissie-activiteit. In 1919 en 1920 bedroegen de totale emissies
respectievelijk 525 en 577 miljoen gulden. Het aandeel van de industrie hierin
was ongeveer 40%, een niveau dat pas in 1929 weer enigszins benaderd zou
worden. 29 De reactie volgde in de loop van 1920 met een snelle daling van het
prijsniveau; deze zou tot 1923 aanhouden. Enkele problemen waar de industrie
al wat !anger mee kampte kwamen nu aan de oppervlakte. Zo ondervonden

24 De Roos & Wieringa, Halve eeuw rente, 112.
25 Gegevens betreffende handel, nijverheid en scheepvaart in Nederland tijdens den oorlog
1914-1918, le gedeelte (z.p., z.j .), 206-210.
26 Saalfeld, Metallindustrie, 35.
27 Maddison, Dynamic forces, 214.
28 CBS, Zestig jaren statistiek in tijdreeksen (Zeist, 1959) 122. Bij Keesing worden nog hogere
indices vermeld resp. 376, 304 en 292: F.A.G. Keesing, De conjuncturele ontwikkeling van Nederland en de evolutie van de economische overheidspolitiek 1918-1939 (Herdruk: Nijmegen,
1978), 39. Vergelijk: H.W. Methorst, 'The cost of living, prices, and wages' in: The Nethe rlands
and the World War Volume II (New Haven, 1928) 303-361, 307-313.
29 Keesing, Conjuncturele ontwikkeling, 17, 81.
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veel Nederlandse industrieen afzetproblemen ten gevolge van valutadumping
door Belgie, Frankrijk en Duitsland. Het tweede probleem was de snelle stijging van reele arbeidslonen vanaf 1919 en de invoering van de 45-urige werkweek (bij gelijkblijvend weekloon) in 1920. Hierdoor stegen de reele uurlonen
tot ver boven het niveau van 1913 en werden de bedrijven geconfronteerd met
snel stijgende loonkosten. In paragraaf 5 zullen wij stilstaan bij de effecten
hiervan.
Ook al zorgde de prijsdaling voor een daling van de produktiewaarde, de
teruggang van het produktievolume verliep veel minder dramatisch; de prijs30
daling in deze periode drukte vooral de winsten. De rest van de jaren twintig
wordt in de literatuur gekenschetst als een geleidelijk opgaande conjunctuur,
zonder enige hausse-mentaliteit en met weinig expansiedrang. Dit beeld wordt
ondersteund door het matige niveau van de investeringen in dit decennium.
Gedurende de depressie van 1922 en 1923 daalden de investeringen sterk om
vanaf 1924 weer voorzichtig te stijgen. Pas in 1928 en 1929 was er weer sprake
van een duidelijke piek in de investeringen, die gepaard ging met relatief hoge
31
emissies van industriele aandelen en obligaties. Door de daling van de groothandelsprijzen konden producenten alleen gunstige ondernemingsmarges realiseren door te besparen op produktiekosten en door de arbeidsproduktiviteit
te verhogen. In de literatuur wordt hier regelmatig op gewezen. Keesing heeft
zich gebaseerd op een studie van Tinbergen bij zijn bewering dat het proces
van mechanisatie (meer machines per arbeider, substitutie van kapitaal voor
arbeid) en rationalisatie (betere werkverdeling, betere machines) sneller is verlopen dan in de jaren daarvoor. 32 Van Zanden en Griffiths wijzen op schaalvoordelen en compositie-effecten ter verklaring van de door hen gemeten produktiviteitsgroei. 33 Heerma van Voss wijst eveneens op de snel stijgende arbeidsproduktiviteit in deze jaren (' mechanisatie, rationalisatie en schaalvergroting') en
suggereert een verband met de in 1920 toegepaste arbeidstijdverkorting, de wijziging van de I 0- naar de 8-urendag. Omdat hij zich baseert op CBS-reeksen, die
in 1921 beginnen, kon hij de effecten van de invoering van de 8-urendag niet
meten. 34 Hoe verhield de produktie in de industrie zich in deze jaren tot de
periode van voor 1921, was er inderdaad sprake van een snelle produktiviteits-

30 Griffiths & Van Zanden, Economische geschiedenis, 112.
31 J. Tinbergen, 'Kapitaalvorming en conjunctuur in Nederland, 1880-1930' , De Nederlandsche
Conjunctuur (maart 1932) 8-16, 16. Van Bochove & Huitker, National accounting, 16.
32 Keesing, Conjuncturele ontwikkeling, 82.
33 Griffiths & Van Zanden, Economische geschiedenis, 118.
34 A.F. Heerma van Voss, Kosten van arbeidstijdverkorting. De achturendag in de jaren twintig
(Niet uitgegeven dissertatie Universiteit Utrecht, 1991), 117, 468.
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verhoging en zo ja, hoe dient deze dan te worden verklaard? In de volgende
paragrafen zullen we deze vraagstukken nader behandelen aan de hand van
schattingen gebaseerd op twaalf industriele bedrijfsklassen .

3. De ontwikkeling van de toegevoegde waarde
De officiele produktietellingen, de door het CBS gepubliceerde Statistieken
van voortbrenging en verbruik (hierna: Produktiestatistiek) bieden de mogelijkheid om schattingen te maken van de in de bedrijven gerealiseerde produktie- en/of toegevoegde waarde. 35 De eerste telling betreft een vergelijking van het industriele verbruik en de produktie in dejaren 1913 en 1916.
Destijds, bij het opzetten van de statistiek tijdens de Eerste Wereldoorlog, is
bewust gekozen voor een vergelijkingsjaar v66r de oorlog om de effecten
van de oorlogsomstandigheden goed te kunnen meten. De eerste telling is
zeer volledig; alle industriele ondernemingen (voor zover toen bekend bij
het CBS) zijn er in opgenomen. Bij de tweede telling, over 1919, is slechts
een vijfde van de totale industrie geteld. Men richtte zich daarbij op bedrijfsklassen waarvan verondersteld werd dat ze relatief ongevoelig waren
voor de bijzondere naoorlogse omstandigheden . Vanaf 1921 heeft de telling
een jaarlijkse frequentie; de stati stiek registreert dan echter alleen het verbruik en de produktie van een beperkt aantal (ruim twintig) bedrijfsklassen.
De Produktiestatistiek bepaalt zo de jaren waarover wij informatie kunnen
verschaffen (1913, 1916, 1919 en de periode 1921-1929). Hoewel de registratie in de Produktiestatistiek behoorlijk betrouwbaar is, bestaat er meer on36
zekerheid voor wat betreft de volledigheid en de representativiteit. Wij beperken ons in dit artikel tot de bedrijfsklassen die zowel in de oorlogsperiode als in de periode daarna (vanaf 1921 ) in de statistieken voorkomen, zodat
er een vergelijking tussen beide perioden kan warden gemaakt. De uiteindelijke keuze van de 'steekproef' van bedrijfsklassen is gebaseerd op de con-

35 CBS, Statistiek van de voortbrenging en het verbruik der Nederlandse nijverheid in 19 I 3 en
19 16. Bijdragen tot de stati stiek van Nederl and. Nieuwe volgreeks No. 292. ('s-Gravenhage,
1920). CBS, Statistiek van de voo rtbrenging en het verbruik van een aantal takken de r Nederlandsche nijverheid in 19 19. Bijdragen tot de stati stiek van Nederland. Nieuwe volgreeks No. 322.
('s-Gravenhage, 192 1). De produkti estati stieken vanaf 1920 zijn verschenen in de Maandschriften
van het CBS .
36 Zie ook bijlage I. Voor een meer gedetai lleerde beschouwing van deze problemen zie: H.J.
de Jong & R.B.M. Oude Vrielink, 'Produktie en arbeidsprodu kti vite it in de voedingsmiddelenindustrie 19 18-1 939', Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek 56 ( 1993) 289-339, 293-295.
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sistentie van de Produktiestatistiek en de vergelijkbaarheid door de tijd
heen. Bijlage 1 is gewijd aan deze problematiek. In tabel 2 is per geselecteerde bedrijfsklasse de hoogte van de toegevoegde waarde vermeld voor de
jaren 1913, 1921en1929.
Tabel 2. Nominate toegevoegde waarde in 12 bedrijfsklassen (in miljoenen guldens)
Klasse

1913

1921

1929

Aardappelmeel
Cacao
Katoen
Margarine
Mee I
Papi er
Rubber
Scheepsbouw
Schoenen
Tricotage
Wol
Zeep

3,4
8,8
26,2
5,6
2,4
4,4
0,5
23,2
4,3
2,2
10,8
2,0

8,0
20,6
74,5
3,2
8,3
9,3
3,3
100,3
21 ,6
7,0
30,4
10,0

10,0
21 , 1
85,0
7,0

Totaal

93,7

296,5

293,1

II, I

21,1
3,9
67,6
22,0
8,4
24,7
11 ,2

Bron: Statistieken van voortbrenging en verbruik, 1913-1929

De toegevoegde waarde vormt de meest nauwkeurige indicator van de omvang van de bedrijvigheid, omdat rekening gehouden wordt met de waarde
van grondstoffen en halffabrikaten die door het bedrijf zijn ingekocht (het
'verbruik'). De toegevoegde waarde vormt het verschil tussen de in de statistiek vermelde produktiewaarde en verbruikswaarde per klasse en is weergegeven in lopende prijzen. Omdat het CBS (afgezien van het jaar I 919)
geen gegevens heeft verzameld over afschrijvingen gaat het hier om de bruto toegevoegde waarde.
In 1921 bedroeg de toegevoegde waarde voor de gehele industrie 1452 miljoen gulden 37 zodat de door ons onderzochte bedrijfsklassen circa 20% van
het totaal uitmaken. Een relatief aandeel voor het jaar 1913 kan niet gegeven
worden, aangezien de bestaande nationale rekeningen slechts de sector 'industrie' onderscheiden (650 miljoen gulden in 1913), waar ook delfstoffenwin-

37 De Jong & Oude Vrielink, 'Voedingsmiddelenindustrie', 292.
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ning, nutsbedrijven en de bouwnijverheid in zijn opgenomen. 38 De door ons
onderzochte bedrijfsklassen verzorgden in 1921bijna22% van de werkgelegenheid in de verwerkende industrie (109.467 volledige arbeidsplaatsen op
39
een totaal van 500.672). De groep van 12 door ons onderzochte bedrijfsklassen wordt gedomineerd door twee grote bedrijfsklassen: de katoenindustrie en
de scheepsbouw. Tezamen nemen ze in 1921 ruim 58% van de toegevoegde
waarde en 55% van de werkgelegenheid voor hun rekening. De toegevoegde
waarde in lopende prijzen voor de 12 bedrijfsklassen is tussen 1913 en 1929
verdrievoudigd. Ter vergelijking: het netto binnenlands produkt tegen marktprijzen steeg in deze periode met een factor 2,4 van 2.535 tot 6.102 miljoen
gulden. 40
De stijging van de toegevoegde waarde kent een behoorlijke prijscomponent. De grote prijsstijgingen tussen 1916 en 1919 vertekenen zo het reele
beeld van de gemeten produktiestijging tussen 1913 en 1921. Anderzijds geldt
dat van 1921 tot 1929 er we! degelijk sprake is van een volumestijging, al
suggereert de tabel een daling van de produktie. De gestage daling van de
fabrieksprijzen na 1919 maskeert echter de volumestijging. Desondanks laat
een aantal klassen in deze periode zelfs een aanzienlijke stijging van de nominale toegevoegde waarde zien, zoals het geval is bij de papierindustrie. De
groei van het produktievolume is in deze gevallen dus nog hoger.
Om een beeld te krijgen van de groei van de reele toegevoegde waarde dienen
we de nominale waarde te corrigeren met een prijsindexcijfer. Dit prijsindexcijfer hebben wij eveneens berekend aan de hand van de Produktiestatistiek.
In de uitgebreide overzichten hiervan, eerst afzonderlijk gepubliceerd en na
1921 gepubliceerd in de Maandschriften van het CBS, is per bedrijfsklasse
voor de belangrijkste artikelen de waarde van de geproduceerde hoeveelheden
vermeld. Door deze waarden te delen door de hoeveelheden konden er voor
de meeste bedrijfsklassen jaarlijkse eenheidswaarden worden berekend. Uit
deze eenheidswaarden zijn industrie-specifieke prijsindices berekend, waarmee vervolgens de reele toegevoegde waarde per bedrijfsklasse is geschat. De
in lopende prijzen uitgedrukte produktiewaarden zijn daartoe verminderd met
het verbruik en daarna gedefleerd met prijsindices gebaseerd op de geproduceerde artikelen (zie bijlage 1). Alleen voor de aardappelmeel- en margarineindustrie zijn de produktieschattingen gebaseerd op geproduceerde fysieke

38
De
39
40

C.B.S., Berekeningen over het nationale inkomen van Nederland voor de periode 1900-1920.
Nederlandsche conjunctuur. Speciale onderzoekingen No. 4 ('s-Gravenhage, 1941 ), 15.
Ongevallenstatistiek betreffende de kalenderjaren 1920-1921 (Amsterdam, 1930), 99.
Van Bochove & Huitker, National accounting, 6.
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hoeveelheden, omdat er geen consistente prijsreeksen uit de statistieken berekend konden worden .
Het volgende overzicht (tabel 3) toont de gemiddelde jaarlijkse groeipercentages van de reele toegevoegde waarde per bedrijfsklasse voor de perioden
1913-1921 , 1921-1929 en 1913-1929. De gemiddelde groeicijfers zijn berekend op basis van de kolomtotalen. Voor de berekening van het gewogen
gemiddelde zijn de groeipercentages per bedrijfsklasse gewogen met het relatieve aandeel van de desbetreffende bedrijfsklasse in de totale toegevoegde
waarde. Gezien het grote gewicht van de katoenindustrie en de scheepsbouw
is er niet alleen een gewogen, maar ook een ongewogen gemiddelde berekend.
Omdat we werken met een kleine en onevenwichtige steekproef en het niet
ons doe! is om naar een hoger aggregatieniveau te gaan, verdient dit ongewogen gemiddelde de voorkeur boven het gewogen gemiddelde. Daar staat weer
tegenover dat een kleine, maar snel groeiende bedrijfsklasse als de rubberindustrie in het ongewogen gemiddelde onevenredig zwaar meeweegt.
Tabel 3. Groei van de reele toegevoegde waarde in 12 bedrijfsklassen (in procenten
per jaar)
Klasse
Aardappelmeel
Cacao
Katoen
Margarine
Mee!
Papi er
Rubber
Scheepsbouw
Schoenen
Tricotage
Wol
Zeep
Totaal
Gewogen
Ongewogen

1913-1921

1921-1929

191 3- 1929

-4,3
10,7
4,8
2,4
6,1
-1,9
16,5
10,2
9,2
1,0
5,2
11,6

10,5
1,5
5,6
5,9
10,7
18,3
9,2
1,0
6,5
10,7
1,2
5,4

2,8
6,0
5,2
4,1
8,4
7,7
12,6
5,5
7,8
6,0
3,2
8,4

6,3
6,0

4,9
7,2

5,3
6,4

Bron: Statistieken van voortbrenging en verbruik, 1913-1929.

De reele toegevoegde waarde van de twaalf bedrijfsklassen steeg van 1913
tot en met 1929 met 5,3 tot 6,4% per jaar, afhankelijk van de wegingsmethode.
Dit is hoog vergeleken met het jaarlijkse stijgingspercentage van het totale
41
bruto binnenlands produkt voor dezelfde periode: 3,6%. De reele toege-
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42

voegde waarde in de agrarische sector bedroeg nog minder: 2, I %. De door
ons onderzochte industrieen behoren dus tot de zeer snelle groeiers.
Minstens zo opvallend als het hoge gemiddelde groeicijfer is de grote onderlinge spreiding in groeicijfers tussen de bedrijfsklassen . In de eerste periode
meten we groeicijfers van -4,3 % voor de aardappelmeel- en -1,9% per jaar
voor de papierindustrie terwijl de rubberindustrie met maar Iiefst 16,5% groeide. Bedrijven hadden te maken met zeer uiteenlopende omstandigheden, die
onder meer bepaald werden door de mate van verkrijgbaarheid van grondstoffen en halffabrikaten, door de al dan niet aanwezige exportmogelijkheden en
door de mate van prijsfluctuaties van in- en outputs. Zo is de snel groeiende
rubbernijverheid een typisch voorbeeld van importsubstitutie, veroorzaakt
door de oorlogsomstandigheden. In 1913 bedroeg de nominale toegevoegde
waarde in de rubberindustrie slechts 476.000 gulden, zes jaar later bijna 8
miljoen. In 1921 daalde dit weer tot ruim 3 miljoen als gevolg van felle buitenlandse concurrentie. Anderzijds heeft bijvoorbeeld de papierindustrie tamelijk veel te lijden gehad van de oorlog en de situatie er vlak na: niet alleen
werd er tijdens de oorlog overgeschakeld op goedkopere papiersoorten, na de
oorlog bleven orders gedurende Iange tijd uit. In 1920 kreeg men te maken
43
met abnormale Duitse concurrentie als gevolg van valutadumping. Het jaar
1921 was een dieptepunt, met een zeer laag produktievolume. Dit verklaart
tegelijkertijd de snelle groei van de papierindustrie in de tweede periode
(1921-1929).
In de jaren twintig is de groei in alle bedrijfsklassen positief. Bijzondere
groeiers uit de eerste periode vallen relatief sterk terug: scheepsbouw, zeep en
cacao. De hoogste groeicijfers vinden we nu bij de papier-, meel-, tricotageen aardappelmeelindustrie. De totale ongewogen groei ligt met 7,2% ruim een
procentpunt boven dat van de oorlogsperiode. Het gewogen groeicijfer is echter lager dan in de voorafgaande periode, zodat niet ondubbelzinnig vastgesteld kan worden dater een versnelling in groei is geweest. Het verschil wordt
echter vooral veroorzaakt door de geringe groei van de scheepsbouw. Andere
indexreeksen van de industriele produktie in de jaren twintig duiden eveneens
op groeicijfers rond de 6 a7%. Zo laat de door Seegers berekende produktie44
index een groei zien van 6,5% per jaar. Ook als we deze groei zien in het

41 Maddi son, Dynamic f orces, 214.
42 M. Knibbe, Agriculture in the Netherlands 1851 -1950. Production and institutional change
(Amsterdam, 1993), 292.
43 Zaalberg, 'Manufacturing industry ', 93.
44 J.J. Seegers, 'Produktie en concurrentievermogen van de Nederl andse industrie in het Interbellum', Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek 50 ( 1987) 186-211 , 194.
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perspectief van de lange termijn valt het op hoe hoog deze is. In eerdere schattingen van de industriele groei in termen van reele toegevoegde waarde is voor
de periode 1921- I 960 een groeipercentage berekend van 3,9%. Hier dient we!
bij aangetekend te worden dat met name de eerste jaren van de crisis en de
periode van de Tweede Wereldoorlog een sterk remmende invloed hebben
gehad op dit groeicijfer. 45

4. De ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit
De hierboven beschreven produktieschattingen zijn tevens gebruikt om de
ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit te berekenen. Hierbij zijn gegevens verzameld over het arbeidsvolume per bedrijfsklasse. De Produktiestatistieken van 1919, 1921 en daarna vermelden jaarlijks het aantal werknemers van de geenqueteerde bedrijven. Ongelukkigerwijs wordt er over dejaren I 9 I 3 en I 9 I 6 geen informatie omtrent de personeelsomvang gegeven.
Daarom hebben wij voor deze jaren een schatting gemaakt van het arbeidsvolume op basis van de opgegeven type-werklieden per bedrijfsklasse, afkomstig uit de Ongevallenstatistiek van de Rijksverzekeringsbank. 46 Voor
de periode vanaf 1919 is telkens gebruik gemaakt van de opgegeven personeelsomvang in de Produktiestatistiek. Door koppeling van de indexcijfers
van beide reeksen (via 1919 en 1921) konden wij per bedrijfsklasse een indexreeks maken van het arbeidsvolume voor de periode 1913-1929 (zie bijlage 1).
Om het arbeidsvolume zo nauwkeurig mogelijk te schatten hebben we ook
rekening gehouden met de verandering van de lengte van de arbeidsdag. De
geleidelijke verkorting van de arbeidsdag tussen 1910 en 1920 en de invoering
van de 8-urendag in de loop van 1920 (ingevolge de Arbeidswet 1919) heeft
47
de arbeidsinput per werknemer fors teruggebracht. De Arbeidswet 1919
bleek echter niet Jang stand te kunnen houden. Reeds in 1922 werd de wet
onder invloed van de slechte economische situatie gewijzigd, waardoor de
gemiddelde arbeidsduur weer met een half uur per dag werd verlengd. Deze

45 H.J. de Jong, 'Measuring real output and productivity in Dutch manufacturing 1921-1960',
Economic and Social History in the Netherlands 5 ( 1993) 213-242, 229.
46 Rijksverzekeringsbank, Ongevallenstatistiek [ 1903-1929].
47 Over de effecten van de arbeidstijdverkorting in 1920 en de daarop volgende verlenging in
1922 in diverse Nederlandse bedrijfstakken zie F.J.C. van der Schalk, De wiskundig statistische
analyse van de arbeidsproductiviteit, (Haarlem, 1938) en Heerma van Voss, Arbeidstijdverkorting.
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veranderingen in de werkdag worden ook weerspiegeld in de personeelsopgaven van de Ongevallenstatistiek, waarin rood 1920 opeens meer type-werklieden worden geteld. Ook de gegevens van de Produktiestatistiek duiden op
een toenemende personeelsbezetting in de door ons behandelde bedrijfsklassen. De twee statistieken tellen volledige mandagen, respectievelijk aantallen
arbeiders; er is geen omrekening naar arbeidsuren.
Hanteren we nu de personeelsopgaven in onbewerkte vorm, dan wordt de
werkelijke arbeidsproduktiviteit in de periode v66r 1922 van jaar tot jaar on':..
derschat. We delen dan immers de produktie door een personeelsomvang die
het werkelijke arbeidsvolume overschat, omdat de werkdag geleidelijk is verkort. De berekende arbeidsproduktiviteit moet dus gecorrigeerd worden voor
de verandering in de lengte van de arbeidsdag. Daarvoor is per bedrijfsklasse
nagegaan hoe de lengte van de arbeidsdag zich in de jaren 1913-1929 heeft
ontwikkeld. De index van de arbeidsinput en daarmee van de arbeidsproduktiviteit is vervolgens gecorrigeerd voor de verkorting (en vanaf 1922 verlenging) van de arbeidsdag (zie bijlage 1). Wat deze correctie betekent voor de
uiteindelijke schattingsresultaten wordt in grafiek I getoond.
De grafiek toont twee mogelijke ontwikkeli ngen van de gemiddelde reele
produktie per eenheid arbeid (hierna arbeidsproduktivitei t): een met een correctie voor de arbeidstijdveranderi ngen (dus: uitgedrukt in produktie per maGrafiek l . Ongewogen gemiddelde reele arbeidsproduktiviteit, gecorrigeerd en ongecorrigeerd voor veranderingen in de lengte van de arbeidsdag, 1913- 1929. Bron:
zie tekst.
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nuur) en een zonder een correctie (uitgedrukt in produktie per arbeider of
mandag). Zoals te zien ligt de eerste curve ruim boven die van de arbeidsproduktiviteit waarbij niet gecorrigeerd is voor de verandering van de werkdag.
Reeds in de jaren 1916 en 1919 valt een onderling verschil te bespeuren tussen
beide maatstaven van de arbeidsproduktiviteit. Het nog grotere verschil daarna
lijkt vooral te worden veroorzaakt door de correctie samenhangend met de
kortere arbeidsdag vanaf 1920. Zo op het eerste gezicht lijkt de bovenste curve
ongeloofwaardig en puur het resultaat van een kunstmatig uit de berekeningen
verkregen produktiviteitsstijging. Vooral de 'sprong' van 1919 op 1921 van
de bovenste curve (arbeidsproduktiviteit gecorrigeerd voor de het aantal gewerkte uren), een stijging van 105.9 naar 156.3 (1913=100), is opmerkelijk.
De groei van de niet voor de arbeidstijd gecorrigeerde produktiviteit is ook
nog aanzienlijk, maar lijkt op het eerste gezicht meer plausibel; een stijging
van 25,6 indexpunten van 95,3 naar 120,9 (1913= I 00). Toch valt hier wel wat
meer over te zeggen.
Allereerst moet vastgesteld worden dat het aantal waarnemingen in 1919
niet erg groot is. Hierdoor is de representativiteit ten opzichte van de waarnemingen van andere jaren geringer. Van cacao, margarine, papier, rubber,
schoenen en zeep zijn gegevens van 1919 beschikbaar. In de gevallen van
scheepsbouw, meel en aardappelmeel zijn de berekende produktiviteiten gebaseerd op het jaar 1920, maar door ons bij 1919 gerekend. Voorts wordt een
directe vergelijking tussen 1919 en 1921 vertekend doordat de twee jaren een
onderling bijna tegengestelde conjunctuur kenden: we vergelijken een dal met
een top van de cyclus. Als we bijvoorbeeld kijken naar de ontwikkeling van
de reele toegevoegde waarde in de afzonderlijke bedrijfsklassen (zie bijlage
3), dan constateren we eveneens groeipercentages in de buurt van de 20%
(voor de bedrijfsklassen cacao, scheepsbouw, schoenen en zeep). Met andere
woorden : de toegevoegde waarde Jaat van 1919 op 1921 in diverse bedrijfsklassen een soortgelijke ' sprong ' zien als bij de in manuren uitgedrukte arbeidsproduktiviteit. Het grote niveauverschil in arbeidsproduktiviteit tussen
1919 en 1921 is dus niet alleen maar hei gevolg van de arbeidstijdcorrectie die
wij hebben toegepast op oe personeelscijfers; de conjunctuur oefent ook invloed uit, want de reele toegevoegde waarde is eveneens sterk gegroeid.
Het lijkt daarom verstandiger om de geschatte produktiviteitsontwikkeling
in een wat !anger tijdsperspectief te plaatsen. Daarom hebben we ter vergelijking een reeks gemaakt van de arbeidsproduktiviteit, gebaseerd op de fysieke
omvang van de produktie, in plaats van de reele. Bij de berekening van de
fysieke produktie hebben we onder meer gebruik gemaakt van de door het
48
CBS gepubliceerde indexcijfers van de produktie per arbeider en van door
ons zelf samengestelde fysieke indicatoren. Afhankelijk van het beschikbare
materiaal (uit de Produktiestatistiek) zijn deze indicatoren samengesteld ofwel
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op basis van hoeveelheden verbruikte grondstoffen (bij cacao, katoen, rubber,
tricotage, wol en zeep), ofwel uit hoeveelheden van een bepaald eindprodukt
(aardappelmeel, margarine, meel, papier, scheepsbouw en schoenen) en ongewogen gemiddeld. Dit is weergegeven in grafiek 2.
Dezelfde correctie voor de arbeidstijdverkorting, maar nu toegepast op de
fysieke produktie, geeft een heel plausibele groeicurve van zo'n 3% per jaar
over de periode 1913-1921. De lijn waarbij niet gecorrigeerd is laat een veel
minder plausibel laag niveau voor 1921 zien. Gesteld dat de door ons toegepaste correctie voor de arbeidstijdverkorting een juiste is, hoe kunnen we dan
vervolgens de uiteenlopende ontwikkelingen van de reele arbeidsproduktiviteit en de fysieke arbeidsproduktiviteit verklaren?
Het uiteenlopen van de indices van de produktiviteit uitgedrukt in fysieke
hoeveelheden en die in termen van reele toegevoegde waarde duidt ons inziens
op veranderingen in de produktiestructuur. Indien bijvoorbeeld de fysieke produktie wordt gemeten op basis van de hoeveelheid verbruikte grondstof, dan
Grafiek 2. Ongewogen gemiddelde fysieke arbeidsproduktiviteit (exclusief scheepsbouw), gecorrigeerd en ongecorrigeerd voor de lengte van de arbeidsdag, 19131929. Bron: zie tekst.
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462

NEHA-JAARBOEK 1994

zal een verandering in de verbruikte hoeveelheid grondstof per eenheid produkt niet tot uiting komen in de index. Dat gebeurt wel als we de produktie
meten aan de hand van de geproduceerde hoeveelheden of via de toegevoegde
waarde. Onderlinge vergelijking van de verschillende metingsmethoden kan
vervolgens aantonen of er veranderingen in het produktieproces zijn opgetreden, zoals hogere efficientie van het grondstofgebruik, integratie of differentiatie van de produktie of substitutie van grondstoffen. Uit de onderste regel
van tabel 4 blijkt dat het ongewogen groeicijfer van de fysieke arbeidsproduktiviteit zowel in de periode 1913-1921 als in de periode 1921-1929 onder dat
van de reele produktiviteit ligt. De groei van de fysieke produktiviteit wijst op
meer efficiente produktiemethoden (bijvoorbeeld meer grondstofverbruik per
eenheid arbeid). Het verschil tussen fysieke arbeidsproduktiviteit en reele arbeidsproduktiviteit duidt op structurele veranderingen in het produktieproces
(integratie van produktieprocessen) en in de afzetstructuur (andere samenstelling van het produktiepakket). In het algemeen lijkt er een verschuiving te zijn
opgetreden in de rich ting van produkten met een hogere toegevoegde waarde.
Zo verloor de papierindustrie tijdens de oorlog een groot dee! van de buitenlandse afzetmarkten. Om deze terug te winnen is men zich na de oorlog relatief
meer gaan toeleggen op de produktie van fijnere (en duurdere) papiersoorten.
Dit ging gepaard met een wijziging van het produktiepakket, waardoor de reele
toegevoegde waarde sneller steeg dan de fysieke produktie. Dit komt niet tot
49
uiting in de fysieke index, maar wel in de reele index .
Gelet op het bovenstaande lijkt de snelle stijging van de reele arbeidsproduktiviteit in de voor arbeidstijdverkorting gecorrigeerde index aannemelijk.
Uit beide getoonde grafieken blijkt overigens nogmaals dat het jaar 1919 uitzonderlijk lage produktiviteitscijfers laat zien. Een ruwe trendlijn van 1913
via 1916 sluit in beide grafieken goed aan op de voor arbeidstijd gecorrigeerde
curves vanaf 1921.
Voordat we andere mogelijke verklaringen voor de snelle produktiviteitsstijging behandelen worden eerst de ontwikkelingen per bedrijfsklasse bekeken. Tabel 4 geeft een overzicht van de groeivoet van de arbeidsproduktiviteit
per bedrijfsklasse op basis van de reele toegevoegde waarde, waarbij per bedrijfsklasse gecorrigeerd is voor de arbeidstijdverkorting.
Opvallend zijn ook nu weer de grote onderlinge verschillen tussen de bedrijfsklassen binnen een periode en de grote verschillen in produktiviteit bij
een bepaalde bedrijfsklasse tussen de onderscheiden perioden. In de periode
1913-1921 wordt de laagste produktiviteit gemeten in de margarine-industrie

49 Zie bijlage 2.
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Tabel 4. Groei van de reele enfysieke arbeidsproduktiviteit in 12 bedrijfsklassen (in
procenten per jaar)
Klasse

1913-1921

1921-1929

1913-1929

-1,3
I 1,4
8,6
-2,5
5,0
-0,3
2,0
9,3
8,8
2,2
6,8
12,0

8,5
2,0
1, 1
8,5
12,2
12,9
10,1
-0,2
4, 1
6,3
-1,3
3,1

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

5,2
3,0

5,6
4,1

5,3

Aardappelmeel
Cacao
Katoen
Margarine
Mee I
Papi er
Rubber
Scheepsbouw
Schoenen
Tricotage
Wol
Zeep
Totaal
Ongewogen reele produktiviteit
Fysieke produktiviteit

Bron: Statistieken van voortbrenging en verbruik, 1913-1929. Ongevallenstatistiek,
1913-1921.
en de hoogste in de cacao-industrie en de zeepindustrie. Beide laatsten behoren
ook tot de snelste groeiers in termen van toegevoegde waarde. In de jaren
twintig is de produktiviteitsgroei het hoogste in de meel- en papierindustrie (in
termen van toegevoegde waarde eveneens snelle groeiers), terwijl de wolindustrie een daling van de produktiviteit laat zien. Over de hele periode is de
groei van de produktiviteit het hoogst in de meel -, schoenen- en zeepindustrie.
In bijlage 3 zijn de groeicijfers van de reele toegevoegde waarde en de
arbeidsproduktiviteit per bedrijfsklasse met elkaar vergeleken. Allereerst kan
vastgesteld worden dat in de periode 1913-1921 maar liefst 7 klassen een
produktiviteitstoename laten zien die hoger is dan de groei van de toegevoegde
waarde. Dit houdt in dat in deze bedrijfsklassen het arbeidsvolume in termen
van totale arbeidsuren is gedaald. Reeds tijdens de oorlog kampten veel be50
dri jven met een tekort aan geschoold personeel vanwege de mobilisatie. De
meest voor de hand liggende verklaring voor de daling van het aantal gewerkte
uren is echter de verkorting van de arbeidsdag, zoals boven is aangegeven.

50 Van Dorp, 'Handel en nijverheid', 204.
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Hier dreigt echter het gevaar van een cirkelredenering. Om voor deze verkorting te corrigeren hebben wij het arbeidsvolume met een bepaalde factor aangepast, op basis van gegevens omtrent de nieuwe arbeidsduur per bedrijfsklasse (zie bijlage 1). Hoe hoger deze factor, hoe hoger de groeivoet van de produktiviteit in verhouding tot de toegevoegde waarde.
Anderzijds valt vast te stellen dat in veel bedrijfsklassen de groei van het
aantal werklieden rond I 920 de verkorting van de arbeidsdag niet ten voile
heeft gecompenseerd. Met andere woorden, tegelijkertijd met het korter worden van de arbeidsdag zijn er produktiviteitsverhogingen gerealiseerd. Over
dit fenomeen is een rijke literatuur beschikbaar. In de toenmalige discussies
over de effecten van kortere arbeid werd regelmatig gewezen op de gunstige
ervaringen die men had met de invoering van de kortere arbeidsdag. Heerma
van Voss bespreekt deze literatuur bij zijn behandeling van de relatie tussen
arbeidstijd en produktiviteit. De centrale gedachte is dat door de verkorting
van de arbeidsdag het produktietempo van de arbeiders hoger wordt. Een
werkdagverkorting van bijvoorbeeld I0% leidt niet tot een evenredige vermindering van de produktie, maar bijvoorbeeld tot een vermindering van 5%. In
dat geval is er sprake van een produktiviteitseffect van arbeidstijdverkorting
van 50%. Natuurlijk is deze elasticiteit niet constant, maar afhankelijk van het
produktieproces (en dus van de bedrijfsklasse) en van de oorspronkelijke lengte van de arbeidsdag waarop de reductie plaatsvindt. Uit 260 waarnemingen
uit de literatuur berekende Heerma van Voss een gemiddeld produktiviteitseffect van 41,5%, globaal uitgaand van een werkweek van 54 uur.5' Verdoorn
heeft eerder elasticiteiten berekend op basis van de reeds aangehaalde analyse
van Van der Schalk, waarin gepoogd wordt de bepalende factoren achter produktiviteitsveranderingen statistisch te schatten. Daarbij werd voor de Nederlandse industrie in de periode 1909-1928 een gemiddelde elasticiteit gevonden
52
van -0,71, dat wil zeggen een produktiviteitseffect van 71 %. Hoewel twijfels
kunnen worden geuit over de precisie van deze percentages kunnen we vaststellen dat dit produktiviteitseffect een belangrijke invloed heeft uitgeoefend
op de snelle produktiviteitsstijgingen die wij waarnemen.
Opvallend is we! dat de dalende tendens van het arbeidsvolume in de periode
1913-1921 vooral zichtbaar is in de voedingsmiddelenindustrie, in het bijzonder in de cacao-, margarine- en meelfabrieken. De voedingsmiddelenindustrie
is in de studie van Van der Schalk juist gepresenteerd als een sector waarin de

51 Heerma van Voss, Arbeidstijdverkorting, 141. Bij zijn verdere analyses hanteert Heerma van
Vos een produktiviteitseffect van 25 procent.
52 P.J. Verdoorn, Arbeidsduur en welvaartspeil (Leiden, 1947), 165, 242.
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produktiviteitseffecten van arbeidstijdverkorting vanwege de kapitaalsintensiviteit zeer gering zijn. Men zou dus op basis van deze gedachte eerder een
gelijkblijven of zelfs een stijging van het arbeidsvolume mogen verwachten.
Het verschil tussen beide waarnemingen wordt ten dele veroorzaakt door het
feit dat in de studie van Van der Schalk slechts gebruik is gemaakt van fysieke
indicatoren. In deze industrieen is volop gemechaniseerd en vond er concentratie van de produktie plaats, hetgeen niet altijd in de fysieke produktiviteit
53
tot uitdrukking komt. Gemeten over de hele periode is de arbeidsinput licht
gedaald in de aardappelmeel-, cacao- en chocolade- en meelindustrie.
We kunnen stellen dater in de onderzochte bedrijfsklassen een snelle groei
van de toegevoegde waarde valt waar te nemen en dat de trendmatige ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit van 1913 op 1916 zich lijkt voort te zetten
na 1921. Deze constatering blijft evenwel afhankelijk van de mate waarin
gecorrigeerd wordt voor de arbeidstijdverkorting. Hetjaar 1919 is in alle opzichten een uitzondering en dat is we! verklaarbaar gezien de uitzonderlijke
naoorlogse omstandigheden. De door ons gehanteerde schattingsmethode
maakt het niet mogelijk om de diverse krachten achter de produktiviteitsveranderingen nauwkeurig te meten. Wat we meten is een resultante van allerlei
verschillende invloeden. De in deze paragraaf genoemde factoren, te weten
het kortcyclisch effect, een verschuiving in de structuur van de produktie en
ten derde het produktiviteitseffect Iijken rond 1920 allemaal in dezelfde richting te hebben gewerkt. Het is niet mogelijk in het korte bestek van dit artikel
veel dieper in te gaan op alle mogelijke verklaringen voor de door ons gesignaleerde opvallend snelle produktiviteitsstijgingen. Wij zullen ons in het vervolg van dit artikel richten op twee belangrijke aanbodfactoren die naar onze
mening van grote invloed zijn geweest op de ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit, waarvan de betekenis ook enigszins te kwantificeren valt en die
aansluiten bij de krachten die we reeds hebben genoemd. In de eerste plaats
zullen we ingaan op de effecten van de verhoging van de reele Ioonkosten. In
de tweede plaats bekijken we de betekenis van de mechanisatie, en dan in het
bijzonder de elektrificatie.

5. Loonkostenstijging en produktiviteitsgroei
Delen van de industrie hebben zeer sterk kunnen profiteren van de enorme
prijsstijgingen na de oorlog. De produktiekosten waren echter ook zeer

53 De Jong en Oude Vrielink, 'Voedingsmiddelenindustrie', 327, 335-337.
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hoog. Tijdens de oorlog zijn de reele lonen en de loonkosten bijna voortdurend gedaald. Van 1918 op 1919 steeg echter niet alleen het nominale dagloon, maar ook het reele dagloon. Deze stijging gaat ononderbroken door tot
en met het jaar 1922, waarin de index op 131 staat ten opzichte van
54
1913=100. Vermoedelijk was de kostenstijging ten gevolge van de loonsverhogingen in 1919 en de eerste helft van 1920 niet erg bezwaarlijk voor
de bedrijven; de lonen kenden een flinke achterstand ten opzichte van de
stijging van de toegevoegde waarde en bovendien beschikten veel bedrijven
over ruime financiele reserves. Dat veranderde echter na de prijsdalingen
vanaf de zomer van 1920. De meermalen genoemde reductie van de arbeidsdag in 1920 viel dus in een periode waarin de reele lonen (voor de 'normale'
werkweek) al sterk stegen. We zullen proberen na te gaan tot welke reele
loonkostenstijgingen dit heeft geleid.
De verkorting van de arbeidsdag heeft plaatsgevonden bij een gelijkblijvend
weekloon. 55 Anders gezegd: omdat werknemers nu minder uren gingen werken voor hetzelfde weekloon, resulteerde dit een extra stijging van de uurIonen. Dit was ook het geval indien er sprake was van stukloon. De tarieven
werden zodanig verhoogd dater een gelijkblijvend weekloon ontstond. Voor
de bedrijven leidde dit tot loonsverhogingen ter grootte van het percentage
waarmee de werkweek in omvang afnam. In Groot-Brittannie, waar in de jaren
1919 en 1920 eveneens de werkweek korter werd, is zo een gemiddelde reele
stijging van de uurlonen van 13% ontstaan. De gemiddelde werkweek werd
56
daar verkort van 50 uur in 1913 tot 43,5 uur. In de Nederlandse industrie is
de procentuele afname van de werkweek (en daarmee de procentuele toename
van het uurloon) over de hele periode 1913-1921 nog groter geweest. In de
industrieen van onze steekproef was de gemiddelde arbeidstijd per week in
57
1913 ruim 60 uur, in 1920 50-54 uur en in 1921 45-48 uur (zie bijlage 1).
Alleen al van 1920 op 1921 is er dus een reductie van op zijn minst I 0%
geweest. De uurlonen gingen met eenzelfde percentage omhoog. Wat heeft dit
betekend voor de reele dag- en uurlonen?

54 Schrage, Nijhof & Wielsma, 'lnkomensontwikkeling', 380, 384.
55 Wij verwijzen hiervoor naar Heerma van Voss, Arbeid.stijdverkorting en Van der Schalk, Arbeid.sproductiviteit.
56 J.A. Dowie, '1919-20 is in need of attention', The Economic History Review 23 (1975) 429450, 441. S.N. Broadberry, The British economy between the wars: a macroeconomic survey (Oxford, 1986), 81.
57 Het verloop van de gemiddelde arbeidsduur in de periode 1890-1910 staat ondermeer vermeld
in: D. van der Veen, 'Arbeidsduur in Nederland vanaf ca. 1890 tot ca. 1925' in: E. Scholliers &
P. Scholliers (red.), Werktijd en werktijdverkorting (Brussel, 1983) 40-59.
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Uit een door Schrage, Nijhof en Wielsma gepresenteerde loonreeks valt op
te maken dat op basis van 1913= 100 de index van het gemiddelde reele dagloon van 1918 op 1921 is gestegen van 84 tot 128. Hierbij hebben zij gebruik
gemaakt van een door hen opgestelde en door ons overgenomen index van de
kosten van levensonderhoud. 58 Vee) minder informatie is er over de ontwikkeling van het uurloon. Bij Methorst vinden we twee reeksen betreffende de
59
uurlonen in de bouwnijverheid en de metaalindustrie. Meer representatief
voor ons onderzoek is echter de reeks die Verdoorn heeft samengesteld op
60
basis van de gegevens op bedrijfsklasseniveau van Van der Schalk. De index
van het reele uurloon dat door ons uit deze reeks is berekend (1913= 100) staat
in 1918 op 83 en in 1921 op maar liefst 154. Gebruiken we de index van kosten
van levensonderhoud van het CBS, dan komt de index van reele uurlonen in
1921 zelfs boven de 200. Schrage, Nijhof en Wielsma hebben echter aange61
toond dat deze index niet geschikt is voor het berekenen van reele uurlonen.
Om de effecten van de loonsverhogingen voor de bedrijven te meten dienen
we uit te gaan van het produktloon, gedefinieerd als de reele loonkosten per
eenheid produkt. Hiervoor hebben we de nominale uurlonen gedefleerd met
een index van groothandelsprijzen. 62 Zander voorlopig nog rekening te houden
met de eerder gesignaleerde produkti viteitseffecten komt de index ( 1913= 100)
voor 1918 op 52 en voor 1921 en 1922 op respectievelijk 154 en 172. Er is
dus sprake van een verdrievoudiging van het reele uurloon tussen 1918 en
1921. Hoewel er allerlei onnauwkeurigheden kunnen kleven aan deze gegevens moge duidelijk zijn dat de kostenverhoging als gevolg van het inhaaleffect (de reele lonen waren immers gedurende de oorlog gedaald) en als gevolg van de arbeidstijdverkorting zeer groot is geweest. Dit noopte de bedrijven tot snelle maatregelen, zeker toen in 1921 de prijzen en winsten onder
druk kwamen en de reele lonen nog bleven stijgen.
Bij het aanvullen van het volumeverlies aan arbeid (vanwege de arbeidstijdverkorting) zagen ondernemers zich dus plotsklaps geconfronteerd met veel
hogere loonkosten per eenheid arbeid. De gevolgen van de inkrimping van de
lengte van de arbeidsdag waren bijvoorbeeld in de katoenindustrie zeer dui-

58 Schrage, Nijhof & Wielsma, ' lnkomensontwikkeling', 380, 384.
59 Methorst, 'Cost of living ', 337, 34 l.
60 Verdoorn, Arbeidsduur, 261. Van der Schalk, Arbeidsproductiviteit.
61 CBS, Zestig jaren statistiek in tijdreeksen, 125. Schrage, Nijhof & Wielsma, 'Inkomensontwikkeling', 354-355. De door laatstgenoemden ontwikkelde reeks is gebaseerd op Amsterdamse
arbeiderslonen en vinden we ook terug bij Keesing, Conjuncturele ontwikkeling, 39.
62 De index van de groothandelsprijzen is ontleend aan: CBS, Zestigjaren statistiek in tijdreeksen, 122.
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delijk merkbaar. Het aantal arbeiders steeg van 1919 op 1920 met ruim 50%.
Voor een dee! was dit het gevolg van het moeizame herstel in 1919, waardoor
ook de uitbreiding van de bedrijvigheid in 1920 vermoedelijk een belangrijk
deel van de stijging in de werkgelegenheid verklaarde. In de papierindustrie
werd op de verkorte werkdag in 1920 gereageerd met het invoeren van een
drieploegenstelsel, in plaats van het tot dan toe geldende tweeploegenstelsel.
Op deze wijze werd gepoogd de kapitaalkosten te drukken. Het aantal werknemers nam tegelijkertijd met ongeveer een kwart toe. In 1921 volgde echter
grootschalige inkrimping van de produktie, veroorzaakt door een snelle daling
van de outputprijzen onder invloed van scherpe Duitse concurrentie.
Vanwege de moeizame economische situatie was het onmogelijk om de extra loonkosten geheel door te berekenen in de prijzen. 63 Hebben deze maatregelen nu ook een dempend effect gehad op de verhoging van de loonkosten
per eenheid output? Hierbij moeten we kijken naar de ontwikkeling van de
arbeidsproduktiviteit. Uitgedrukt in toegevoegde waarde per werknemer hebben we eerder een stijging van de arbeidsproduktiviteit geconstateerd tussen
1919 en 1921 van ruim 47%. De ongewogen index van de arbeidsproduktiviteit (1913=100) in de door ons onderzochte bedrijven is tussen 1919 en 1921
gestegen van 105,9 naar 156,3. De door ons geconstateerde sprong in de produktiviteit kan er nu op wijzen dat in bedrijven de wettelijk opgelegde arbeidstijdverkorting werd benut om organisatorische verbeteringen aan te brengen
en marginale arbeid niet meer te vervangen. Ook veranderingen in de structuur
van de produktie en van de afzet hebben hierbij een rol gespeeld. De vermindering van de arbeidsuren werd zodoende niet ten voile door nieuwe werknemers gecompenseerd. Verdoorn heeft deze aanpassing theoretisch verklaard.
Volgens hem was, ondanks de geringere activiteit vanaf de tweede helft van
de oorlog, de prikkel tot reorganisatie tussen 1916 en 1920 aanvankelijk gering, gezien de nog steeds hoge winsten van de bedrijven. Het oppotten van
arbeid in afwachting van ruimere produktiemogelijkheden, of vanwege optimistische toekomstverwachtingen of ethisch besef is een typisch kenmerk van
deze periode. 64 De gelijkblijvende winstomvang fixeerde de technische organisatie en daarmee de personeelsbezetting. De verminderde winstverwachtingen na 1920, gekoppeld aan de arbeidstijdverkorting veroorzaakten echter een
versnelde aanpassing, hetgeen zichtbaar is in de snelle stijging van de arbeids-

63 Yergelijk, Dowie, ' 1919-20 is in need of attention ' , 445-446. Dowie ziet de inflatie in GrootBrittannie in 1919 en 1920 vooral als een cost-push inflatie, met daarbij een be langrijke rol voor
de schok als gevolg van de stijging van de reele uurlonen.
64 Yerdoom, Arbeidsduur, 247.
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produktiviteit. In 1921 staan de door ons berekende indices van de arbeidsproduktiviteiten de reele uurlonen op respectievelijk 156,3 en 154(1913=100). Door
de snelle toename van de arbeidsproduktiviteit was deze in 1921 dus plotseling
weer enigszins gelijk getrokken met het niveau van de reele lonen (indexcijfer
154, gebaseerd op uurlonen, echter gedefleerd met de groothandelsprijsindex,
zie boven). Toch was de hierdoor geboekte produktiviteitswinst niet voldoende om de verdergaande stijging van de loonkosten volledig te compenseren.
Op de iets langere termijn heeft dit zich vertaald in substitutie van kapitaal
voor arbeid. Daardoor was de produkti viteitsstijging niet alleen rond 1920,
maar ook in het decennium daarna zeer groot. Een dee! van de snelle stijging
van de arbeidsproduktiviteit moet daarom worden toegeschreven aan de directe gevolgen van mechanisering, waarbij vooral de invloed van de elektrifikatie van groot belang is geweest. Op dit aspect gaan we in de volgende paragraaf nader in.

6. Kapitaalsintensivering, elektrificatie en produktiviteitsstijging
De snelle trendmatige stijging van de arbeidsproduktiviteit wordt voor een
dee! verklaard door de directe invloed van de uitbreiding van het produktieapparaat. Een hogere inzet van kapitaal per eenheid arbeid veroorzaakt, indien andere factoren ongewijzigd blijven, een stijging van de arbeidsproduktiviteit. Daarbij is het mogelijk dat de kapitaalproduktiviteit daalt. Sinds
1913 is de produktiecapaciteit in de industrie fors uitgebreid. Van deze uitbreiding valt een duidelijk positieve autonome invloed op de groei van de
arbeidsproduktiviteit te verwachten. Het is deze invloed die wij in deze paragraaf aan de orde stellen. De loop van de investeringen lijkt te duiden op
een snelle groei van het produktieapparaat in de eerste oorlogsjaren en in
1919/1920. Dit ging tussen 19 I 3 en I 9 I 6 in veel bedrijfsklassen gepaard
met een beduidende groei van het aantal werklieden. Vanaf het midden van
de jaren twintig werd gestaag voortgegaan met het uitbreiden van de produktiecapaciteit, hoewel de investeringen niet bijzonder hoog lijken te zijn
geweest.
De gebeurtenissen in de katoenindustrie geven een mooi voorbeeld van de
stormachtige ontwikkelingen sinds het begin van de Eerste Wereldoorlog. De
produktiecapaciteit in de katoenindustrie werd gedurende de door ons onderzochte periode fors uitgebreid, terwijl tegelijkertijd het aantal typewerklieden
maar weinig is toegenomen, dit laatste in tegenstelling tot de meeste bedrijfsklassen . In de eerste oorlogsjaren was er regelmatig gebrek aan arbeid. Vooral
het aantal spinspillen werd uitgebreid ten opzichte van het aantal weefgetou-
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wen, waardoor de athankelijkheid van de import van garens werd verminderd.65
De spinnerijen konden een groter deel van het garenverbruik van de weverijen verzorgen. Er is dus hier ook sprake geweest van een wijziging van de
produktiestructuur, met als resultaat een sprongsgewijze verhoging van de
toegevoegde waarde (bijlage 2). Door veranderingen in de produktiestructuur
daalde de waarde van de inputs, terwijl de produktiewaarde steeg vanwege het
toenemende belang van hoogwaardige produkten. De reele toegevoegde waarde steeg dus sneller dan het grondstoffenverbruik. Dit betekent ondermeer dat
het berekenen van de toegevoegde waarde onder aanname van een vaste verhouding tussen input en output de stijging van de reele toegevoegde waarde,
en daarmee van de arbeidsproduktiviteit, ernstig zou onderschatten. 66
Toch lijkt er tijdens de Eerste Wereldoorlog geen sprake te zijn geweest van
grootschalige substitutie van kapitaal voor arbeid, maar veel meer van verhoogde inzet van de verschillende produktiefactoren. De nieuw gecreeerde
capaciteit kon pas na de oorlog, waarvan men de nadelige gevolgen na 1916
steeds meer ondervond, meer intensief benut worden. De gevolgen voor de
industriele produktie van de investeringsgolf rond de Eerste Wereldoorlog
werden dus pas met een vertraging merkbaar.
Zoals we eerder opmerkten is in de jaren twintig de uitbreiding van de produktiecapaciteit in de industrie doorgegaan. Algemeen wordt in de literatuur
in deze periode een voortschrijdende rationalisatie en mechanisatie geconstateerd, waarbij beide begrippen veelal in een adem worden genoemd. 67 Het is
echter beter de begrippen rationalisatie en mechanisatie te onderscheiden. Onder rationalisatie verstaan wij een hogere efficientie van het produktieproces,
die resulteert in een daling van de totale kosten per eenheid produkt. De totale
factorproduktiviteit stijgt. Hieronder is dus ook begrepen het effect van het
invoeren van betere machines. Het begrip mechanisatie interpreteren wij meer
in enge zin als de substitutie van kapitaal voor arbeid, hetgeen zich manifesteert in een grotere arbeidsproduktiviteit. Dit kan, maar hoeft niet noodzake-

65 De jaarlijkse groeivoeten van het aantal spillen en getouwen zijn:
1913-1916 1916-1921 1921-1929
4,1%
spinspillen
1,7%
7,4%
weefgetouwen
1,2%
4,2%
3,3%
66 Dit is de methode die Van der Bie toepast, waardoor zijn resultaten behoorlijk afwijken van
de onze. Hij komt uit op een daling van de reele toegevoegde waarde en een stagnatie van dearbeidsproduktiviteit tussen 1913 en 1920. R. van der Bie, 'Good times, bad times. Value added in
the Dutch cotton industry, 1913-1920', Tinbergen Institute Research Bulletin 3 ( 1991) 165-172.
67 Bijvoorbeeld door Keesing, Conjuncturele ontwikkeling, 81 -82.
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lijkerwijs te lei den tot een hogere totale factorproduktiviteit. 68 Doordat de prijzen van eindprodukten in de jaren twintig slechts in geringe mate stegen werd
de positieverbetering van bedrijven vooral veroorzaakt door daling van de
69
produktiekosten. Deze kostendaling werd gerealiseerd door rationalisatie en
mechanisatie, alsmede door het benutten van schaalvoordelen. De door ons
geconstateerde schok in de reele loonkosten vanwege de invoering van de
Arbeidswet gaf een krachtige impuls tot besparing op de factor arbeid.
Het is moeilijk de voortgang van de mechanisatie in de industrie op de voet
te volgen. Gegevens over de ontwikkeling van de kapitaalgoederenvoorraad
per bedrijfsklasse zijn in de door ons onderzochte periode niet rechtstreeks
voorhanden. De ontwikkeling van de kapitaalgoederenvoorraad kan worden
benaderd door het totaal opgestelde vermogen, onderscheiden in elektrisch en
niet-elektrisch vermogen. Het onderscheid tussen elektromotoren en overige
krachtwerktuigen is van groot belang. Een dee) van het niet-elektrische vermogen werd namelijk binnen bedrijven gebruikt om zelf elektriciteit op te
wekken. V oor de elektromotoren bestaat een verschi I tussen pri maire elektromotoren, die worden aangedreven door gekochte stroom, en secundaire elektromotoren, die worden aangedreven door zelf opgewekte stroom. 70 Het opgestelde primaire vermogen per arbeider is een benadering voor de kapitaalsintensiteit in een bepaalde bedrijfstak. Deze maatstaf is weliswaar niet ideaal,
de hoeveelheid kapitaal per paardekracht hoeft niet constant te zijn, maar is
71
als benadering adequaat. Voor alle bedrijfsklassen waarvoor produktiestatistieken voorhanden zijn steeg het aantal beschikbare paardekrachten per arbeider met gerniddeld 2,6% tussen 1921 en 1929.72 Tabet 5 toont de ontwikkeling van de kapitaalsintensiteit voor de papierindustrie en de scheepsbouw.

68 Vooreen uitleg van het begriptotale factorproduktiviteitzie: R.C.O. Matthews, C.H. Feinstein
& J.C. Odling-Smee, British economic growth, 1856-1973 (Oxford, 1982), 199-204.
69 Tinbergen, 'Kapitaalvorming en conjunctuur', 12-14.
70 S. Sonenblum, 'Electrification and productivity growth in manufacturing ', in: S.H. Schurr
e.a., Electricity in the American economy (New York, 1990) 277-324, 288. Zie ook: M. Saitzew,
Die Motorenstatistik. lhre Methode und ihre Ergebnisse (Ziirich, 1918), 7-8.
71 R.B. Du Boff, 'Electrification and capital productivity: a suggested approach', Review ofEconomics and Statistics 38 (1966) 426-431, 428 en A.G. Woolf, Energy and technology in American
manufacturing: 1900-1929 (Dissertatie Ann Arbor, 1980), 75.
72 ' Enkele kenmerken van de ontwikkeling der Nederlandsche nijverheid sedert 1921 ' , Maandschrift van het C.B.S. (september 1936) 1333-1337, 1336. Tinbergen, 'Kapitaalvorming en conjunctuur' , 16. De Ongevallenstatistiek van 1904 geeft de enige statistische opgaven van het opgesteld vermogen per bedrijfstak v66r 1919.

472

NEHA-JAARBOEK 1994

Tabel 5. Ontwikkeling van het totale opgestelde vermogen en het vermogen per typewerkman, papierindustrie en scheepsbouw, 1904-1929

PAPIERFABRIEKEN
Vermogen niet-elektr. motoren (1921=100)
Vermogen elektromotoren, aangedreven
door zelf opgewekte stroom ( 1921=100)
Vermogen elektromotoren, aangedreven
door gekochte stroom ( 1921=I00)

1904

1919

1921

1929

22

78

100

108

82

100

129

162

100

302

5*

Primair vermogen (pk) per typewerkman

2,4

9,8

13,6

11 ,5

Elektrisch vermogen (pk) per typewerkman

0,5

8,6

8,7

9,0

SCHEEPSBOUW
Vermogen niet-elektr. motoren (1921=100)
Vermogen elektromotoren, aangedreven
door zelfopgewekte stroom ( 1921=I00)
Vermogen elektromotoren, aangedreven
door gekochte stroom ( 192l=100)

38,0

100

93

30*

100

92

100

213

Primair vermogen (pk) per typewerkman

0,7

1,7

2,7

Elektrisch vermogen (pk) per typewerkman

0,3

1,5

2,6

* Voor 1904 is er geen onderscheid te maken tussen elektromotoren aangedreven
door zelf opgewekte en gekochte stroom
Bron: 1904: Ongevallenstatistiek 1919-1929: Statistiek van voortbrenging en verbruik

De aanzienlijke toeneming van de kapitaalsintensiteit tussen 1904 en
1919/1921 is opvallend. Spijtig genoeg valt deze verschuiving niet van jaar
tot jaar te volgen. Een tweede opvallend punt is de snelle elektrificatie, die
al in het decennium voor 1914 krachtig inzette. In de jaren twintig schreed
de mechanisatie voort, echter niet voor alle bedrijfsklassen in gelijk tempo.
Het aantal elektrische paardekrachten per typewerkman nam sneller toe dan
het totaal opgesteld vermogen, waarbij de elektromotoren aangedreven door
gekochte stroom de snelste groei te zien geven. De scheepsbouw kende al in
1904 een behoorlijk hoge elektrificatiegraad, maar was in dat opzicht een
uitzondering. Zo bestond in de katoenindustrie in 1904 slechts ongeveer 1%
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van het totaal opgestelde vermogen uit elektromotoren. In de papierindustrie
daalde het totale opgestelde vermogen per typewerkman van 1921 tot 1929.
Het aantal elektrische paardekrachten per arbeider steeg echter. Deze ontwikkeling kan verklaard warden door de relatief sterke stijging van het aantal elektromotoren aangedreven door stroom gekocht van elektriciteitsbedrijven. Een dee) van het vermogen dat vroeger in de bedrijfstakken zelf
werd gebruikt om elektriciteit op te wekken is als het ware verplaatst naar
de elektrische centrales. 73
De invloed van de verkorting van de arbeidstijd en de daarmee gepaard gaande substitutie van kapitaal voor arbeid zijn al genoemd als mogelijke factoren
in de verklaring voor de snelle stijging van de arbeidsproduktiviteit. In aansluiting op met name Amerikaanse literatuur spitsen wij de betekenis van de
mechanisatie in verband met produktiviteitsstijging toe op elektrificatie. Voor
de Verenigde Staten wordt de periode 1910-1920 gezien als een breuk in de
relatie tussen energiegebruik en het nationaal inkomen, waarbij het energieverbruik per eenheid van het nationaal inkomen vanaf dit decennium trendmatig ging dalen. 74 Ook voor enkele Westeuropese landen, waaronder Nederland, wordt gesuggereerd dat het totale energieverbruik per eenheid van het
nationaal inkomen een trendbreuk vertoont in de periode rond of vlak na de
75
Eerste Wereldoorlog. De elektrificatie in de industrie wordt voor de Verenigde Staten gezien als een belangrijke drijvende kracht achter produktiviteits76
stijgingen en een dating van de energie-intensiteit in de industrie. De elektrificatie kende al in de eerste twee decennia van de twintigste eeuw een snelle
progressie. Desondanks is de invloed van de innovaties slechts met een zekere
vertraging in de Amerikaanse industriele statistieken terug te vinden; de arbeidsproduktiviteit begon eerst in de jaren twintig snel te stijgen. 77
In Nederland is het energieverbruik per eenheid arbeid met gemiddeld 3,8%
78
per jaar toegenomen tussen 1921 en 1929. Dit wijst op substitutie van kapi73 Vergelijk: Woolf, Energy and technology, 47-48.
74 S. Schurr &RC. Netschert, Energy in the American economy. An economic study of its history
and prospects (Baltimore, 1960), 157-167. S. Sonenblum & S. Schurr, 'Electricity use and energy
conservation' in: Schurr e.a., Electricity in the American economy 325-339, 325-326.
75 B.P.A. Gales, 'Mijnbouw', in: H.W. Lintsen, M.S.C. Bakker, E. Homburg e.a. (red.), Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890
Deel IV (Zutphen, 1993) 13-35, 14. Het is echter niet goed mogelijk deze berekeningen op gedesaggregeerd niveau toe te passen.
76 S. Sonenblum, 'Electrification and productivity growth', 277-324. Du Boff, 'Electrification
and capital productivity', 426.
77 P.A. David, 'The dynamo and the computer: an historical perspective on the modern productivity paradox', American Economic Review 80 (1990) 355-361.
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taal voor arbeid. Daarentegen lijkt het energieverbruik per eenheid produkt en
per paardekracht opgesteld vermogen ongeveer constant te zijn gebleven, wat
wijst op een hogere efficientie in de opwekking, transmissie en toepassing van
energie. De leveranties van elektrische stroom ten behoeve van de industrie
stegen sterk.79 Hoewel ook de opwekking van stroom binnen het eigen bedrijf
van groot belang bleef, nam het relatieve aandeel van de gekochte stroom voor
krachtdoeleinden beduidend toe, in het bijzonder in het midden- en kleinbedrijf waar de elektrificatie de mechanisatiegraad sterk verhoogde. Tabel 6
geeft de globale ontwikkeling weer van het belang van de elektrische en nietelektrische aandrijfkracht in de industrie tussen 1904 en 1930, waarbij moet
worden aangetekend dat de situatie belangrijk kon verschillen van bedrijfstak
tot bedrijfstak. De forse stijging van het aandeel van elektrische aandrijfkracht
is ook waar te nemen in de Verenigde Staten en Groot-Brittannie.80
Het totale elektrische vermogen in de industrie nam met gemiddeld 17,6%
per jaar tussen 1912 en 1930 zeer snel toe, sneller dan het totale opgestelde
vermogen. Mechanisatie betekende in de door ons onderzochte periode vooral
ook elektrificatie. Waarschijnlijk heeft de opmars van de elektriciteit in de
industrie een belangrijke bijdrage geleverd aan de snelle produktiviteitswinsten die gerealiseerd werden. Het belang van de elektrificatie wordt echter
gemaskeerd door alleen naar de groei van het totale opgestelde vermogen te
kijken, zonder de groei van het elektrisch vermogen afzonderlijk te beschouwen. Dit plaatst ook het ogenschijnlijk !age investeringsniveau bij stijgende
81
produktie in de jaren twintig in een antler daglicht. Griffiths en Van Zanden
78 Energieverbruik berekend voor 21 bedrijfsklassen waarvoor produktiestatistieken voorhanden zijn op basis van: De Graaff, lndustrie, 20-23, 29. De conversiefactoren voor de opwekking
van elektriciteit zijn ontleend aan B. Etemad & J. Luciani, World energy production 1800-1985
(Geneve, 1991), XXXV (lineaire interpolatie tussen 1920 en 1931). Vergelijk: 'Ontwikkeling der
Nederlandsche nijverheid ', 1335.
79 In 1912 was 35 % van de stroom geleverd doorelektrische centrales bestemd voorde aandrijving van e lektromotoren (Verslag der staatscommissie ingesteld bij Koninklijk besluit van 14 Juli
191 I, no. 60, om van advies te dienen omtrent de vraag, welke maatregelen genomen kunnen worden om te bevorderen, dat in de behoefte aan electrische kracht, welke in verschillende streken
des lands en met name ten plattelande bestaat, op zoo doeltreffend en zoo economisch mogelijke
wijze worde voorzien (Leiden, 1914), 39). In 1919 was dit aandeel gestegen tot 59% (Statistiek
van voortbrenging en verbruik 1919, 132-133).
80 In de Verenigde Staten steeg het aandeel van de primaire en secundaire e lektromotoren in
het totaal opgestelde vermogen van l 0% in 1903 naar 64% in 1929. Schurr e.a. , Electricity in the
American economy, 394. Voor Groot-Brittannie bedroeg dit aandeel in 1907 I 0%, in 1924 49%.
!.C.R. Byatt, The British electrical industry, 1875-1914 (Oxford , 1979), 74-76.
81 David constateert bijvoorbeeld dat de helft van versne lling van de groei van de totale factorprodukti viteit in de Amerikaanse industrie tussen 1919 en 1929 verklaard kan worden door de
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Tabel 6. Totaal opgesteld vermogen in de industrie (paardekracht), uitgesplitst per
krachtbron ( 1904-1930)

1904
1912
1930

Niet-elektrisch
vermogen
(*1000 pk

Vermogen
elektromotoren,
aangedreven
door zelf
opgewekte
stroom (*I 000
pk)

212

17*
86
1.553

389
2.370

Vermogen
elektromotoren
aangedreven
door gekochte
stroom (*1000
pk)

so
961

Aandeel
elektromotoren
in het totaal
opgesteld
vermogen

8, 1%
25,8%
51,5%

* Totaal aantal elektromotoren, aangedreven door gekochte en zelf opgewekte stroom.
NB: Het vermogen opgesteld in elektriciteitscentrales is buiten beschouwing gelaten.
Bronnen:

1904: Ongevallenstatistiek (1904).
1912: Staatscommissie electrische kracht, 42-45.
1930: Bedrijfstelling 1930 dee! III, 76-77.

concluderen op grond van de langzame groei van het totale vermogen per
arbeider dat de bijdrage van de factor kapitaal de verbetering in de arbeidspro82
duktiviteit maar zeer ten dele kan verklaren. Het machinevermogen per arbeider is volgens hen niet zo snel toegenomen als de arbeidsproduktiviteit. In
deze redenering wordt echter voorbijgegaan aan het kapitaalbesparende effect
van elektrificatie, waardoor de kapitaalgoederenvoorraad langzamer kon stijgen dan de produktie. 83 De technologische vooruitgang die werd belichaamd
door de elektrificatie maakte het mogelijk kapitaal efficienter te gebruiken.
Elektrificatie leidde tot ingrijpende wijzigingen in de organisatie van de pro84
duktie en maakte een meer efficiente benutting van machines mogelijk.

toename van het aantal secundaire elektromotoren. David, ' Dynamo and computer' , 359.
82 Griffiths & Van Zanden, Economische geschiedenis, 118.
83 In Groot-Brittannie leken de investeringen in de jaren twintig eveneens opmerkelijk laag in
vergelijking metde snelle groei van de produktie. De kapitaalbesparende effecten van elektrificatie
worden ook in het Britse geval genoemd als een mogelijke verklaring voor deze paradox. Matthews, Feinstein, Odling-Smee, British economic growth, 382-385.
84 Voor de wijze waarop elektrificatie kapitaalbesparend kon werken zie: W.D. Devine Jr. ,
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In tegenstelling tot wat Griffiths en Van Zanden suggereren overheersten
wellicht toch de diepte-investeringen - substitutie van kapitaal voor arbeid
- in de jaren twintig. Echter, dit komt niet tot uiting in het machinevermogen
per arbeider, waardoor de substitutie van kapitaal voor arbeid versluierd wordt.
Onze voorlopige conclusie is daarentegen dat de investeringen, vooral via
elektrificatie, juist wel van groot belang zijn geweest voor de groei van de
arbeidsproduktiviteit. Deze constatering kan echter niet meer zijn dan een eerste aanzet. Er is meer onderzoek naar de precieze uitwerking van de elektrificatie op het produktieproces op het niveau van bedrijfsklassen nodig om de
relatie met de ontwikkeling van de produktiviteit goed te kunnen uitwerken.

7. Conclusie
Vormde de Eerste Wereldoorlog in economisch opzicht een breekpunt ten
opzichte van de daaraan voorafgaande jaren? De analyse van het door ons
bestudeerde materiaal geeft een bevestigend antwoord. De steekproef waar
we ons op baseren is evenwel klein en onze analyse beperkt zich noodzakelijkerwijs tot de bestaande industrieen. Zij laat niet zien welke industrieen er
tijdens en vlak na de oorlog zijn opgericht. De snelle ontwikkelingen in de
elektrotechnische industrie, de kunstvezelindustrie, de basismetaal en de
machine-industrie blijven onzichtbaar. Juist deze industrieen worden vaak
genoemd bij de beschrijving van de naoorlogse versnelling van de industriaIisatie. 85 Maar ook de door ons onderzochte bedrijfsklassen bieden een overtuigend beeld van de groei van de produktie en vooral ook van de produktiviteit. Opvallend daarbij zijn evenwel de grote onderlinge verschillen in
groeitempo. Voorts is gebleken dat niet alleen de oorlogsperiode zelf, maar
vooral de turbulente ontwikkelingen in de jaren vlak erna aanleiding hebben
gegeven tot veranderingen. Met dit onderzoek is ons duidelijk geworden dat
juist de periode vlak na de Eerste Wereldoorlog een nieuwe diepgaande analyse verdient. Was er sprake van een aanbodschok als gevolg van de explosie van de reele uurlonen? Heeft dit geleid tot versnelde substitutie van kapitaal voor arbeid? Onze indruk is dat de snelle stijging van de arbeidsproduktiviteit vanaf 1920 vooral in dit verband moet worden geanalyseerd. De on-

'Electrified mechanical drive: the historical power distribution revolution' in: Schurr e.a.,
Electricity in the American economy 21-42, 30, 36-38; David, 'Dynamo and computer', 358.
85 De Vries, Nederlandse economie, 39.
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derliggende trend van voortdurende kapitaaluitbreiding en mechanisatie is
echter al voor de Eerste Wereldoorlog ingezet.
De vermindering van de niet-arbeidskosten heeft waarschijnlijk een dee) van
de stijging van de arbeidskosten gecompenseerd. Aanwijzingen hiervoor hebben we gevonden in bijvoorbeeld de elektrificatie, die tot kapitaalbesparing
heeft geleid. Nieuwe vragen komen dan weer op, zoals de verklaring voor de
geconstateerde verlaging van het arbeidsvolume in bijvoorbeeld de voedingsmiddelenindustrie na 1921. De vraag Iaat zich stellen in hoeverre de stijging
van de arbeidskosten tot veranderingen heeft geleid in het produktiepatroon
binnen industrieen en of er verschuiving is opgetreden in de richting van industrieen met een hogere toegevoegde waarde per eenheid arbeid. Dit artikel
biedt slechts een eerste aanzet tot de beantwoording van deze vragen.
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Bijlage 1: De vergelijkbaarheid en onderlinge consistentie van de bronnen en de gehanteerde berekeningswijzen
In de paragrafen 3 en 4 zijn de door ons gehanteerde bronnen en berekeningsmethoden ge"introduceerd. In deze bijlage worden enkele van de door
ons in de berekeningen van de arbeidsproduktiviteit gemaakte keuzes nader
verantwoord. Daarbij staan vooral de betrouwbaarheid en de (onderlinge)
vergelijkbaarheid van de bronnen centraal. Op grond van deze criteria hebben we onze 'steekproef' van bedrijfsklassen geselecteerd.
De Produktstatistiek registreert vooral de categorie van de grote bedrijven,
wat de mogelijkheid van een overschatting van de absolute arbeidsproduktiviteit inhoudt, die echter niet van invloed is op de relatieve ontwikkeling zolang door de tijd heen dezelfde bedrijven worden gemeten . Het is niet onze
bedoeling de produktie van niet in de statistieken vermelde bedrijven bij te
schatten. Hierdoor is een potentiele bron van onzekerheid geelimineerd. Bij
onze selectie van bedrijfsklassen hebben wij gelet op de diachrone vergelijkbaarheid van de Produktiestatistiek, in het bijzonder classificatieproblemen en
mogelijke ongelijkheid van de steekproefgrootte. 86 Wij hebben voor de periode 1913-1921 zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de Produktiestatistieken
zoals gepubliceerd in de Maandschriften van het CBS in hetjaar 1923. In deze
aangepasteopgaven worden voordejaren 1913, 1916, 1919en 1921 consequent dezelfde bedrijven geregistreerd, zodat classificatieproblemen en verschillen in registratie geen rol spelen . De vergelijkbaarheid van de cijfers is
daarmee gegarandeerd. We! is het zo dat de aangepaste opgaven over 1921
kunnen afwijken van de totale opgaven van 1921, omdat bij de vergelijking
van 1921 met de voorgaande jaren bedrijven die in 1913 en 1916 niet maar in
1921 we! waren geteld niet in de vergelijking werden opgenomen. De aangepaste opgaven zijn beschikbaar voor alle door ons onderzochte bedrijfsklassen, met uitzondering van de scheepsbouw en de meelindustrie.
Bij de scheepsbouw neemt het aantal geregistreerde bedrijven na 1916 duidelijk af. In 1916 vermeldt de Produktiestatistiek nog opgaven van 202
scheepswerven, in 1920 en 1921 nog 112. Als we aannemen dat de kleinste
bedrijven wegvallen wordt hierdoor mogelijk de produktiviteitsstijging overschat. Een nadere beschouwing en een vergelijking met de opgaven van aantallen typewerklieden per grootteklasse in de Ongevallenstatistiek leert echter
dat de bedrijven die na 1919 niet meer voorkomen in de Produktiestatistiek
slechts een zeer klein aandeel hadden in zowel de produktie als het aantal

86 Zi e ook: De Jong & Oude Yri elink, 'Yoedingsmiddelenindustrie' , 293-295.
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werknemers, in de orde van grootte van enkele procenten. De vergelijkbaarheid van de berekeningen wordt hierdoor slechts in geringe mate aangetast.
Het aantal meelfabrieken in de Produktiestatistiek neemt van 1916 op 1920
toe van 16 op 31. De fysieke produktie neemt echter slechts met 3% toe. Dit
duidt erop <lat de extra getelde bedrijven relatief klein waren waardoor ook de
schatting van de personeelssterkte van de in de Produktiestatistiek getelde
meelfabrieken voor 1913 en 1916 geen al te grote afwijking zal vertonen. Het
netto effect is waarschijnlijk dat de produktiviteitsstijging in de meelfabrieken
tussen 1916 en 1920 enigszins onderschat wordt.
Voor 1919 vermelden de Produktiestatistieken niet het aantal werknemers,
waardoor het voor deze jaren niet mogelijk is rechtstreeks de arbeidsproduktiviteit te berekenen. Gegevens over de personeelsomvang kunnen vanaf 1903
ook ontleend worden aan de Ongevallenstatistiek. Deze gegevens zijn uitgedrukt in mensjaren van 300 arbeidsdagen, zogenaamde 'type-werklieden' en
daardoor niet rechtstreeks te vergelijken met het aantal werknemers volgens
de Produktiestatistiek, die aantallen werknemers op een tijdstip in het jaar meet
(15 september). Bovendien zijn de bedrijfsclassificaties van beide bronnen
niet gelijk. Hiervoor was het noodzakelijk om per bedrijfsklasse nauwkeurig
de diverse classificaties op elkaar af te stemmen. Het is gebleken dat vanaf
1921 de bewegingen in de werkgelegenheid volgens beide bronnen echter
sterk parallel lopen. Dit maakt het mogelijk het relatieve verloop van de personeelssterkte volgens de Ongevallenstatistiek te koppelen aan een index van
het arbeidsvolume in 19 J911921 vol gens de Produktiestatistiek. Voor de
schoenen- en meelindustrie en de scheepsbouw worden alleen de allergrootste
bedrijven in de Produktiestatistiek geteld. In de schoen- en meelfabrieken was
bovendien een belangrijk dee) van het personeel werkzaam in bedrijven met
slechts een of twee werknemers. Voor een betere vergelijkbaarheid hebben we
voor deze drie bedrijfsklassen de index van de personeelsomvang volgens de
Ongevallenstatistiek berekend op basis van het aantal typewerklieden werkzaam in bedrijven met meer dan 50 typewerklieden. Beide reeksen zijn gekoppeld in 1919, 1920 of 1921, afhankelijk van de bedrijfsklasse, om op deze
wijze de ingezette hoeveelheid arbeid in de periode 1913-1919 te berekenen.
Deze procedure is gerechtvaardigd indien de classificatie van de Ongevallenstatistiek voor 1921 geen al te grote wijzigingen heeft ondergaan. Voordedoor
ons onderzochte bedrijfsklassen is aan deze voorwaarde voldaan. Dat beide
bronnen niet dezelfde bedrijven registreren leidt niet tot grote foutenmarges
omdat wij een vergelijking maken van het relatieve verloop van de personeelsomvang (de indices van de aantallen werknemers).
Deze indices zijn consistent en vergelijkbaar. De volgende tabel geeft aan
welke bedrijfsklassen in de Ongevallenstatistiek wij hebben gebruikt om de
personeelssterkte in de jaren voor 1919 te berekenen.
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Tabel 7. Bedrijfsklassen in de Ongevallenstatistiek, gebruikt om de ontwikkeling van
de werkgelegenheid v66r 1919 te berekenen
Bedrijfsklasse
votgens de Produktiestatistiek
Aardappet meet
Cacao
Katoen
Margarine
Meet
Papi er
Rubber
Scheepsbouw
Schoenen
Tricotage
Wol
Zeep

Nummers van de bedrijfsktassen
votgens de Ongevallenstatistiek

387
397
360,361,362
409
4t5
343

200
328
2t3
372

370,38t
80, tOS

Bron : Produktiestatistiek, Ongevallenstatistiek

Bij het vaststellen van de arbeidsvolumes diende er verder gepreciseerd te
worden om tot een schatting te komen van het volume op uurbasis. Hiervoor
is er rekening gehouden met de verkorting van de werkweek gedurende de
periode 1913-1921 en de verlenging ervan in 192211923.
Uit het Centrale Verslag der Arbeidsinspectie over 1911 ('Overzicht van de
arbeidsduur in fabrieken en werkplaatsen waarop de Veiligheidswet en de
Arbeidswet van toepassing zijn ') blijkt dat rond 1911 een werkdag van gemid87
deld 10 a 10,5 uur de norm was. Dit kon echter sterk varieren, afhankelijk
van de bedrijfsklasse en afhankelijk van het aantal werkzame vrouwen en
jeugdigen, die gemiddeld korter werkten. Voorts blijkt uit de Verslagen dat
reeds tijdens en vlak na de Eerste Wereldoorlog de gemiddelde werkdag korter
is geworden, maar ook dit verschilde sterk van bedrijf tot bedrijf. In de papierindustrie bijvoorbeeld werd de gemiddelde werktijd teruggebracht van I I uur
in 1913 tot I 0,5 uur in 1916 en 9,75 in 1919. In de voedingsmiddelenindustrie
kwamen de werktijden tussen de bedrijfsklassen redelijk overeen. In de meel industrie: 1913 10,5 uur, 1916 10,25, 1920 9. Cacao: 1913 10 uur, 1920 9,25.
Het gaat hier echter om gemiddelden. Metaal: 1913 I0 uur, 1918 9,75, 1920 9.

87 Centraal verslag der Arbeidsinspectie in het in het Koninkrijk der Nederlanden over 191 I
(z.p. ('s-Gravenhage), 1912), 251-258.
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Vervolgens heeft de invoering van de Arbeidswet 1919 in de loop van 1920
een groot effect gehad op de gemiddelde lengte van de arbeidsdag. De Arbeidswet beperkte de wettelijk toegestane arbeidsdag tot 8 uren en de maximale
werkweek tot 45 uren (over een werkweek van 6 dagen gemiddeld 7 ,5 uur per
dag; in feite was er echter sprake van een vrije zaterdagmiddag). Dit gold niet
voor alle industriele bedrijven. Bij het overgangsbesluit van 1920 werden bijvoorbeeld de werkweken in de metaal en de textiel bepaald op 48 uren. De
wet bleek niet Jang stand te kunnen houden. Reeds in 1922 werd onder invloed
van de slechte economische situatie de wet gewijzigd. De arbeidsduur werd
verlengd tot 8,5 uur per dag en 48 uur per week, met behoud van de vrije
zaterdagmiddag. Voor een uitgebreid overzicht van de totstandkoming en uitvoering van de Arbeidswet verwijzen we naar Heerma van Voss. 88 Tabel 8
over de ontwikkeling van de gemiddelde arbeidstijd is samengesteld op basis
van de gegevens uit het genoemde proefschrift van Heerma van Voss, uit de
Centrale Verslagen der Arbeidsinspectie en uit de studie van Van der Schalk.89
Tabel 8. Gemiddelde arbeidstijden in uren per dag, 1913-1923

Aardappelmeel
Cacao
Katoen
Margarine
Mee!
Papier
Rubber
Scheepsbouw
Schoenen
Tricotage
Wol
Zeep

1913

1916

19 19

192 1

1922

11

10
9,5
9,25
9,5
I0,5
10,3
10
10,8
JO
10
9,25
9,75

8
10
9,25
9,5
10,3
9,8
9
9
9
10
9,25
9

8
7,5
8
7,5
7,5
8
8
8,5
8
8
8
7,5

8
8
8,5
8
8
8
8
8.5
8
8,5
8,5
8

IO
10
10
10,5
II

10
10,5
10
11
10
10,25

Bron: zie tekst

Om de in de statistiek vermelde produktiewaarden in lopende prijzen om te
rekenen in constante waarden (zodat reele toegevoegde waarden en arbeidsprodukti viteiten verkregen konden worden) zijn er prijsindexcijfers bere-

88 Heerma van Voss, Arbeidstijdverkorting.
89 Van der Schalk, Arbeidsproductiviteit.
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kend. Uit de Produktiestatistiek is voor elke bedrijfsklasse per jaar een eenheidswaarde berekend voor alle produkten waar zowel hoeveelheden als
waarden van zijn opgegeven . De verkregen 'prijzen' zijn omgerekend tot
een gewogen samengesteld indexcijfer. Het grote voordeel van deze werkwijze is, dat zowel de prijzen als de produktiegegevens uit een en dezelfde
bron komen. Voorts gaat het hier om prijzen die niet zijn belnvloed door
handel- en vervoersmarges. Voor deflatiedoeleinden zijn ze dan ook veel
geschikter dan groot- of kleinhandelsprijzen. De prijsindices zijn van het
type Fisher, dat wil zeggen het meetkundig gemiddelde van een Laspeyresindex (op basis van gewichten van het basisjaar) en een Paasche-index (op
basis van gewichten van het lopende jaar). Er zijn drie basisjaren onderscheiden: 1913, 1921 en 1925. De afzonderlijke reeksen zijn vervolgens gekoppeld tot een indexreeks, waarbij 1913 op honderd is gesteld.
Het verdient de voorkeur om vooraf zowel de verbruiks- als de produktiewaarde te defleren met aparte verbruiks- en produktie-indices. In de praktijk
bleek dit in slechts een aantal gevallen bevredigende resultaten op te leveren.
Vooral tijdens de oorlog waren er grote onderlinge verschillen tussen het prijsverloop van het verbruik en van de produktie. Toepassing van dubbele deflatie
kan dan tot volkomen andere resultaten leiden vergeleken met enkelvoudige
Grafiek 3. Arbeidsproduktiviteit in de papierindustrie, 191 3-1929 volgens enkelvoudige en dubbele dejlatie. Bron: zie tekst.
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deflatie. Bij de papierindustrie bijvoorbeeld geeft de enkelvoudig gedefleerde
index van de reele toegevoegde waarde en de arbeidsproduktiviteit een dating
te zien van 1913 op 1921. Volgens de methode van de dubbele deflatie, die
corrigeert voor de relatieve prijsveranderingen van verbruik en produktie, was
er echter in dezelfde periode sprake van een stijging van zowel de reele toegevoegde waarde als de arbeidsproduktiviteit.
Dit voorbeeld geeft aan dat enkelvoudige en dubbele deflatie tot verschillen
kunnen leiden in tijden van hevige prijsfluctuaties, vooral indien de ontwikkelingen van de input- en outputprijzen sterk verschillen. In onze berekeningen hebben we gekozen voor een enkelvoudige deflator verkregen uit de produktiewaarden en -hoeveelheden. De door middel van enkelvoudige deflatie verkregen reele waarden zijn gebruikt om de groeipercentages vermeld in tabellen
3 en 4 in de tekst te berekenen.
Een tweede manier om de groei te berekenen is de jaarlijkse som van de
nominale toegevoegde waarde van alle bedrijfsklassen te defleren met een
algemeen prijsindexcijfer, zoals de index van de groothandelsprijzen. Gecorrigeerd voor prijsveranderingen met behulp van deze index bedraagt de reele
toegevoegde waarde in 1913 100 en in 1921 156.90 De gemiddelde jaarlijkse
groeivoet in deze periode zou daarmee met 5,6% lager komen te liggen dan
de door ons berekende. Deze index is echter voor ons doe! te onnauwkeurig,
omdat in deze index ook produktprijzen zijn opgenomen van artikelen die niet
in onze steekproef zitten. De heftige prijsbewegingen in en vlak na de Eerste
Wereldoorlog kenden een enorme dispariteit. Aan het eind van de jaren twintig
is de door ons berekende prij si ndex (van fabrieksprijzen) weer enigszi ns gelijk
met de officiele (groothandels-) prijsindex:

Groothandelsprijzen
Fabrieksprijzen
(berekend uit eenheidswaarden)

1913

1921

1929

100
100

202
186

132
137

90 Prijzen uit: CBS, :zestig jaren statistiek in tijdreeksen, 122.
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Bijlage 2: Reele toegevoegde waarde, arbeidsvolume, reele arbeidsproduktiviteit en deflatoren per bedrijfsklasse, 1913-1929.
Cacaonijverheid 1913- 1929
Jaar

1913
1914
19 15
19 16
19 17
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929

Yerbrui ks
waarde
min g ld .

Produktie
waarde
min. gld.

Prijsindex
produ ktie
19 13=1 00

Arbeidsvolume
1913=1 00

Toegevoegde
waarde
19 13=1 00

Arbeidsproduktiviteit
19 13=1 00

35

26.9

35.7

100.0

100.0

100.0

100.0

37

31.6

42.7

134.7

97.6

93.3

95.6

49

52.2

83.8

223. 1

11 8. 1

160.7

136.1

50
50
51
49
48
46
46
43
44

34.7
32.4
32.1
34. 1
40.2
4 1.4
44.4
49.2
45.0

55.2
53.3
50.8
53.7
60.0
60.8
62.5
67. 1
66. 1

103.4
93.5
80.8
76.0
92.4
96.8
12 1. 1
11 0.7
94.4

95.4
9 1.4
85.3
92.6
98.7
93.0
85. 1
87.7
9 1.4

226. 1
254.9
263 .2
292.7
243.2
228 .6
169.3
183.2
253.9

236.9
278.9
308.5
3 16.2
246.3
245 .8
198 .9
208.9
277.9

Produktie
waarde
min. gld.

Prij si ndex
produktie
19 13=1 00

Arbeidsvolume
19 13=1 00

Toegevoegde
waarde
19 13=1 00

Arbeidsprodukti viteit
19 13=1 00

Aantal
getelde
bedrijven

Katoennijverheid 19 13- 1929
Jaar

19 13
19 14
1915
19 16
1917
19 18
19 19
1920
192 1
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929

Aantal
getelde
bedrij ven

Yerbru iks
waarde
min gld .

82

75. 1

101.3

100.0

100.0

100.0

100.0

90

101.2

140.2

130.4

93.3

122. 1

130.9

92
100

125 .2
132.7
130.8
13 1.5
176.0
138.3
136.2
157.8
160.0

199.6
2 13.1
194. 1
190.6
255.6
2 10 .3
224. 1
245.4
245.0

195.0
184.6
20 1. 2
220.5
197.0
147.7
135.9
150.0
143.6

75.0
84.8
82 .2
88.4
92.0
96.9
102.5
105.3
106.3

129.6
148.0
106.8
9 1.0
137. 1
165.6
2 19.7
198.2
201. 1

172.9
174.5
129.9
102 .9
149.0
170.9
2 14.3
188.2
189 .2

IOI
100
103
106
11 0
105
105
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Meelnijverheid 1913-1929
Jaar

1913
19 14
1915
19 16
19 17
19 18
19 19
1920
192 1
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929

Aantal
getelde
bedrijven

Yerbruiks
waarde
min gld .

Produktie
waarde
min . gld.

Prij sindex
produktie
191 3=1 00

Arbeidsvolume
19 13=100

Toegevoegde
waarde
1913=100

Arbeidsproduktiviteit
1913=100

15

31

33.4

100.0

100.0

100.0

100.0

16

91.7

98.6

160.8

127.3

180.7

142.0

31
25
22
22
24
20
19
20
23
19

178.7
129.5
89.4
8 1.9
96.8
I 12.1
99.0
93.8
89 .3
84.9

192.5
137.7
98.4
9 1.6
I 13. 1
124.9
108.7
104.8
101.6
96.0

354.9
2 I 8.4
151.0
138.3
151.2
180.5
169.9
16 1.2
148.5
130. 1

124.2
!08.4
115.2
108.3
106.5
105 . 1
97 .5
94.6
99.7
97.9

163.5
160.0
251.8
295 .7
456.1
301.0
240.3
288.2
352.1
361.6

13 1.6
147.6
2 18.5
273. 1
428.3
286 .5
246 .5
304.5
353.0
369.5

Toegevoegde
waarde
19 13= 100

Arbeidsprodukliviteit
1913=100

Papiernijverheid 191 3-1929
Jaar

1913
19 14
1915
1916
19 17
1918
19 19
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929

Yerbruiks
waard e
min gld .

Produktie
waarde
min. gld .

Prij sindex
produktie
19 13= 100

Arbeidsvolume
19 13=100

30

II.I

15.4

100.0

100.0

100.0

100.0

32

18.9

27.8

191.9

95.1

106.3

111 .8

23

23.4

36

354.4

98.4

81.6

82.9

22
23
24
24
25
26
25
26
26

20.1
15.0
15.3
16.6
18.5
19.4
20.5
21.9
23 .7

29.4
28.3
27.3
30.2
35.3
38.3
38.9
42.2
44.8

250.8
18 1.0
170.8
161.1
164.7
165.8
154.8
149.8
148.2

87.8
90.7
92.1
96.9
IOl.2
106.0
I 10.3
120.4
127 .2

85.6
169.8
16 1.1
194 .3
234.0
26 1.0
273.0
311.0
328.1

97.5
187 .2
175.0
200.6
231.2
246 .2
247.4
258.3
258.0

A an ta I
gete lde
bedrijven
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Scheepsbouwindustrie 1913- I 929
Jaar

A an ta I
getelde
bedrijven

Yerbruiks
waarde
min gld.

Produktie
waarde
min . gld .

Prij sindex
produktie
19 16=100

ArbeidsToegevoegde
volume
waarde
19 16= 100
19 16= 100

Arbeidsproduktiviteit

19 16= 100

19 13
19 14
19 15
19 16
1917
19 18
19 19
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929

94.7

72.81

76.9

202

2 1.4 2

44.5

100.0

100.0

100.0

100.0

112
108
92
98
102
99
103
103
107
11 9

98.3
96.7
70.5
39.5
48.3
51.I
59.3
69.8
84.6
83.3

196.2
203.8
188.2
96.9
104.7
124.2
122.9
139.3
164.5
150.9

381.1
273.4
253.1
265.7
226.0
164.0
192.2
19 1.5
191.0
159.6

120.5
IOI.I
71.2
60.4
74.0
85.0
87.6
94.8
103.4
112.0

111.1
158.6
188.4
87.4
IOI.I
180.4
133.9
146.0
169.6
171.7

92.2
156.8
264.5
144.7
136.7
213.0
152.8
154.0
164.0
153.3

Produktie 1913 geschat aan de hand van fysieke waarde n, gegeven bij Van der Schalk, Ar-

beidsproduktiviteit, bijlage II, 8-9.
2 Verbruikswaarde I 9 I 6 geschat o p basis van verbruik/ produktieverhoudingen van 1920 e n
1921.

Schoenindustrie 1913-1929
Produktie
waarde
min. gld .

Prijsindex
produktie
1913= 100

Arbeidsvolume
19 13= 100

Toegevoegde
waarde
1913=100

Arbeidsproduktiviteit
1913=100

9.6

13.8

100.0

100.0

100.0

100.0

645

34.4

47.1

225.3

126.2

133.3

105 .6

504

35.9

53.3

375.8

94.2

109.0

115 .7

186
163
170
202
195
204
200
209
203

16.6
11.4
10.7
16.2
15.7
17.2
18.9
23.4
21.5

38.3
27.0
22.6
33.8
32.7
36.3
38.3
44. 1
43.5

25 1.0
207.9
167.0
154.2
153.1
151.9
150.7
156. 1
153.6

103.3
70.5
83.4
107.4
104.7
111 .7
11 6.6
124.9
123.7

202.9
176.6
167.8
268.7
260.8
295.0
302.8
3 12.7
336. 1

196.4
250.5
20 1.3
250.2
249. 1
264. 1
259.6
250.3
27 1.8

Jaar

Aantal
getelde
bedrijven

19 13
1914
1915
191 6
19 17
191 8
19 19
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929

345

Yerbruiks
waarde
min gld .
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Tricotage-industrie 1913-1929
Jaar

1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929

Aantal
getelde
bedrijven

Verbruiks
waarde
min gld.

Produktie
waarde
min. gld .

Prijsindex
produktie
1921=100

Arbeidsvolume
1921=100

Toegevoegde
waarde
1921=100

Arbeidsproduktiviteit
1921=100

19

3.5

5.7

83.0

83.7'

19

7.2

11.4

99.4

91.1 1

29
30
27
24
25
25
27
28
28

5.6
7.3
5.1
6.9
7.0
6.7
7.1
8.6
9.1

12.7
16.2
10.5
12.5
12.7
12.8
14.6
16.4
17.5

100.0
75.2
61.6
61.1
59.7
55.6
49.3
51.7
49 .9

100.0
124.1
97.9
103.2
103.5
112.9
128.6
137 .8
146.8

100.0
168.9
123.7
130.1
135.9
157.2
215 .5
211.8
239.0

100.0
136.1
126.4
126. 1
131.3
139.3
167.6
153.7
162.8

1 Geschat op basis van de fysieke produktie.

Wolindustrie 1913-1929
Jaar

1913
1914
1915
1916
1917
191 8
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929

Verbruiks
waarde
min gld.

Produktie
waarde
min. gld.

Prijsindex
produktie
1913=100

Arbeidsvolume
1913=100

Toegevoegde
waarde
1913=100

Arbeidsproduktiviteit
1913=100

72

17.8

28.6

100.0

100.0

100.0

100.0

74

34.9

63.4

142.9

112.0

184.4

164.6

82
84
82
82
82
82
80
77
78

30.8
30.2
30.1
39.3
35.1
33.1
39.4
44 .3
44.1

56.2
57.6
52.2
60.8
55.6
54.9
64.4
69.6
68.8

188.2
172.0
170.7
183.4
192.7
171.8
170.3
181.7
166.5

88.4
97.9
93.2
97.8
93.7
95.8
102.3
106.0
107.9

149.5
176.4
143 .5
130.1
11 8. 1
140.4
162.9
154.5
164.9

169.2
180.2
154.0
133.0
126.1
146.5
159.2
145 .8
152.8

Aantal
getelde
bedrijven
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Zeepindustrie 1913-1929
Jaar

1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929

Aantal
getelde
bedrijven

Verbruiks
waarde
mlngld.

Produklie
waarde
min . gld.

Prij sindex
produktie
1913=100

Arbeidsvolume
1913=100

Toegevoegde
waarde
1913=100

Arbeidsproduktiviteit
1913=100

58

8.5

10.5

100.0

100.0

100.0

100.0

66

15.6

21.1

140.3

97 .3

195.9

201.3

60

23.2

32.6

318.6

105.0

148.5

141.4

61
63
58
56
58
63
61
62
62

16.9
16.7
18.4
19.0
20.2
20.0
20.7
20.7
20.5

26.9
27.2
28.3
28.8
30.4
31.1
31.8
31.9
31.7

208.1
190.1
183.9
181.4
186.0
172.2
159.2
152.2
153.2

96.9
100.2
IOI.I
101.0
106.2
107.6
112.4
116.2
115.9

240.0
276.6
269.4
269.2
274.2
325.8
350.6
367.8
366. 1

247.8
276.1
266.4
266.5
258. 1
302.8
312.0
316.6
316.0

Bron: Produktiestatistiek, 1913-1929; Ongevallenstatistiek, 1913-192 l.
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Bijlage 3: Reele toegevoegde waarde en arbeidsproduktiviteit in 12 industrieen.
Grafiek 4. De reele toegevoegde waarde en arbeidsproduktiviteit in 12 industrieen.
Gemiddelde procentuele groei per jaar, 1913-1921.
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Grafiek 5. De reele toegevoegde waarde en arbeidsproduktiviteit in 12 industrieen.
Gemiddelde procentuele groei per jaar, 1921-1929.
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Grafiek 6. De reiile toegevoegde waarde en arbeidsproduktiviteit in 12 industrieiin.
Gemiddelde procentuele groei per jaar, 1913-1929.
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XVI

'De kunst van het vernietigen'. Branchegewij s historisch onderzoek naar industrieel
erfgoed
H. BUITER EN J.-P. CORTEN 1

1. Inleiding

'Als de schoorstenen roken, bloeit de welvaart in het land', poneerde de
Amsterdamsche Bank nog in 1956 in een advertentie. Nu het nationale economisch zwaartepunt is verschoven naar de dienstverlening en traditioneel
sterke bedrijfstakken als de textiel en de scheepsbouw kwijnen, worden
steeds meer historische fabriekscomplexen gesloopt en eens rokende schoorstenen opgeblazen. Sinds het midden van de jaren '70 groeit het bewustzijn
in Nederland <lat met het verdwijnen van waardevol industrieel erfgoed ook
een dee! van de wortels van de moderne samenleving onzichtbaar dreigt te
worden. Tot voor kort resulteerde deze bewustwording vooral in een wassende stroom publikaties over industriele archeologie en in activiteiten van
vrijwilligersorganisaties op dit gebied. Sinds 1991 rekent echter ook de
Rijksoverheid het tot haar taak om industrieel erfgoed in kaart te brengen en
te zorgen voor behoud van het meest waardevolle ervan.
Om deze reden richtte de minister van WVC het Projectbureau lndustrieel
Erfgoed (PIE) op, dat een samenhangend programma van onderzoek opzette
naar industrieel erfgoed in Nederland. Dit artikel gaat nader in op de achtergronden van deze ontwikkelingen en de aard van het onderhavige onderzoek.
De werkwijze en onderzoeksmethode zullen nader worden toegelicht aan de
hand van het proefonderzoek dat het onderzoekbureau van de Stichting His-

Met dank aan Erik Nijhof en Eric van Royen .
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torie der Techniek (SHT) uitvoerde in opdracht van het PIE. Aan de hand van
studies naar de bierindustrie en de grofkeramische industrie werd een onderzoek- en waarderingssystematiek ontwikkeld ten behoeve van vervolg-onderzoek naar 40 branches.

2. Een korte balans: industriele archeologie
Eerder gaf P. Nijhof in het Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en
Techniek van 1987 een overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van
industriele archeologie in Nederland. Hij definieerde industriele archeologie
toen als het interdisciplinaire werkterrein van al degenen, die zich richten op
de inventarisatie, documentatie en zonodig het behoud van materiele getuigenissen van voorbije fasen in de ontwikkeling van bedrijf en techniek .2
De term was in de jaren '50 in Groot-Brittannie ge'introduceerd door de
classicus Dudley . Met de traditionele archeologie heeft de industriele archeologie gemeen dat zij de materiele overblijfselen bestudeert, waartoe beoefenaren veldwerk verrichten.
Deze materiele getuigenissen werden in de jaren '70 en '80 in Nederland
we! omschreven als 'monumenten van bedrijf en techniek'. Inmiddels wordt
door beoefenaren van industriele archeologie voor hun object van studie
meestal de term 'industrieel erfgoed' gebruikt, een vrijwel letterlijke vertaling
van het Engelse 'industrial heritage'. Niet alleen onroerende goederen als bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen en roerende goederen als machines en
apparatuur worden tot het 'industrieel erfgoed' gerekend, maar ook industriele
produkten, bedrijfsarchieven en beeldmateriaal vallen hieronder. Ook met de
industriele ontwikkeling samenhangende infrastructuur als bruggen, gemalen
en watertorens worden hiertoe gerekend. Het onderzoeksterrein van de industriele archeologie heeft zich hiermee belangrijk verbreed.
De Nederlandse belangstelling voor de industriele archeologie werd in de
eerste helft van de jaren '70 gewekt door impulsen vanuit het buitenland. Zo
toonde het Amsterdams Stedelijk Museum in 1972 een verzameling negentiende eeuwse Duitse industriele ontwerpen, die hier veel opzien baarde.3 Tij-

2 P. Nijhof, 'Industriele archeologie in Nederland', Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf
en Techniek (1987) 25.
3 W. Fischer en K. Hirgen Sembach, Die verborgene Vernuft(Miinchen, 1971) en Stedelijk Museum. Ontwerpen in de negentiende eeuw. Nederlandse bijdrage aan de tentoonstelling 'Die verborgene Vernuft' (Amsterdam, 1972).
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dens het in 1974 aan de Technische Hogeschool te Delft georganiseerde symposium over industriele archeologie wisten de Britse grondleggers van de discipline, M. Rix en N. Cossons, ook de Nederlandse wetenschappers voor het
4
onderwerp te interesseren. In de daarop volgende decennia waren het vooral
niet-wetenschappers die de industriele archeologie in Nederland bestudeerden. Verenigd in werkgroepen en organisaties, uitgesplitst naar studieobject
en geografische begrenzing, werden studies verricht en acties gevoerd voor
behoud van bedreigd industrieel erfgoed. Het perspectief van deze beoefenaren was of gebonden aan de soort objecten die men bestudeerde - bijvoorbeeld spoorwegmaterieel, watertorens of stoommachines - of gebonden aan
de regio waarin men opereerde. Het onderzoekswerk was sterk praktisch gericht en was vaak direct gerelateerd aan bedreigd industrieel erfgoed. Bezinning op uitgangspunten of werkwijze werd vaak van ondergeschikt belang
5
gevonden. De hoop van 'founding fathers' als P. Nijhof en H.F.J.M. van den
Eerenbeemt dat door samenwerking van wetenschappers van verschillende
pluimage een samenhangend interdisciplinair onderzoekprogramma tot stand
zou komen, werd niet bewaarheid. Nijhof weet dit aan de vergaande verkoke6
ring van de onderzoekswereld. Desalniettemin werden vooral op lokaal niveau veel waardevolle inventarisaties van industrieel erfgoed uitgevoerd en
verschenen veel belangwekkende publikaties, waarop het huidige onderzoek
voortbouwt. 7

4 De lngenieur. Themanummer industriele archeologie 25 (1974).
5 Nijhof, 'lndustriele archeologie in Nederland', 26-27; H.F.J.M. van den Eerenbeemt, ' Industriele archeologie in Nederland, verleden, heden en toekomst' ,in: lndustriele Archeologie (1984)
57.
6 Nijhof, 'lndustriele archeologie in Nederland ' 31-32.
7 Voorbeelden van regionale studies m.b.t. industrieel erfgoed, die de laatste jaren verschenen
zijn: Bonke, H., Vallende schoorstenen, verdwenenfabrieken. /ndustrii!le archeologie in Amsterdam (Amsterdam, 1990). Broekhuizen, T., E . Marsman en H. Miedema, Voorheende Vooruitgang.
Voormalige aardappelmeel- en strokartonfabrieken in de veenkoloniifn (Groningen, 1986). Daalder, R., J. van Dalen, W. de Leur en S. Pama (red.), Werkstad. Dertig industriele monumenten in
Rotterdam (Rotterdam, 1985). Daru M ., Een verdwijnend industrielandschap. lnventarisatie van
industrieel historische objecten te Helmond (Helmond, 1989). Dekkers, G. en H. Wiersma, Oude
fabrieks - en bedrijfsgebouwen in Overijssel (Zwolle, 1986). Havelaar, J.J. en R.W. Spork, De
wakhaven. Een beeld van een Haags industrielandschap (Den Haag, 1991 ). Feis, B. en H. Rutten,
Midden-Holland inbedrijf/'deel 1 Gouda in bedrijf', 'dee! 21Jsselstein in bedrijf', 'dee! 3 Woerden
in bedrijf', 'dee! 4 Bodegraven in bedrijf', 'dee! 5 Gorinchem in bedrijf' (Alphen aan den Rijn,
1987-1992). Kappelhof, T., De ruimte van de werkende mens (Den Bosch, 1979). Knoop, W.H.
(red.), Monumenten vanbedrijfen techniek in Groningen (z.p., z.j .). Smit, C.B.A. en H.D. Tjalsma
(red.), Leidsfabrikaat. Een stadswandeling fangs het industrieel erfgoed (Utrecht, z.j .). Volkers,
C., Sporen van bedrijvigheid (Utrecht, 1985). Werkgroep Industriele Archeologie Maastricht, So-
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De waardestelling - de duiding van het cultuurhistorische belang - van
industriele objecten zoals toegepast bij veel van deze lokale studies, heeft een
beperkte invalshoek: zij zijn meestal vooral erop gericht om het lokale belang
van bepaalde industrien en industriele overblijfselen te achterhalen. Zo werd
in een studie over de bedrijfsgebouwen van de 'Societe Ceramique Maastricht'
uit 1989 geconcludeerd dat de ondernerning van 'evident belang' is voor de
industriele geschiedenis van de Limburgse provinciehoofdstad. De studie beveelt op basis hiervan aan de oudste delen van de fabriek en de zogenaamde
Wiebenga-hal te behouden - deze laatste vanwege de vroege toepassing van
gewapend beton.8 In een studie over het industriele gezicht van Helmond
wordt opgeroepen een aantal voor deze plaats beeldbepalende industriele ele9
menten te bewaren, gezien het historische industriele karakter van de plaats. "
De provincie Limburg gaf in 1986 het startsein voor een inventarisatie-onderzoek naar restanten van het industrieel verleden in de provincie, waardoor
deze provincie de eerste omvangrijke geografische eenheid was, die onderzocht werd op dit aspect van het verleden. Het in 1990 uitgegeven inventarisatieverslag van Starmans en Daru-Schoemann lndustrieel erfgoed in Limburg
biedt een overzicht van het tijdens dit onderzoek gei'nventariseerde onroerend
en roerend erfgoed. 9b Om voorstellen voor selectief behoud te onderbouwen,
ontwikkelden de onderzoekers criteria om de waarde van het betreffende goed
te bepalen. Bij het onroerend goed werd gelet op aspecten als zeldzaamheid,
compleetheid, gaafheid, architectonische waarde, ouderdom en op de vraag of
een object kenmerkend is voor de industriele ontwikkeling van de regio. Door
de verschillende objecten op deze punten te toetsen, ontstond een systematische wijze van waarderen vanuit een ruimer perspectief dan in de lokale studies
gebruikelijk was. In totaal zijn op deze wijze 204 onroerende goederen ge·inventariseerd en gewaardeerd.
Het grote aantal criteria, dat onafhankelijk van elkaar werd gepresenteerd,
deed echter afbreuk aan de praktische toepasbaarheid van de waarderingssystematiek. Door ieder aspect apart te toetsen en te waarderen -en niet in relatie
tot de andere criteria te beschouwen-, ontstond geen eenduidig beeld van de
waarde van het betreffende erfgoed, maar een sterk verbrokkeld beeld, waaruit

ciete Ceramique Maastricht (Maastricht, 1989).
8 Werkgroep Industriele Archeologie Maastricht, Societe Ceramique Maastricht (Maastricht,
1989) 89.
9 a. Daru, Een verdwijnend industrielandschap.
9 b. M.M.R. Daru-Schoemann en J.C.J.M. Starmans, lndustrieel erfgoed in Limburg. Versla g
van een onderzoek naar onroerende en roerende industrieel-archeologische relicten (Leeuwarden/Maastricht, 1989) 40.
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Afbeelding 1. Een van de vier open ovens van de voormalige steenbakkerij Klein
Hitland te Nieuwerkerk aan den /Jssel. De oven bestaat uit vier dikke muren en is
niet overdekt. In een van de muren is een grate poort uitgespaard, zodat de stenen
met een kar in en uit de oven konden warden gereden. Al is het complex niet compleet, toch geven de overgebleven onderdelen een goed beeld van de werking van
het produktieproces bij dit oventype, waarvan in Nederland nag maar enkele exemplaren bewaard zijn gebleven. Tot in de tweede he/ft van de negentiende eeuw vormde het gebied van de Hollandse /Jssel een van de belangrijkste produktiecentra voor
baksteen in het westen van het land. Dit complex vormt hiervan een van de laatste
overblijfselen.

de lezer zelf zijn conclusies moet zien te trekken. Daarnaast bleek het onderzoek op zich en de publikatie ervan geen garantie te bieden voor daadwerkelijke bescherming van het onderscheiden waardevol industrieel erfgoed. Diverse als waardevol aangemerkte industriele monumenten zijn inmiddels gesloopt
In brede kring ontstond in de tweede helft van de jaren '80 het gevoel dat
het Nederlandse industrieel erfgoed onvoldoende bescherming genoot. De bedreigde status ervan is ook we! af te lezen aan het feit dat het Nederlands
Openluchtmuseum te Arnhem tegenwoordig ook fabrieksgebouwen herbergt.
Zo is in 1992 een gedeelte van de stoomzuivelfabriek Freia uit het Friese
Veenwouden op het terrein van het museum herbouwd.
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Het verlenen van wettelijke bescherming aan gebouwen stagneerde in afwachting van de uitkomsten van het zogenaamde Monumenten lnventarisatie
Project (MIP), een omvangrijk inventarisatieonderzoek naar jongere bouwkunst uit de periode 1850-1940, dat onder auspicien van de Rijksdienst voor
de Monumentenzorg is uitgevoerd. Daarnaast bleek tijdens de uitvoering van
het MIP dat door de kunsthistorische orientatie van dit project veel bedrijfsgebouwen en andere potentiele industriele monumenten tussen wal en schip
dreigden te vallen. Onder andere om deze reden besloot de minister van WVC
tot instelling van het PIE.

3. Het Projectbureau Industrieel Erfgoed
'Om de huidige en toekomstige generaties inzicht te geven in de diversiteit
en de ontwikkeling van Nederlands industriele verleden is er behoefte aan
een netwerk van getuigenissen dat evenwichtig is samengesteld en dat repre10
sentatief is voor de industriele ontwikkeling van Nederland als geheel.' Aldus de minister van WVC bij de aanbieding van de nota Het industrieel erfgoed en de kunst van het vernietigen aan de Tweede Kamer. Het huidige
tempo van verdwijnen van industriele objecten wordt gedicteerd door aan de
orde zijnde bedrijfssluitingen, fusies en verplaatsingen van oude bedrijven
naar industrieterreinen. Door deze selectie langs natuurlijke weg dreigt een
tamelijk willekeurige verzameling bedrijfsgebouwen en machinerie over te
blijven. Idealiter zou bewust sturend overheidsingrijpen ervoor kunnen zorgen dat een representatieve verzameling industriele monumenten behouden
blijft. Selectie is noodzakelijk: de hoeveelheid beschikbare financiele middelen dwingt tot beperkingen op dit vlak. De beleidmakers gaan ervan uit
dat er onherroepelijk vernietigd zal moeten worden, het gaat dan ook om de
'kunst van het vernietigen': dat wil zeggen zodanig vernietigen dater een
waardevolle verzameling industriele getuigenissen overblijft.
Het in februari 1992 opgerichte PIE kreeg een uitgebreid en ambitieus
takenpakket mee, waarbij de prioriteit ligt bij het onderzoek en de advisering
in verband met het streven naar selectief behoud van onroerende en roerende
goederen. In dit artikel zullen we vooral aandacht besteden aan het onderzoek
naar het onroerende goed. Het roerend goed, waarvoor een speciaal inventarisatie-onderzoek wordt opgezet, komt alleen zijdelings ter sprake.

10 Ministerie van WYC, Standpunt van de Minister bij de nota 'Het industrieel erfgoed en de
kunst van het vernietigen' (Rijswijk, I 99 I) 3.
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Afbeelding 2. Achter een herenhuis aan het Hilvarenbeekse Vrijthof bevindt zich de
voormalige ambachtelijke brouwerij De Roos. In het bedrijfsgebouw is een groat
dee{ van de oorspronkelijke inventaris bewaard gebleven. Deze brouwerij, die de
bedrijfsactiviteiten beiiindigde in 1933, is een goed voorbeeld van een Zuidnederlandse dorpsbrouwerij, een bedrijfstype dat zeer belangrijk en kenmerkend was voor
de geschiedenis van de branche. Het luik pal onder de dakrand verraadt de plaats
van het erachter opgestelde koelschip. Ats het gekookte bier in dit koelschip (een
Lange, ondiepe zinken bak) lag te koelen, werden de luiken aan weerszijden van de
zolder opengezet om optimale koeling van het produkt mogelijk te maken. Het gebouw is zawel produktietechnisch illustratief als sociaal-economisch representatief,
zeldzaam en bijzonder compleet.

Deze onderzoeksactiviteiten vinden mede plaats in het kader van het
Monumenten Selectie Project (MSP), het vervolg op het MIP. Het is de bedoeling dat op basis van het verrichte onderzoek aanbevelingen worden gedaan voor het beleid in deze. De relatie tussen het onderzoek en het beleid is
dus een zeer directe. Het MSP, dat in de periode 1991-1998 onderverantwoordelijkheid van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg wordt uitgevoerd,
behelst selectie en registratie van monumenten van stedebouw en bouwkunst
uit de periode 1850-1940. Aangezien in deze periode in Nederland de industriele revolutie zijn beslag kreeg, kan een belangrijk dee! van deze objecten
tot het industrieel erfgoed worden gerekend.

498

NEHA-JAARBOEK 1994

Het specifieke karakter van het industrieel erfgoed vraagt om toegesneden
criteria om de waarde van deze objecten vast te stellen. De in de monumentenzorg gangbare cultuur- en kunsthistorische criteria leveren te weinig houvast op voor waardering van <lit soort objecten. Noch esthetische criteria noch
de uniciteit doen recht aan de intrinsieke kwaliteit van bedrijfsgebouwen. Een
belangrijk deel van het huidige onderzoek is daarom gericht op het ontwikkelen van criteria die hierop zijn toegespitst.
Het PIE stelde een omvangrijk onderzoekprogramma op, waarvan de uitvoering in de herfst van 1992 is gestart. Niet al het onderzoek wordt door het
PIE zelf verricht. Zo wordt een aantal categoriale studies (naar watertorens,
bruggen en gemalen) verricht door gespecialiseerde organisaties, die al jarenlang ijveren voor het behoud van bepaalde categorieen objecten en die op hun
terrein een grote deskundigheid hebben verworven. Het onderzoek ten aanzien
van de bedrijfsgebouwen wordt direct onder supervisie van het PIE uitgevoerd.

4. Een branche-gewijze benadering
Omdat de categorie bedrijfsgebouwen te omvangrijk bleek om in haar geheel te bestuderen, was een nadere indeling vereist. Op verzoek van het PIE
verdeelde de SHT de Nederlandse industriele nijverheid in 40 te onderzoeken branches. Een branche bestaat uit een aantal bedrijfsgroepen, die wat
betreft historische ontwikkeling, produktiewijze en gebruikte grondstoffen
belangrijke overeenkomsten en samenhangen vertonen. De basis voor deze
lijst van branches wordt gevormd door de bedrijfsindelingen van het Centraal
Bureau voor de Statistiek uit 1902 en 1974, welke zijn aangevuld met delen
11
van de Tweede Algemene Bedrijfstelling van 1950.
Uitgangspunt bij deze branche-gewijze benadering vormt de notie dat de
waarde van het erfgoed bepaald dient te worden door de objecten te beschouwen vanuit de historische context van de branche, waarvan ze deel uitmaken. Het gaat immers om de getuigende waarde van de objecten. De objecten worden om deze reden geplaatst in het totale verhaal van de ontwikkelingen binnen de betreffende branche.
Het kaderwaarbinnen het branche-gewijze onderzoek plaatsvindt, is nadrukkelijk de nationale context; aangezien het inventarisatieonderzoek tot doe!

11

zie: E.J.G. van Royen, Lijst van branches (onuitgegeven rapport SHT; Eindhoven, 1992).
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Atbeelding 3. Gezicht op het ovengebouw van de voormalige steenfabriek Spijk met
op de achtergrond de schoorstenen van de voormalige Hollands-Duitse steenfabriek. Op dit imposante industriecomplex aan de noordelijke Rijnoever nabij de
Duitse grens, vinden we twee typen continu-ovens bij elkaar: twee ringovens (bi) de
schoorstenen op de achtergrond) en een vlamoven (op de voorgrond). Jn het begin
van de twintigste eeuw ontwikkelde het Gelders rivierengebied zich tot het belangrijkste concentratiegebied van de Nederlandse baksteenfabricage. Mede door de
grate omvang, die kenmerkend is voor de baksteenfabricage in dit gebied en in de
betreffende periode, vormt dit complex hiervan een goede illustratie.
heeft een bijdrage te leveren aan het totstandkomen van een beleid gericht op
selectief behoud van waardevol Nederlands industrieel erfgoed, dient het Iokale of regionale niveau overstegen te worden.
Daarbij dient direct aangetekend te worden dat bedrijfsgebouwen niet alleen
een betekenis hebben in het kader van de historische ontwikkeling van de
branche waarvan ze deel uitmaken, maar ook tegen de achtergrond van de
historische ontwikkeling van de regio waarin ze zijn gevestigd. Daarom wordt
na afronding van het branche-gewijze onderzoek ook onderzoek naar industrieel erfgoed binnen de regionale context verricht, waarbij gebruik wordt gemaakt van de ervaringen en kennis opgedaan tijdens de branchegewijze onderzoeken. Momenteel vindt onderzoek plaats naar de industriele ontwikkeling van de regio Rijnmond en van de Zaanstreek.
Om een onderzoekssystematiek voor de uit te voeren branchestudies te
ontwikkelen, verrichtte de SHT twee proefstudies. Beide studies, een hande-
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lend over de bierindustrie en een over de grofkeramische industrie zijn begin
1993 afgerond.

5. Proefstudies
Dat het Eindhovense onderzoekbureau van de Stichting Historie der Techniek (SHT) de opdracht van het PIE tot ontwikkeling van de onderzoeksmethodiek en waarderingscriteria kreeg, is tekenend voor de inbedding van de
industriele archeologie tussen techniek- en sociaal-economische geschiedenis. Kenmerkend voor dit interdisciplinair onderzoeksterrein zijn de pogingen om verworvenheden op het gebied van de techniekgeschiedenis en de
sociaal-economische geschiedenis met elkaar te verbinden.
Uitgangspunt van het onderzoek was het credo dat de waarde van bewaard
gebleven industrieel erfgoed vooral wordt bepaald door de mate waarin het in
gestolde vorm het historische verhaal van de branche vertelt. Om deze reden
werd tijdens het uitvoeren van de proefstudies eerst de geschiedenis van de
branche gereconstrueerd. Hierbij werd een produktietechnische kant onderscheiden en een sociaal-economische kant. Op basis van Iiteratuurstudie werden de historische ontwikkelingen op beide terreinen 'geschetst' . Deze historische overzichten werden samengesteld op basis van recente, relevante literatuur en bi eden een overzicht van de voornaamste historische ontwikkelingen
binnen de branche.
Om het te inventariseren industriele erfgoed te kunnen interpreteren werden
op basis van de geschetste sociaal-economische ontwikkeling kernpunten geformuleerd, die de belangrijkste kenmerken van de betreffende branche op dit
gebied weergeven. Voor de bierbranche werd bijvoorbeeld geconstateerd dat
in de periode 1850-1950 het grootste deel van de Nederlandse brouwerijen in
Zuid-Nederland was gevestigd. Het merendeel van deze bedrijven werkten
voor de lokale markt. Grootschalige brouwerijen in de steden van West-Nederland daartegen hadden een landelijk debiet. Deze brouwerijen waren
meestal nabij belangrijke water- of spoorwegen gevestigd. Zeer kenmerkend
voor de geschiedenis van de bedrijfstak is de concentratietendens zoals die
vanaf 1870 optrad, waardoor de grote, meest Westnederlandse, brouwerijen
de kleinere brouwerijen uit de markt drukten .
De grofkeramische industrie daarentegen concentreerde zich in de tweede
helft van de negentiende eeuw onder invloed van een grotere vraag naar bakstenen in het rivierengebied. De grofkeramiek was niet alleen conjunctuurgevoelig, maar ook seizoen- en weerafhankelijk. Pas met de komst van de kunstmatige drooginrichting in de jaren '60 var. deze eeuw veranderde dit. Dearbeidsomstandigheden in de branche waren traditioneel slecht: de werktijden
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waren Jang, de verdiensten laag en onregelmatig, en de arbeid was grotendeels
ongeschoold. Zeer kenmerkend voor de grootschalige steenfabrieken tangs de
grote rivieren was de aanwezigheid van arbeiderswoningen bij de fabriek.
Op basis van de beschreven produktietechnische ontwikkelingen in beide
branches werden historische typen bedrijfsgebouwen onderscheiden. Het begrip 'type' moet hier niet worden opgevat als ideaaltype, maar is een inductief
geconstrueerd concept, dat een omschrijving geeft van de voor een bepaalde
produktiewijze kenmerkende verschijningsvorm van gebouwen, de plattegronden ervan en/of bijzondere bouwkundige voorzieningen erin. Door de
formulering van deze abstraheringen werd een poging gedaan de geschiedenis
van de branche te 'operationaliseren' om vervolgens het erfgoed te kunnen
beschouwen tegen de achtergrond van de branche waarvan het dee! uitmaakt.

Typen bierbrouwerijen
Zo werden in het geval van de bierindustrie drie verschillende historische
typen brouwerijen onderscheiden, waarbij de voorzieningen op koelingsgebied en al dan niet aanwezigheid van een klassiek Duits brouwhuis bepaalden tot welke type het betreffende bedrijfsgebouw behoorde. Zo kende de
'ambachtelijke brouwerij' geen kunstmatige koeling en werd het bier meestal op de zolderverdieping gekoeld in een zogenaamd koelschip, een platte,
ondiepe bak waarin het bier na gekookt te zijn Jag af te koelen . Iedere
ambachtelijke brouwerij kenmerkt zich door beluchtingsluiken op de
bovenverdieping van het bedrijfsgebouw. Vanwege de relatief eenvoudige
produktietechniek (met gebruikmaking van ingemetselde bierketel) waren
ambachtelijke brouwerijen vaak in eenlagige, niet te grote bedrijfsgebouwen
gevestigd.
'Moderniserende brouwerijen' zijn bedrijfscomplexen waarbij sprake is van
een later naast de oorspronkelijke bedrijfsbebouwing gebouwde koeltoren van
twee of meer verdiepingen. In deze koeltoren vond de koeling van het bier nog
steeds op de bovenste verdieping plaats, op de verdieping eronder vond de
vergisting plaats, terwijl op de begane grond meestal de lagering van het bier
plaatsvond. De categorie 'industriele bierfabrieken' is zowel voorzien van
grootschalige met de rest van de bedrijfsgebouwen ge"integreerde kunstmatig
gekoelde koel-, vergistings- en lagerruimten als dat het een brouwhuis in de
klassieke Duitse traditie bezit. Het brouwhuis herbergt gesloten, meestal koperen bier- en brouwketels en idem beslag- en klaringkuipen. Het brouwhuis
is voorzien van opvallend grote ramen.
Typen grojkeramische bedrijven
Anders dan voor de bierindustrie het geval was, vie! voor de grofkeramische
industrie geen enkelvoudige typenordening op te stellen. Dit hing samen
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Afbeelding 4. Brouwerij Van Waes Boots te Westdorpe (Zeeuws-Vlaanderen) is een
goed voorbeeld van een ambachtelijk producerend bedrijf, dat in de loop van zi)n
bestaan een modemisering tot ondergistende brouwerij doormaakte. Om de produktie van dit biersoort mogelijk te maken, werd rand 1930 de betonnen koeltoren (links
op de Joto) gebouwd naast de oorspronkelijke bedrijfsbebouwing (de gebouwen
rechts op defoto). De drie villa's van de drie broers die gezamenlijk de brouwerij
exploiteerden in het verder vrijwel compleet uit boerderijen bestaande dorp, tonen
de sociale-economische macht die brouwers op het Zuidnederlandse platteland hadden. Zowel produktietechnisch als sociaal-economisch scoort de brouwerij daarom
hoog.

met het feit dater in deze industrie twee produktiefasen zijn met de daaraan
verbonden branche-specifieke gebouwen, die ieder hun historische varianten
kennen: elk grofkeramisch bedrijf heeft zowel een ovengebouw als een
drooginrichting.
De historische oventypen zijn te onderscheiden in periodiek- en continu-gestookte ovens. De vroegste vorm van de periodieke oven bestond uit niet meer
dan een hoeveelheid op elkaar gestapelde kleiprodukten, waartussen brandstof
was gestrooid en waarvan de buitenzijden met leem werden afgesmeerd. In de
zijwanden werden enkele stookgaten uitgespaard en aan de bovenzijde deden
enkele openingen dienst als trekgat. Na voltooiing van het bakproces werd het
bouwsel afgebroken. Van dit type zijn dan ook geen gebouwde relicten bewaard gebleven.
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In een later stadium -in Nederland in de elfde eeuw- kw amen permanente
ovens in gebruik, in open of gesloten variant, die een hoger rendement opleverden. In de eerste helft van de negentiende eeuw werd in Nederland een
overwelfd oventype ge"introduceerd dat was voorzien van een schoorsteen, ter
bevordering van de trek in de oven.
Na de komst van de continu-ovens, die in Nederland in 1869 hun intrede
deden, deed zich een revolutie in de grofkeramische industrie voor. De eerste
in Nederland toegepaste continu-oven was de ringoven. Deze bestond uit een
ringvormige schacht waarin de kleiprodukten werden opgestapeld. Het vuur
werd een bakseizoen lang brandend gehouden en liep gedurende deze tijd een
aantal malen de schacht rond. Dit leidde niet alleen tot een uitbreiding van de
bakcapaciteit maar zorgde ook voor een hoger brandstofrendement.
In het eerste kwart van de twintigste eeuw werd een aantal varianten op de
ringoven ontwikkeld, waaronder de zigzagoven en de vlamoven. De vlamoven
onderscheidde zich van de ringoven doordat de schacht was verdeeld in een
aantal afzonderlijke kamers, die dwars op de vuurgang stonden. Dit oventype
bleek uitermate geschikt voor de vervaardiging van straatklinkers uit de klei
die in het gebied van de grote rivieren werd gedolven. De vlamoven is daarom
karakteristiek voor het Gelders rivierengebied.
Een antler type continu-oven is de tunneloven. Ook bij dit type bleefhet vuur
continu branden, maar in tegenstelling tot de voorgaande typen was het bier
niet het vuur dat zich verplaatste, maar waren het de kleiprodukten die, op
plateauwagens, door de tunnel en langs de vuurhaard werden gereden. Het
voordeel van de tunneloven boven de andere continu-ovens was dat er nog
zuiniger mee kon worden gestookt. Omdat het moeilijk was om in deze oven
de temperatuur met een voor de Nederlandse klei vereiste nauwkeurigheid te
regelen, duurde het echter tot in de jaren '70 van de twintigste eeuw voordat
dit type in Nederland algemene toepassing vond.
Deze oventypen konden in kombinatie met verschillende typen drooginrichtingen voorkomen. Aanvankelijk werden de kleiprodukten op natuurlijke wijze gedroogd in de openlucht of in overdekte droogrekken. In de noordelijke
provincies was een gesloten type droogschuur gangbaar.
De eerste kunstmatige drooginrichting was de groteruimte-drogerij, die gebruik maakte van de restwarmte van de oven en daarom naast of boven het
ovengebouw was gebouwd. Later kwamen de tunneldrogerij en de droogkamer in gebruik, waarmee het droogproces beter waste beheersen.
Het veldonderzaek
Het op systematische wijze in kaart brengen van lokaties van het te inventariseren erfgoed van beide branches bleek geen eenvoudige opgave. Literatuur op het gebied van de geschiedenis van de bedrijfstak en industriele ar-
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Afbeelding 5. Een van de gesloten droogschuren van steenfabriek Hijlkema B. V. te
Delfzijl. Dit type drooginrichting was kenmerkend voor de grojkeramische industrie
in de noordelijke provincies van het land. Met behulp van de luiken in de wanden
kan de luchtcirculatie nauwkeurig warden geregeld. Dit is noodzakelijk omdat de
hier gedolven vette zeeklei langzaam moet drogen, om scheuren te voorkomen. Van
dit type drooginrichting zijn slechts enkele exemplaren bewaard gebleven; die bi)
Hijlkema zijn de enige van dit type die in Nederland nag in bedrijf zijn.

cheologie vormde logischerwijs het staitpunt van het onderzoek. De betrokken branche-organisaties vormden een goede ingang om nog werkzame bedrijven op te sporen . Een belangrijke bron om de lokatie van historische bedrijfsgebouwen te achterhalen vormde het databestand aangelegd in het kader van het Monumenten Inventarisatie Project (MIP). Deze data-verzameling kan helaas geen aanspraak op compleetheid maken: nog niet van alle
deel-gebieden zijn de gegevens beschikbaar. Bovendien wordt de toegankelijkheid bemoeilijkt door het ontbreken van een thesaurus op soort gebouw.
Een meer fundamentele tekortkoming wordt echter veroorzaakt door het
perspectief van het MIP. Door objecten vooral uit kunsthistorisch oogpunt te
beschouwen, ontbreken diverse om sociaal-economische en produktietechnische redenen interessante objecten. Zo is bijvoorbeeld de Amsterdamse
Heineken-brouwerij, een van de meest waardevolle Nederlandse brouwerijgebouwen niet in het MIP opgenomen. Hetzelfde gold voor de Aardenburg-
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sche Steenfabriek (Zeeuws-Vlaanderen), die voorzien is van een zeldzame
z1gzagoven.
In het geval van beide onderzochte branches bleek het aantal in kaart gebrachte lokaties te groot om in zijn geheel te bezoeken, gezien de beperkte
hoeveelheid tijd en geld die voor het onderzoek kon worden uitgetrokken. Om
deze reden is gekozen voor het inventariseren van een representatieve steekproef zodanig samengesteld dat de verschillende sociaal-economisch-historische kernpunten en onderscheiden produktietechnische typen zoveel mogelijk
tot hun recht kwamen. In het geval van de bierbrouwerijen werd de steekproef
zodanig samengesteld dat de meerderheid van de te bezoeken brouwerijen in
Zuid-Nederland gevestigd waren, wat in overeenstemming met het historische
beeld van de bedrijfstak was. Daarnaast werd ervoor gezorgd dat ook de categorie Westnederlandse industriele bierfabrieken in voldoende mate in het onderzoek vertegenwoordigd waren. Ook in het geval van de grofkeramische
industrie werden de onderzoeksobjecten zo gekozen dat ze overeenkomstig
het historisch beeld over het land lagen verspreid. Bovendien werden van alle
onderscheiden oventypen en typen drooginrichting exemplaren in de steekproef opgenomen. In totaal zijn 30 bierbrouwerijen en 24 grofkeramische bedrijven ge'inventariseerd.

De waardestelling
De hoofddoelstelling van het onderzoeksprogramma van het PIE betreft het
formuleren van een afwegingskader voor waardering en selectie van industriele objecten. Dit vormde dan ook de kern van het proefonderzoek. Selectief behoud van industrieel erfgoed dient begrepen te worden als het bewaren van een zadanige verzameling waardevolle bedrijfsgebouwen en apparatuur, dat deze in 'gestolde vorm' het historische verhaal blijven vertellen
van de branche waarvan ze deel uitmaakten. Om deze reden dient van ieder
in komende jaren te inventariseren object vastgesteld te worden of het in
voldoende mate het verhaal van de betreffende branche illustreert.
Relevante omgevingsaspecten als al dan niet onderdeel zijn van een industrieel landschap, zijn tijdens het proefonderzoek we! in de beschrijvingen van
de afzonderlijke objecten opgenomen, maar speelden bij de waardering van
de objecten geen doorslaggevende rol. Nadrukkelijk werden de bouwhistorische en architectonische aspecten van de te inventariseren industriele objecten
niet als ge'isoleerde verschijnselen beschouwd, maar eveneens bekeken vanuit
de context van de betreffende branche.
Om te komen tot een systematische waardering van de te inventariseren
objecten, werd gekozen voor de ontwikkeling van een beperkt aantal criteria.
Aangezien het historisch verhaal van de branche zowel een sociaal-economische als een produktietechnische kant heeft, dient het object op beide aspecten
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Afbeelding 6. Het uit 1930 daterende brouwhuis van de Verenigde Bierbrouwerijen
Breda-Rotterdam te Breda is met zijn glazen trappenhuis en metalen liftschacht een
fraai voorbeeld van nieuw-zakelijke bedrijfsbouw. De ramen links op de eerste
verdieping, markeren de plaats van de klassiek Duitse brouwzaal, waar het bier gebrouwen werd. Door de aanwezigheid van dit brouwhuis en historische gist- en lagerruimte en een zeer indrukwekkende kantoorgebouw in Art Nouveau-stijl is het
Bredase bedrijf een fraai en zeer compleet voorbeeld van een industriiile bierbrouwerij, die in een vroeg stadium startte met de produktie van ondergistend bier. Het
complex scoorde zawel om produktietechnische als om sociaal-economische redenen zeer hoog.
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te worden gewaardeerd. De onderscheiden sociaal-economische kernpunten
en produktietechnische typen dienen als operationalisering van deze historische branche-context. Zonder deze operationaliseringen zal de representatieve
waarde van de verschillende objecten moeilijk zijn vast te stellen. Deze twee
onderscheiden punten vormen de zogenaamde primaire criteria.
Daarnaast gelden ook nog secundaire criteria. Zo wordt van ieder object
bepaald in welke mate het als vertegenwoordiger van sociaal-economische
kernpunten of een produktietechnisch type zeldzaam is, iets wat afhangt van
het totaal aantal bewaard gebleven objecten uit de betreffende branche. Los
daarvan wordt de mate gewaardeerd waarin een object 'compleet' is: <lat wil
zeggen de mate waarin de gebouwen nog compleet een of meerdere sociaaleconomisch-historische kernpunten of de fasen van het produktieproces weerspiegelen.
Ieder object verdient een eindwaardering waarbij of de score voor de illustratieve waarde van de produktietechniek of de illustratieve waarde als sociaal-economisch-historisch verschijnsel - de hoogste score van de twee telt
- opgeteld wordt bij de score qua compleetheid. Door deze wijze van waarderen ontstaat een eenduidige, systematische waardestelling, volgens welke
een object nooit gewaardeerd wordt als ge"isoleerd bouwhistorisch verschijnsel, maar altijd als gebouwd relict getuigend van een industrieel verleden.
De in het artikel opgenomen foto's en onderschriften geven meer informatie
over de wijze waarop de waardestelling in geval van de bierindustrie en grofkeramische industrie tot stand is gekomen.

6. Resultaten van de proefstudies
De proefstudies leverden een geschiedenis van de betreffende branches in
gebouwde objecten op, zoals die nog niet eerder systematisch is beschreven.
Als we de resultaten van beide branchestudies overzien, dan blijkt <lat de
overgebleven objecten een redelijk compleet en betrouwbaar beeld geven van
de ontwikkelingen zoals die in de betrokken branches plaatsvonden gedurende
de periode 1850-1950 en voor zover die tot uitdrukking kwamen in onroerende
objecten. Vee) van deze objecten dreigen echter in de komende jaren te verdwijnen. Keuzes ten aanzien van behoud van een aantal objecten mogen dan
ook niet te tang op zich laten wachten. In de opgestelde rapporten worden
aanbevelingen in <lit kader gedaan, die een rol kunnen vervullen bij het Monu12
menten Selectie Project en bij initiatieven vanuit de particuliere sector. Een
enkele branchevereniging nam naar aanleiding van de proefstudies reeds concrete stappen om te komen tot behoud van waardevol erfgoed uit de eigen
branche.
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Het kan niet ontkend worden dat de uitgevoerde proefstudies ook hun
beperkingen hebben. Zoals hiervoor reeds is uiteengezet, liet de beschikbare
tijd, circa vier maanden, het niet toe om alle objecten uit de branche bij het
vergelijkend en waardestellend onderzoek te betrekken. Van de circa 130 bierbrouwerijen daterend uit de periode 1850-1950 is slechts een dertigtal bezocht
en van de grofkeramische bedrijven 24 van de ruim 150. Het is dan ook zeker
niet uitgesloten dat een aantal waardevolle objecten buiten beschouwing is
gebleven. Het aantal objecten dat bij het onderzoek betrokken is, blijkt echter
voldoende om de waarderingscriteria op hun bruikbaarheid te toetsen. Wanneer de vraag actueel wordt of behoud van een specifiek object gewenst is,
kan aan de hand van deze criteria de waarde ervan (tegen de historische achtergrond van de branche) op betrekkelijk eenvoudige wijze worden vastgesteld. Voor beide branches zijn op verzoek van derden reeds enkele van dergelijke rapportages verricht. Ten slotte leverden de proefstudies een onderzoekssystematiek op, die bruikbaar blijkt voor het onderzoek naar de overige
40 branches.

7. Het vervolgonderzoek
De branche-onderzoeken, zoals die momenteel onder supervisie van het PIE
plaatsvinden, worden uitgevoerd door doctoraal-studenten en stagiaires. De
beperkte financiele middelen van het PIE laten niet toe dat hiervoor professionele onderzoekers worden ingehuurd. In principe wordt elke branche bestudeerd door een onderzoeker gedurende een periode van circa vier maanden. Het zal iedere onderzoeker in de praktijk niet mee vallen om in die tijd
thuis te raken in de geschiedenis van de te bestuderen branche, tijdens het
veldwerk 25 tot 30 onroerende goederen te bezoeken en over de resultaten
van de studie te rapporteren. Vee! onderzoekers zijn daarnaast op basis van
hun studieachtergrond - voor een belangrijk dee) kunstgeschiedenis weinig vertrouwd met techniek- en sociaal-economische geschiedenis. Intensieve begeleiding en een strikte toepassing van de ontwikkelde methode
en werkwijze lijken noodzakelijk om de kwaliteit van de verschillende onderzoeken te waarborgen.

12 Hier doet zich het probleem voor dat het MSP reeds van start is gegaan, terwij I het PIE-onderzoek nog niet is afgesloten. Om tot daadwerkelijk behoud van waardevol industrieel erfgoed
te komen, is nadere afstemming van beide projecten op elkaar van essentieel belang.
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Om tot eenduidige resultaten te komen is het van groot belang dat de
onderzoeken op eenzelfde wijze worden uitgevoerd. Het intersubjectieve karakter van de onderzoekssystematiek vraagt om uitwisseling van bevindingen
tussen de verschillende onderzoekers, reden waarom het onderzoek groepsgewijs wordt uitgevoerd. Voor de registratie van ge'inventariseerde objecten zijn
registratieformulieren ontwikkeld, die op geautomatiseerde wijze worden verwerkt.
Op dit moment zijn al tien branchestudies afgerond en zijn er twintig in
13
uitvoering. In dit tempo van werken kan het branchegewijze onderzoek binnen twee jaar worden voltooid.

8. Conclusie
Na jarenlange onderwaardering valt thans een toenemende belangstelling te
constateren voor het Nederlands industrieel erfgoed. Zowel de politiek als
de wetenschap zetten zich nu met het oog op selectief behoud in voor een
systematische benadering van het onderwerp. Wanneer het gaat om het behoud (op enigerwijze) van onroerende industriele objecten spelen vele overwegingen een rol: de beschikbare financiele middelen, esthetische waarden,
mogelijkheden tot hergebruik en andere. Te midden van deze afwegingen
mag de cultuurhistorische waarde van het object als onderdeel van de
branche waarvan het dee! uitmaakt(e) zeker niet uit het oog worden verloren. Bij het waardestellende branche-gewijze onderzoek, zoals dat nu door
het PIE in samenwerking met de SHT wordt uitgevoerd, staat de representatieve waarde van een object voor een bepaalde ontwikkeling in de
branche centraal, terwijl esthetische waarden en uniciteit een ondergeschikte
rol spelen. Dit levert de criteria die de mogelijkheid bieden om op verantwoorde wijze een selectie te maken uit ons rijke industriele erfgoed.
Hiermee staan we echter pas aan het begin van een lange weg, die tot daadwerkelijk behoud van de meest waardevolle objecten moet leiden en waarbij
de nodige obstakels zijn te overwinnen. Hierbij zal de inbreng van de particu-

13 De afgeronde branchestudies betreffen: de vlees- en visverwerkende industrie; de zuivel- en
melkproduktenindustrie; de graanbewerkings- en graanproduktenindustrie; de suiker, suikerprodukten- , cacao- en chocoladeproduktenindustrie; de zetmeel- en zetmeelderivatenindustrie; de
bierindustrie; de grofkeramische industrie; de glas- en glasproduktenindustrie; de diamantbewerkende industrie; de afvalwaterzuivering.
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liere sector onontbeerlijk zijn, en zal ook deze, net als de politiek en de wetenschap, voor de zaak moeten worden gewonnen.
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