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I 

Burgers en Boeren - Geld en Grond. De betekenis van 
burgerlijk kapitaal voor veranderende eigendomsver
houdingen in Twente 1760-1832 

COR TROMPETTER 

1. Inleiding 
In de geschiedenis van de landbouw van Nederland voor 1880 is vrijwel geen 
aandacht besteed aan het belang van kapitaalverschaffing, in het bijzonder de ver
schaffing van hypothecaire en onderhandse leningen aan boeren. 1 Zo komt dit on
derwerp in de Bieleman's Geschiedenis van de landbouw in Nederland 1500-
1950 met betrekking tot deze periode in het geheel niet ter sprake.2 Alleen in de 
studie van Baars naar de geschiedenis van de landbouw in de Beijerlanden komt 
de betekenis van hypothecaire leningen in de landbouw wat uitgebreider aan de 
orde. 3 Dit gebrek aan aandacht is niet terecht. In dit artikel zal ik aan de hand van 

Met dank aan G. Trienekens en J .L. van Zanden voor hun commentaar op eerdere 
versies van dit artikel. Dit artikel is geschreven in het kader van het onderzoekprogramma 
'Negotie en Nering' van het N.W. Posthumus lnstituut. 
2 J. Bieleman, Geschiedenis van de landbouw in Nederland 1500-1950 (Meppel, 1992). 
Ook in Bieleman 's 'Boeren op het Drentse zand 1600-1910- Een nieuwe visie op oude 
landbouw ', A.A. G. Bijdragen XXIX (1987) ontbreekt dit onderwerp volledig. In Van Zan
den 's onderzoek naar de geschiedenis van de landbouw in Oost-Nederland vinden we over 
de betekenis van de kapitaalverschaffing aan boeren evenmin iets terug (J.L. van Zanden, 
' De economische ontwikkeling van de Nederlandse landbouw in de negentiende eeuw, 
1800-1914', A.A.G. Bijdragen XXV (1985) en J.L. van Zanden, 'De opkomst van een 
eigenerfde boerenklasse in Overijssel, 1750-1830', A.A.G. Bijdragen XXIV (1984) 105-

130). De studie van Paping naar de landbouw in Groningen laat dit onderwerp ook groten
deels onaangeroerd. Hij geeft we! cijfers over de ontwikkelingen van de rentestand, maar 
laat deze cijfers niet volgen door een analyse van de betekenis van de kapitaal verschaffing 
aan boeren voor de landbouw (Richard Paping, Voor een handvol stuivers - Werken, ver
dienen en besteden: de levensstandaard van boeren, arbeiders en middenstanders op de 
Groninger klei 1770-1860 (Groningen , 1995) 219-221). 
3 C. Baars, De Geschiedenis van de Landbouw in de Beijerlanden (Wageningen, 1973) 

117-121. 
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een studie naar het belang van burgerlijk kapitaal voor de veranderende eigen
domsverhoudingen in Twente in de periode 1601-1832 laten zien dat kennis van 
kapitaalverschaffing aan boeren ook lang voordat de moderne landbouw vorm 
kreeg, essentieel is voor een juist begrip van agrarische veranderingsprocessen. 

In Twente, een gebied met zo' n 50.000 inwoners rond 1800 dat als relatief arm 
bekend staat, gingen er miljoenen om in de 'agrarische kapitaalmarkt'. Schulden 
die 50-80 procent van de waarde van het onroerend goed van de boeren bedroegen 
waren in de eerste decennia van de negentiende eeuw eerder regel dan uitzonde
ring. Deze toestand mag echter niet worden opgevat als een teken van crisis of 
sterke verarming: de schulden werden juist aangegaan in een periode waarin boe
ren eigenaar werden van voorheen door hen gepachte boerderijen, terwijl de agra
rische inkomens een sterke opwaartse trend te zien gaven. Lang voordat er coope
ratieve boerenleenbanken ontstonden, bestond er in Twente een financiele 
infrastructuur die het de boeren mogelijk maakte grate investeringen te doen, met 
als doe! het verkrijgen van het juridische eigendom van de boerenplaats. In het 
eerste dee] van dit artikel zal ik, om de diepgaande aard van de agrarische veran
deringsprocessen in de periode 1601-1832 te karakteriseren , de omvang en aard 
van de verschuivingen in de eigendomsverhoudingen analyseren. In het tweede 
dee! zal ik laten zien dat de meest in het oog springende ontwikkeling, de sterke 
toename van het boereneigendom, alleen mogelijk was door de beschikbaarheid 
van kapitaal van buiten de agrarische sector. 

2. Veranderende eigendomsverhoudingen 1601-1832 

A. Brannen 
Voor de analyse van de ontwikkeling van de eigendomsverhoudingen op het Twentse 
platteland beschikken we over drie bronnen die ons directe informatie verschaffen 
over vrijwel het gehele gebied, te weten het Verpondingsregister uit 1601, het 
Vuurstedengeldregister uit 1751/52 en de Kadastrale Leggers uit 1832. In het Ver
pondingsregister uit 1601 werd, naast vele gegevens over pachten en tienden, voor 
het overgrote dee] van de boerderijen in Twente de oppervlakte bouwland in 'mud
den gezaais' en de eigenaar geregistreerd.4 Er ontbreken slechts de gegevens voor 
de eigenaren van boerderijen in het gericht Kedingen (de latere gemeenten Marke
lo en Wierden), het gericht Haaksbergen en de marke Berghuizen in de latere ge-

4 Het Yerpondingsregister van 1601 is gepubliceerd als Hee Verpondingsregister van 
Twente van 1601 (Enschede, 1985). Dit register is een zeer belangrijke bran is met betrek
king tot de geschiedenis van de landbouw in Oost-Nederland, hoewel er de nodige inter
pretatieproblemen mee zijn. De uitgevers menen dater waarschijnlijk van een aanzienlijke 
onderregistratie van de grootte van de landerijen heeft plaatsgevonden (Verpondingsregis
ter 1601 XXIII). 



TROMPETIER BURGERS EN BOEREN - GELD EN GR ONO 9 

meente Losser. Ook werd het gras- en hooiland geregistreerd, maar dit is zeer 

onvolledig gebeurd, zodat ik deze gegevens verder buiten beschouwing heb gela
ten.5 

In het Vuurstedengeldregister uit 1751 /52 ontbreken de gegevens, of zijn zeer 
onduidelijk, voor de gerichten Ootmarsum (de latere gemeenten Denekamp en 
Tubbergen), Haaksbergen en Rijssen.6 De gegevens uit het Vuurstedengeldregis

ter uit 1751 /52 zijn veel minder uitgebreid dan die uit het Verpondingsregister uit 

1601. Zo vinden we in het Vuurstedengeldregister geen gegevens met betrekking 

tot de grootte der gronden, daar het hi er niet ging om een grondbelasting, maar om 

een belasting op haardsteden. Belangrijk is echter dat voor een groot deel van de 
boerderijen waarvan in 1601 de eigenaar werd geregistreerd, dit ook in 1751/52 
gebeurde. Het is hierdoor mogelijk, door de maatschappelijke groepen waartoe de 

Een tweede probleem is dat het niet duidelijk is welke landmaten men in 1601 hanteerde. 
De uitgevers van het Register stellen , met Slicher van Bath, dat de opgave in 1601 ge
schied is in herenmudden van 375 vierkante Rijnlandse roeden (0,5322) hectare (Ver
pondingsregister XVI, B.H. Slicher van Bath, Een Samenleving onder Spanning - Ge
schiedenis van het platteland in Overijssel (Utrecht, 1957) 396). Het register zelf geeft 
hier echter geen enkel uitsluitsel over. 
Hier komt bij dat wanneer er al sprake geweest is van een opgave in herenmudden, deze 
herenmudden mogelijk groter zijn geweest dan 0,5322 hectare. Zo stelt de rentmeester 
Cramer van het Stift Weerselo dat herenmudden 450 rijnlandse roeden groot waren (Rijks
archief in Overijssel (RAO), Archief van de Ridderschap, nr. 534.) Bij de opmeting van de 
goederen van het huis Twickel werden nog grotere mudden van 480 rijnlandse roeden 
gehanteerd (Delden , Archief van het Huis Twickel , nr. 2456) . Daar ons hier gaat om de 
relatieve aandelen van de verschillende groepen eigenaars, is deze kwestie niet direct van 
belang. Alleen wanneer er voor de verschillende delen van Twente verschillende maten 
gebruikt zijn (hetgeen overigens niet mag worden uitgesloten) zou er een li chte verschui
ving van de relatieve aandelen kunnen optreden. Elke vergelijking van het areaal bouw
land in 160 I met latere opmetingen is alleen al om deze reden zeer dubieus. Dit geldt ook 
voor het minder uitgebreide register van 1602 dat samen met het register van 1601 is 
gepubliceerd. 
5 De Verpondingskohieren geven geen uitsluitsel over de waarde van al het onroerend 
goed , dat is inclusief de bedrijfsgebouwen en dergelijke, maar alleen over de oppervlakte 
bouwland. De hoogte van de aanslag werd bepaald aan de hand van deze oppervlakte. 
Hierbij werd geen rekening gehouden met de kwaliteit van het bouwland of de waarde van 
de bedrijfsgebouwen. Een directe vergelijking tussen de gegevens uit 160 I en de gegevens 
uit de Kadastrale Leggers is dan ook niet mogelijk. De waarde van de bedrijfsgebouwen 
heb ik daarom bij de analyse van de veranderende eigendomsverhoudingen buiten be
schouwing gelaten. Er is nog een tweede reden waarom een directe vergelijking tussen de 
situatie in 1601 (en 1751/52) en 1832 niet mogelijk is. In 1832 werd niet voor iedere 
boerderij de waarde van de grond en de bedrijfsgebouwen geregistreerd , maar voor iedere 
eigenaar. 
6 RAO, Staten Archief nr. 2582. 
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eigenaren 1601 behoorden te vergelijken met die waartoe dezen in 1751/52 be

hoorden, veranderingen in eigendomsverhoudingen te analyseren. 7 De veronder

stelling hierbij is dat de relatieve betekenis van het areaal dat bij de boerderijen 

hoorde in deze periode niet fundamenteel veranderde.x 

In de Kadastrale Leggers van 1832, die gebaseerd waren op gegevens die van

af 18 I 6 waren verzameld, werd voor elke eigenaar de grootte en het soort gebruik 

van ieder perceel geregistreerd. Daarnaast werd , op grond van een schatting van 

de opbrengst in de voorafgaande jaren (na aftrek van kosten), de belastbare op

brengst bepaald. 9 Het belangrijkste probleem van de Kadastrale Leggers is de 

omvang, daar van elke eigenaar elk lapje grond werd geregistreerd. Het is dan ook 

praktisch niet mogelijk om, net zoals in 1601, de oppervlakte bouwland als basis 
voor de reconstructie van de eigendomsverhoudingen te nemen. Dit zou beteke

nen dat voor de vele duizenden eigenaren in Twente de Leggerartikelen volledig 

uitgesplitst moeten worden. Daar voor de verschillende eigenaren alle gronden 

werden geregistreerd, kan ook de oppervlakte die een eigenaar bezat niet als uit-

7 Hierbij is aangenomen dat de eigenaar van de boerderij, het gebouw waarbinnen de 
vuurplaats waarvoor het Yuurstedengeld betaald moest worden zich bevond , ook eigenaar 
was van het bij de boerderij behorende land. 
8 Daar het hier gaat om de relatieve grootte van het areaal dat bij de boerderijen behoor
de, sluit dit niet uit dater een vergroting van het areaal plaatsvond door ontginningen. Pas 
wanneer er op boerderijen die eigendom waren van de boeren meer ontgonnen werd dan 
op pachtboerderijen, treed een verstoring van het beeld op. Er is vooralsnog geen reden 
om te veronderstellen dat dit het geva l is geweest. Pachters die woeste gronden ontgonnen 
die bij de boerderij hoorden werden weliswaar geen eigenaar van deze gronden, maar 
mochten deze gronden wel gebruiken zonder dat dit, voor zover te beoordelen valt, op 
korte termijn leidde tot een verhoging van de pacht. Wei is het duidelijk dat de stelling van 
Sticher van Bath dat er tussen 1601 en 1750 vrijwel niets ontgonnen werd van de hand 
moet worden gewezen (S licher van Bath , Samenleving 40 I -408). Hoewel er geen sprake is 
geweest van grootscha li ge ontginningsprojecten door burgers of door adel, nam het areaal 
bouwland aanzienlijk toe. Yoor zover aan de hand van de huidige stand van het onderzoek 
te beoordelen valt gebeurde dit door kleine ontginningen door boeren . Zo steeg het areaal 
bouwland , zoals opgemeten in 1642 en 1733, van 63 pachtboerderijen van het Stift Weer
selo (eigendom van de Overijsselse Ridderschap) tussen 1642 en 1733 gemiddeld met 
meer dan 80 procent (RAO, Archief van de Ridderschap nrs. 2 en 623). Wei is het zo dat 
aangemaakte markegronden door de boeren, na ontginning, gekocht konden worden. Dit 
leidt er toe dat het aandeel van de boeren in 1752 enigszins hoger zal hebben gelegen dan 
op grond van mijn analyse blijkt. 
9 Zie Kadastrale Atlas 1832-Ambt De/den, Stad De/den (tekstdeel) (Zwolle, 1994) 12-
13. De Kadastrale Leggers bevinden zich in het archief van het Kadaster in Overijssel , en 
zijn, met uitzondering van een klein dee! van de gemeente Denekamp, volledig bewaard 
gebleven. Een probleem in de Kadastrale Leggers is dat nogal wat land in eigendom van 
meerdere personen was. Ik heb deze grond steeds gerekend als bezit van de eerste persoon 
die in het betreffende artikel genoemd wordt. Voor de bepaling van het aandeel van de 
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Figuur I. Twente in 1832. 

gangspunt voor vergelijking dienen. 10 De totale belastbare opbrengst van de per
celen die een eigenaar bezat geeft echter wel een goede indicatie van de waarde 
van de eigendommen. Immers, de woeste gronden hadden slechts een geringe be-

eigenaren met grond met een huurwaarde van meer dan fl. JOO in hun bezit heb ik alleen 
die Leggerartikelen beschouwd waarvan de som van de huurwaarde van de verschillende 
percelen in het betreffende artikel meer dan fl. 100 was. Daarnaast was de aanduiding van 
de eigenaren in de artikelen niet altijd correct (dit is de bevinding van de heer H. Wool
derink die de Kadastrale Leggers uitgebreid bestudeerd heeft in het kader van historisch 
boerderijenonderzoek). Voor het huidige onderzoek mogen we echter aannemen dat dit 
niet tot grote discrepanties leidt wat betreft de verhoudingen in het bezit van de verschi 1-
lende groepen in de Twentse samenleving. 
I 0 Dit probleem wordt vergroot doordat in sommige delen van Twente er al een markede
ling had plaatsgevonden, waardoor de gemiddelde oppervlakte grond die een eigenaar 
bezat veel hier groter was dan in de rest van Twente. Zie H.B. Demoed, Mandegoed Schan
degoed, De markeverdelingen in Dost-Nederland in de 19e eeuw (Zutphen 1987) 97. Het 
gaat hier om de marken De Lutte, Gammelke en Goor. 
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lastbare opbrengst, en vormen daarom bij een vergelijking die uitgaat van de be
lastbare opbrengst veel minder een verstorende factor dan bij een vergelijking op 
basis van de oppervlakte. 11 

Bovendien is het, gegeven de omvang van de bron, niet mogelijk voor alle eige
naren de belastbare opbrengst direct in de analyse te betrekken. Ik heb bij de ana
lyse van deze bron dan ook beperkt tot eigenaren die land met een belastbare 
opbrengst van meer dan fl. 100 bezaten in een gemeente. Voor de categorie grond
eigenaren die grond bezaten met een belastbare opbrengst van minder dan fl. 100 
heb ik een schatting van de eigendommen gemaakt. 12 Verder heb ik, om een verge
lijking met de toestand in 1601 mogelijk te maken, de markegronden buiten be
schouwing gelaten. Wat betreft de categorieen eigenaren ben ik uitgegaan van de 
situatie in 1601. De eigenaren in deze periode kunnen onderscheiden worden in de 
adel, de boeren, de burgers, de landsheer, de geestelijkheid (in 1832 kerken) en 
instellingen van armenzorg. De resultaten van de vergelijking van de situatie in de 
jaren 1601, 1751152 en 1832 zijn samengevat in tabel l. De volledige gegevens 
voor 1601 en 1832 zijn als bijlagen I, 2 en 3 bijgevoegd. 

B. Ontwikkelingen 
In 1601 domineerden adel en geestelijkheid de eigendomsverhoudingen in Twen
te, terwijl ook de landsheer een aanzienlijk bezit had. Het aandeel van boeren en 
burgers was beperkt in deze nog grotendeels feodale eigendomsstructuur. De eer
ste verandering in de verhoudingen kwam snel na 1601 . Met de invoering van de 
Reformatie in geheel Twente kwam het grootste deel van de geestelijke goederen, 
zoals die van het Stift Weerselo, de kloosters Almelo en Oldenzaal en het Capittel 
van Oldenzaal in handen van de Ridderschap. De goederen van de kloosters Al
bergen en Sibculo werden toegevoegd aan het bezit van de Staten van Overijssel. 
Geestelijke goederen waarvan de eigenaar zich buiten de provincie Overijssel be
vond bleven ongemoeid. De Staten van Overijssel werden ook eigenaar van de 
landsheerlijke goederen. Ondanks het feit dat de voormalige goederen van de lands
heer en die van de geestelijkheid overheidsbezit werden, bleven er verschillen 
bestaan. De voormalige geestelijke goederen werden feitelijk gewone pachtgoe
deren, waarbij de Ridderschap dan we! de Staten als verpachter optrad. De voor
malige landsheerlijke goederen hielden als horige goederen een aparte status. De 

11 Hierbij is uitgegaan van de veronderstelling dat de relatieve waarde van niet-bouwland 
voor alle eigenaren dezelfde is geweest. 
12 Ik ben er bij de schatting van het eigendom van eigenaren met een huurwaarde van 
minder dan fl. 100 van uit gegaan dat de verdeling tussen de verschillende groepen in 
Twente dezelfde is geweest als voor de eigenaren met grond het een huurwaarde van fl. I 00 
tot fl. 150 (zie bijlagen 2 en 3). 



Tabel 1. De eigendomsverhoudingen in Twente per gemeente in 1601, 1752 en 1832 (in procenten) ~ 
0 

Adel Boeren Burgers Overheid Geestelijkheid Instellingen 3::: 
"O 

en kerken van armenzorg tTl 
:j 

160 1 1752 1832 160 1 1752 1832 160 1 1752 1832 160 1 1752 1832 1601 1752 1832 160 1 1752 1832 tTl 
Al 

til 
Ambt-Almelo 66,9 50,0 63,4 53,9 8,6 1,7 20,2 14,7 17,4 20,2 0,0 9,5 4,5 26,1 8,0 0,9 0,6 0,0 0,1 c 
Borne 75, 1 49,5 36,! 6,7 3,0 5,2 58,9 0,0 11 ,9 29 ,5 37,0 46,8 0,1 10,4 0,0 4,5 0,0 0,0 0,2 Al 

0 
Ambt Deldeo 79,8 6 1,5 34,4 35,0 6,9 15,1 46,8 6.9 2 1.1 15,4 15,3 24,1 1,3 9,4 0,0 1,0 0.0 5,4 0,6 tTl 
Denekamp 79 ,5 53 ,8 -- 7,9 5,7 -- 65,5 16,1 23 ,2 8,9 - - 1.2 15,5 -- I.I 0,0 -- 0,9 Al 

C/l 
Diepenheim 6 1,7 35 ,5 29,0 24,8 0,0 6,6 53.4 0,0 8,3 17,6 43,4 52,1 1,4 2 1,0 4,1 1.3 0,0 0.0 1.4 tTl 
Haaksbergen -- -- -- 6,2 -- -- 65,3 18.3 - - -- 1,7 - - -- 2,5 -- 6,0 z 
Hengelo 78,8 78 ,7 56,2 34,9 4,0 26 ,2 42,5 1,2 11 ,9 17,9 0,0 5,7 1,5 16,1 0.0 1.8 0,0 0,0 1,0 til 

0 
Lonneker 64,7 5 1,1 11 ,2 l ,O 3,3 42 ,3 80.2 9,6 14,0 16.5 14,9 18,7 0,8 20,6 13.8 1.0 0,5 0.0 0,4 tTl 
Losser 67 ,5 61 ,5 22 ,4 0,7 0,1 7,8 58,5 6,6 35.9 36,6 9,3 23 ,8 1,2 22,5 7.9 1.8 0,0 2,2 1,4 Al 

tTl 
Markelo* 84,6 -- 33,3 14,9 -- 20,2 52,6 16,0 19,6 22,0 7, 1 5.7 2,4 2,9 3.6 z 
Rij ssen -- -- 10,7 57,3 26,9 -- -- 0,1 -- -- 2.8 2,0 I 

Tubbergen 85,8 43, 1 11 ,4 8,8 -- 75. 1 7,8 11 ,6 5,7 0,3 34.5 - - 0,6 0,2 - - 0,9 0 
tTl 

Weerselo 82,5 35,2 13,5 9,5 0,2 4,6 68,0 3,8 24,0 19.8 15,3 53,7 1,6 45 ,0 4,2 0,5 0,6 0.0 0,6 r 
Wierden* 78 ,8 - - 13.0 4,6 -- 33,8 67 ,8 33, ! 25,4 - - 18,8 0.1 1,2 1,4 0,0 0,7 0 

tTl z 
Totaal A** 72,7 51 ,6 26,9 12,8 3,0 15.5 61 ,7 5,9 20,1 20,9 15,7 30,8 1.7 23,6 5,4 1,5 0.3 1,3 1,4 0 
Totaal B*** 26 ,2 18,4 2 1,1 28, 1 Al 

0 z 
0 

Brannen: 160 1: Het Verpondingsregister van Twen te van 1601 (Enschede. 1985) ; 1752: Yuurstedengeldregister (RAO, Staten Archief nr. 2582) ; 1832: Kadastrale Leggers (aanwezig 
op het archief van het Kadaster in de provincie Overij sse l). 
S!eute l: I. Percentage van de goederen die in 160 I genoemd warden en waarvan in 160 I en in 1752 de eigenaar bekend is. 
De percentages grondbezit in 1601 en1 752 hebben steeds betrekking op het segment van de eigendommen waarvoor zowel in 1601 als in 1752 de eigenaar bekend is. 
* Yoor de gemeenten Markelo en Wierden zijn voor 1752 die goederen onderzocht die in 160 I genoemd worden. 
** Yoor 1752 exclusief de gemee nten Markelo en Wierden. 
*** Yoor 1752 incl usief de ge meenten Markelo en Wierden. 
Daar Yriezenvee n zowel wat betreft de ontstaansgeschi ede ni s als wat betreft de structuur van het grondbezit sterk verschilde van de rest van Twente, heb ik het steeds bui te n 

beschouwing gelaten. -w 



14 NEHA-JAARBOEK 1997 

pachten waren relatief laag, maar er bleven wel een aantal horige verplichtingen 
op deze erven rusten. 13 

Voor de vergelijking van de situatie in 1601 met die in 1752 heb ik die boerde
rijen geselecteerd waarvan in beide jaren de eigenaar eenduidig te bepalen vie!. 
De aandelen van de verschillende groepen in deze deelverzameling van alle bezit
tingen in 1601 verschilt alleen voor de adel in het Ambt Almelo aanzienlijk van 
het gehele bezit (vergelijk met bijlage 1). Voor de andere gemeenten bedragen de 
verschillen nooit meer dan enige procenten, zodat we kunnen stellen dat de ont
wikkeling van de geselecteerde boerderijen een goede afspiegeling vormt van die 
van alle boerderijen die in 1601 zijn geregistreerd. 

Kijken we nu naar Twente als geheel, dan blijkt dat in 1752 het adellijke bezit al 
bijna gehal veerd was. Vooral in zuid-oost Twente - Weerselo, Losser en Lonneker 
- was de achteruitgang bijzonder sterk. Dit werd voor een aanzienlijk dee! veroor
zaakt door de afstoting van Twentse bezittingen door de Graaf van Bentheim. 
Daarnaast verdween het bezit van de familie van Loen in de gemeente Lonneker 
(het oude landgericht Enschede) voor een groot dee! uit adellijke handen, terwijl 
in de gemeenten Weerselo en Losser een dee! van de het goederenbezit van de Van 
Reedes verloren ging. Anderzijds wist de adel zich in midden Twente (Borne, 
Hengelo en Ambt Delden) redelijk te handhaven, terwijl er in Ambt Almelo (het 
oude landgericht Almelo ), door aankoop van goederen door de Heren van Almelo, 
zelfs sprake was van een aanzienlijke stijging. 

Tegenover de achteruitgang van de adel stond een sterke stijging van het bezit 
van boeren en burgers . In 1601 bedroeg het bezit van deze twee groepen nog geen 
tien procent, maar in 1752 was hun aandeel tot meer dan 35 procent gestegen. Ook 
hier zijn, net zoals bij ontwikkeling van het bezit van de adel, sterke lokale ver
schillen te constateren. Dit is niet alleen het geval voor het totale relatieve aandeel 
van deze twee groepen, maar ook waar het gaat om de verhouding tussen deze 
twee groepen. In de gemeenten waar de overheid en geestelijkheid in 1601 en de 
overheid in 1752 een belangrijke plaats innamen, Borne, Diepenheim en Weerse
lo, stelde burger- en boerenbezit in 1752 nog weinig voor. Het omgekeerde is 
eveneens het geval (de gemeenten Ambt Delden, Hengelo en Lonneker). Ook voor 
de twee gemeenten waar we alleen voor 1752 gegevens hebben, Markelo en Wier
den, geldt dat weinig overheidsbezit samen ging met veel boerenbezit. Een afwij
kend patroon zien we in de gemeente Ambt-Almelo, waar er door de sterke positie 
van de Heren van Almelo zelfs sprake was van een afname van het totale bezit van 
boeren en burgers. In Weerselo en Losser waren het vooral burgers die hun aan
deel vergrootten, in Hengelo en Lonneker vooral de boeren. Vooral het verschil 

13 Met betrekking tot de horige erven zie R.F.A . Rorink, Verbonden door de echte. Rech
ten en plichten van de horige boeren onder de Twentse landsheerlijke haven tot 18/J 
(Almelo, 1996), P.G. Aalbers, Het einde van de Horigheid in Twente Oost Gelder/and 
1795-1850 (Zutphen, 1979) en Sticher van Bath, Samenleving 673-728. 
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tussen Losser, waar burgers in 1752 meer dan 40 procent van de goederen in hun 
bezit hadden en Lonneker, waar dit het geval was voor de boeren, is frappant. In de 
gemeente Losser waren het in het bijzonder predikantenfamilies uit de stad Olden
zaal en het dorp Losser die zich een sterke positie wisten te verwerven. Van een 
algemeen patroon is weinig zichtbaar. 

Evenmin valt er iets zinnigs te zeggen over een mogelijke relatie tussen veran
derende eigendomsverhoudingen en de zich ontwikkelende textielnijverheid. De 
textielnijverheid kwam zowel tot ontwikkeling in gebieden waar het boerenbezit 
bijzonder klein was (Almelo en Borne), als in gebieden waar het boerenbezitjuist 
bijzonder groot was (Hengelo en Lonneker). Wei is duidelijk dat de textielonder
nemers weinig actief waren op de grondmarkt. In geen van de textielgebieden 
komt het burgerlijk aandeel in 1752 boven het Twentse gemiddelde. 

Voor de twee andere belangrijke grondbezitters, de overheid en de geestelijk
heid, geldt dater weliswaar een verschuiving van hun aandelen plaatsvond ten 
gevolge van de Reformatie, maar dat hun totale aandeel in 1752 slechts enkele 
procenten minder was dan in 1601. Overigens moet worden opgemerkt dat de hier 
gegeven schattingen eerder de ontwikkelingen karakteriseren dan de absolute 
omvang van het totale eigendom van de verschillende maatschappelijke groepen . 
Zo is er een reele mogelijkheid dat het boerenbezit rond l 750 hoger heeft gelegen 
dan ik hierboven heb berekend. 14 Slicher van Bath schatte het bezit van de eigen
erfde boeren op het Twentse platteland in 1750 op 31,0 procent, een schatting 
waar hij zelf overigens de nodige vraagtekens bij zette. Het belangrijkste pro
bleem bij deze schatting is dat in de kohieren van de 500e en I OOOe penning, 
waarop deze schatting gebaseerd is, de schulden van de adel steeds zijn afgetrok
ken van de waarde van de eigendommen. Ook zijn de welgestelde pachters in de 
kohieren opgenomen. 15 De werkelijke omvang van het boerenbezit zal daarom 
eerder tussen de 20 en 25 procent hebben gelegen dan op het door Slicher van 
Bath geschatte percentage. 

De belangrijkste conclusie die uit de vergelijking van de situatie van 1601 met 
die in 1752 naar voren komt is dat het goederenbezit van de adel in Twente al 
vrijwel gehalveerd was, voordat de verkoop van gehele adellijke goederencom
plexen echt op gang was gekomen. De achteruitgang in deze 150 jaar was , in pro
centen per jaar gerekend, ongeveer even sterk als in de 80 jaar die volgden. Hoe
wel de adel lokaal nog steeds een factor van grote betekenis kon vormen, was van 
een algehele dominantie geen sprake meer. Veel goederen die in 1750 nog wel in 
adellijke handen waren vaak belast waren met aanzienlijke hypotheken bij burgers 
in de Twentse steden, maar ook bij burgers in Deventer. Hoewel dit niet noodzake
lijkerwijs betekent dater van een verarming van de adel sprake was - er kan ook 
geld geleend zijn om het op een of andere wijze te investeren - moeten we mijns 

14 Zie noot 7. 
15 Slicher van Bath, Samenleving 308. 
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inziens toch van verarming spreken. 16 Zo daalde de totale absolute waarde van de 

adellijke vermogens in Twente volgens de kohieren van de 500e en I OOOe penning 

van bijna 3,5 miljoen guldens in 1675 tot 1,5 miljoen in 1758. 17 Het aandeel van de 
adellijke vermogens daalde van 60,9 tot 21 ,9 procent. 18 

Tabel 2. De eigenaren van havezaten in Twente 1780-1832. 

1780 1790 1800 1810 1820 1832 

Adel 37 36 34 30 26 17 
Adel/boeren I I I I 
Burgers 4 5 6 8 8 15 
B urgers/boeren 0 0 I 3 4 5 
Boeren 0 0 0 0 2 3 
Onduidelijk 0 0 0 0 

Bron: Jhr. A.J. Gevers en A.J. Mensema, De Havezaten in Twente en hun bewo

ners (Zwolle, 1995) 

In de periode 1752-1832, zette de achteruitgang van het adellijke bezit zich voort. 

Hoewel de achteruitgang na 1750, in procenten gerekend, niet Sterker was dan in 

de periode daarvoor kreeg deze vooral na 1800 een veel dramatischer karakter, 

I 6 RAO, Staten Archief nr. 2556, Kohier van de 500e en 1 OOOe penning I 750; zie ook 
Slicher van Bath, Samenleving 267, 268. 
17 Slicher van Bath, Samenleving 265, 266. 
18 Slicher van Bath, Samenleving 278. Nu is opgemerkt dat de bran waaruit deze gege
vens afkomstig zijn niet betrauwbaar zou zijn omdat de adellijke vermogens bewust te 
laag zijn opgegeven om de aanslag in de 500e en I OOOe penning zo laag mogelijk te hou
den (onder andere S.W. Yerstegen, Gegoede lngezetenen - Jonkers en Geerfden op de 
Veluwe tijdens Ancien Regime, Revolutie en Restauratie ( 1650-1830) (Amsterdam, 1989) 
46-47). Hoewel er inderdaad de nodige redenen zijn om uitspraken die op deze bran geba
seerd zijn zeer kritisch te bekijken is, worden er bij de stelling dat de adellijke vermogens 
te laag zijn opgegeven twee veranderstellingen gehanteerd waarvoor geen goede argu
menten zijn. Allereerst wordt verandersteld dater in 1675 door de adel niet gefraudeerd 
zou zijn en in 1758 wel. Echter, als er al van een te !age opgave sprake geweest zou zijn, 
dan komt het jaar 1675 eerder in aanmerking dan het jaar 1758. lmmers, in I 675 was 
Twente nog niet hersteld van de plunderingen door de traepen van de Bisschop van Mun
ster. De tweede veranderstelling is dat de adel in 1758 veel Sterker fraudeerde dan de 
andere aangeslagenen. Ook deze veranderstelling mist elke grand (zie voor 500e en I OOOe 
penning W.F. Fritschy, Gewestelijke financien ten tijde van de Republiek der Verenigde 
Nederlanden. Deel I - Overijssel ( 1604-1795) (Den Haag, I 996) I 96-198; Cor Tram pet
ter, Agriculture, Proto-Industry and Mennonite Entrepreneurship - A history of the textile 
industries in Twenle 1600-1815 (Amsterdam, 1996) 193-195). 
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omdat het geen individuele boerderijen en stukken land meer waren die verkocht 
werden, maar gehele goederencomplexen (zie tabel 2). De timing van deze ont
wikkeling suggereert dat de politieke ontwikkelingen na 1795 hierbij een rol ge
speeld hebben. Tot 1795 was het zo dat het bezit van een havezate met een belast
bare waarde van fl. 25.000 de eigenaar, zo deze tot de gereformeerde adel behoorde, 
een plaats in de Overijsselse Ridderschap garandeerde. 19 Het was dus voor de 
bezitter zaak koste wat kost het goed in handen te houden, desnoods onder het 
aangaan van zware schulden. Na 1795 vielen de politieke voorrechten die aan het 
bezit van een havezate gekoppeld waren weg. Verkoop van een al zwaar verhypo
thekeerd goed lag na 1795 daarom veel eerder voor de hand dan voor I 795. Toch 
is dit maar een deel van het verhaal. Van de 42 havezaten die Twente telde werden 
in 1768 nog maar zestien Riddermatigen op de Overijsselse landdagen verschre
ven.20 De verarming was al Jang aan de gang en na 1800 kwam het tot een climax 
die tot gedwongen verkoop leidde. Dit gebeurde met relatief kleine bezittingen 
zoals Oldemeule en Beugelskamp, maar ook met grote complexen zoals het Huis 
Ootmarsum en Singraven.21 Ook wanneer de politieke omwenteling niet had plaats
gevonden zouden vele adellijke geslachten uiteindelijk gedwongen geweest zijn 
tot verkoop over te gaan . Hoewel politieke factoren de ontwikkelingen versneld 
kunnen hebben, heeft de verkoop van grote goederencomplexen daarom eerder 
een zuiver economische achtergrond gehad . 

De vraag naar de precieze oorzaken van de economische achteruitgang van de 
Twentse adel moet echter vooralsnog deels onbeantwoord blijven. Zo heeft Van 
Zanden overtuigend aangetoond dat de adel er in de achttiende eeuw niet in slaag
de de inkomsten uit het goederenbezit te verhogen - de pachtprijzen bleven in de 
gehele eeuw vrijwel op het zelfde niveau - maar dit kan niet de enige oorzaak 
geweest zijn. Van Zanden's onderzoek richtte zich op de goederencomplexen Al
melo en Twikkel, maar dit waren nu juist twee complexen die zich tot op de dag 
van heden hebben weten te handhaven.22 Stagnerende inkomsten zijn zeker een 
dee) van de oorzaak geweest, maar kunnen de gehele ontwikkeling niet verkla
ren .23 

Binnen het perspectief van de gehele ontwikkeling in de periode 1752-1832 is 
het opvallende dat terwijl het gehele aandeel van burgers in het goederenbezit 

19 Hierbij moest overigens nog we! aan een aantal aanvullende voorwaarden voldaan 
warden, die voornamelijk met afstamming te maken hadden (Gevers en Mensema, Have 
zaten in Twente 16-26). 
20 Gevers en Mensema, Havezaten in Twente 38. 
21 Gevers en Mensema, Havezaten in Twente 148, 426-427 , 478-481 en 507-508. 
22 Van Zanden, 'Opkomst,' 118-126. 
23 Het uitsterven van adellijke geslachten heeft in Twente geen rol gespeeld. Dit neemt 
echter niet weg dat dynastieke factoren , zoals boedelscheidingen, een rol gespeeld kunnen 
hebben. 
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vrijwel onveranderd bleef, burgers wet zeer actief waren- bij de aankoop van ade
lijke goederencomplexen. Boeren speelden hierbij amper een rot. Was er bij de 
verkoop van individuele boerderijen de mogelijkheid voor de pachter om de boer

derij te kopen, bij de verkoop van adellijke landgoederen ontbrak deze mogelijk
heid daar deze complexen steeds als geheel werden verkocht. Het ontbrak de boe
ren aan het kapitaal om op deze markt mee te kunnen doen .24 Wei kon men natuurlijk 
na de eerste verkoop trachtten de boerderij alsnog in handen te krijgen.Bovendien 
waren de burgers vaak de houders van de hypotheken waarmee al in de achttiende 
eeuw vele adellijke goederen bezwaard waren , zodat ze zeker een vinger in de pap 
gehad zullen hebben bij de verkoop. Egbert Coster, koopman uit Almelo, kocht in 
1818 de havezate de Beugelskamp van Alexander van Raet voor een bedrag van 
fl. 16.000. Hij was een van de grootste schuldeisers van Van Raet, die een schuld 
van fl. 8200 bij hem had. 25 

Speculatieve aankopen konden eveneens succesvol zijn. Zo kocht G.J.O.D. Dik
kers in 1814 de havezate Diepenheim die hij vier jaar later al weer met forse winst 
van de hand kon doen. 26 Zonder twijfel zullen speculatieve overwegingen vaker 

een rol hebben gespeeld . We mogen aannemen dat onder invloed van de stijgende 
graanprijzen na 1760 de grondprijzen eveneens een stijgende lijn te zien zullen 
hebben gegevens. De verwachting van een mogelijke verdere stijging maakte de 
aankoop van grate goederencomplexen waarschijnlijk tot een aantrekkelijk inves
teringsobject voor een burgerij die, zoals we verderop zullen zien, over veel kapi
taal beschikte waarvoor weinig investeringsmogelijkheden bestonden . 

Hoewel de zich voortzettende achteruitgang van de adel een belangrijke tendens 
is geweest, springen twee andere ontwikkelingen meer in het oog: de zeer sterke 
groei van het boerenbezit tot meer dan 60 procent in 1832 en het vrijwel wegval
len van het overheidsbezit. Deze twee ontwikkelingen waren complementair.27 

Tussen 1800 en 1832 deed de overheid vrijwel al haar bezittingen van de hand, 
waarbij boeren het leeuwendeel van de groep kopers vormden. Hierbij moeten we 
twee ontwikkelingen onderscheiden, te weten de verkoop van de voormalige gees
telijke goederen en de verkoop van voormalige landsheerlijke goederen . Na enige 
kleine verkopen in de eerste jaren van de negentiende eeuw, werd in 1811 en 1812 
een begin gemaakt met de verkoop van de voormalige geestelijke goederen. Deze 
verkoop betrof zo' n l 0-15 procent van alle goederen in Twente. Dat dit percenta
ge lager lag dan we op grand van de situatie in 1601en1752 mochten verwachten 
heeft verschillende oorzaken. Ten eerste waren met de Reformatie niet al le geeste-

24 Zo laat Yan Zanden zien dat boeren, omdat ze zelf hun boerderijen exploiteerden , veel 
hogere prij zen voor de grond konden betalen dan burgers. Bij de verkoop van meerdere 
boerderijen tegelijk verdween dit voordeel (Van Zanden, 'Opkomst,' 125-126). 
25 Gevers en Mensema, Havezaten in Twente 426, 427. 
26 Gevers en Mensema, Havezaten in Twente 107, 179. 
27 De aandelen van de diverse groepen in 1832 komen sterk overeen met de schattingen 
door Van Zanden (Van Zanden, 'Opkomst,' I 09-111 ). 
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lijke goederen in handen van Ridderschap en Staten gekomen. Zo werden de om
vangrijke goederen van het Kapittel van St. Pieter, die we! tot de voormalige gees
telijke goederen behoorden, maar niet door de Overijsselse overheid werden ge
naast, in 1770 verkocht aan Baron du Tour.28 Deze deed de goederen tussen 1770 
en 1780 vrijwel alle weer van de hand. Het waren hierbij bijna uitsluitend de pach
ters die als kopers optraden . Ten tweede werden ook in de zeventiende en achttien
de eeuw door de overheid incidenteel boerderijen verkocht, waarbij eveneens vooral 
boeren als kopers optraden. Van de 63 goederen (erven, halve erven en katerste
den) van het Stift Weerselo in 1642 waren in 1812 nog 50 over. Naar de opper
vlakte in 1642 gerekend nam het bezit met bijna 20 procent af. 29 

Vanaf 1820 werden ook de voormalige Iandsheerlijke goederen verkocht. Deze 
goederen omvatten eveneens zo'n 10-15 procent van alle Twentse goederen. Ze 
gingen, net zoals de voormalige geestelijke goederen, voor het overgrote dee! over 
in handen van de pachters. 30 De totale omvang van de verkopingen van overheids
goederen is echter beduidend kleiner dan de totale omvang van de stijging van het 
boerenbezit tussen 1752 en 1832. Dit heeft verschillende oorzaken. Allereerst werd 
het voor boeren, zoals Van Zanden heeft laten zien, door de stijging van de graan
prijzen bij gelijkblijvende arbeidskosten, na 1760 mogelijk om boerderijen aan te 
kopen tegen prijzen die in geen verhouding stonden tot het rendement dat een 
verpachter kon behalen. Het is daarom zeer waarschijnlijk dater na 1760 door 
burgers de nodige individuele boerderijen aan de pachters zijn verkocht, waardoor 
het proces van toename van boerenbezit in een stroomversnelling kwam. Ook is 
het, zoals ik hierboven stelde, zeer we! mogelijk dat het aandeel van de boeren 
rand 1750 hoger lag dan ik geschat heb. Nemen we nu de situatie in 1832 als 
uitgangspunt, en veronderstellen we dat vrijwel alle overheidsbezit door boeren is 
aangekocht, dan zou het aandeel van de boeren in 1800, dat is voor de grate ver
koop der overheidsbezittingen, op ongeveer 35-40 procent hebben gelegen, dat is 
een stijging van ongeveer 15 procent tussen 1752 en 1800. 

Met de constatering dat de eigendomsverhoudingen in Twente fundamenteel 
veranderden en het bezit van de Twentse boeren in korte tijd sterk steeg, is echter 
nog niet aangegeven hoe de boeren aan de middelen kwamen om de aankopen te 
financieren. Evenmin is het duidelijk wat de gevolgen waren voor de vermogens
positie van de boeren. Deze twee vragen, die beantwoord moeten warden om het 
ingrijpende karakter van de veranderende eigendomsverhoudingen juist te waar
deren , zullen in de volgende secties centraal staan. 

28 J.H.R. Wiefker, Het Twentse bezit van het Utrechtse Kapittel van St. Pieter I 544-1597 
(Enschede, 1994) 174-189. 
29 RAO, Archief van de Ridderschap nrs. 2 en 623 ; W.H . Dingeldein, Het Stift Weerselo 
(Hengelo, 1977) 51, 64-69. 
30 Aalbers, Horigheid Hoofdstuk 3. 
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3. De financiele achtergronden van de veranderende eigendomsverhoudin
gen 1760-1832. 

A. Brannen 
Voor de analyse van de financiele infrastructuur waar de Twentse landbouwers 
gebruik van konden maken om hun goederen aan te kopen, beschikken we slechts 
over een bron die een systematische verkenning mogelijk maakt, de Registers van 
Inschrijving van Hypotheekrechten. In 1811 werd door het toenmalige bewind, in 
het kader van de opzet van een nieuwe grondbelasting, een wet uitgevaardigd die 
houders van leningen waarbij onroerend goed als onderpand diende, verplichtte 
dit te registreren. 31 Het ging hierbij niet alleen om nieuwe leningen . Ook alle eer
der aangegane hypothecaire leningen moesten in het hypotheekregister worden 
ingeschreven. Hiernaast werden in Twente grote aantallen tienden geregistreerd, 
waarbij de waarde op penning twintig werd gerekend, dat wil zeggen op twintig 
maal de waarde van de jaarlijkse verplichting. Deze inschrijvingen heb ik niet in 
de analyse meegenomen. Uitgangen - jaarlijkse financiele verplichtingen, bijvoor
beeld aan kerken - die verbonden waren aan het bezit van sommige onroerende 
goederen, werden eveneens geregistreerd tegen penning twintig. Ook deze inschrij
vingen heb ik buiten beschouwing gelaten, evenals inschrijvingen die duidelijk het 
directe resultaat waren van een boedelscheiding en inschrijvingen die met het bouw
en erfrecht op de horige erven te maken hadden. In 1812 werd een nieuwe wet 
uitgevaardigd, die qua inhoud weinig van de wet uit 1811 verschilde. De registra

tie van oude hypotheken werd in 1812 en 1813 dan ook voortgezet. Het resultaat 
was dat in deze drie jaren duizenden hypothecaire leningen volledig werden gere
gistreerd. In de geregistreerde aktes staan de woonplaats en het beroep van zowel 
de hypotheekgever als de hypotheeknemer, de aard van het onderpand, de opzeg
termijn, hetjaar waarin de hypotheek oorspronkelijk was afgesloten, en de hoogte 
van de rente in het jaar van afsluiting. Soms zijn in de aktes ook boeteclausules 
opgenomen voor het geval de rente te laat werd betaald . Gewoonlijk werd dan de 

rente over het betreffende jaar met een kwart of een half procent verhoogd .32 Op
vallend is dater slechts zeer zelden afspraken gemaakt werden over aflossing . Dit 
was vrijwel alleen (soms) het geval wanneer de hypotheeknemer de verkoper was 
van het onroerend goed dat als onderpand voor de lening gold. Ook werd later in 
de marge van de akte hetjaar van uitschrijving genoteerd. Vanaf 1817 werden alle 
hypotheken die voor 1812 waren afgesloten nogmaals geregistreerd. Deze her-

31 RAO, Archief van de Hypotheekbewaarder te Zwolle, Deventer en Alme lo 1811-1858, 
nrs. 413-415 (1811) en 434-470 (1812-1832). 
32 Hierbij bestaan twee varianten. Wanneer de rente lang na de vervaldatum betaald mocht 
worden kreeg de hypotheekgever soms een korting op de rente. Wanneer de rente op de 
vervaldatum betaald moest worden volgde soms een boete bij te late betaling. Bij de bepa
ling van de rentevoet ben ik steeds uitgegaan van de laagste rente. 



TROMPETIER BURGERS EN BOEREN - GELD EN GROND 21 

nieuwde inschrijvingen heb ik vanzelfsprekend buiten beschouwing gelaten . Wan
neer deze oude hypotheken na 1817 werden afgelost werd dit soms bij de her
nieuwde inschrijving geregistreerd en soms bij de oorspronkelijke inschrijving.33 

Door deze registratie van de hypotheken beschikken we over een schat aan ge
gevens over kapitaalverschaffing aan boeren in Twente. Hierbij moet wel de kant
tekening worden gemaakt dat met betrekking tot de periode voor 1812 de gege
vens in zoverre onvolledig zijn dat hypotheken die voor 1812 zijn afgelost niet uit 
deze bron zijn af te leiden. Wat betreft de omvang van de kapitaalverschaffing 
kunnen we daarom stellen dat de gegevens over de periode vlak voor de invoering 
van de registratie een goed beeld geven van de omvang van de hypotheekmarkt in 
de betreffende jaren, maar dat wanneer we verder in de tijd teruggaan de gegevens 
minder betrouwbaar worden. 

Een tweede bron waar ik gebruik van gemaakt heb zijn de memories van succes
sie. Hierin werd bij overlijden een overzicht gemaakt van de activa en passiva van 
de overledene. Voor een systematische analyse is deze bron echter niet bruikbaar, 
omdat de memories maar zeer ten dele bewaard zijn gebleven, of in een dusdanig 
slechte toestand verkeren dat ze niet meer raadpleegbaar zijn . Bovendien behoef
den voor het successierecht verervingen in de rechte lijn niet te worden aangege
ven. Wanneer de waarde van de activa minder dan fl. 300 bedroeg was aangifte 
evenmin nodig.34 Dit betekent dat we op grond van de aard van de bron met een 
heel specifieke selectie te maken hebben: de geselecteerde aangiften vonden voor 
het overgrote dee! plaats wanneer na het overlijden van een van de ouders een kind 
stierf, terwijl er nog geen scheiding van de ouderlijke boedel had plaatsgevon
den.35 Om toch tot een enigszins bruikbare reeks te komen heb ik de beschikbare 
memories van het kantoor Almelo voor de jaren 1820, 1825 en l 835 geanaly
seerd, voor zover de memories nalatenschappen betreffen van boeren die eigenaar 
van hun erf waren .36 Roerende goederen , zoals inventaris, nog niet geoogste pro
ducten, en vee heb ik buiten beschouwing gelaten, evenals begrafeniskosten . Wat 

33 lk heb alleen de aflossingen bij de oorspronkelijke inschrijving meegenomen. Het 
bedrag aan aflossingen na 1817 zal daarom iets hoger gelegen hebben dan ik hieronder 
heb berekend. 
34 J.H . Wigger lnventaris van de memories van aangifte van nalatenschappen, overgang 
bi) overlijden en van schenkingen met de bijbehorende ingang, afkomstig van de ontvan
gers van het successierecht in de provincie Overijssel 1818-1926 ( 1927) (Zwolle, I 984) 7. 
35 Bij het overlijden van een kind waren zowel de ouders als de broers en zusters erfge
naam, zodat er ook sprake was van vererving in de tweede graad. 
36 Het gaat hier om nalatenschappen van personen uit de gemeenten Almelo (stad en 
ambt) , Ootmarsum, Denekamp, Tubbergen en Wierden. Voor de gemeenten Goor, Delden 
(stad en ambt) , Hengelo, Rijssen, Diepenheim, Markelo en Haaksbergen zijn de memories 
slechts voor enkele jaren raadpleegbaar, terwijl de memories voor de gemeenten Olden
zaal, Losser, Weerselo, Borne, Enschede en Lonneker voor deze periode niet bewaard zijn 
gebleven. 
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overblijft is de waarde van de onroerende goederen en de omvang van de schul

den. Hierbij treedt overigens het probleem op dat, om de kosten van het successie

recht zo laag mogelijk te houden, de waarde van het onroerend goed zo laag moge
lijk geschat zal zijn. Hoewel de gegevens waar het gaat om de vermogenspositie 
van boeren daarom waarschijnlijk een ietwat vertekend beeld geven, zijn de me
mories van successie van groat belang waar het gaat om de analyse van niet-hypo
thecaire leningen. Voor dit type leningen, waarvan geen officiele akte werd opge
maakt, zijn de memories de enige bron van informatie die beschikbaar is. 

B. De kapitaalverschaffing aan boeren in Twente 
Tot nu toe heb ik de omvang van de verschuivingen in eigendom alleen geanaly
seerd in termen van veranderingen in het aandeel in het grondbezit van verschil 
lende groepen . Het is echter ook mogelijk om de financiele omvang van de toena
me van het boerenbezit te schatten . Hiervoor kunnen we opnieuw gebruik maken 
van de gegevens uit de Kadastrale Leggers. De totale belastbare opbrengst van 

alle grand (minus de markegronden) in de onderzochte gemeenten bedroeg in 1832 
fl. 491 . 178. Bij toename van het boerenbezit met rond 20-25 procent in de periode 
1800-1832 zou grand met een belastbare opbrengst van ongeveer fl. 98 .000-123.000 
door de boeren zijn aangekocht. Rekenen we de belastbare opbrengst van de grand 
op 4,5 procent van de marktwaarde, dan is door de boeren tussen de fl. 2 .200.000 
en fl. 2.700.000 opgebracht.37 Daarnaast moest het pand, de boerderij zelf, ook 
nog gekocht warden. In de Kadastrale Leggers bedraagt de belastbare waarde van 
de boerderijen en de gebouwen in handen van personen en instellingen met een 
bezit van meer dan fl . I 00, 17 procent van de waarde van de grand. Hiermee komt 

37 We beschikken voor Overijssel helaas niet over de tabellen 5bis die bij de invoering 
van het kadaster opgesteld werden om de belastbare opbrengst van de grond te schatten. In 
theorie zou men de verhouding tussen de belastbare opbrengst en de marktwaarde kunnen 
schatten door de prijs van percelen grond bij verkoop in de jaren dertig van de negentiende 
eeuw te vergelijken met de belastbare waarde. Deze methode is in de praktijk niet uitvoer
baar. Allereerst was het in de jaren dertig nog ongewoon wanneer bij verkoop ook de 
kadastrale aanduiding van een perceel werd genoteerd. Ook speelde de ligging van een 
perceel mee bij de prijsbepaling, terwijl dit element bij de bepaling van de belastbare 
waarde waarschijnlijk niet werd meegenomen. Ik heb slechts een bron gevonden die wel 
bruikbaar is , de schatting voor de successie van de waarde van de goederen in 1835 van de 
familie de Thouars in de gemeente Denekamp (het landgoed Singraven) door onafhanke
lijke opnemers. Yan individuele percelen werd de waarde bepaald, terwijl in de opgave 
ook de kadastrale nummers zijn opgenomen. De totale waarde van de grond (dat is exclu
sief de boerderijen) blijkt dat 49 , I 095 hectare met een belastbare waarde van fl. 547,58 
voor de successie opgave een waarde van fl. 11.795,00 had . De belastbare waarde bedroeg 
dus 4,64 procent van de waarde voor de successie. Het betrof hier uitsluitend verpachte 
gronden (RAO, Memories van Successie Kantoor Almelo, nr. 52, acte 161 d.d. 06-10-
1835). 
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de totale waarde van aankopen van de boeren op fl . 2.550.000-3.200.000. Dat 
deze aankopen (en de aankopen voor 1800) niet uit eigen zak betaald konden 
warden, blijkt uit de memories van successie (zie tabel 3). 

Het overgrote dee! van de boeren in het arrondissement Almelo (noord-Twente) 
had rond 1830 zeer aanzienlijke schulden. Hoewel het hier gaat om een kleine, en 
tot op zeker hoogte a-selecte groep boeren is het duidelijk dat grote schulden voor 
deze boeren de gewoonste zaak van de wereld waren. Het was zelfs uitzonderlijk 
wanneer er geen schulden waren. Onderscheid tussen kleine boeren (waarde on
roerend goed <fl. 1500) en grote boeren (waarde onroerend goed >=fl . 1500) is er 
wat dit betreft niet. Van de 52 boeren waarvan in de jaren 1820, 1825 en 1835 
bruikbare memories van successie bestaan waren er slechts vijf zonder schulden, 
terwijl een situatie waarin de totale waarde van het onroerend goed kleiner was 
dan de som der schulden regelmatig voorkwam. Gemiddeld bedroeg de totale schuld 
zo'n 78 procent van de waarde van de onroerende goederen. 

Tabel 3. De vermogenspositie van Twentse boeren rond 1830 

Jaar3x 2 3 4 5 6 7 

1820 Allen 20 17 48018 2401 34791 1740 72,5 
>= 1500 11 IO 38113 3465 28900 2627 75,8 
< 1500 9 7 9905 1101 5891 655 59,5 

1825 Allen 18 17 26276 1460 22659 1259 86,2 
>= 1500 9 9 19765 2196 17869 1985 90,4 
<1500 9 8 6511 723 4790 532 73 ,6 

1835 Allen 14 13 19395 1385 15640 1117 80,6 
>=1500 4 3 10700 2675 7030 1758 65,7 
<1500 10 IO 8695 870 8610 861 99,0 

Totaal Allen 52 47 93689 1802 73090 1406 78,0 
>=1500 24 22 68578 2857 53699 2242 78,4 
<1500 28 25 25111 897 19291 689 76,4 

Sleutel: I . Aantal gevonden akten; 2. Aantal gevonden akten waarin er sprake is 
van schulden; 3. Totale waarde onroerende goederen in guldens (alle akten); 4 . 
Gemiddelde waarde onroerende goederen (alle akten) 5. Totaal bedrag aan schul-
den; 6. Gemiddelde waarde schulden; 7. Verhouding schulden/ totale waarde on-
roerende goederen (in procenten; alle akten). 
Bron: RAO, Memories van Successie, Kantoor Almelo, nrs. 4, 5 (1820), 12, 13 
( 1825), 50-52 ( 1835). 

38 Jaar van indiening van de acte van successie. 
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Figuur 2. De ontwikkeling van de netto hypothecaire schulden van boeren, 1800-
1832 

2500000 

2200000 

1900000 

5 
1600000 :s 

6 
1300000 

1000000 

700000 
0 "' 

.,,. 
0 0 0 

~ ~ ~ 
"' § 

;g 00 0 
0 

~ ~ 00 

Jaar 

00 

00 "' "' 00 

.,,. 
"' 00 "' "' 00 

00 

"' 00 

Bronnen figuur 2 en 3: RAO, Archief van de Hypotheekbewaarder te Zwolle, De
venter en Almelo 1811-1858, nrs . 413-415 (1811) en 434-470 (1812-1832). 

De totale omvang van de hypothecaire schulden van de boeren kunnen we bereke
nen aan de hand van de Registers van Inschrijving van Hypotheekrechten. In fi
guur 2 heb ik de ontwikkeling van de omvang van de hypothecaire schulden sa
mengevat. Het gaat hier om de netto omvang van de schulden, dat wil zeggen na 
aftrek van aflossingen, schulden van boeren aan boeren, en schulden van niet
boeren aan boeren (voor een volledig overzicht zie bijlage 4). 39 

In de periode 1800-1832 steeg het bedrag aan hypothecaire schulden van de Twentse 
boeren met fl. 1.600.000, van bijna fl . 800.000 tot iets meer dan fl . 2.400.000. In 
het eerste decennium van de negentiende eeuw was sprake was van een lichte 
groei van zo'n fl . 800.000 tot bijna fl . 1.000.000, ongeveer fl. 20.000 per jaar. Na 
1810 neemt de omvang van de schuld snel toe tot fl . 2.400.000 in 1832, een ge
middelde groei van ongeveer fl. 60.000 per jaar. Hier stonden, zoals we zagen, 
aankopen van onroerend goed ter waarde van fl. 2.550.000-3.250.000 tegenover. 
Gaan we nu opnieuw uit van de gegevens uit de Kadastrale Leggers, dan was de 
totale waarde van het boerenbezit in 1800 (35-40 procent boerenbezit, inclusief 
boerderijen en gebouwen) fl. 4.470.000-5.110.000 aan onroerend goed, tegenover 

39 Voor de periode 1800-1811 beschikken we natuurlijk niet over de exacte bedragen. lk 
ben voor de berekening van het bedrag voor deze periode uitgegaan van het bedrag aan 
schulden die in de hypothecaire boekhouding zijn geregistreerd, maar voor de invoering 
van deze boekhouding waren aangegaan . Vervolgens heb ik dit bedrag gecorrigeerd voor 
de aflossingen. De correctiefactor heb ik berekend aan de hand van de afgeloste hypothe-
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en fl. 7.880.000 in 1832. In 1800 was 16-18 procent van alle onroerend goed van 
boeren belast met hypotheken aan niet-boeren, tegen ongeveer 30 procent in 1832. 

De omvang van de schulden zoals we deze in de memories van successie vinden 
ligt veel hoger dan de 30 procent die hierboven berekend is aan de hand van de 
hypotheekregisters 

De oorzaak hiervan is dater naast de hypothecaire schulden ook de nodige on
derhandse leningen door de boeren waren aangegaan. Deze leningen waren niet 
door het gericht (voor 1811) of door notarissen geregistreerd. De totale omvang 
van deze onderhandse leningen was waarschijnlijk minstens even groot als die der 
hypotheken. Van alle schulden die geregistreerd zijn in de onderzochte memories 
van successie voor de jaren 1820, 1825 en 1835 heb is voor 84,5 procent te achter
halen wat voor type lening het betrof. Van deze 84,5 procent was 47,7 procent 
hypothecair, en 53,3 procent onderhands. Zou dit percentage voor het gehele Twent
se gebied gelden, dan betekent dit dat in ieder geval meer dan 60 procent van alle 
onroerend goed in het bezit van boeren met leningen bezwaard was. De totale 
schuld van boeren aan niet boeren in 1800 komt dan op ongeveer fl . 1.600.000, en 
op ongeveer fl. 4.800.000 in 1832. Bij een rentestand van vier procent moest dus 
in 1800 fl . 64.000 aan rente door boeren aan niet boeren betaald worden, en fl. 
192.000 in 1832. Hoewel we geen cijfers hebben over de winstgevendheid van het 
boerenbedrijf in deze periode, kunnen we wel stellen dat elk jaar een zeer aanzien
lijk bedrag uit de landbouw naar de Twentse burgerij verdween . We zien ook dat 
de rentebetaling op zichzelf voldoende kapitaal genereerde om aan de vraag naar 
kapitaal te voldoen. 

De geldschieters waren voor het belangrijkste dee! de gegoede burgers uit de 
Twentse steden. Van alle hypothecaire leningen in de periode 1801-1812 namen 
de twee belangrijkste doopsgezinde textielgeslachten uit Almelo, de families Cos
ter en Ten Cate, 6,5 procent voor hun rekening. Vier katholieke families uit Olden
zaal (Hummels, Kistemaker, Nieuwenhuis en Kock) waren tezamen goed voor 7,7 
procent We vinden de namen van deze grote kredietverschaffers in 1832 ook terug 
als grote burgerlijke grondbezitters. De vier Oldenzaalse families bezaten grond 
met een belastbare waarde van iets meer dan fl. 8000 in de onderzochte gemeen
ten, 8,2 procent van alle burgerlijk grondbezit. De twee Almelose families waren 
goed voor grond met een belastbare waarde van meer dan fl . 5200, 5,3 procent van 
alle burgerlijk grondbezit. In totaal werd dan de helft van alle hypothecaire lenin
gen uit de periode 1801-1812 genomen door burgers uit Almelo, Enschede en 
Oldenzaal. De sterke groei van het boerenbezit is dus in Twente samengegaan met 
een nog sterkere toename van de schulden der boeren: om de aankopen te kunnen 
financieren moest een beroep gedaan worden op kapitaal van buiten de boeren
stand. Hierbij werden ze geholpen door een kapitaalkrachtige burgerij bereid was 
geld tegen een relatief !age rente uit te lenen . 
ken van boeren aan niet-boeren met een looptijd van een tot twaalf jaar in de periode 1812-
1832. 
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In de eerste jaren van de onderzochte periode ( 1761-1771) fluctueerde de rente 
rond 3, I procent (zie figuur 3, voor de volledige gegevens zie bijlage 5). Van 1772 
tot aan 1795 was er weliswaar sprake van een geleidelijke stijging, maar het ni
veau van 3,5 procent werd niet overschreden. Na 1795 kwam een veel sterkere 
stijging op gang. In de periode 1795-1806 ging de rente met ongeveer 0,7 procent 
omhoog, maar na 1806 zien we opnieuw een stabilisatie, nu rond het niveau van 
4,2 procent. Alleen tussen 1819 en 1823 was er een lichte uitschieter naar boven. 
Een vergelijking met Groningen, waar Paping gegevens over verzamelde, laat zien 
<lat het niveau van de rente hier voortdurend hoger lag dan in Twente.40 Nog veel 
hoger lag de rente in de Zuidhollandse Beijerlanden.41 Toen de rente in Twente in 
de jaren 1760 zich rond de 3, I procent bevond, moest in de Beijerlanden 3,5 pro
cent betaald worden. De hoogste rentevoet werd hier ook rond 1805 bereikt, maar 
het absolute niveau lag op ongeveer 5,5 procent, 1,3 procent hoger dan in Twente. 
Na de Franse tijd trad ook in de Beijerlanden een zekere stabilisatie op, maar het 
absolute niveau bedroeg hier ongeveer vijf procent, tegenover 4,2 procent in Twente. 
Ook in Amsterdam was vijf procent het normale renteniveau. 42 Evenals in Twente 
kwam ook in Groningen na 1795 een stijging op gang, maar van een stabilisatie na 
1806 was hier geen sprake: de stijging zette zich voort tot aan 1810. Opvallend is 
dan ook dat, met uitzondering van de periode 1795-1806, de ontwikkeling van het 
renteniveau zich in Groningen en Twente geheel verschillend voltrok. Tot aan 1795 
was er in Twente een lichte stijging van het renteniveau te zien, terwijl er in Gro
ningen een lichte daling optrad. Vanaf 1815 was er vrijwel sprake van een inverse 
ontwikkeling. Wanneer de rente in Groningen daalde steeg deze in Twente en om
gekeerd. 

Figuur 3. De ontwikkeling van de hypotheekrente in Twente en Groningen 1761-
1832. 
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40 Paping, Voor een handvol stuivers 360-361. 
41 Baars, De Geschiedenis van de Landbouw in de Beijerlanden 117-118. 
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42 Joost Jonker, Merchants, Bankers, Middlemen - The Amsterdam money market during 
thefirst half of the 19th century (Amsterdam, 1996) 84. 
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De aanzienlijke verschillen in het absolute niveau van de rente in de verschillende 
regio's laten zien dat van een nationale rentevoet op hypothecaire leningen nog 
geen sprake was. Wel zien we tot aan 1814 dat de trends in Twente, Groningen en 
de Beijerlanden zich vaak in dezelfde richting bewogen, hetgeen suggereert dat de 
invloeden die de richting van de ontwikkeling van de rente bepaalden zich niet tot 
de regio's beperkte. Na 1814 is hier niets meer van te zien. De achtergronden van 
de fluctuaties van de rentestand zijn onduidelijk. De vraag naar kapitaal heeft slechts 
een beperkte invloed gehad. Voor de periode 1812- 1832 bedraagt de correlatie 
coefficient van de rentevoet in een bepaald jaar en het uitgeleende bedrag 0,5057 . 

De correlatie coefficient van de rentevoet met het uitgeleende bedraag in het jaar 
voorafgaand bedraagt 0,4555 . Tussen omvang van de aflossingen in een bepaald 
jaar en de rentevoet bestaat in het geheel geen verband (correlatie coefficient is 
0,0124), evenmin als tussen de rentevoet en de aflossingen in het voorafgaande 
jaar (correlatie coefficient is 0,0100). 

De opvallend !age rente in Twente is niet eenvoudig te verklaren. Drie factoren 
hebben waarschijnlijk een rol gespeeld. Allereerst werden de leningen door de 
boeren aangegaan om goederen te kopen. Ze werden gewoonlijk niet aangegaan 
om tijdelijke financiele problemen in de bedrijfsvoering op te lossen. Het risico 
lag daarom voor de kapitaalverschaffers laag. Ten tweede Iijkt een zekere angst 
voor investeringen buiten de geijkte paden of een voorkeur voor risicospreiding 
meegespeeld te hebben. Zo investeerde de Almelose textielondernemer Jan Har
men Coster een groot deel van zijn aanzienlijke vermogen in zekere beleggingen 
als onroerend goed, hypotheken en onderhandse leningen (zie tabel 4). Hij was 
wel bekend met andere beleggingsmogelijkheden, maar maakte hier slechts een 
beperkt gebruik van. Andere Twentse boedelinventarissen vertonen een zelfde 
patroon .43 Een derde element dat een rol speelde was de aanwezigheid van veel 
kapitaal bij de gegoede Twentse burgerij.44 Voor het geld dat in handel en textiel
nijverheid verdiend was bestonden binnen de bedrijven weinig investeringsmoge
lijkheden.45 Binnen het bedrijfkon men slechts 'investeren' in kredietverschaffing 
aan afnemers, terwijl er klaarblijkelijk een zekere huiver bestond tegenover inves
teringen in aandelen en dergelijke of, na 1815, in de staatsschuld, niettegenstaande 
het feit dat de rendementen hierbij beduidend hoger lagen dan 'de ongeveer 4,2 

43 Zie Z.W. Sneller 'Boedelinventarissen van Twentsche entrepreneursgeslachten uit het 
laatst der l 8e eeuw,' in Bijdragen en Meededelingen voor de Geschiedenis der Nederlan
den 55 (1934) 33-118. 
44 Hiermee is natuurlijk niet gezegd dat elders geen kapitaal beschikbaar was. De be
schikbaarheid van kapitaal is slechts een noodzakelijke voorwaarde voor investeringen in 
hypotheken en onderhandse leningen, geen voldoende voorwaarde. 
45 Zo bestond er in de textiel weinig reden om in kapitaalgoederen te investeren. Met een 
traditionele bedrijfsvoering werden in de eerste decennia van de negentiende eeuw goede 
bedrijfsresultaten behaald (zie M. Jansen en C Trompetter, 'Hoezo achterlijk? Een studie 
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procent die men op de hypotheekmarkt kon verkrijgen.46 Mogelijk ligt hierin ook 
de oorzaak van de, in vergelijking met Twente en ook met Groningen, relatieve 
hoge rente in de Beijerlanden en Amsterdam. In Holland bestond veel meer een 
traditie van investeringen in overheidspapieren dan in Twente. Een eenduidig ant
woord op de vraag naar de oorzaken van de !age rente is vooralsnog echter niet te 
geven. Deze vraag is alleen op te lossen door verder comparatief onderzoek naar 
de rentevoet, de (kennis van) investeringsmogelijkheden in verschillende sectoren 
van de economie en de beschikbaarheid van kapitaal in andere delen van Neder
land. 

Tabel 4. De investeringen van Jan Harmen Coster ( 1797)47 

Onroerend Goed 
Hypotheken 
Obligaties (onderhandse leningen) 
Russische Obligaties 
Amerikaanse Obligaties 
Nederlandse Fondsen 
Rest 
Totaal 

Bed rag 

31.825 
17.636 
23.376 
8.100 

17.148 
13 .050 
2.120 

113.255 

Bron: RAO, Collectie Kleine Aanwinsten, 1963 nr. 8. 

4. Conclusies 

% 

28,l 
15 ,6 
20,6 

7,2 
15 , l 
11 ,5 
1,9 

100,0 

De verandering van de eigendomsverhoudingen in Twente is een proces geweest 
waarbij verschillende fasen moeten worden onderscheiden. Tot aan ongeveer 1800 
is er sprake geweest van een geleidelijke ontwikkeling. Wat betreft het adellijke 
bezit is er tussen 1600 en 1750 sprake geweest van een langzame doch gestage 
atbrokkeling, waarbij ongeveer de helft van de adellijke goederen in andere han
den overging. In de eerste fase van de afbrokkeling van het adellijke bezit, tot het 
midden van de achttiende eeuw, waren het vooral burgers die deze goederen koch-

naar de situatie in de vroeg negentiende-eeuwse Twentse textielnijverheid ( 1800-1835),' 
Textielhistorische Bijdragen 35 ( 1995) 101-119). 
46 Jonker, Merchants, Bankers, Middlemen 85-90. 
47 Naast deze investeringen had Coster nog een aandeel in het textielbedrijf van een van 
zijn zoons. Een dee! van de boedel was al voor de dood in de vorm van onderhandse 
leningen aan de vier kinderen uitgekeerd. Deze onderhandse len igen zijn niet in de tabel 
opgenomen. De totale waarde van de boedel bedroeg meer dan fl. 190.000. 
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ten . Na 1760 komen we in een nieuwe fase . Het waren toen vooral boeren die naar 
voren traden als kopers van de adellijke goederen. Ook een deel van de goederen 
die eerst door de burgers waren aangekocht kwamen in handen van boeren. Het 
ging hierbij voornamelijk om losse boerderijen: grote adellijke goederencomplexen 
kwamen pas na 1800 op de markt. 

De derde en meest ingrijpende fase van het veranderingsproces, de verkoop van 
de goederen van de voormalige Ridderschap en de provinciale domeingoederen 
voltrok zich in een relatief korte periode, tussen 1811 en 1832. Deze goederen 
werden voornamelijk door de boeren gekocht. Het ging hier om individuele boer
derijen , waar de boeren als gebruikers van de grond een veel hogere prijs voor 
konden betalen dan anderen. 48 De opkomst van de eigenerfde boeren was, in fi
nanciele zin , echter minder ingrijpend dan Van Zanden veronderstelde. Weliswaar 
kochten de boeren de goederen die ze in pacht hadden, maar om deze aankopen te 
financieren moesten ze vaak een beroep doen op burgerlijk kapitaal. De boeren 
werden juridisch eigenaar, maar ze moesten hiervoor, in ieder geval tijdelijk, een 
slechte vermogenspositie op de koop toe nemen. De eigendomsverhoudingen wer
den door de boerenstand gedomineerd, maar de vermogensstructuur door een kapi
taalkrachtige burgerij. 

Bekijken we het gedrag van de boeren nu vanuit een bedrijfseconomisch per
spectief, dan zijn we dat op de lange termijn de aankoop van de goederen door de 
boeren met geleend kapitaal een goede investering geweest. De sterke stijging van 
de grondprijzen in de negentiende eeuw die door Kint is aangetoond - in Overijs
sel steeg de gemiddelde waarde van een hectare cultuurgrond van fl. 362 in 1820 
tot fl . 909 in 1880 - betekende dat de waarde van de goederen sterk steeg. 49 

Anders dan bij de verkoop van de domeingoederen ging met bij de verkoop van 
de grote adellijke goederen complexen na 1800. Hierbij traden boeren slechts zel
den als kopers op. Het waren vooral rijke burgers die zich van deze goederen 
meester maakten en ze vaak geruime tijd in handen hielden. Klaarblijkelijk was 
grondbezit ook voor de burgers aantrekkelijker dan op grond van de verwachte 
pachtinkomsten verwacht mocht worden . De aankopers hielden vaak al een hypo
theek op de adellijke goederen, waardoor ze een vinger in de pap hadden bij de 
verkoop en de goederencomplexen voor relatief weinig geld in handen konden 
krijgen. Waarschijnlijk lagen aan de aankoop van de adellijke goederen door de 
burgers speculatieve motieven ten grondslag. 

48 Van Zanden, 'Opkomst,' 125-6. 
49 Ph. Kint, ' Het grondinkomen in Nederland in de negentiende eeuw' , NEHA Jaarboek 
voor economische, bedrijfs - en techniekgeschiedenis 57 (1994) 249-270, 264. Hier komt 
bij dat in de periode 1800-1830 ook de tienden die tot de domeinen behoorden voor het 
overgrote dee! in handen van de boeren kwamen, hetgeen betekende dat de kosten van het 
agrarisch bedrijf daalden. Een dee! van de geleende gelden zal voor de aankoop van deze 
tienden gebruikt zijn. 
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De groei van het eigendom der boeren was alleen mogelijk omdat er voldoende 
aanbod van kapitaal was om deze aankopen te financieren. Puur bedrijfsecono
misch gerekend betekende de aankoop van de boerderij dat de kosten omhoog 
ging: de afschrijving op het gei"nvesteerde kapitaal lag hoger dan de betaalde pacht.50 

De relatiefhoge inkomens van de boeren, vooral in de periode 1800-1809, hebben 
een dubbele rol gespeeld. Voor de boeren betekenden deze hoge inkomens dat ze 
zonder echte zorgen met betrekking tot rentebetaling grote investeringen konden 
doen. Over aflossing hoefde men zich geen zorgen te maken, leningen konden 
tientallen jaren gecontinueerd worden . Tegelijkertijd betekende het ook voor de 
kapitaal verschaffers dater een voldoende zekerheid bestond met betrekking tot de 
rentebetaling. Het kapitaaloverschot in Twente was echter dusdanig hoog dat ook 
burgers, ondanks een laag direct rendement, land aankochten . Het gebrek aan, of 
de huiver voor, alternatieve investeringsmogelijkheden heeft hierbij zeker een rol 
gespeeld. Dit alles betekent dat de ontwikkeling van de eigendomsverhoudingen 
in de Twentse landbouw voor 1832 gezien moet worden in het perspectief van een 
bestaande, en effectieve financiele infrastructuur. 

50 Vergelijk de prijzen die bij de verkoop van de goederen die tot het Stift Weerselo 
behoorden betaald werden met de door de boeren betaalde pachten (RAO, Archief van de 
Ridderschap nrs. 2 en 623; Dingeldein, Het Stift Weerselo 64-69. 
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Bijlage 1. Eigendomsverhoudingen 1601, naar de gemeentelijke indeling van 
183252 

2 3 4 5 6 7 8 

Ambt Almelo 95,0 42,7 8,1 16,1 0 ,0 31,4 1,7 4,9 
Borne 93,4 51,1 6,9 0 ,5 30,4 11 , l 0,0 5,2 
Ambt Deldeo 92,7 57,2 10,4 6,8 16,9 8,7 0,0 I I ,3 
Denekamp 79,3 53,5 5,7 16,2 8,9 15,6 0,0 12,5 
Diepenheim 83,8 36,5 3,2 0,0 40,6 19,7 0,0 3,4 
Haaksbergen 
Henge lo 97,2 74,7 6,5 3,7 0,0 15,0 0,0 4 ,6 
Lonneker 96,2 50,4 3,8 16, l 12,2 17,2 0,4 15,1 
Losser 86,1 61 ,4 0,8 6,8 9,1 18,9 3,0 8,1 
Markelo 
Rijssen 52,8 25,7 8,8 5,9 23 ,0 34,0 2,6 2,6 
Tub bergen 85,8 42,7 8,8 7,8 5,7 34,7 0,2 18,8 
Weerselo 93,3 38,7 1,7 3,9 l l ,4 43 ,4 0,9 13,5 
Wierden 

Totaal (gewogen) 87 ,8 49, I 5,8 8,9 I 1,8 23 ,8 0,6 

Slicher van Bath53 32,8 12,7 10,5 26,2 

Bron: Het Verpondingsregistervan Twente van 1601(Enschede,1985). 

Sleutel: I. Percentage bekend; 2. Aandeel adel; 3. Idem boeren; 4 . Idem burgers; 

5. Idem landsheer; 6. Geestelijkheid; 7. Instellingen van armenzorg; 8. Aandeel 

der gemeente in de totale oppervlakte waarvan de eigenaar bekend is. 

52 Exclusief het dorp Hengelo, waarvoor onduidelijke landmaten (voeten) werden ge
bruikt. De goederen van de Commanderij van de Duitse Orde in Ootmarsum in de ge
meenten Losser, Weerselo, Denekamp en Tubbergen, 5, I procent van alle goederen in 
Twente, heb ik steeds bij de adel gerekend, daar deze goederen al in de eerste decennia van 
de zeventiende eeuw door ruiling aan de adel kwamen (Gevers en Mensema, De Haveza
ten in Twente 503-505). De bezittingen van de burgers van de steden op het platteland heb 
ik geheel meegerekend. Alleen voor de burgers van de stad Oldenzaal ontbreken deze 
gegevens in het Verpondingsregister. 
53 Mijn cijfers met betrekking tot de waarde van het eigen bezit en het bezit van de adel 
verschillen sterk van de door Slicher van Bath gepresenteerde cijfers (Slicher van Bath, 
Samenleving 628-634, in het bijzonder 63 I). Dit heeft verschillende oorzaken. Slicher van 
Bath berekende de verhoudingen niet uit naar rato van de oppervlakte bouwland die de 
verschillende groepen in hun bezit hadden, maar naar de waarde, waarschijnlijk op basis 
van de aanslag in de Verponding. Dit maakt op zich weinig verschil, daar de hoogte van de 
aanslag gewoonlijk gekoppeld was aan de grootte van de goederen. Echter, bij de meeste, 
door oorlogsgeweld tijdelijk verlaten goederen is we! de grootte, maar geen aanslag in de 
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Bijlage 2. Aandeel van grondeigenaren met eigendom ter waarde van meer dan 
fl. JOO aan belastbare opbrengst, per gemeente, met uitsluiting van de marken 
(1832) 

2 3 4 5 6 7 8 9 

AmbtAlmelo 76,5 69,2 3,7 19,9 0,0 0,7 0,0 5,7 0,7 
Borne 66,5 9,3 50,9 33,9 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 
Ambt Delden 78,3 43,8 39,0 13,9 0,7 0,8 0,6 0,8 0,5 
Denekamp 67,3 10,9 60,9 24,4 1,7 0,9 1,1 0,0 0,0 
Diepenheim 70,7 33,4 43,0 15,9 0,0 1,2 1,8 1,9 2,9 
Haaksbergen 59,2 9,3 57,4 16,4 2,7 3,0 9,6 0,0 2,0 
Hengelo 65,4 52,J 25,6 16,5 0,0 2,0 1,2 2,1 0,0 
Lonneker 63,8 0,8 82,9 14,2 1,1 0,7 0,3 0,0 0,0 
Losser 72,6 0,4 50,8 41,5 1,0 1,8 1,7 0,6 2,6 
Markelo 67 ,4 21,2 41,8 19,0 10,3 2,7 5,0 0,0 0,3 
Rijssen 36,3 26,J 24,9 36,5 0,0 4,8 4,4 0,0 3,3 
Tub bergen 65 ,5 16,0 72,1 6,6 0,3 0,0 1,1 0,0 3,9 
Weerselo 71,0 12,7 65,l 19,5 2,2 0,0 0,6 0,0 0,0 
Wierden 56,5 6,7 58,7 27,5 0,0 1,2 0,8 0,0 5,3 
Totaal (gewogen) 66 ,7 18,2 54,2 20,7 1,8 1,4 1,8 0,6 1,4 

Verhoudingen 9,7 1,4 72,9 20,0 0,2 1,5 0,5 0,0 3,2 
eigenaren met 
tussen 100 en 
150 gulden 

Bron: De Kadastrale Leggers uit 1832, aanwezig op het Archief van het Kadaster 
in Overijssel. 
Sleutel: 1. Aandeel in de totale belastbare opbrengst; 2. Aandeel adel binnen het 

segment; 3. Idem boeren; 4. Idem burgers; 5. Idem domeinen; 6. Idem kerken; 7. 

Idem instellingen van armenzorg; 8. Idem gemeenten; 9. Onbekend. 

Yerponding gegeven. Omdat in de loop van de zeventiende eeuw deze goederen wel weer 
in gebruik zijn genomen, heb ik ze wel meegeteld, terwijl ze door Slicher van Bath moge
lijk niet zijn meegeteld. Ten tweede geeft Slicher van Bath geen categorie 'burgers'. De 
burgers zitten in bij hem in de categorie 'overige verpachters', een groep die maar li efst 
17,8 procent van alle goederen bezit. Welke andere eigenaren ook in deze categorie zitten 
is niet duidelijk. Mogelijk zitten ook de goederen van de Commanderij van de Duitse Orde 
in Ootmarsum hierin, die ik bij de adel heb gerekend. Hiernaast heb ik Yriezenveen, waar 
bijna geen adell ijk bezit was, niet meegerekend, terwijl Slicher van Bath dit wel heeft 
gedaan. 
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Bijlage 3. Eigendomsverhoudingen in 1832 naar belastbare opbrengst, a/le eige-
naren 

2 3 4 5 6 7 8 9 

AmbtAlmelo 53 ,2 20,0 20,0 0,0 0,9 0,1 4,4 1,3 3,9 

Borne 6,7 58,3 29,2 0,1 4,4 0,2 0,0 1,1 3,7 

Ambt Delden 35 ,1 46,3 14,7 0,6 1,0 0,6 0,6 1,1 7,5 

Denekamp 7,8 64,8 23 ,0 1,2 1,1 0,9 0,0 1,1 8,2 

Diepenheim 24,0 51,7 17, I 0,1 1,3 1,4 1,3 3,0 3,1 

Haaksbergen 6,1 63 ,7 17,9 1,7 2,4 5,9 0,0 2,5 6,9 

Hengelo 34,5 42,0 17,7 0,1 1,8 1,0 1,4 1,1 3,9 

Lonneker 1,0 79,3 16,3 0,8 1,0 0,4 0,0 1,2 12, I 

Losser 0,7 56,8 35,6 0,8 1,7 1,4 0,4 2,8 9,4 

Markelo 18,9 51 ,9 14,9 7,0 2,3 3,5 0,0 1,3 9,2 

Rijssen 10,4 55,4 26 ,0 0,1 2,7 1,9 0,0 3,3 2,3 

Tub bergen 11 ,0 72,4 11,2 0,3 0,5 0,9 0,0 3,7 10,8 

Weerselo 9,4 67 ,3 19,7 1,6 0,4 0,6 0,0 0,9 10,1 

Wierden 4,4 64,8 24,3 0,1 1,4 0,7 0,0 4,4 9,0 

Totaal (gewogen) 12,6 60,4 20,5 1,3 1,4 1,4 0,4 2,0 

Bron : De Kadastrale Leggers uit 1832, aanwezig op het Archief van het Kadaster 

in Overijssel. 
Sleutel: l. Aandeel adel ; 2. Idem boeren; 3. Idem burgers; 4. Idem domeinen ; 5. 
Idem kerken ; 6. Idem instellingen van armenzorg; 7 . Idem gemeenten; 8. Onbe-
kend ; 9 . Aandeel van de eigenaren in betreffende gemeente in de totale belastbare 
opbrengst. 
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Bijlage 4. De ontwikkeling van de hypotheekmarkt in Twente ( 1800-1832). 

.J aar 2 

<1801 1548980 920365 241964 20 1779 

180 1 

1802 

1803 

1804 

1805 

1806 

1807 

1808 

1809 

18 10 

18 11 

18 12 

18 13 

18 14 

18 15 

18 16 

18 17 

1818 

18 19 

1820 

182 1 

1822 

1823 

1824 

1825 

1826 

1827 

1828 

1829 

1830 

77283 34163 15420 11 921 

6350 1 26 168 10289 9239 

9362 1 66497 12695 9935 

94 125 45244 8455 8055 

125670 58850 15502 12185 

65927 35585 4226 2096 

6 11 96 34484 14794 13393 

57787 2349 1 11 972 7383 

86394 48727 1032 1 6835 

78283 33 11 0 3347 2547 

176603 79067 13386 12137 499 

163020 9052 1 16485 14050 23890 

159292 8514 1 10645 8242 4570 1 

11 5576 68 137 14390 7690 123 17 

11 3449 73893 19273 15923 2948 1 

1339 12 930 15 24 145 199 15 655 15 

153975 HX1 170 30602 27987 437 15 

155459 88253 27195 23520 58379 

179977 1279 16 23277 19202 100997 

192053 103459 24450 2 1320 44363 

162437 11 82 10 14135 12475 30270 

1493 19 107460 247 10 22235 33420 

125619 70954 29907 17457 19782 

15860 1 79299 24350 18925 28748 

149006 81525 14669 10570 11 230 

136783 59974 15185 105 10 13784 

130836 73508 3 1230 23930 17945 

109463 54543 13830 12554 37875 

192396 133362 32992 30 192 12477 

163 199 9493 1 22137 18566 70370 

6 

300 

5540 

6276 

4960 

8601 

0 

1890 

1449 

1890 

127 1 

9 I ll II 12 

1548980 I 80381X) 67840 1 790004 

1626262 1847540 697 144 7921Xl l 

1689764 18801 66 713023 793366 

1783385 1949627 766824 

18775 10 202 1586 8036 13 

2003 180 2 127 125 846960 

2069 107 2 169486 8783 19 

2130303 2208 183 898009 

2 188090 22448 14 909527 

2274484 23 12099 947932 

2352766 2372383 977696 

0 252887 1 2532084 1043377 

0 266800 1 266800 1 111 6513 

838306 

865280 

899365 

920929 

930838 

933 106 

963609 

985847 

1044702 

11165 13 

390 278 1592 278 1592 11 90320 11 90320 

I 00 2884851 288485 1 1243 167 1243 167 

0 2968 81 9 29688 19 1297 182 1297 182 

19701 111 32 5394 30372 15 30372 15 1360750 1360750 

17950 876 1 4 172 3147475 3147475 1426 147 1426 147 

15 135 13564 5459 3244555 3244555 1480745 1480745 

19550 

27200 

14800 

9875 

2 13 12 8 149 3323535 3323535 1575236 1575236 

13322 4446 347 1225 347 1225 1647900 1647900 

10290 21Xl0 3603393 3603393 1747075 1747075 

3770 700 37 1929 1 37 1929 1 1828030 1828030 

17582 441 0 2100 3825 128 3825 128 1866976 1866976 

9732 5376 2560 395498 1 3954981 19 19365 1919365 

2900 24 15 21Xl 4092757 4092757 198507 1 198507 1 

4952 2573 8 15 42 15756 42 15756 2028635 2028635 

8500 4725 600 4328647 4328647 2068663 2068663 

25900 26880 12200 44<XJ23 5 44<XJ235 2096577 2096577 

5660 7476 1560 4580 154 4580 154 2193387 2 193387 

11020 9450 45<KJ 4672983 4672983 226 168 1 226 168 1 

183 1 1455 14 105284 34776 27226 225 10 7055 5785 2255 4795988 4795988 2329435 2329435 

1832 148478 98930 22537 19997 34634 12634 4620 2000 490983 1 490983 1 2403628 2403628 

Bron: RAO, Archief van de Hypotheekbewaarder te Zwolle, Deventer en Almelo 
1811-1858, nrs. 413-415 (1811) en 434-470 (1812-1832). 
Sleutel : 1. Totaal bedrag aan hypotheken (per jaar) ; 2. Totaal bed rag geleend door 
boeren (per jaar); 3. Totaal bedrag uitgeleend door boeren (per jaar) ; 4 . Totaal 
bedrag geleend door boeren aan boeren (per jaar); 5. Aflossingen per jaar; 6. Af
loss ingen door boeren (per jaar); 7. Atlossingen aan boeren (per jaar); 8. Aflossin
gen van boeren aan boeren (per jaar); 9. Netto omvang schulden (cumulatief) ; I 0. 
Idem , na correctie voor aflossingen 1801-1811 ; 11 . Netto omvang schulden boe
ren (cumulatief) ; 12. Idem , na correctie voor aflossingen 1801-1 8 11. 
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Bijlage 5. De ontwikkeling van de rente in Twente 1761-1832 

Jaar N Rente Jaar N Rente 

1761 14 3,04 1797 64 3,52 
1762 18 3,12 1798 84 3,60 
1763 13 3,25 1799 73 3,63 
1764 22 3,09 1800 63 3,81 
1765 21 3,07 1801 90 3,83 
1766 16 3,09 1802 83 3,82 
1767 23 3,07 1803 98 3,93 
1768 19 3, 13 1804 111 3,91 
1769 28 3,11 1805 135 4,00 
1770 28 3,06 1806 93 4,25 
1771 17 3,07 1807 80 4, 13 
1772 29 3,27 1808 86 4 ,09 
1773 33 3,20 1809 96 4,19 
1774 34 3,21 1810 84 4,14 
1775 26 3,24 1811 141 4,02 
1776 27 3,27 1812 133 4,23 
1777 29 3,09 1813 127 4,29 
1778 29 3,32 1814 94 4 , 13 
1779 33 3,30 1815 116 4,12 
1780 64 3,17 1816 152 4,19 
1781 29 3,23 1817 185 4, 13 
1782 58 3,28 1818 179 4,20 
1783 39 3,29 1819 181 4,40 
1784 31 3,23 1820 174 4 ,39 
1785 45 3,48 1821 175 4,32 
1786 28 3,34 1822 161 4,33 
1787 37 3,22 1823 162 4,26 
1788 37 3, 18 1824 161 4,20 
1789 58 3,51 1825 147 4 ,13 
1790 82 3,47 1826 119 4 ,11 
1791 65 3,35 1827 157 4 ,15 
1792 56 3,35 1828 152 4,18 
1793 58 3,49 1829 175 4, 15 
1794 62 3,43 1830 157 4 ,18 
1795 31 3,49 1831 150 4,17 
1796 41 3,59 1832 157 4 ,22 

Bron: RAO, Archief van de Hypotheekbewaarder te Zwolle, Deventer en Almelo 
1811-1858, nrs . 413-415 (1811) en 434-470 (1812-1832). 
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Wilt U koffie of thee? Consumentengedrag in Maas
tricht in de achttiende eeuw 

J.C.G.M. JANSEN 

lnleiding 
Consumptie en consumentengedrag krijgen maar weinig aandacht van de econo
misch historici, zo werd in 1978 geconstateerd. 1 Het geldt voor de geschiedenis 
van voeding- en drinkgewoonten in de Nieuwe Tijd nog altijd. Er verscheen wel
iswaar recent een aantal omvangrijke publicaties, maar het waren veelal samen
vattingen van ouder onderzoek met weinig nieuwe elementen.2 Toch is er alle aan
leiding om aan dit thema aandacht te besteden . Van de zestiende tot de achttiende 
eeuw kwam in Europa een hele reeks nieuwe producten op de markt. Zij werden 
aangevoerd in het kader van de aanzet tot globalisering van de handel, die zich 
voltrok na de ontdekkingsreizen sedert de late vijftiende eeuw ondernomen. Zo 
kan worden gewezen op de sinaasappelen, citroenen en mandarijnen die Azie le
verde, de tomaten die mogelijk uit Peru stammen, de mai"s afkomstig uit Mexico, 
de rijst die uit Arabie werd meegebracht, de perzik en de thee waarvoor China 
tekende, de vijg uit Barbarije, de chocolade, de rum, de bonensoorten en de aard
appel uit de Nieuwe Wereld, de Arabische koffie die via Egypte en Turkije Europa 
bereikte en in meer verwijderde zin op de eveneens van het Amerikaanse conti
nent stammende tabak.3 

Maar ook in Europa zelf deden zich gewichtige veranderingen voor, al verliepen 
die zoals al le innovatieprocessen in de Nieuwe Tijd uitermate traag. Daartoe be
horen de verdringing van olien en dierlijke vetten door boter, de veranderende 

H. Baudet, Mens/productrelaties, productvernieuwing, consumentengedrag, in: H. Bau
det en H. van der Meulen (eds.), Kernproblemen der economische geschiedenis, Gronin
gen 1978. p. 275. 
2 J. Brewer and R. Porter (eds.), Consumption and the world of goods , London 1994; 
M. Montanari , Hanger en overvloed, Amsterdam 1994; J.L. Flandrin et M. Montanari, 
Histoire de l'alimentation, Paris 1996. 
3 F. Braudel, La mediterranee et le monde mediterranien i1 l 'epoque de Philippe II, 
2 1966, pp. 99-100 (I er ed. Paris 1949). 
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voorkeuren in het verbruik van vlees, de verdringing van de stoofpot door warme 

maaltijden samengesteld uit gerechten die deels waren gekookt en deels gebakken 
of gebraden en de veranderingen in de omvang van het verbruik van bier en wijn 
mede door de opkomst van de jenever. Substitutievragen en hang naar verbetering 
van de kwaliteit van voeding en dranken streden daarbij om de voorrang.4 

Hoewel de importantie van kwesties rond consumptie en consumptief gedrag 
werden onderkend, liet het historisch onderzoek ernaar te wensen over. Deels wa
ren daarvoor theoretische inzichten verantwoordelijk, deels was een bronnenpro
bleem oorzaak. Lichten wij beide facetten toe. Onder economisch historici heeft 
lange tijd de zogenaamde wet van Say aanhangers gevonden. Diens "theorie des 
debouches" uit 1803 stoelt op de gedachte dat ieder aanbod van goederen zijn 
eigen vraag oproept en iedere vraag op de markt leidt tot het tot stand brengen van 
zijn eigen aanbod.5 Een vrij marktmechanisme is altijd in evenwicht. Schaarste 
wordt opgevangen door prijsverhogingen, overvloed door prijsverlagingen. Men 
hoeft maar een kant van de markt te kennen om de andere zijde ook te kunnen 
verklaren. Kennis van de aanbodzijde volstaat om veranderingen in de vraag te 
duiden. Om veranderende consumptiepatronen te achterhalen, volstaat het na te 
gaan wanneer en door wie een nieuw voedingsmiddel of een nieuwe drank op de 
markt is gebracht en hoe dit initiele aanbod vervolgens is omgezet in handelsstro
men, die op hun beurt distributiekanalen deden ontstaan waarlangs verdere vraag 

kon warden gegenereerd. Economisch historici die zelden beschikken over bron
nen die beide kanten van de markt laten zien , grepen deze mogelijkheid met twee 
handen aan. De ontwikkeling van de internationale handel als gevolg van de in
spanningen van innovatoren bood hen een genoegzame indicatie van de geleidelij
ke verbreiding van een product en van preferenties. Voor wat de introductie van 
koffie en thee aangaat leidde dit tot talrijke publicaties over de introductie van 

4 M. Lachiver, Vins, vignes et vignerons. Histoire du vignoble fran9ais, Paris 1988, ch. 
VI: La naissance des extremes: grands crus et vins populaires ( 1730- 1850), pp. 329-400; 
E. Schubert, Daily life, consumption and material culture, in: S. Ogilvie (ed.), Germany. A 
new social and economic history, vol. II 1630-1800, London 1996, pp. 364-366; J.C.G .M. 
Jansen , Yoedings- en drinkgewoonten van lagere sociale klassen in verandering I 6e- I 8e 
eeuw (manuscript, publicatie verwacht in 1997); Flandrin et Montanari, o.c. ( 1996) , pp. 
561-669, passim. 
5 E. Roll , A history of economic thought, 4 London 1978, p. 202. 
6 O.a. F. Braudel , Beschaving, economie en kapitalisme (17e-18e eeuw), Amsterdam 
1987, di. !: De structuur van het dagelijks !even, pp. 241-253; W. Schievelbusch, Das 
Paradies, der Geschmack und die Vernunft . Eine Geschichte der Genuamittel, Miinchen 
1981 , passim; W.D. Smith, Complications of a commonplace: tea, sugar and imperialism, 
in: The Journal of Interdisciplinary History, vol. 23, 1992, pp. 259-278. 
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deze dranken op de Europese markt6 en tot gedetailleerde beschouwingen over 
hun rol in de internationale handel, waar een daling van de prijzen de verruiming 
van de vraag bepaalde.7 En passant kon vervolgens uit de analyses van het op de 
markt brengen van de nieuwe voedingsmiddelen en dranken ook een indicatie van 
de verruiming of verkrapping van de levensstandaard van de onderscheiden socia
le lagen worden afgelezen. 8 

Mede omdat geleidelijk duidelijk werd dat afzetproblemen vaak allerminst wor
den opgelost door verruiming van het aanbod tegen aantrekkelijke prijzen en er 
heel wat hindernissen zijn te overwinnen voordat een nieuw product vast voet op 
de markt krijgt, is sedert 1967 zo nu en dan, onder andere door Gilboy, Jones en 

Campbell, geprotesteerd tegen dit eenzijdig benadrukken van de aanbodzijde. 

Genoemde auteurs waren van mening dat er we! degelijk een verandering in de 
aard van de vraag is opgetreden.9 Zelfs als het !outer om demonstraties van wel
vaart zou gaan hadden zij gelijk. Een halve eeuw na Say toonde Engel immers aan 
dat bij stijging van besteedbare inkomens weliswaar allereerst aandacht wordt 
besteed aan voedingsmiddelen en dranken, maar dat korte tijd later de belangstel
ling doorschuift naar andere op de markt aanwezige goederen metals gevolg dat 

het aandeel van de voeding in het uitgavenpatroon daalt en zich binnen het gecon
sumeerde pakket verschuivingen voordoen. Hoffmann c.s. bevestigden deze op
vatt ing in 1971 nog eens nadrukkelijk. 10 

Voorkeuren spelen overduidelijk een rol. Modernisering van de levensstijl tot 
uitdrukking komend in smaak-, stijl- en gewoonteontwikkeling van de gezamenlij
ke consumenten dienen nadrukkelijk in de beschouwingen te worden betrokken. 11 

Dit klemt in het bijzonder voor producten als koffie en thee . Beide dranken zijn 

stimulantia. Zij behoren met onder andere chocolade, rum, tabak en suiker tot de 

7 K. Glamann, Dutch-Asiatic trade 1620-1740, ' s-Gravenhage 1981 , pp . 183-242; N. 
Steensgaard, The growth and composition of the long distance trade of England and the 
Dutch Republic before 1750, in: J.D. Tracey (ed .), The rise of merchant empires, Cam
bridge 1990, pp. I 02-152. 
8 Montanari, Hanger en overvloed, o.c ., passim; idem G. Shaw, in: J. Benson and G. 
Shaw (eds.), The evolution of retail systems 1800-1914, Leicester 1992, p. 23 . 
9 Geciteerd door C. Campbell , The romantic ethic and the spirit of consumerism, Lon
don 1987, p. 17. 
I 0 E. Engel , Die Produktions- und Konsumptionsverhaltnisse i m Konigreich Sachsen, 
in: Zeitschrift des statistischen Bureaus des Koniglich Si:ichsischen Ministeriums des ln
nern (22 November 1857) nr. 8-9; E. von Knorring, Strukturwandlungen des privaten 
Konsums im Wachstumsprozess der deutschen Wirtschaft seit der Mitte des 19. Jahrhun
derts, in: W.G. Hoffmann (ed. ), Untersuchungen zum Wachs tum der deutschen Wirtschaft, 
Tiibingen 1971 , pp. 167-191. 
I I Baudet, 1978, p. 278. 
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reeks tropische drogerende voedingsmiddelen die sedert de zestiende eeuw op de 

Europese markt verschenen.12 In tegenstelling tot bijvoorbeeld tabak en jenever 
die vooral spanningen wegnemen, hadden koffie en thee een al vroeg onderkend 
maatschappelijk nut. De cafe"ine die zij bevatten maakte degene die het vroeg in de 
ochtend dronk monter en fris. Zij stimuleerden de bereidheid tot arbeiden en zet
ten de werkers van het eerste uur aan tot hogere en betere arbeidsprestaties. 13 Wat 
mogelijk was begonnen als een elitair divertissement groeide spoedig uit tot een 

dagelijks huiselijk gebruik. Zo heette de koffie al in 1697 algemeen in zwang te 
zijn. 14 

Vele vragen dienen gesteld naar ontwikkelingen aan de vraagzijde van de markt. 
Hoe ontdekten degenen, die fris en monter aan het werk moesten , de voordelen 
van koffie en thee? Hoe werd deze "middle income market" onder andere bestaan
de uit de handelaren, de ambachtslieden, de zelfstandige boeren, de technici en de 
ambtenaren, bereikt? Hoe lang duurde het voordat ook door de arbeidende klassen 
en door keuterboeren in de verste uithoeken van het platteland koffie en thee wer
den gedronken. Ook dient de preferentievraag aan de orde te worden gesteld: wat 
had de voorkeur de koffie of de thee? Wie droeg zorg voor de verbreiding van de 
nieuwe dranken over de diverse sociale Iagen en over het platteland ? Voor het 
antwoord op deze laatste vraag dient aandachtig te worden gekeken naar de orga
nisatie van de detailhandel in deze producten. Alleen de kleinhandelaren zijn im
mers in staat de kleinverbruikers onder de arbeidende klasse en in de uithoeken 
van het platteland te bereiken . Voor de overige vragen zijn bronnen nodig die ons 
informeren over de afnemers van de beide producten. 

De genoemde vragen zijn nauwelijks gesteld, omdat het beschikbare bronnen
materiaal zich zelden leent voor analyses op een laag aggregatieniveau. De frag
mentarische gegevens werden soms zelfs misbruikt. In gevallen, waarin een auteur 
beschikte over de samenstelling van een dagelijks genoten pakket voedingsmidde
len baseerde hij soms decennia Jang zijn beschouwingen op dezelfde data, al had
den zijn bronnen slechts betrekking op een specifieke maatschappelijke groep en 
bl even allerlei producten die evengoed behoorden tot het basispakket ongenoemd. 15 

Al te vaak beroept men zich ook op secundaire bronnen, zoals kookboeken , de 

12 S.W. Mintz, Sweetness and power. The place of sugar in modern history, New York 
1985 , pp. 99-100 en I 08-112; J.C. Bologne, Histoire morale et culture lie de nos boissons, 
Paris 1991 , p. 53. 
13 Campbell 1987 , pp. 22-24; Mintz 1985 , pp. 108-114. 

14 J.J . Voskuil, De verspreiding van koffie en thee in Nederland, in: Volkskundig Bulletin, 
jrg. 14 ( 1988), pp. 77 en 83. 
15 M. Marineau, Post-scriptum. De la Hollande a la France, in: J.J. Hemardinquer (ed.), 
Pour une histoire de l'alimentation , Paris 1970, pp. 115-125; dez., Croltre sans savoir 
pourquoi : structures de production, demographie et rations alimentaires, in: Histoire de 
l'alimentation , 1996, pp. 577-595. 
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beschrijving van maaltijden in literaire werken , notariele akten en boedelbeschrij
vingen, allemaal documenten die gewoonlijk slechts een beeld geven van voe
dings- en drinkgewoonten in de hogere sociale strata en tot overmaat van ramp de 
veranderingen daarin onnauwkeurig dateren. 16 Zo vermelden boedelbeschrijvin

gen het bezit van utensilia voor de bereiding van voedsel en dranken gewoonlijk 
tang nadat tot aankoop werd overgegaan, werden kookboeken zeker niet samenge
steld op het moment dat de beschreven gerechten in de mode kwamen en beschrijft 
een I iterator met evenveel verve een maaltijd waaraan hij in zijn jeugd aanzat als 
een recent genoten diner in hetzelfde verhaal zonder enige tijdsaanduiding. 

Het zijn evenwel ook andere mogelijkheden om in de lacune aan bronnen te 
voorzien. Een aantal staten, zoals de Republiek en het Verenigd Koninkrijk heeft 
zijn openbare financien in de Nieuwe Tijd in belangrijke mate gebaseerd op de 
heffing van accijnzen op allerlei producten waaronder levensmiddelen. In 1583 
voerden de Staten van Holland op eigen gezag in de Republiek de zogenaamde 
Gemene Middelen in. Het waren accijnzen op onder andere wijn, bier, vlees, zout, 
granen en sterke dranken. Geleidelijk werd hun aantal uitgebreid. In het begin van 

de achttiende eeuw waren er ook zaken als tabak, koffie, thee en chocolade onder 

begrepen. Wie een nieuw belastingveld aanwees, kon een premie verdienen. En
geland volgde eenzelfde politiek en met verve. De accijnzen op drogerende mid
delen en stimulantia waren er van grote betekenis voor de ontwikkeling van hun 
verbruik. 17 

Het stadsbestuur van Maastricht heeft de stedelijke financien van oudsher een 
soortgelijke basis gegeven. Al in de tweede helft van de veertiende eeuw treft men 
er accijnzen op wijn, bier en granen aan. Geheel in de lijn van de lokale folklore 
werden de koeken en de vlaaien daar in 1385 van vrijgesteld. 18 Geleidelijk werd 
het stelsel uitgebreid. Rond het midden van de zeventiende eeuw vielen er ook vis, 
tabak, brandewijn en zout onder. 19 In 1725 werd het aantal accijnzen andermaal 
verruimd, nu met een heffing op koffie en thee. Op 8 januari 1725 stemden de 
Staten-Generaal in met de invoering van deze accijnzen; drie weken later, op 29 
januari 1725, volgde de andere heer van de stad, de prins-bisschop van Luik deze 

16 Flandrin, in: Histoire de l'alimentation, 1996, pp. 599-600. 
17 J. de Vries en A. van der Woude, Nederland 1500-1815. De eerste ronde van moderne 
economische groei, Amsterdam 1995, p. 130; S.D. Smith, Accounting for taste : British 
coffee consumption in historical perspective, in: The Journal of Interdisciplinary History , 
vol. 27( 1996), p. 214. 
18 Raadsverdragen van Maastricht 1367-1428 (= R.G.P. grote serie 218) , ' s-Gravenhage 
(28), 259 en 479. 
19 J.C.G.M. Jansen, Landbouw en economische go/.jbeweging in Zuid-Limburg 1250-
1800: een analyse van de opbrengst van tienden, Assen 1979, pp. 84 en 108. 
20 Stadsarchief Maastricht (S.A.M.) . Archief van de Indiviese Raad no. 89, Repertorium 
op de Raadsverdragen, p. 836. 
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lijn. 20 Bij binnenkomst van de goederen moest per pond thee tien stuivers en per 
pond koffie acht stuivers Brabants Maastrichter koers worden betaald. Bij weder
uitvoer volgde een restitutie die in de rekeningen van de collecteur nauwkeurig 
werd gespecificeerd. Van de grootboeken van de collecteurs bleven er wat de kof
fie en de thee aangaat 22 bewaard . Zij beslaan de periode 1729 tot 1796. Van 1729 
tot 1749 is de collectie nagenoeg compleet. Alleen uit de belastingjaren 1732-
1733 en 1747-1748 gingen de registers verloren. Daarna wordt de oogst mager. 
Uit de jaren vijftig van de achttiende eeuw zijn er slechts twee over, 1751-1752 en 
1757-1758. In enkele tabellen is intrapolatie mogelijk omdat tussen 1748 en 1762 
de opbrengsttotalen zijn overgeleverd. Daarna volgt een groot hiaat. Alleen be
treffende de twee laatste jaren van het Ancien Regime 1794-1795 en 1795-1796 
konden nog grootboeken worden geconsulteerd. Die uit 1795- 1796 hebben wat de 
thee aangaat evenwel slechts betrekking op een klein dee! van het jaar.21 Deze 
registers geven informatie op een zeer laag aggregatieniveau. De vraagzijde van 
de markt komt in beeld, zij het niet zo perfect als men zou wensen en al helemaal 
niet zonder de achterdocht van de onderzoeker op te roepen. 

Zoals in grootboeken gebruikelijk is wordt per accijnsplichtige een overzicht 
gegeven van de door hem of haar in de loop van het jaar verrichte transacties. 
Vermeld worden de inkopen, de verkopen binnen de stad, het bedrag van de daar
over betaalde accijns, de omvang van de doorvoer en de bestemming van de ac
cijnsplichtige goederen die de stad verlieten. Het saldo werd naar de rekening 
overgebracht. Aan het einde van de rekening wordt gewoonlijk een specificatie 
gemaakt van de ontvangsten van particulieren en de bedragen aan accijns die zijn 
ontvangen van kooplieden. Wie tot de particuliere betalers en wie tot de kooplie
den werden gerekend wordt niet omschreven. In geen geval gaat het om een split
sing tussen grote en kleine wederverkopers . Het ligt voor de hand tot de particulie
ren de personen te rekenen die voor eigen gebruik often behoeve van de exploitatie 
van een koffiehuis of een theeschenkerij zelf koffie en thee hadden ingevoerd en 
tot de handelaren de grossiers en de detaillisten. 

Hoe is het gesteld met de betrouwbaarheid van dergelijke bronnen? Vooral de 
Engelse historici tonen weinig fiducie in accijnsgegevens. De belastingen op thee, 
suiker, tabak, zout, koffie en dergelijke werden in Groot-Brittannie omstreeks het 
midden van de achttiende eeuw door de publieke opinie vrij algemeen geminacht 
als een subsidie betaald aan adellijke genotzoekers. Er is nog een probleem. Om
koperij, corruptie en smokkel waren wijd verbreid.22 De importgegevens zijn dien-

21 S.A.M. Archief van de lndiviese Raad 551 sqs., Collecteursrekeningen van de accijn
zen op de mout- en korenwaag, de koffie, de thee, de brandewijn , de tabak en de stadsfi
nancie, 1729/1730 tot 1795/1796. 
22 J. Brewer, Commercialisation and politics, in : N. Mc. Kendrick, J. Brewer and J.H. 
Plumb (eds.), The birth of a consumer society. The commercialisation of eighteenth centu
ry England, London 1983, p. 199. 
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tengevolge hoogst onbetrouwbaar. Dergelijke aarzelingen zijn in Maastricht niet 
relevant. De Indiviese Raad heeft zich nooit hoeven bezig te houden met klachten 
over inbreuken op de accijnswetgeving betreffende koffie en thee. Zelfs de paral
lelimporten die ten aanzien van lederwaren, textiel en vlees tot protesten leidden , 
hebben voor de beide dranken ni~t geleid tot discussies, althans de consultatie van 
de registers op de besluiten van de Raad heeft geen verwijzing opgeleverd naar 
dergelijke kwesties .23 Een analyse van de bestemmingen van de door Maastrichtse 
kooplieden naar het omliggende platteland geleverde waren bevestigt dit vermoe
den . De Vroenhof en de dorpen Scharn, Sint Pieter en Smeermaas waar gewoon
lijk aan accijns onderworpen goederen door burgers van Maastricht werden ge
kocht om ze illegaal de stad in te brengen, namen wel enige koffie en thee af, maar 
nauwelijks meer dan andere dorpen en plattelandscentra van vergelijkbare om
vang. Voor parallelhandel was geen aanbod van enig belang beschikbaar. 

Nog een drietal argumenten kan worden aangevoerd om de betrouwbaarheid 
van de Maastrichtse accijnsgegevens te onderlijnen . De stad had een zeer lange 
traditie met accijnsheffing. Zo' n eeuw of vier waren dergelijke heffingen al de 
grondslag van de stedelijke financien toen de accijnzen op koffie en thee werden 
ingevoerd . Het stadsbestuur had geleerd dat interne controle onontbeerlijk was. 
Dus werd zorggedragen voor een mogelijkheid betaalde accijnzen terug te ontvan
gen . Daarvan werd een gedetailleerde administratie bijgehouden, die het mogelijk 
maakte negatieve opbrengsten in een oogopslag vast te stellen. Ervan uitgaande 
dat niemand zou verzuimen teruggave te vragen van de betaalde belastingen was 
een grootboeksysteem ontworpen dat toezicht op elke handelaar mogelijk maakte. 
Zelfs de potentiele handelaren kregen ruimte toegewezen in het register: herhaal
delijk werden in het grootboek een of meer namen vermeld van personen van wie 
aan het eind van het jaar bleek dat zij geen omzet hadden gehad in het aan accijns 
onderworpen goed. Onder hun naam werden nul-aangiften geregistreerd. 

In tegenstelling tot granen, vlees, bier en jenever die in beginsel door een on
overzienbare stoet producenten en handelaren van binnen en buiten de stad ter 
verkoop konden worden aangeboden, kwamen koffie en thee via een overzichte
lijk aantal distributiekanalen de stad binnen. Koffie werd tot 1750 vrijwel uitslui
tend via de haven van Marseille en door enkele compagnieen die op Azie en Ame
rika voeren naar Europa gebracht en vanuit een beperkt aantal havens 
gedistribueerd.24 Thee, goeddeels afkomstig uit China, werd in de eerste decennia 
van de achttiende eeuw nagenoeg uitsluitend door de East-India Company en de 

23 Cfr. S.A.M., Archief van de Tndiviese Raad 89-91, Repertoria op de Raadsverdragen 
1580-1754. 
24 P. Masson, Histoire du commerce fran r;aise dans le Levant au XVII le siecle, 2New 
York 1967 ( oorspronkelijke uitgave 1896), pp. 110-11 1, 201-204, 464-466; Steensgaard 
1990, pp. 128-130; Glamann 1981, pp. 186-210. 
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voe naar Europa gebracht. 25 Haar geografische ligging had tot gevo lg dat in 
Maastricht in het tijdvak 1729- 1758 nagenoeg uitsluitend koffie en thee ontscheept 
in Amsterdam of Middelburg konden worden aangevoerd. Ook al waren er meer
dere groothandelaren bij betrokken afkomstig uit diverse steden,26 de aanvoerstro
men bleven overzichtelijk; de risico's op betrapping bij knoeierij waren dienover
eenkomstig groot. 

Van belang is ook dat het tarief van de accijnzen op koffie en thee in Maastricht 
weinig fluctuaties vertoonde en betrekkelijk laag was. In Engeland fluctueerde de 

accijnzen op thee van 12,5% tot 100% van de groothandelsprijs, 27 zodat smokkel 
soms zeer winstgevend was. In Maastricht gaat het slechts om een hefting van 8 a 
12 stuivers lokale munt, het equivalent van het zesde tot het vijfde deel van de 
Hollandse gulden waarin Posthumus de prijzen noteerde die de VOe op de Am
sterdamse goederenbeurs wist te realiseren.28 De detailhandelsprijzen in Maas
tricht kennen wij slechts uit een jaar: 1748.29 Zij zullen net als in 1748 gewoonlijk 
zeker meer dan het dubbele van de prijs op de termijnmarkt hebben bedragen. De 
lokale accijns voor koffie en thee schommelder derhalve steeds rond I 0% van de 
consumentenprijs. Ondanks een kleine accijnsverhoging tijdens de Oostenrijkse 
Successieoorlog toen Maastricht werd ingenomen en de vesting die deels uit de 
opbrengsten van de koffie- en theeaccijns moest worden onderhouden, grote scha
de opliep, is dit percentage in de loop van de achttiende eeuw hoegenaamd niet 

gestegen. Ontduiking van !age belastingen is niet erg aantrekkelijk. Het brengt 

meer risico als winst. 
Van belang is tenslotte nog op te merken dat het stadsbestuur van Maastricht een 

dreigend lek in de accijnsheffing vrijwel onmiddellijk sloot. Koffie leent zich voor 
toevoeging van surrogaten. De Duitse historiografie gaat er zelfs vanuit dat het 
drinken van koffie in Duitsland pas populair werd vanaf het moment dat cichorei 
als toeslagstof beschikbaar kwam. 311 De eerste sporen van dit koffiesurrogaat zijn 

25 Steensgaard 1990, p. 130; L. Neal, The rise of financial capitalism. International ca
pital market in the age of reason , Cambridge 1990, pp . 135-137; Glamann 1981 , pp. 214-
228. 
26 Cfr. F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F van La.nschot, Ti Iburg 1972, pp. 44-
47. 
27 A.W. lmlah, Economic elements in the Pax Brittanica. Studies in British foreign trade 
in the nineteenth century, New York 1967 (I e ed. 1958), p. 120. 
28 N.W. Posthumus, Nederlandse prijsgeschiedenis, di. I, Leiden 1943 , pp. 181-182 en 
189-190. 
29 Maximum prijzen van koffie en thee, in verband met oorlogsomstandigheden afgekon
digd op 7 april 1748, aangetroffen op een kopie van een document zonder verdere aandui
ding van herkomst dat in juni 1997 werd tentoongesteld in Aldenbiesen tijdens de exposi
tie, getiteld "De slag bij Lafelt". 
30 Schievelbusch 1981 , p. 89. 
31 Flandrin, in: Histoire de l 'alimentation, 1996, p. 636. 
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er omstreeks 1770 waargenomen. 31 Lang voordien, in december 1730, maakte het 
stadsbestuur van Maastricht zich al zorgen over de toevoeging van surrogaten aan 
de koffie, al ging het over een geheel ander product dan cichorei. Op 6 en 11 
december 1730 heette het in een stedelijke resolutie "De Spaensche erten of cicers 
moeten voor het toekomende accijns betaelen mits die gemengelt konnen worden 
met de caffeboonen".32 De cicer arietinum of keker is een peulgewas dat sinds 
oeroude tijden in Zuid-Europa, Griekenland, ltalie en Spanje werd geteeld. In 
Nederland komt het gewas sinds de zestiende eeuw voor.33 De hoekige zaden wer
den als paardenvoer en als groente gebruikt, "soms ook als koffiesurrogaat, waar
om men ze we! koffie-erwten noemt", zo heette het in 1950 nog.34 Knoeierijen met 
de accijns door cicers toe te voegen werden door het besluit van 1730 uitgesloten. 
Wij zullen zien dat de verkoop van koffie in de daaropvolgende jaren flink daalde. 

Hoewel men de gezagsgetrouwheid van de achttiende eeuwse Maastrichtenaren 
niet al te hoog hoeft aan te slaan en het er met de fiscale ethos niet beter was 
gesteld dan elders in Europa, is er reden om aan te nemen dat de hierna te presen
teren cijfers een redelijk beeld geven van veranderingen in drinkgewoonten . Er 
zijn geen termen aanwezig om te veronderstellen dat de "dark figures" in de loop 
van de drie decennia zodanig tluctueerden dat zij de uitkomsten van een onder
zoek ernstig bei"nvloeden . 

Koffie en thee in opmars 

De gebruikte documenten hebben betrekking op een korte periode: de jaren 1729 
tot 1758, deels aan te vullen tot 1762. De deels onvolledige cijfers uit de jaren 
1794-1796, een tijdvak waarin het handelsverkeer ernstig was verstoord door oor
logshandelingen - Maastricht werd zowel in 1793 als in 1795 door de Franse re
volutionairen ingenomen -, zijn niet te interpreteren zonder stil te staan bij de 
termini post quom. Op welk moment werd de accijns in Maastricht ingesteld? Kort 
nadat de koffie en de thee er waren ge·1·ntroduceerd of pas op het moment dat het 
gebruik algemeen was geworden? Is duidelijk wanneer de beide stimulantia i.iber
haupt op de Maastrichtse markt verschenen en waar kwamen ze vandaan? Deze 
vragen vergen bijzondere aandacht, omdat in een dee! van de literatuur, ook in de 
Nederlandse, nogal wat tegenspraken en onjuistheden zijn ingeslopen . 

De bronnen zijn opgesteld kort na de introductie van de koffie en thee-accijns in 
1725. Oat was niet het jaar waarin de beide dranken op de lokale markt versche-

32 S.A.M ., Archief van de lndiviese Raad 89, p. 836. 
33 H. van Haaster, De introductie van cultuurgewassen in de Nederlanden tijdens de Mid
deleeuwen, in: A.C. Zeven (red.), De introductie van onze cultuurplanten en hun begelei
ders van het neolithicum tot 1500 AD, Wageningen 1997, p. 72. 
34 Katholieke Encyclopedie, Amsterdam/ Antwerpen 1950, artikel cicer. 
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nen. Het was zelfs niet een periode waarin deze producten hun snelste opgang 
maakten . In het eerste fiscale jaar 1725-1726 bracht de accijns op koffie en thee 

6.415-18-1 op, vier jaar later - het eerste jaar waaruit de collecteursrekening be
waard bleef - was het am per drie en een halve gulden meer: 6.419-7-0. De eerste 
groei vond eerder plaats. 

Het ligt immers voor de hand dat een accijns pas werd geheven vanaf het mo
ment dat het verbruik van het te belasten product een zodanige omvang had geno
men dat een flinke netto-opbrengst mocht worden verwacht. De kosten van heffing 
moesten ruimschoots kunnen worden goedgemaakt. 

Bij de invoering van de accijnzen op koffie en thee in Maastricht beliep het 
verbruik van koffie in de stad ongeveer zeven ton per jaar en dat van thee ongeveer 
twee ton , geen geringe hoeveelheden. In Maastricht werd flink koffie en thee ge
dronken zulks in tegenstelling tot het omliggende platteland. De doorvoer omvatte 
slechts 1,3 ton koffie en amper 500 kilogram thee, per hoofd van de bevolking 

am per vijf procent van het verbruik in de stad. Zelfs als het platteland in een straal 
van 35 a 40 kilometer rond Maastricht in belangrijke mate de beide dranken van 
elders betrok, moet de consumptie per hoofd er veel lager zijn geweest dan in de 
centraal gelegen stad. Er woonden nu eenmaal in de zuidelijke delen van Neder
lands en Belgisch Limburg en in het noorden van de provincie Luik veel meer 
mensen dan in Maastricht dat omstreeks 1740 niet meer dan 12.500 inwoners tel
de.35 

Van meer belang is dat de stedelingen in Maastricht kennelijk een relatief groot 
aandeel hadden in het verbruik van koffie en thee in Europa. Schneider raamde de 
koffieconsumptie in Europa in 1740 op 1.800 ton.36 Maastricht nam daarvan 0,4% 
voor zijn rekening. De aanvoer van thee naar West-Europa zou in 1720 slechts 900 
ton hebben bedragen. Zij liep nadien snel op, verdubbelde nagenoeg elke twaalf 
jaar,37 zodat het aandeel van Maastricht in de Europese theeconsumptie in 1730 
rond 1,25% lag. Per hoofd van de bevolking uitgedrukt betekent dit dat de door
snee Maastrichtenaar tenminste dubbel zoveel koffie dronk dan de gemiddelde 
stedeling in West-Europa en minstens zesmaal vaker thee. 

V 66r 1725-1730, de eerste jaren waarover wij min of meer nauwkeurig zijn 
ge"informeerd, moet het drinken van koffie en thee in Maastricht een spectaculaire 
ontwikkeling hebben doorgemaakt. Het ligt voor de hand dat die eerste golf van 
popularisering van de beide dranken zich tussen 1672 en 1725 voltrok. Eerder kan 

35 P.J . H. Ubachs, Tweeduizend jaar Maastricht, Maastricht 1991, becijfert het aantal in
woners van Maastricht in 1639 op 12.480; in 1747 - de eerste hoofdelijke telling - waren 
het er 12.655. 
36 J. Schneider, The effects of European markets of imports on overseas agriculture: the 
production, trade and consumption of coffee, in: J. Casas Pardo (ed.), Economic effects of 
the European expansion 1492-1824, Stuttgart 1992, p. 294. 
37 Flandrin , in: Histoire de l'alimentation, 1996, p. 638. 
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het zeker niet zijn gebeurd. De koffie bereikte Zuid-oost-Europa vanuit Arabie in 
1554; in het laatste kwart van de zestiende eeuw en de eerste decennia van de 
zeventiende eeuw werden de eerste sporen ervan in ltalie aangetroffen. Frankrijk 
kwam in 1644 aan de beurt met een vermelding van koffie in Marseille. Het eerste 
koffiehuis in Parijs ging in 1672 open. 38 Het is mogelijk dat de Fransen de drank 
kort na 1672 in Maastricht hebben ge"lntroduceerd. Van 1673 tot 1678 hielden zij 
deze stad bezet.39 Er verbleef toen een omvangrijke Franse troepenmacht.40 

Andere herkomstmogelijkheden waren er nauw<flijks . In geen geval kan de kof
fie Maastricht voor 1673 vanuit Duitsland hebben bereikt. Daar werd de drank pas 
in 1686 voor het eerst vermeld.41 Het is onwaarschijnlijk dat West-Nederland een 
rol speelde: de voe, die in ieder geval een monopolie had op de aanvoer van thee 
uit China op de Nederlandse markt en in de achttiende eeuw ook de voornaamste 
importeur van koffie was, kocht tot 1670 geen koffie of thee in; haar verkopen van 
deze dranken waren nog tot 1700 gering.42 Haar belangrijkste leverancier, de kof
fiestruik die sedert 1658 in Ceylon werd aangetroffen ,43 leverde voorshands wei
nig handelswaar. Vermeldingen van activiteiten van handelshuizen uit de Repu
bliek op de koffie- en theemarkt tijdens de tweede helft van de zeventiende eeuw 
komen in de literatuur niet voor. In beginsel had de koffie we! uit Engel and kunnen 
komen - de East India Company voerde sedert 1609 koffie in, zij het tot 1670 
slechts in geringe hoeveelheden44 - maar van reguliere handelscontacten tussen 
Engeland en Maastricht in het laatste kwart van de zeventiende eeuw is nog nooit 
iets gebleken, ook niet via-via. 

Indien de koffie vanuit Frankrijk in Maastricht werd gei"ntroduceerd moet reke
ning worden gehouden met een grillig verloop van de consumptie in de eerste 
decennia. De snel groeiende belangstelling voor Mocha-koffie in Frankrijk - de 
invoer verdrievoudigde tussen 1700 en 1715 tot ongeveer 1.700 ton - leidde van 
1713 aftot aanvoerproblemen. De Porte kondigde in datjaar een uitvoerverbod af 
omdat de grote Europese vraag had geleid tot een tekort aan koffie in Constantino
pel.45 De gevolgen waren drieledig: de Arabische koffie werd tussen 1710 en 1730 
op de Europese markt meer en meer verdrongen door Ceylonese, Antilliaanse en 

38 Flandrin, in: Histoire de l'alimentation, 1996, pp. 634-635. 
39 Ubachs 1991 , p. 92. 
40 E. Lavigne, Kroniek van de abdij van Sint-Truiden, di. III : 1558-1679, Leeuwarden 
1993, pp. 176-314 passim. 
41 Flandrin 1996, p. 635. 
42 Steensgaard 1990, pp. 114-117. 
43 Schneider 1992, p. 293. 
44 Schneider 1992, p. 293; Steensgaard 1990, pp. 114-115. 
45 Masson 1896, pp. 464-466. 
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Java-koffie; in de voorziening met koffie van West-Europa ging de East India 
Company een vooraanstaande rol spelen en op de derde, maar niet de laatste plaats 
de theeprijzen daalden veel sterker dan de koffieprijzen met als gevolg substitu
tie.46 

De eerste vermelding van thee in Europa stamt uit 1606, voorshands als medici
nale drank. 47 Omstreeks 1650-1660 zou de thee in West-Europa een modieuze 
drank zijn geworden, een symbool voor de upper-class.4

K Populair werd thee pas 
nadat het omstreeks 1685 gewoon was geworden suiker aan deze drank toe te 
voegen.49 De legale aanvoer van thee op de Westeuropese markt was desondanks 
omstreeks 1700 nog bescheiden. De drank maakte tussen 1698 en 1700 niet meer 
dan 3 a 4% uit van de verkopen van de VOC en de EIC.50 De doorbraak wordt 
gewoonlijk in het tweede decennium van de achttiende eeuw geplaatst.51 Stabilise
ring en vervolgens geleidelijke daling van de theeprijzen verhoogden de elastici
teit van de theemarkt sterk. Die markt werd na een conflict van de VOC-leiding 
met de Chinezen die tot 1712 het product naar Batavia hadden gebracht, voortaan 
gedomi neerd door de EiC, mede omdat tijdens de ruzie van de VOC met de Chi
nezen een smaakverandering doorzette; de zwarte Boei-thee verdrong de lichter 
gekleurde soorten. 52 

Het is aannemelijk dat koffie en thee pas in het laatste kwart van de zeventiende 
eeuw op de Limburgse en in het bijzonder op de Maastrichtse markten versche
nen . Meer dan waarschijnlijk is dat de thee er enkele decennia later zijn eerste 
populariteit verwierf dan de koffie. Van het feitelijk verloop van het introductie
proces weten we hoegenaamd niets. De paar incidentele vermeldingen van koffie 
en thee in de geraadpleegde bronnen brengen ons niet verder. Het verbod dat ko
ning Karel II in 1699 in heel de Spaanse Nederlanden - dus ook in de Spaans 
gebleven delen van het huidige Zuid-Limburg - deed uitvaardigen op het serveren 
in openbare ruimten van koffie, thee en chocolade omdat beroepsgokkers , dobbe
laars en kaartspelers daar gewoonlijk hun slag sloegen53 mag ons niet verleiden tot 
de aanname dat in deze uithoek van de Zuidelijke Nederlanden, die slechts uit 
dorpen en kleine verzorgingscentra bestond, op het einde van de zeventiende eeuw 

46 W.D. Smith 1992, pp. 271-275 ; Masson 1896, pp. 201-204; Masson 1911 , pp . 504-
505; S.D. Smith 1996, pp. 186-191 ; Steensgaard 1990, pp. 128-130. 
47 Flandrin 1996, p. 638. 
48 W.D. Smith 1992, pp. 262 en 266. 
49 Mintz 1985 , pp. 111 - 112. 
50 Steensgaard 1990, pp. 116-117. 
51 Braudel 1987, p. 244; W.D. Smith 1992, pp. 273-275 ; Steensgaard 1990, p. 130. 
52 Glamann 1981 , pp. 212-223; L. Neal, The Dutch and Englisch East India Companies 
compared : evidence from the stock and exchange markets , in : Tracey 1990, p. 218. 
53 A.M.J.A. Berkvens, Plakkatenlijst Overkwartier 1665-1794, di. l Spaans Gelre ... 1665-

1702, Nijmegen 1990, p. 403. 
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koffiehuizen werden aangetroffen . lets substantieler is de vaststelling dat een der
de dee! van de nauwkeurig gedocumenteerde handel in Maastricht en Zuid-Lim
burg tussen 1700 en 1719 gedreven door Joden, bestond uit de verkoop van koffie, 
thee, tabak en chocolade.54 Het gaat hier echter slechts om tien kleine transacties 
veelal met thee van welgeteld vijf joodse kooplieden uit Sittard, Heerlen, Smeer
maas en Maastricht, die geen van alien de handel in deze consumptiegoederen als 
hoofdbron van inkomsten hadden. Hooguit zou men hieruit kunnen afleiden dat de 
destijds in Zuid-Limburg nog zeer kleine groep joodse handelaren een bescheiden 
rol speelde bij de introductie van thee ten plattelande. De overvloedige informatie 
over de periode l 729-1758 steekt schril af tegen de spaarzame data uit de daaraan 
voorafgaande periode. 

Zoals hiervoor al werd aangestipt was het verbruik van koffie en thee in 1729/ 
1730 niet gering. De handelaren zetten in de stad 15.276,75 ponden koffie en 
4.554,25 ponden thee af. Omgerekend volgens de label die in 1807 werd opge
steld bij de invoering van het metrieke stelsel in dit dee! van Nederland55 komt dit 
neer op 7 .144,325 kilogram koffie en 2.129,840 kilogram thee. Dat is niet de ge
hele omvang van de consumptie. Daar moet de particuliere consumptie ter grootte 
van 15,2% van de omzet van de handelaren worden bijgeteld. 

Per saldo werd in 1729-1730 in Maastricht 8.230 kilogram koffie en 2.454 kilo
gram thee geconsumeerd, indien tenminste de particuliere consumptie op dezelfde 
wijze was verdeeld over koffie en thee als de afzet van de handelaren , iets wat we 
niet weten. 

Alvorens de uitkomsten in een tabel samen te vatten, moet nog een laatste op
merking worden gemaakt. Zij betreft de jaren waarover gegevens beschikbaar zijn. 
Ongespecificeerde data over de totale opbrengsten van de ontvangsten van koffie
en theeaccijns van handelaren en particulieren zijn tussen 1730-1731 en 1761-
1762 bewaard uit 23 jaar; naar koffie en thee uitgesplitste grootboeken van de 
collecteurs zijn er tussen 1729-1730 en 1757-1758 uit twintig jaar; achttien keer 
vallen zij samen. In tabel I zal voor een vijftal jaren intrapolatie plaatsvinden waarbij 
om tot een verdeling tussen koffie en thee te geraken de gemiddelden van de vijf 
naast omliggende jaren als uitgangspunt dienen. 

Een verbruik van 8.230 kilogram koffie en 2.454 kilogram thee in 1729- 1730 
wijst uit dat in doorsnee per Maastrichts huishouden 3,3 kilogram koffie en een 
kilogram thee werd verbruikt. Omdat van eenzelfde hoeveelheid van elk van beide 
producten nu eenmaal tenminste drie a viermaal zoveel potten thee kunnen wor
den gezet dan koffie, mag worden vastgesteld dat het drinken van de beide dran-

54 J.C.G.M. Jansen, Jews and economic innovation in Southern Limburg 1690-1820, in: 
Studies on history of Dutch Jewry, vol. 5, 1988, pp. 85-87. 
55 (Roggieri , prefect van het departement van de Nedermaas), Yergelijkend overzicht 
van de oude maten van het departement Nedermaas met de nieuwe, Maastricht 1807, ad 
art. Maastricht: I Maastrichts pond= 467.66 gram. 
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ken in Maastricht aan het einde van de jaren twintig van de achttiende eeuw onge
veer even populair was . Dagelijks was er voor elke inwoner van de stad een kop 
koffie en een kop thee beschikbaar, wanneer men tenminste aanneemt <lat inclusief 

Tabel 1. Verbruik van koffie en thee in Maastricht 1729-1762. Absolute cijfers in 
kilogrammen en index op basis van 1735-1740 = JOO 

Jaar Absolute cijfers Index 

koffie thee koffie thee 

1729- I 730 [8.230] (2.454] 112 55 
1730-1731 7.433 2.658 101 59 
1731-1732 7.205 3.024 98 67 
1733-1734 7.625 4.185 104 93 
1734-1735 6.746 4.125 92 92 
1735-1736 7.561 4.688 103 104 
1736-1737 6.858 4.301 93 96 
1737-1738 [7.333] [4.652] 100 104 
1738-1739 7.513 4.722 102 105 
1739-1740 7.491 4.092 102 91 
1740-1741 7.406 4.429 IOI 99 
1741-1742 8.004 4.098 109 91 
1742-1743 8.210 4.258 112 95 
1743-1744 9.512 4.060 129 90 
J744-1745 10.950 4.092 149 91 
1745-1746 9.633 5.989 13J J33 
1746-1747 10.600 5.460 144 122 
1747-1748 (10.012) (4.703) (136) (J05) 
J748-J749 9.317 4.485 J27 100 
1751-1752 5.334 3.468 72 77 
1752-1753 (5.352) (3.550) (73) (79) 
1755-1756 (8.258) (4.597) (112) (102) 
1756-1757 (8.227) (4.490) (112) (JOO) 
1757-1758 7.937 4.508 108 JOO 
1761-1762 (10.255) (5.483) ( 141) (122) 

[] intrapolatie particuliere consumptie. 
() verdeling koffie - thee geschat. 

Bron: S.A.M., Archief lndiviese Raad 502-514. Manualen (?) van de collecteur 
van de koffie- en theeaccijns 1729/1730 tot 175711758 en 551-573: collecteursre-
kening van de accijnzen 1730/1731 en 176111762. 
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het cicersurrogaat voor het zetten van een pot koffie tien gram koffie en voor een 
pot thee drie gram thee werd gebruikt. 

Het is uitgesloten dat koffie en thee in 1730 typische elitedranken waren, zoals 
in de literatuur voor de eerste decennia van de achttiende eeuw gewoonlijk nog 
wordt verondersteld.56 Indien alleen de tien procent hoogste inkomenstrekkers de 
dranken hadden genuttigd, zouden die elk uur van de dag naar de koffie- of thee
pot moeten hebben gegrepen. Het is eveneens uitgesloten dat de koffiepot in 1730 
al de hele dag op de kachel stond te pruttelen, zoals laat in de negentiende eeuw en 
in de eerste decennia van de twintigste eeuw gebruik schijnt te zijn geweest. Kof
fie en thee zijn in de vroege achttiende eeuw dranken die door een aanzienlijk dee] 
van de bevolking incidenteel werden genoten naast andere dranken, zoals bier en 
jenever en niet als een alternatief, zoals is gesuggereerd.57 Voorzover het bier in de 
achttiende eeuw van de markt werd verdrongen was daarvan de stormachtige groei 
van de jenever- en brandewijnconsumptie de oorzaak, niet de betrekkelijk trage 
toename van het nuttigen van koffie en thee.58 

De juistheid van onze stelling dat koffie en thee omstreeks 1730 al door brede 
lagen van de bevolking werden gedronken - zij het niet door iedereen: beide dran
ken komen in de rekeningen van het bejaardenhuis de XII Apostelen tot 1795 niet 
voor59 

- wordt door het verloop van de consumptiecijfers onderstreept. De uitbrei
ding van het belastinggebied tot het cicersurrogaat in december 1730 had dadelijk 
een daling van het koffieverbruik met een tiental procenten tot gevolg. Het thee
verbruik nam daarentegen fors toe. Binnen een zestal jaren was het nagenoeg ver
dubbeld. Omstreeks 1735 dronk de Maastrichtenaar elke dag gemiddeld geen twee, 
maar drie koppen van de nieuwe dranken . Met het prijsverloop kan die ontwikke
ling geen verband houden. De daling van de groothandelsprijzen voor thee zet pas 
in 1736 in. In hetzelfde jaar nam ook de prijs van de koffie af. De daling van de 
koffieprijzen was bovendien veel forser dan die van de theeprijzen. Javakoffie 

56 Flandrin 1996, pp. 634-639; Mintz 1985, pp. 112-114; W. Minchinton, Pattern of de
mand 1750-1914, in: Fontana Economic History of Europe, C.M. Cipolla (ed.), vol. 3, 
London 1973, pp. 96 en 136; J.M. Boehler, Une societe rurale en milieu rhenan: la 
paysannerie de la plaine d'Alsace ( 1648-1789), Strassbourg 1995 , vol. 2, pp. 1.721-1.722; 
Bologne 1991, pp. 53 en 55; J. Sombart, Liebe, Luxus und Kapitalismus, Mi.inchen 1922, 
pp. 133-134; Braudel 1987, pp. 251-252; W.D. Smith 1992, pp. 263-265. 
57 Voskuil 1988, p. 78; De Vries en Van der Woude 1995, pp. 377-380. 
58 R. Philips, Over Limburgse brouwerijen en bierdrinkers, Ms. (verschijnt begin 1998), 
[pp. 3-4]; J.C.G.M. Jansen, Jenever in opmars 1650-1815, in: Campus Liber, Maastricht 
1982, p. 279. 
59 J.C.G.M. Jansen, Ouderenzorg in Maastricht: vijf eeuwen XII Apostelen, Maastricht 
1993, pp. 99-105. 
60 Posthumus 1943, pp. 181-182 en 189-190. 
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kostte op de Amsterdamse beurs tussen 1735 en 1739 33% minder dan tussen 
1730 en 1734. De thee werd in dezelfde jaren maar 12,5% goedkoper.60 

Evenmin kan het verloop van de prijzen worden aangevoerd als verklarings
grond voor de opmerkelijke stabilisatie van de drinkgewoonten tussen 1735 en 
1745. Van 1730-1731 tot 1740-1741 bewoog het verbruik van koffie zich steeds 
rond 7.350 kilogram per jaar. De afwijkingen zijn heel gering. De standaarddevia
tie bedraagt slechts 4%. Het nuttigen van thee bereikte zijn optimale populariteit 
pas in 1733-1734. Twaalf jaar Jang tot 1744-1745 bleef het verbruik rond 4 .500 
kilogram schommelen. De fluctuaties zijn iets groter dan bij het koffieverbruik, 
maar de standaarddeviatie is met 7% nog altijd laag. Hetzelfde geldt voor de ver
voersstromen en het distributienetwerk. Het aandeel van de particuliere ontvang
sten aan accijnzen fluctueert van 1730-1731 rond een achtste deel van de totale 
accijnsopbrengst met een afwijking van slechts 6%. 

De statistische toestand bij het koffie- en theeverbruik in het tweede kwart van 
de achttiende eeuw is te opmerkelijker omdat het verbruik van alcoholhoudende 
dranken terzelfder tijd fel in beweging was . De consumptie van jenever, die tussen 
1690 en 1720 in Maastricht had geschommeld rond 800 hectoliter tel quel61 en 
zich vanaf 1750 zou stabiliseren op een kleine 2.000 hectoliter telquel per jaar, 
bereikte in de jaren 1720-1739 met 5% toename per jaar zijn grootste groei ooit. 
De consumptie van wijn die zich van 1690-1710 net iets boven ti en liter per hoofd 
van de bevolking had bewogen en zich vanaf 1740-1770 een fractie onder dat 
niveau zou bevinden, bereikte in de dertiger jaren een piek van veertien liter per 
inwoner, het hoogste niveau ooit in Maastricht tijdens het Ancien Regime geme
ten. 62 

Kennelijk vond het gros van de bevolking van Maastricht van hoog tot laag dat 
een kopje koffie en een a twee kopjes thee per dag volstonden en gaf men in deze 
jaren de voorkeur aan de zorgen verdrijvende dranken boven drogerende midde
len, die de arbeidsmotivatie konden verhogen. Ook van een verschuiving van een 
voorkeur binnen de categorie drogerende dranken naar chocolade ten nadele van 
koffie en thee kan geen sprake zijn geweest. In 1751/1752 heeft het stadsbestuur 
geprobeerd ook de cacao onder de accijnsheffing te brengen. De opbrengst - een 
half procent van de koffie- en theeaccijns - dekte de kosten bij lange na niet. De 
accijnsheffing werd dadelijk weer gestaakt. Voor chocolade bestond kennelijk nog 
geen markt in Maastricht. 

De oorzaak van de stabilisatie van het verbruik van nieuwe dranken ligt niette
min elders. Her ender in Europa werd door overheden, wereldlijke en kerkelijke, 
gesteund door particulier initiatief gestreefd naar verbetering van de arbeidsmo-

61 Een liter tel quel is een liter brandewijn of jenever met een alcohol percentage van 50. 
62 Jansen 1982, p. 280. 
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raal. De sancties op bedelarij en werkschuw gedrag waren ongemeen streng. Ook 
in het Limburgse werden dergelijke personen bedreigd met langdurige opsluiting 
in verbeterhuizen die in katholieke streken naar Frans voorbeeld gewoonlijk Mai
son-Dieu of Godshuis werden genoemd. Eindelijk moest maar eens komaf warden 
gemaakt met nodeloze armoede.63 Daarvoor voorwaarden scheppen door energie
versterkende middelen als koffie en thee te nuttigen was een ding , de doelstelling 
ook werkelijk realiseren een heel ander. De lokale economische omstandigheden 
waren niet gunstig. Uitzonderlijk lage prijzen, forse kapitaalvlucht en een geringe 
omvang van de handelsbewegingen in deze jaren64 droegen veeleer bij tot een 
mentaliteit gekenmerkt door lethargie en verkwistingen. Hier en daar treft men in 
de stad Maastricht wel initiatieven om de laatste sporen van een zelfverzorgings
systeem uit te wissen en een zakelijker beleid in gang te zetten , veel succes had het 
allemaal niet. 65 

Ogenschijnlijk kwam er in 1741 een ommekeer. Het verbruik van koffie began 
weer te stijgen en bereikte in 1744-1745 en vervolgens in 1746-1747 en 1747-
1748 hoogtepunten met een afzet in Maastricht die 35-50% boven het niveau van 
het voorafgaande decennium lag. Het duurde maar even . De thee volgde merkelijk 
later en zakte veel sneller terug naar haar uitgangsniveau. Hier dienen incidenten 
ter verklaring te warden aangevoerd . De Oostenrijkse Successieoorlog die in 1740 
was uitgebroken dwong tot versterking van het garnizoen in Maastricht. De mili
tairen waren echte koffiedrinkers . In 1746-1747, toen een flink dee! van het leger 
buiten de stadspoorten was gelegerd, werd aan de "armee buiten" accijnsvrijdom 
verleend. Er gingen ruim 4.000 kilogram koffie en nauwelijks meer dan 300 kilo
gram thee naar toe. 

De terugval in de jaren na het sluiten van de Vrede van Aken was aanzienlijk en 
duurde lang. Tussen oktober 1751 en september 1753 werd in Maastricht een kwart 
minder koffie en thee gedronken dan in de jaren dertig gewoon was geweest. In
vloeden van prijsfluctuaties kunnen niet ter verklaring warden aangehaald. De 
groothandelsprijzen voor thee zijn tussen 1750 en 1754 lager dan ooit tevoren; die 
voor koffie bevinden zich op een zeer matig niveau .66 Wei valt te denken aan ver
anderingen in afzetmogelijkheden en smaken, zoals zich in deze jaren ook in de 
wijnhandel en bij de bierproductie hebben voorgedaan. De aanwezigheid in en 
rond de stad van oorlogvoerende legers en de kortstondige bezetting van Maas
tricht door Franse troepen in 1748 hadden het handelsverkeer ernstig belemmerd 
en genoopt tot wijziging van het inkoopbeleid. De lokale bevolking, gewoon Rijn
wijnen te drinken, had kennis gemaakt met bijzonder goede Franse alternatieven, 

63 J.C.G.M. Jansen, Het Godshuis in de 18de eeuwse samenleving, in: G.C.P. Linssen, 
ed., Thuis in het Godshuis, Roermond 1989, pp. 55-68. 
64 Jansen 1979, pp. I 08-109. 
65 Jansen 1993, pp. 56-57. 
66 Posthumus 1943, pp . 181-182 en 189-190. 
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zoals Loire- en Bordeauxwijnen , en dankzij de oorlogswinsten hoogwaardig bier 
en en beter vlees tot zich genomen. Na de oorlog verdween de voorkeur voor 
betere kwaliteiten voedsel en drank niet. Men wilde en kreeg bier <lat geheel uit 
gerstemout, zonder toevoeging van allerlei minderwaardige granen, was gebrou
wen, gaf de voorkeur aan wijnen van hoge kwaliteit boven de tafelwijnen uit het 
Rijnland en de Moezelstreek en begon ook ten behoeve van minder draagkrachti
gen het vlees bij de warme maaltijd te bereiden met roomboter in plaats van plant
aardige olien en dierlijke vetten.67 De koffie en thee geraakten even op de achter
grond, ook al omdat de handelaren vaak niet alert op de smaakveranderingen 
reageerden . 68 

De teruggang van het koffie- en theeverbruik duurde niet Jang. Midden jaren 
vijftig was de consumptie van koffie weer aangeland op het niveau van 1740-
1742. Het theeverbruik bewoog zich op een niveau dat een tiental procenten uit
ging boven dat van vijftien jaar daarvoor. Het was nagenoeg gelijk aan dat van de 
jaren 1735-1740. De welgestelden hebben vermoedelijk de weg terug gewezen . 
Het aandeel van de particuliere importen van koffie en thee in de totale opbreng
sten van de accijns <lat tijdens de oorlogsjaren was gedaald tot minder dan de helft 
van wat het eind jaren dertig, begin jaren veertig was geweest, nam tot 1755-1756 
weer niet onaanzienlijk toe om in de volgende jaren tot 1762 toe weer weg te 
zakken . 

Na het herstel van de koffie- en theeconsumptie in de jaren 1754-1756 volgde 
een vrij snelle verdere toename van de populariteit van de beide dranken. In 1761-
1762 was het hoofdelijk verbruik van koffie en thee samen op een niveau van 
tussen 3,5 en 4 koppen per <lag gekomen, bijna het dubbele van dat uit 1729-1730. 
De regionale economie was kort tevoren , omstreeks 1750, begonnen aan een op
gang die tenminste een generatie zou voortduren. De stedelijke Maastrichtse eco
nomie die in zeer sterke mate een verzorgend karakter had profiteerde er met enige 
vertraging van . Nog altijd werden koffie en thee in vrij beperkte mate genoten 
naast andere dranken. De voorkeur ging zoals omstreeks 1740 uit naar de thee, 
hoewel de koffie aan een inhaalslag was begonnen. Werd omstreeks 1740 twee
maal zoveel thee geschonken dan koffie, nu lag de verhouding op 2:3. 

Hoe het in de tweede helft van de achttiende eeuw verder is gegaan, onttrekt 
zich vrijwel aan onze waarneming. Een dertigtal jaren geleden konden nog aante
keningen worden gemaakt uit de grootboeken van de collecteur van de koffie- en 
thee-accijns over 1794-1795 en een dee] van 1795-1796. Deze documenten ko
men thans niet meer voor in de inventaris van het archief van de lndiviese Raad , 
zodat toetsing en aanvulling van de summiere aantekeningen onmogelijk is . In 

67 J.F.R. Philips , Familieperikelen van een M aastrichtse wijnhandelaar, in: Studies over 
de sociaal-economische geschiedenis van Limburg, XLI( l 996) , pp. 98-100; Janse n 1993, 

pp. 99 en 102. 
68 Philips 1996, p. 98. 
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1794-1795, op een moment dat de Franse revolutionaire legers de handelsbewe
gingen in de Zuidelijke Nederlanden ernstig verstoorden, werden in de stad Maas
tricht een kleine tien ton koffie en ruim vijf ton thee afgezet. De omvang van de 
consumptie en de verdeling tussen koffie en thee zijn bijna gelijk aan die van 
1762-1763. Dat is echter deels schijn. De voorziening van het platteland liet in 
1794-1795 zeer te wen sen over - thee was er zelfs niet te krijgen - terwijl het jaar 
daarna driekwart van de voorraden buiten de stad werd gedumpt. Nu niet meer valt 
na te gaan in hoeverre het voorraadbeheer daarbij een rol speelde, is zelfs geen 
vermoeden te formuleren . 

Het platteland maakt kennis met koffie en thee 

Terwijl de stedelijke consumptie van koffie en thee tussen 1729-1730 en 1762-
1763 slechts kleine veranderingen liet zien: een beperkte groei van het verbruik en 
lichte verschuivingen in de preferenties, was de koffie- en theeconsumptie ten plat
telande in deze jaren in voile beweging. Het verbruik van thee afkomstig van han
delaren uit Maastricht vertienvoudigde; dat van koffie steeg tot meer dan het vijf
tienvoudige. Het gaat hier overduidelijk om regionale handel. 86-93 % van de door 
Maastrichtse handelaren weer uit de stad gevoerde thee en 93-96% van de buiten 
Maastricht afgezette koffie kwam terecht bij wederverkopers en consumenten bin
nen een straal van 35 a 40 kilometer van de stad . Het was echter geenszins zo, dat 
de Maastrichtse handelaren daar een monopolie hadden. Hun afzetgebied vie] ten
minste voor een dee] samen met dat van het veel grotere Luik, het iets grotere 
Aken en de kleine steden Vise, Verviers, Sittard, Heinsberg, Tongeren, Hassell en 
Sint-Truiden . De stormachtige groei van de afzet van de Maastrichtse kooplieden 
op het omringende platteland kan -deels - hebben samengehangen met een groeiend 
marktaandeel . 

Het is even we) niet waarschijnlijk dat door te wijzen op veranderende marktaan
delen veel kan worden verklaard. Er waren immers ook interstedelijke leveranties . 
De leveranties aan particulieren en handelaren in de genoemde omliggende steden 
door Maastrichtse kooplieden is in detail bekend. Van leveranties in omgekeerde 
richting, die zeker ook zullen zijn voorgekomen, weten we helaas niets. In de jaren 
1729-1732 ging 36% van de uit Maastricht uitgevoerde thee naar de hiervoor ge
noemde steden . Tien jaar later, tussen 1739 en 1742, was dat nog 29% en na ver
loop van twintig jaar, tussen 1749 en 1752, 24%. In de laatste periode is zelfs het 
aantal transacties afgenomen ten opzichte van 1739-1742. Met de koffie was het 
niet anders. De leveranties aan omliggende steden daalde van 28% via 21 % naar 
19%, zij het hier niet absoluut. Al met al kunnen de kleine steden onmogelijk een 
alternatief voor leveranties aan het platteland hebben geboden, dat van groot be
lang was. 
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Er zijn nog andere redenen waarom wij ten aanzien van het leveren van koffie en 
thee aan het rand Maastricht gelegen platteland eerder aan complementaire ver
zorging uit de diverse omliggende steden moeten denken dan aan substitutie. Voor
eerst daalden de leveranties naar de aan de rand van het Maastrichtse verzorgings
gebied gelegen agglomeraties in het Rijnland voor koffie van 11 naar 4% en voor 
thee van 9 naar 5%. De dorpen en gehuchten rand Heinsberg en Aken waren ken
nelijk rand 1730 no gal eens gedwongen zich tot Maastrichtse handelaren te wen
den, maar konden zich geleidelijk verlaten op minder kosten in rekening brengen
de kooplieden in eigen omgeving. lets dergelijks deed zich ten zuid-oosten van 
Luik voor. De wederverkopers van koffie en thee in het daar gelegen, tot de Repu
bliek behorende dorp Olne lieten tussen 1729 en 1732 enkele keren per maand 
koffie of thee uit Maastricht komen . Twintigjaar later - Olne was nog altijd Staats 

Tabel 2. Levering van koffie en thee door Maastrichtse handelaren naar elders 
1729-1758 

Jaar Aandeel van doorvoer Index 
in totale omzet in % (1735-1740 = 100) 

koffie in kg. thee in kg. koffie thee koffie thee 

1729-1730 1.332 457 15.7 17.6 71 20 
1730-1731 1.156 666 15 .2 22.5 62 29 
1731-1732 1.271 976 17.3 27.7 68 43 
1733-1734 963 2.202 12.6 37.4 52 97 
1734-1735 820 2.097 12.2 36.8 44 92 
1735-1736 1.168 2.122 14.9 34.0 63 93 
1736-1737 2.026 2.420 25 .5 39.5 108 106 
1737-1738 1.895 2.131 22.8 34.4 101 94 
1738-1739 2.121 2.137 24.2 33.9 114 94 
1739-1740 2.127 2.565 24.7 41.9 114 113 
1740-1 741 3.533 2.605 35.4 40.3 189 115 
1741-1742 4.793 2.223 40.5 38.2 257 98 
1742-1743 5.263 2.372 41.8 40.1 282 104 
1743-1744 7.12 1 2.275 45.7 38.6 381 100 
1744-1745 9.010 2.270 47.6 37.9 482 100 
1745-1746 8.849 2.086 50.1 27.6 450 92 
1746-1747 12. 185 2.969 55.2 38.4 653 131 
1748-1749 11.826 2.804 57.6 40.0 633 123 
1751-1752 13.177 4.357 72.7 57.5 706 192 
1757-1758 20.282 4.922 73.3 54.0 1.086 216 

Bron: als tabel I. 
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- verschenen zij nog maar zelden op die markt. Hoogstwaarschijnlijk waren zij tot 
de conclusie gekomen dat zij goedkoper in de directe omgeving terecht konden. 

Het ziet er derhalve naar uit dat de cijfers die ons over de afnames van koffie en 
thee in de regio rond Maastricht ter beschikking staan eerder een onderschatting 
dan een overschatting van het verbruik ten plattelande geven. 

Omstreeks 1729-1730 was het drinken van koffie en thee op het platteland rond 
Maastricht nog nauwelijks verbreid. Met de uit Maastricht afkomstige thee en kof
fie konden slechts luttele procenten van de plattelandsbevolking zo nu en dan 
worden voorzien. De 1.332 kilogram koffie en 457 kilogram thee waren nauwe
lijks voldoende om 2.200 a 2.300 personen eenzelfde hoeveelheid van de beide 
dranken voor te zetten als de Maastrichtenaren per hoofd dat jaar dronken. Het 
genoemde aantal vertegenwoordigt slechts luttele procenten van de plattelandsbe
volking woonachtig in een straal van 35 kilometer rond Maastricht. Zelfs als alle 
bovengenoemde omliggende steden naar rato in de levering van het platteland met 
koffie en thee hebben bijgedragen was het consumptieniveau buiten de stad aan
merkelijk lager dan in Maastricht zelf. Het platteland ging na 1730 evenwel in 
hoog tempo kennis maken met de moderne dranken. Het eerst was de thee aan de 
beurt. Binnen vier jaar vervijfvoudigde de afzet van dit product. Het verbruik van 
koffie liep evenwel terug. In 1734-1735 werd ten plattelande tien maal zo vaak een 
kop uit Maastricht afkomstige thee gedronken als koffie. Het platteland leek op 
weg een zone van theedrinkers te worden. Daaraan kwam evenwel spoedig een 
einde. 

Terwijl het theeverbruik anderhalf decennium lang op eenzelfde niveau bleef met 
een debiet van ongeveer 2.250 kilogram per jaar (standaarddeviatie 7%) ging de 
afzet van koffie met sprongen omhoog. In 1736-1737 was de toename 70%, van 
174011741 tot 174411745 gemiddeld 35% per jaar, in 1746/1747 45% en in de 
jaren 1752/1753 tot 175711758 in doors nee I 0%, zodat de leveringen van koffie 
uit Maastricht naar het platteland in een generatie tijd tot het vijftienvoudige ste
gen. De sprongen voorwaarts in het theeverbruik deden zich, afgezien van de ster
ke groei tussen 1730 en 1734 met een toename van 80% per jaar, veel later voor. 
Alleen van 1746 op 1747 en tussen 1749 en 1752 is er sprake van een significante 
groei die niet door een terugval werd gevolgd. Na correctie voor leveringen aan de 
deels buiten de stad gelegerde militairen beloopt ze een 20% per jaar. De afzet van 
thee buiten de stad vertienvoudigde niettemin tussen 1729 en 1758. Een 50 a 70% 
van de bevolking in de wijde omgeving van de stad werd inmiddels bereikt. 

De opmerking van Schubert69 en Schneider70 dat het platteland pas omstreeks 
1750 koffie en thee dronk kan worden onderschreven evenals de stelling dat het 
platteland tenminste een generatie later dan de steden de nieuwe dranken ging 

69 Schubert 1996, p. 265. 
70 Schneider 1992, p. 302. 
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waarderen, al dient daar dadelijk aan te warden toegevoegd dat de aan de rand van 
het verzorgingsgebied van Maastricht gelegen steden en stadjes additioneel onge
veer evenveel moeten hebben geleverd als Maastricht, wil het plattelandsverbruik 
omstreeks 1760 het uitgangsniveau van de stad rand 1730 hebben bereikt. 

Van belang is ook dat de verschillen tussen de ene landstreek en de andere in 
West-Europa kennelijk even groat waren als in Midden-Europa.71 Terwijl de nieu
we dranken in het Maasdal tussen Sittard en Luik in het midden van de achttiende 
eeuw in opkomst waren, werd in de Elzas aan de Bovenrijn nog nauwelijks aan 
deze vorm van het nuttigen van dranken gedacht.72 Een dergelijk fenomeen werd 
ook in de oostelijke delen van Duitsland vastgesteld. Welgestelde boeren gaven 
eind achttiende eeuw in de Magdeburger Borde veel geld uit aan koffie, kleding en 
suiker, terwijl hun collegae in Pruisen zich nog geheel van zulke bestedingen ont
hielden. Of dit verschil te maken heeft met de wijze waarop de grondeigendom 
was georganiseerd , zoals Harnisch suggereerde, is twijfelachtig.73 In dit opzicht 
waren de verschillen tussen de beide Limburgen en de Elzas zeker minder groot74 

dan die tussen de Magdeburger Borde en de regio 's met Gutsherrschaft in Pruisen. 
Ter verklaring van de vertragingen die optraden in de verbreiding van het kof

fie- en theegebruik op het platteland in het Maasdal dient in ieder geval mede op 
andere factoren te warden gewezen . Op de allereerste plaats dient rekening te 
warden gehouden met de allerongelukkigste verkeerssituatie in de omgeving van 
Maastricht. De wegen waren er gering in aantal ; zij waren gedurende een groat 
dee! van het jaar onbegaanbaar. 75 Met de vaarweg die het gebied van noord naar 
zuid doorsneed, de Maas, was het nauwelijks beter gesteld: nu eens was de water
stand te laag, dan weer te hoog om geregeld verkeer mogelijk te maken. Behalve 
de Rijkspost, die Maastricht tussen 1725 en 1760 verbond met Maaseik, Tonge
ren, Luik, Herve, Aken en Sittard,76 waren er geen reguliere verbindingen. Hoewel 
de pakketten koffie en thee niet erg zwaar waren - thee gewoonlijk 1,4 kilogram 
en koffie 3,7 kilogram - verliep de distributie moeizaam. Vee] handelaren zetten 
slechts uiterst geringe hoeveelheden buiten de stad af die gemakkelijk konden 
warden meegegeven, ook met de post. Van 1729 tot 1740 beliep de gemiddelde 
doorvoer naar het platteland per handelaar welgeteld 29 kilogram thee en 30 kilo
gram koffie. Wat de thee betreft zou het nauwelijks verbeteren : het gemiddelde 

71 Boehler 1995, p. 1.722. 
72 Boehler 1995 , pp. 1.721 -1.722. 
73 H. Harnisch, Peasants and the markets, in : R.J . Evans and W.R. Lee, The German 
peasantry : conflict and community in rural society from the eighteenth to the twentieth 
centuries, New York 1986, p. 60. 
74 Boehler 1995 , pp. 503-542; J.C.G.M. Jansen, Heren en boeren in Limburg, in: 
S.S.E.G.L., XXVII(l982) , pp. 1-21. 
75 G.J.P.M. Carten, Alignements Droits - De ontwikkeling van het wegennet in het de
partement van de Nedermaas 1794-1814, in: S.S.£. G.L. , XX XII( 1987), pp. 1-3. 
76 J. Ickenroth, De Rijkspost in Limburg , Amstelveen 1995, pp. 41 en 51. 
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bleef ook in de jaren vijftig steken bij een schamele 39 kilogram per jaar. Alleen in 
1757-1758 werd een niveau van vijftig kilogram bereikt. De koffiehandel naar 
elders werd evenwel attractiever. Van een dertig kilo tussen 1737 en I 739 liep de 
afzet per handelaar naar buiten geleidelijk op tot 239 kilo in 1757-1758. 

Vee! handelaren vonden leveringen naar buiten oninteressant. Onder diegenen 
die aan deze afzetmogelijkheden aandacht besteedden, was er een aantal dat al
Ieen verkocht naar plaatsen die door de Rijkspost werden aangedaan. Slechts een 
enkeling getroostte zich meer moeite. Heel het bestudeerde tijdvak door waren er 
maar zes a zeven handelaren in koffie en evenveel in thee die meer dan driemaal 
de gemiddelde afzet buiten de stad haalden. Het is waarschijnlijk dat zij zelf voor
zieningen troffen om de waar bij hun klanten te krijgen. Personeel zullen zij er niet 
voor in dienst hebben genomen. De zestig a tachtig pakken thee en hooguit - en 
dat alleen nog in de laatste tien jaar - honderdvijftig a tweehonderd pakken koffie 
die in een jaar moesten worden afgeleverd rechtvaardigden geen hoge kosten. De 
scherpe fluctuaties in de omzetten die optraden wanneer een handelaar overleed 
en zijn weduwe het bedrijf overnam, doen vermoeden dat veelal het eigen paard 
werd ingespannen en een rondreis door de regio gemaakt. 

Minstens zo belangrijk als het transportprobleem waren naar het schijnt de wis
selende voorkeuren van de afnemers ten plattelande voor koffie of thee. Slechts 
een dee! van de handelaren verkocht beide producten. Het aantal distributeurs dat 
zowel koffie als thee naar buiten leverde is nog geringer. Ook de groep van zes a 
zeven handelaren die zich nadrukkelijk toelegde op de voorziening van de regio 
bood slechts ten dele zowel koffie als thee aan. Bij verandering in voorkeuren 
moest gewoonlijk door de afnemers een beroep worden gedaan op andere leveran
ciers. De cijfers wijzen uit dat in de jaren dertig op het pl atteland viermaal zo vaak 
thee werd gedronken als koffie. In de eerste helft van de jaren veertig begon de 
koffie aan een inhaalrace. In de jaren 1740-1744 daalde de voorkeur voor thee tot 
de factor twee. Vanaf 1744-1745 waren de verhoudingen ongeveer in evenwicht. 
Eind jaren vijftig manifesteerde zich een lichte voorkeur voor koffie. Indien de 
summiere gegevens over de jaren 1794-1795 en 1795 en 1796 niet al te zeer zijn 
vertekend door aanvoerproblemen, werden de plattelanders tussen 1760 en 1793 
pure koffiedrinkers. Van oktober 1794 tot maart 1796 werd 42 ton koffie vanuit 
Maastricht naar het platteland vervoerd tegen 1.120 kilogram thee. De afnemers 
buiten de stad dronken tienmaal vaker koffie dan thee. 

De tegenstelling in voorkeuren tussen stad en platteland, die hier aan de dag 
treedt, is elders nog nergens opgemerkt. Het gaat dan ook niet aan op basis van een 
documentatie over een regio, hoe gedetailleerd ook, te veronderstellen dat de boe
ren in de tweede helft van de achttiende eeuw koffiedrinkers werden, terwijl de 
ambachtslieden in de stad een lichte voorkeur voor thee, ontstaan direct na de 
introductie van de koffie- en theeaccijns, heel de achttiende eeuw door handhaaf
den. Wei staat vast dat accijnsvrijdom in het voordeel van de koffie werkte, al was 
het maar omdat de accijns op koffie per zetsel dubbel zo hoog was als op thee. 
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Tabel 3. Spreiding van de afnemers van koffie en thee ten plattelande in procen-
ten van het aantal transacties, naar regio *en naar agglomeratietype 1729-1752 

Jar en 

1729-1732 1739-1742 1749-1752 

A. Regio thee koffie thee koffie thee koffie 

Nederlands Limburg 31.4 37.3 41.9 42.8 39.1 37.7 
Belgisch Limburg 24.8 24.0 27.5 25.7 26.9 26.0 
Provincie Luik 21.2 19.9 18.3 21.4 20.2 26.2 
Rijnland 8.8 11.4 5.1 6.3 4.9 3.8 
Overig Nederland 3.6 1.8 1.4 0.2 1.0 1.2 
Overig Belgie 3.6 - 1.2 1.4 1.2 3.5 2.2 
Overig Duitsland 3.3 3.6 3.2 1.2 1.9 2.3 
Luxemburg, Frank-
rijk en Zwitserland 1.3 0.0 0.8 0.4 1.5 0.0 
Onbekend 2.1 0.6 0.5 0.8 0.9 0.6 
Binnen 35 kilometer 
van de stad 86.2 92.6 92.8 96.2 91.2 93.7 

B. Naar agglomeratietype 

Kloosters en kastelen 7.8 3.6 5.8 5.8 4.9 2.8 
Steden 36.2 27 .7 28.7 21.4 23.9 18.5 
Yerzorgingscentra 36.2 48.8 30.6 37.0 24.3 34.5 
Dorpen 15.0 14.5 26.1 27.0 33.6 32.3 
Gehuchten 2.3 4.8 6.2 7.9 10.7 11.4 

C. Agglomeratie en regio 

Dorpen en gehuchten in 29.2 24.1 47.0 44.8 58.9 52.1 
Ned.-Limburg 

Dorpen en gehuchten in 31.5 17.5 31.1 38.5 47.6 43.5 
Belg.-Limburg 

Dorpen en gehuchten in 27.7 24.2 17.3 24.5 35 .9 38.0 
de prov. Luik 

N per jaar 102 55 253 165 387 341 

* De regio's zijn afgebakend naar hun huidige grenzen . De politieke lappendeken 
in het Maasdal in de achttiende eeuw sluit iedere verwijzing naar toenmalige terri-

toriale grenzen uit. 
Bron: als tabel 1. 
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Voor de gespecialiseerde handel met zijn kleine afzetten werd het uiteengroeien 
van de voorkeuren voor koffie of thee in de stad en op het platteland een ernstig 
probleem. Het gros van de handelaren bezat niet voldoende spankracht om uiteen
lopende markten te bedienen . We zullen erop terugkomen. 

Eerst moet echter nog iets worden gezegd over de afnemers ten plattelande. Men 
dient ze in agrarische kringen te zoeken, zo kan gemakkelijk worden aangetoond. 
De spreiding van de afzet kan niet alleen naar regio, maar ook naar aard en om
vang van de ontvangende agglomeraties worden gedifferentieerd. 

De bijdrage van Maastricht aan de popularisering van koffie en thee ten platte
lande is duidelijk aan afstand gebonden, we preludeerden er al op. 92% van de 
doorvoer was op de regio gericht. De kleine aantallen leveringen naar Midden- en 
Zuid-Duitsland, Luxemburg, Zwitserland en Frankrijk hadden bijna zonder uit
zondering betrekking op pakketten thee en koffie die in Maastricht gelegerde mi
litairen naar hun verwanten zonden of meenamen naar hun geboortestreek. Het 
zuiden van het huidige Nederlands Limburg was in de jaren dertig wat gretiger, het 
gebied van de provincie Luik vertoonde in de jaren veertig iets meer dynamiek 
dan de rest. Belgisch Limburg bleef ter plaatse trappelen . De aanwezigheid van 
alternatieve aanvoercentra kan hierbij een beslissende rol hebben gespeeld. Maas
eik was heel de achttiende eeuw door in het Maasdal het distributiecentrum bij 
uitstek van de Rijkspost. 77 Verzending van daaruit was eenvoudiger en goedkoper 
dan vanuit Maastricht. Het aan de rand van het verzorgingsgebied Maastricht ge
legen deel van het Rijnland verloor gaandeweg iedere betekenis. Heinsberg en 
Gangelt die vanuit Maaseik goed bereikbaar waren en Aken namen er waarschijn
lijk geleidelijk de rol over van Maastricht als leverancier van koffie en thee . 

Dit had allerminst tot gevolg dat Maastricht minder naar het platteland leverde. 
De handelaren aldaar gingen zich in toenemende mate concentreren op voorzie
ning van kleine en zeer kleine agglomeraties: de dorpen en gehuchten. Verreweg 
het meest spectaculair was in dit opzicht de ontwikkeling in Nederlands Limburg, 
waar het aandeel van de dorpen en gehuchten in twintigjaar verdubbelde. In Bel
gisch Limburg was de toename slechts 50% en in het Luikerland niet meer dan 
30%. Aangenomen mag worden dat beide laatstgenoemde regio 's profiteerden van 
het feit dat zij voor hun voorziening niet geheel op Maastricht waren aangewezen. 
Geleidelijk zal er een groter dee] van de benodigde koffie en thee via dichterbij 
gelegen en beter bereikbare steden naar de kleine kernen zijn vervoerd. 

De spectaculaire stijging van de afzet van koffie en thee in dorpen en gehuchten 
biedt in combinatie met de wetenschap dat de afname van koffie en thee door 
welgestelden zoals de bewoners van kastelen en kloosters van geringe en steeds 
verder afnemend belang was (tabel III B regel l) duidelijkheid over de sociale 
groepen die de nieuwe dranken wisten te waarderen. Anders dan in de literatuur 
vaak wordt vermeld , speelde de elite daarbij geen rol. Terwijl aanvankelijk de 

77 lckenroth 1995, pp. 41 en 51. 
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kleine steden en de verzorgingscentra in de regio de belangrijkste afnemers waren, 
werden in het tweede kwart van de achttiende eeuw de koffie en de thee meer en 
meer rechtstreeks naar de consument in kleine agglomeraties gebracht. In zulke 
plaatsen woonden boeren die gaandeweg naast hun agrarische activiteiten ook enige 
ambachtelijke werkzaamheden gingen verrichten. Er was op zulke bedrijven veel 
te doen . Het was zaak <lat de boer-ambachtsman de activiteiten op zijn bedrijf 
secuur organiseerde en er zorg voor droeg <lat alle meewerkenden hun taak fit en 
monter ter hand namen. Anders dan wijn, bier en jenever hadden koffie en thee 
geen verdovende uitwerking, maar een drogerende: een slaapdronken gebruiker 
werd er fris en attent van. Hij verdrong met die dranken allerminst zijn zorgen en 
onlustgevoelens, maar werd wel gemotiveerd 's ochtends een goede start te ma
ken. Terwijl het huisuurwerk in deze jaren opgang maakt op het platteland om met 
zijn luide bel de arbeidskrachten te wekken,7x gingen koffie en thee in de zich 
ontwikkelende kleinschalige economie met meerdere soorten activiteiten een rol 
spelen als stimulatoren van arbeidsmotivatie. Ook boden die de thuiswerker meer 
gelegenheid de door de afnemers verlangde constante kwaliteit te leveren . Niet 
zonder reden beschreven auteurs rond 1770 de koffie en thee als een ochtend
dronk . 79 

Dit aspect verklaart waarom zowel in de steden als op het platteland werd ge
streefd naar het bedienen van een breed veld afnemers, die elk maar twee, hooguit 
drie koppen thee of koffie per <lag dronken. Het verklaart ook, waarom geen dui
delijke voorkeur voor een van beide dranken tot stand kwam: het effect van het 
drinken van koffie en thee was hetzelfde. Wie een hoge arbeidsprestatie diende te 
leveren lette vooral op prijzen en transportkosten , niet op persoonlijke voorkeur. 

In het begin van de jaren dertig koos het platteland voor de thee. De prij sverhou
dingen op de Amsterdamse markt hadden zich in de voorgaande jaren ten gunste 
van de thee gekeerd. Tussen 1728 en 1734 was de prijs van Boei-thee in doorsnee 
186% van die van Java-koffie. Dus kon de boer-ondernemer ten plattelande zijn 
huispersoneel voor hetzelfde geld twee keer zoveel thee laten drinken dan koffie. 
Vanaf 1736 veranderde de prijsverhouding enigermate ten gunste van de koffie . 
Tot omstreeks 1744 kostte een pond koffie in Amsterdam merkelijk minder dan de 
helft van een pond thee. Onmiddellijk begon de consumptie van koffie toe te ne
men, overigens zonder dat het drinken van thee afnam. Vanaf 1745 was de groot
handelsprijs van thee weer ten minste even gunstig als in het begin van de jaren 
dertig.xo Door de sterke groei van de omzetten waren de transactiekosten als ge
volg van schaalvoordelen evenwel intussen merkelijk gedaald: een afwachtende 
houding volstond. Welke fluctuaties zich verder ook voordeden in de groothan-

78 R. Mestrom, Uurwerken en uurwerkmakers in Limburg 1367-1850, Leeuwarden 1997. 
79 Minchinton 1973 , p. 103 . 
80 Posthumus 1943 , pp. 181-182 en 189-190. 
81 Jansen 1979, p. 108. 
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delsprijs, de detailhandelsprijzen namen voor beide producten gestaag af. Zonder 
extra kosten kon meer koffie en thee worden gedronken. Tot 1758 groeide het 
verbruik met omstreeks 6%, voorshands voor beide producten. Voorkeuren speel
den pas later een rol. 

Tussen 1730 en 1760 was, zo mag worden geconcludeerd, de snelle groei van 
het debiet van koffie en thee noch in de stad, noch op het platteland een uiting van 
welvaart. Veeleer gaat het om een bewuste keuze voor een efficiente organisatie 
van het arbeidsproces. Bijzondere voorkeuren traden niet aan de dag. Verreweg 
het belangrijkste probleem was hoe de massa kleine afnemers kon worden bereikt. 
De organisatie van de detailhandel legde bij het tot ontplooiing brengen van zich 
wijzigend consumentengedrag groot gewicht in de schaal. Het is een vraagstuk 
waaraan nog nooit enige aandacht is besteed. Wij zullen ons vanwege het ontbre
ken van vergelijkingsmogelijkheden moeten beperken tot het schetsen van enkele 
contouren. 

De handel in koffie en thee 

Hiervoor is betoogd dat de Maastrichtse detailhandel in koffie en thee zich hoogst
waarschijnlijk tenminste van 1725 af via West-Nederland van waar voorzag. Die 
veronderstelling vindt enige bevestiging in de bronnen. Het contact met de haven
steden kwam evenwel vaak niet zonder intermediair tot stand. In de fiscale jaren 
1729-1730 en l 730-1731 werd in de collecteursrekening ook de naam en functie 
van een relatie buiten de stad vermeld. In die jaren werden vanuit Maastricht drie 
partijen teruggestuurd naar leveranciers. Twee gingen terug naar een groothande
laar in Den Bosch, een naar een handelaar in "Holland". 

Het is mogelijk dat soms gezamenlijk werd ingekocht. Een paar detailhande
laren betrokken hun koopwaar geregeld bij een collega in de stad. Meestal vond 
de doorlevering plaats in de vorm van collegiale hulp: iemand kwam een paar 
pond tekort en haalde die bij een collega. Geregelde leveringen aan detaillisten 
kwamen slechts voor als het ging om de bevoorrading van wederverkopers in 
omliggende stadjes en verzorgingscentra. Ook dan is evenwel geen sprake van 
grossierderij. De detaillist op het platteland nam slechts kleine hoeveelheden, een 
a drie kilogram tegelijk, af. Hij plaatste zijn orders we! met enige regelmaat. De 
Maastrichtse handelaren in koffie en thee tussen 1729 en 1758 kunnen slechts als 
detailhandelaren worden aangemerkt. 

Het aantal koffie- en theehandelaren was groot, hun omzet gering. Het ging om 
het verkennen van nieuwe markten, velen hoopten er een toekomst te vinden. 

Zo'n 2 a 3% van de Maastrichtse gezinshoofden waagde een kans. Lang niet 
allemaal gingen de waaghalzen zowel koffi e als thee verkopen. Het aantal thee
handelaren is heel de onderzochte periode door groter dan het aantal koffiehande
laren. Een nadere analyse leert dat het verschil sterk marktgebonden is. 
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Ta be I 4 . Gemiddeld aantal handelaren in kojfie of thee en hun omzet. Vijfjaarlijk
se gemiddelden 

Jar en Aantal Gemiddelde A an ta I Gemiddelde 
koffiehandelaren omzet in kg. theehandelaren omzet in kg. 

1729-1 734 47 349 65 124 
1735-1739 51 338 62 215 
1740-1744 59 465 65 212 
1745-1749 71 598 80 190 
1750-1759 81 599 86 202 

Bron: als tabel I. 

In de jaren 1729-1734 groeide de afzet van thee veel sneller dan die van koffie . 
Het was niet alleen aantrekkelijk te proberen op het snelst groeiend marktsegment 
binnen te dringen , het vergde ook minder bedrijfskapitaal. Voor het bereiken van 
een gemiddelde omzet in thee was een handelaar 36% minder kwijt voor de in
koop dan wanneer hij koffie nam. 85% van het verschil tussen het aantal theehan
delaren en het getal koffiehandelaren is te herleiden tot de groep waaghalzen, de 
Ii eden met een jaaromzet van minder dan twintig kilogram thee of vijftig kilogram 
koffie. 

In de tweede helft van de jaren dertig waren de omzetten zeer stabiel. De kosten
verhoudingen waren precies de omgekeerde van die uit de voorafgaande vijf ja
ren. Een gokje wagen was niet aantrekkelijk . Maar op thee was nog altijd bedui
dend meer te verdienen dan op koffie. Het getal handelaren in thee in de categorie 
met de hoogste omzet, meer dan tweehonderd kilogram per jaar, was zoveel hoger 
dan het aantal grote koffiehandelaren dat daaruit het verschil tussen het aantal 
thee- en koffiehandelaren voor 70% kan worden verklaard. 

Zodra de kosten in evenwicht waren - en dat was tussen 1740 en 1744 het geval 
- werd het beeld uiterst grillig omdat de markt nog altijd weinig expansie vertoon
de. In alle grootteklassen treft men een of twee theehandelaren meer aan dan kof
fiehandelaren . De combinatie van handel in diverse dranken, levensmiddelen en 
genotmiddelen met de handel in koffie en thee kon onafhankelijk van de omvang 
van de omzet dank zij lage transactiekosten winstgevend zijn. 

Na 1745 tot het einde van de bestudeerde periode toe, treft men het overwicht 
van theehandelaren aan in de op een na laagste categorie met een omzet tussen 
vijftig en honderd kilogram . In een zeer dynamische markt moest de handelaar om 
zeker te zijn van winst geregeld present zijn . Alleen met een investering van hon
derd a tweehonderdvijftig gulden was het verantwoord de gok te wagen. 

Klaarblijkelijk werd door de koffie- en theehandelaren uit de tweede kwart van 
de achttiende eeuw een zeer dynamisch beleid gevoerd. De marktkansen werden 
op de voet gevolgd. Dat had logischerwijze tot consequentie dat het wereldje van 
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koffie- en theehandelaren zeer open was. Naarmate in de dranken- en genotmidde
lensector de transactiekosten en de middelen benodigd voor voorraadfinanciering 
lager waren, waagden meer personen hun kans , om zich ijlings terug te trekken 
wanneer de uitkomsten te wensen overlieten. Terwijl gemiddeld in een en hetzelf
de jaar tussen 1729 en 1758 slechts 59,5 personen in de koffiehandel en 73,5 in de 
theehandel actief waren, beloopt het totaal aantal individuen dat zich gedurende 
deze drie decennia met koffie- en theehandel inliet respectievelijk 180 en 214. 
Men stapte even vlot uit als men zich op deze sectoren had toegelegd. Een verge
lijking met de tabakshandel maakt duidelijk dat zulks niets van doen had met het 
innovatieve karakter van de koffie- en theehandel. De tabak was al sedert het vier
de decennium van de zeventiende eeuw aan accijns onderworpen. De tabakshan
del kende dus een lange traditie, maar de samenstelling van de groep detaillisten 
was er tussen 1730 en 1760 even instabiel als die van koffie en thee, die pas bijna 
een eeuw later onder de accijnsheffing werden gebracht. De oorzaak ligt in de 
groeipotentie van de omzet, de basis van elke detailhandelszaak. Die verdubbelde 
voor wat de tabak betreft tussen 1725 en 1745 ruimschoots, 81 terwijl voor koffie 
en thee tussen 1730 en 1760 een verdrievoudiging respectievelijk een verviervou
diging van de totale omzet werd gemeten. In alle gevallen gaat het om jaarlijkse 
groeiquoten van 4% of meer, het tienvoudige van de netto groei van de regionale 
economie in die tijd. 

De gemiddelde levensduur van een handel in koffie, thee of tabak - tabak werd 
slechts zelden verhandeld door personen die in koffie of thee deden - liep niet ver 
uiteen. Men hield het respectievelijk 8,2, 9,2 en 7,6 jaar vol. Slechts 15% (tabak) 
a 20% (koffie en thee) van de detailhandelszaken bleef in stand gedurende meer 
dan de helft van de hier in beschouwing genomen dertigjarige periode. Deze be
drijven bestonden voor wat de koffie aangaat in doorsnee 20,8 jaar, wat de tabak 

Tabel 5. Levensduur van bedrijven handelend in koffie, thee en tabak te Maas
tricht tussen 1729 en 1762 in procenten 

Levensduur Koffie ( 1729-1758) Thee ( 1729-1758) Tabak ( 1729-1762) 

< l jaar 28.3 20. l 20.6 
2 - 5 jaar 17.8 18.7 34.4 
6 - 10 jaar 23.3 27.6 15.0 
11 - 20 jaar 22.7 22.0 21.1 
> 20 jaar 7.8 11.7 8.9 
N= 180 214 180 

Bron: als tabel 1. 

82 J.L. van Zanden, Jnkomen en inkomensverdeling in de Bataafse tijd; de schattingen 
van tijdgenoten. Discussienota uit 1991 , p. 8; cfr. J.C.G.M. Jansen , Landbouw rond Oirs-
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betreft 21,9 jaar en voor de thee 22,6 jaar. Het zijn geringe verschillen, waaraan 
geen gevolgtrekkingen mogen worden verbonden . 

De koffie- en theehandelaren waren niet alleen in het geheel niet bedacht op 
continu'i'teit van de bedrijfsvoering, zij hadden voor het overgrote dee] ook een 
minuscule omzet. Driekwart verkocht per week nog geen twee kilogram thee of 
vijf kilogram koffie. 

Tabet 6. Jaaromzetten van koffie- en theehandelaren naar grootteklassen 1730-
1758 in procenten 

Peri ode Thee-omzetten in kg. Koffie-omzetten in kg. 

<20 20-99 100-199 >200 <50 50-249 250-499 >500 

1730-1735 46 34 10 IO 37 46 9 8 
1736-1740 31 36 14 19 39 41 10 10 
1741-1745 24 43 21 12 23 45 18 14 
1746-1758 24 49 14 13 26 45 16 13 

Bron: als tabel I. 

In de jaren dertig van de achttiende eeuw was het aantal bedrijven met slechts 
incidentele verkopen - nog geen pak thee van drie pond en/of een pak koffie van 
acht pond per maand - heel groot. Zowel bij de koffie- als bij de theehandel gaat 
het om zo'n 40% van de detaillisten. Na 1740 werd deze groep duidelijk kleiner. 
Zij vertegenwoordigde nog maar een kwart van de marktpartijen. De voorraadsta
ten die door de belastinggaarder keurig werden bijgehouden geven aan dat in deze 
kring de voorraad gewoonlijk minder dan de helft van de jaaromzet bedroeg. 

Indien wij ervan uitgaan dat als gevolg van groothandelsopslagen en transport
kosten de inkoopprijs voor een Maastrichtse koffie- en theehandelaar het dubbele 
bedroeg van de beursprijs in Amsterdam dan was in 1730 ongeveer 160 Hollandse 
gulden nodig aan liquide bedrijfskapitaal om de voorraden te kunnen financieren, 
een bedrag dat tussen 1752 en 1758 was gedaald tot iets minder dan honderd 
gulden. Het lijkt een bijzonder laag bedrag, maar daarin moet men zich niet ver
gissen. Van Zanden schatte het hoofdelijk inkomen in Zuid-Limburg in 1806 op 
110 gulden van gelijke munt als hierboven vermeld. Bij een groei van het hoofde
lijk inkomen van 0,25% per jaar tussen 1750 en 1800, een voor de regio gunstige 
periode, beliep het inkomen per hoofd van de bevolking rond 1750 niet meer dan 
een negentig gulden Hollands. 82 De ondernemer die een gokje wilde wagen op de 

beek omstreeks 1800, in: S.S.E.G.L. , XXXVIT(l992), p. 30; Jansen 1979, pp. 131-132. 
83 Schneider 1992, pp. 288-289. 
84 Jansen 1988, pp. 85-87. 
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koffie- en theemarkt moest derhalve 25 a 40% van het gemiddeld gezinsinkomen 
in zijn bedrijfje steken. Bij een kans op mislukking van een op vier a een op vijf, 
zoals in tabel V aangegeven, toch nog een risico dat ernstig nadenken vergde. 

Geleidelijk schrok men ervoor terug. Het percentage incidentele handelaren liep 
snel terug, wat de thee betrof daalde het met de helft, bij de koffie met een derde. 
De kleine handelaren met een omzet van 20-99 kilogram thee en/of 50-249 kilo
gram koffie per jaar, dat wil zeggen in het beste geval een pak thee en een pak 
koffie per week, namen in de theehandel de plaats in van de incidentele hande
laren. Bij de koffiehandelaren wist deze groep zijn positie niet te versterken. Tot 
1740 was de stagnerende koffieafzet hiervan zonder twijfel de oorzaak. Na 1740 
namen de verkopen voornamelijk toe als gevolg van snel groeiende afzetten bui
ten de stad. Op die markt konden de kleine detailhandelaren moeilijk penetreren 
vanwege hoge transactiekosten. Zowel de incidente le als de kleine handelaren -
tezamen steeds 70 a 80% van de detail listen omvattend - oefenden de koffie- en 
theehandel slechts als nevenactiviteit uit, waaraan niet al te veel aandacht werd 
besteed, een inspanning ook die gewoonlijk maar korte tijd werd volgehouden . 

De groepen middelgrote en grote handelaren met omzetten van tussen I 00-199 
respectievelijk meer dan 200 kilogram thee en 200-499 respectievelijk meer dan 
500 kilogram koffie waren en bleven klein. In procenten namen ze toe van een 
twintigtal rond 1730 tot omstreeks dertig rond 1760, in aantallen personen van 
tien tot twintig. Het opmerkelijke aan deze groep detaillisten is, dat blijkens de 
uitkomsten vermeld in tabel V slechts een derde dee] ervan erin slaagde het bedrijf 
I anger dan twintigjaar voort te zetten. Hier wreekt zich het gebrekkige distributie
systeem uit de achttiende eeuw en de primitieve bedrijfsorganisatie. Juist hij die 
op grote schaal zaken deed werd hevig geplaagd door de gevolgen van een heel 
schamele infrastructuur: hij moest zich voor het contact met zijn klanten buiten de 
stad grote fysieke inspanningen gestroosten die niet al te Jang waren volte houden. 
De eenmanszaak, die hij dreef, kwam onmiddellijk in de problemen wanneer de 
eigenaar-uitbater het kalmer aan moest gaan doen. Nog erger was het, wanneer hij 
overleed: zijn weduwe zag - een enkele uitzondering daargelaten -de bedrijfsom
zet binnen een paar jaar verschrompelen. Een tweede of derde generatie die een 
koffie- en theehandel met succes voortzette werd in de documenten nauwelijks 
aangetroffen. Heel de eerste zes decennia van de achttiende eeuw door had de 
handel grote moeite te voldoen aan de snel stijgende vraag. Gering aanbod en een 
gebrekkig distributiesysteem werkten remmend op tendenzen tot wijziging van 
consumptief gedrag. Als er bij de klanten al voorkeuren aan de dag traden, bleek 
het niet eenvoudig ze te implementeren. Hoe men het wendt of keert, de gebrekki
ge infrastructuur, de simpele organisatie van de handel, het grote aandeel erin van 
kleine speculanten en de onmogelijkheid bedrijfscontinu"iteit te bereiken, droegen 
bij aan de trage uitbouw van het verbruik van koffie en thee, aan de achterstand 
van het platteland ten opzichte van de stad en aan de trage verschuivingen in pre
ferenties. 
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Conclusie 

De literatuur klaagt terecht over de gebrekkige kennis van de opmars van koffie en 
thee in de achttiende eeuw tot veel gevraagde en in brede kring gewaardeerde 
dranken. 83 Menig auteur liet zich misleiden door de spaarzame vermeldingen van 
het drinken van koffie en thee in notariele akten en literaire geschriften. Zulke 
mededelingen hadden gewoonlijk betrekking op de elite, die zelfs v66r de periode 
waarover wij accijnsrekeningen terugvonden niet op de voorgrond trad . De ver
meldingen van verkopen van koffie en thee in Zuid-Limburg uit de jaren 1700-
1730 hadden steeds betrekking op de ambulante handel van Joden. Hun contacten 
met de elite beperkte zich tot het verlenen van kredieten en de ravitaillering van 
het leger. 84 Hun ambulante handel was gericht op de plattelandsbevolking . 

De langzaam groeiende belangstelling voor koffie en thee dient te worden ge
plaatst in een diepgaande verandering van consumptief gedrag die in en rond Maas
tricht ten laatste rond 1640 inzette. Zij past in het patroon gevormd door de op
komst van tabak, jenever, suiker, het drinken van bier gebrouwen uit I outer gerst in 
plaats van uit de restanten van allerlei granen en peulvruchten, de vervanging van 
plantaardige olien en dierlijke vetten bij de bereiding van de maaltijden door boter 
en de verdringing van het varkensvlees door hamels- en rundvlees die her ender 
aan het daglicht kwamen. 85 

Functioneel werd het drinken van koffie en thee nadat in brede kring duidelijk 
was geworden dat deze dranken een drogerende werking hadden en de slaapdron
ken arbeidskrachten in staat stelden fris en monter met de dagelijkse arbeid te 
beginnen. Het was bijzonder nuttig de dag met een kop thee of koffie te beginnen . 
In Maastricht was het - naar het schijnt - omstreeks 1725 zover. Het platteland 
volgde een a twee decennia later in het kader van de om zich heen grijpende pluri
activite. Naarmate de combinatie van agrarische en ambachtelijke activiteiten in 
omvang toenam en frequenter wordt aangetroffen, bereikten de dranken de kleine
re agglomeraties, tot de gehuchten toe. 

Het tempo waarin het genot van koffie en thee zich verbreidde werd vertraagd 
door de talrijke distributieproblemen die zich voordeden. Het leek aantrekkelijk 
zich op deze groeimarkt te storten, maar degene die erin slaagde de niet geringe 
financieringsproblemen meester te worden, zag zich geconfronteerd met veel moei
lijkheden bij het leggen van contacten met zijn afnemers en hun bevoorrading. De 
levensduur van het gros van de de koffie- en theehandels was kort; de omzet van 
de meesten gering. 

85 J.C.G.M. Jansen, Voedings- en drinkgewoonten van lagere sociale strata in verande
ring ( /6e- /8e eeuw), Ms. 
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Voorkeur voor koffie of thee trad voorshands niet aan de dag. Er werd voor het 
ene of het andere product gekozen afhankelijk van kostenvoordelen. Die konden 
zich voordoen als uitvloeisel van fiscale maatregelen, de prijsontwikkeling op de 
wereldmarkt of wijzigingen in de omvang van de transactiekosten. De achttiende 
eeuwse koffie- en theemarkt vertoont heel specifieke kenmerken. Zij onderscheidt 
zich diepgaand van die in de zeventiende en die in negentiende en vroege twintig
ste eeuw. 



III 

Infrastructurele vernieuwing en de levensstandaard 
in Drenthe, 1821-1904 

Een regionale toetsing van de moderniseringsparadox 

PETER GROOTE & VINCENT TASSENAAR* 

Inleiding 

Effecten van infrastructurele vernieuwing op de productie 
Het effect van de aanleg van transportinfrastructuur op de economie is regelmatig 

onderwerp van onderzoek. Het begrip 'economie' wordt in dergelijke analyses 
meestal ge"ldentificeerd met ' productie.' De theoretische en empirische effecten 
van infrastructurele vernieuwing op het productieniveau of op de productiviteit 
figureren prominent in de literatuur. 1 Het uitgangspunt is - niet verrassend voor 
wie het hedendaagse infrastructuurbeleid kent - dat aanleg van transport
infrastructuur (haast automatisch) een positief effect heeft op het productiemilieu. 

Binnen de economische geschiedenis is Rostow de bekendste vertegenwoordiger 

* Respectievelijk Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen Rijksuniversiteit Groningen en 
NWO/Faculteit Economische Wetenschappen Rijksuniversiteit Groningen. Wij danken 
Richard Paping voor vruchtbaar commentaar en het beschikbaar stellen van datamateriaa l. 
Yerder de deelnemers aan het colloquium 'economische en sociale geschiedenis RUG', 
met name Ben Gales en JW Drukker en twee anonieme referenten. Dit onderzoek werd 
gesteund door de Stichting voor Economische, Sociaal-culturele en Ruimtelijke weten
schappen (ESR), welke dee! uitmaakt van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschap
pelijk Onderzoek. 
I Zie voor een overzicht een willekeurig economisch-geografisch of vervoerseconomisch 

handboek , zoals A. Leyshon, 'Annihilating space? The speed-up of communications ', in 
J. Allen & C. Hamnett (eds), A shrinking world? Global unevenness and inequality, (Ox
ford 1995) 11 -46 of P. Dicken & P. E. Lloyd, Location in space; theoretical perspectives in 
economic geography, (London 1990). 
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van deze 'na Veve' stroming.2 Als een van de basisvoorwaarden voor het opstarten 
van het proces van moderne economische groei ('preconditions for take-off) noemt 
Rostow een voldoende aanwezigheid van 'social overhead capital', met name trans
portverbindingen. Wei is deze ' naleve ' gedachtengang in de loop der tijd bijge
steld. Hirschman wees bijvoorbeeld op de mogelijkheid te moderniseren via een 
tekort aan social overhead capital in plaats van via een overschot.3 

Fogel wees op het gebrek aan empirische onderbouwing voor de tot dan toe 
algemeen aanvaarde these dat de aanleg van spoorwegen een essentiele basis
voorwaarde voor de Amerikaanse economische ontwikkeling zou zijn geweest. 4 

In een 'counter-factual' analyse meende Fogel aan te tonen dat de Amerikaanse 
economie nauwelijks achtergebleven zou zijn wanneer er geen spoorwegen, maar 
vervangende transportmogelijkheden geweest zouden zijn. Fishlow kwam in een 
minder speculatief onderzoek in grate lijnen tot dezelfde conclusie als Fogel.5 De 
these dat transportmogelijkheden - al dan niet in de vorm van spoorwegen - een 
essentiele rol speelden in het moderniseringsproces bleef centraal staan. Fremd
ling heeft bijvoorbeeld gewezen op de leidende rol van spoorwegen voor de Duit
se industrialisatie.6 Voor Nederland hebben Groote en Jacobs, Groote & Sturm 

recent het belang van investeringen in infrastructuur voor de macro-economische 
groei aangetoond.7 

Niet alleen op macro-niveau - een land als geheel - , maar ook op regionaal ni
veau is onderzoek verricht naar de relatie tussen infrastructurele vernieuwing en 
economische modernisering. Op regionaal niveau staat meestal het begrip 'markt
integratie' centraal.x Voor consumenten in een bepaalde regio betekende integra-

2 W.W. Rostow, 'Some general reflections on capital formation and economic growth' , 
in Capital formation and economic growth, a conference of the Universit ies-National 
Bureau for Economic Research, (Princeton 1955) 635-651; W.W. Rostow, The stages of 
economic growth, a non-communist manifesto, (Cambridge 1960). 
3 A.O. Hirschman, The strategy of economic development, (New Haven 1958). 
4 R.W. Fogel, Railroads and American economic growth, essays in econometric history, 
(Baltimore I 964 ). 
5 A. Fishlow, American railroads and the transformation of the ante-helium economy, 
(Harvard 1965). 
6 Rainer Fremdling, 'De rol van spoorwegen en de Duitse industrialisatie tijdens de I 9e 
eeuw', Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek, 54 (1991 ) 22-49. 
7 Peter Groote, Kapitaalvorming in Infrastructuur in Nederland 1800-1913 , (Capelle 
aan den IJssel 1995). Peter Groote, Infrastructure and Dutch Economic Development, A 
New Long Run Data Set for The Netherlands 1800-1913, (Utrecht/Groningen I 996), (Ne
derlandse Geografische Studies 211 ). Jan Jacobs, Peter Groote en Jan-Egbert Sturm, 'Wa
ren infrastructuur investeringen productief in Nederland ( 1850-1913)?', NEHA-Jaarboek 
voor Economische, Bedrijfs- en Techniekgeschiedenis 59 ( 1996). 
8 M. Clement, Transport en economische ontwikkeling, analyse van de modernisering 
van het transportsysteem in de provincie Groningen (1800-1914), (Groningen, 1994). 
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tie in een grotere markt dat geprofiteerd kon worden van schaalvoordelen en spe
cialisatie in andere regio's . Goederen die elders goedkoper werden geproduceerd, 
kwamen voor een lagere prijs op de markt. Sterker nog: bij de bevolking ontstond 
vraag naar producten die voorheen in het gebied vrijwel onbekend waren. 

Het bovenstaande betekende een grotere keuzevrijheid voor consumenten, maar 
tevens een toegenomen concurrentie voor de lokale ambachtslieden en landbou
wers . Daarmee is meteen aangegeven dat marktintegratie niet alleen positieve, 
maar ook negatieve effecten kan hebben op de regionale economie. Een deel van 
de ' natuurlijke' protectie van de eigen economie tegenover buitenregionale con
currentie valt weg wanneer de 'friction of distance', de moeite die gedaan moet 
worden om afstand te overbruggen, kleiner wordt. Door de Zweedse econoom 
Gunnar Myrdal zijn deze negatieve regionale effecten aangeduid met de term 
backwash effects. 9 Deze worden door hem geplaatst tegenover de positieve spread 
effects, waarbij de periferie mee profiteert van verdere economische ontwikkeling 
in het kerngebied. Cronon schetst voor Chicago een fraai beeld van de wijze waar
op spread en backwash effecten verschillend uit kunnen pakken voor onderschei
den regio's en sociale groepen: 10 

"The immediate implications of the rails pointing back toward the eastern horizon 
should by now be so familiar that they barely need repeating. The railroad meant 
speed. It meant regular, predictable schedules.( ... ) It meant the future. 

Most people welcomed the new technology almost as a savior, but for some it 
was an ill wind. Not just the merchants of St. Louis worried about what it might do 
to their business. Even Chicago retailers had initially been nervous that 'the Rail
road would ruin Chicago, because it would destroy all the team and retail trade of 
the city( ... ).'( ... ) Laughable as this idea might seem in retrospect, it was not wit
hout foundation. Chicago's retail trade did suffer in the immediate wake of the 
railroads as farmers stopped having. to make the same long trips(. .. ).( ... ) No lon
ger did one have to purchase all one's stock in a single expedition that tied up most 
of one's capital for the rest of the year." 

Van der Woud heeft ook voor de Nederlandse situatie gewezen op de vernietiging 
van de 'economie van de stagnatie' door infrastructurele vernieuwing. 11 Hij be
schrijft de al eeuwen bestaande 'symbiose tussen mobiliteit en stagnatie die ruim
telijk vorm kreeg in herbergen, overzetveren, stapelmarkten, ( ... ).' 

Met de aanleg van transport- en communicatie-infrastructuur neemt de kennis 
(bij concurrerende producenten) over de regio als potentieel afzetgebied toe, evenals 

9 G. Myrdal, Rich lands and poor, (New York 1957). 
I 0 W. Cronon, Nature's Metropolis: Chicago and the Great West, (New York 1992) 325. 
11 A. van der Woud, Het lege land, de ruimtelijke orde van Nederland 1789- 1848, (Am
sterdam, 1988), 550. 
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de kennis (bij consumenten binnen de regio) over aanbieders van goederen en 
diensten van buiten de regio. Dergelijke verschijnselen worden door economen 
samengevat als een verlaging van de transactiekosten. Dit maakt een efficiNnter 
functioneren van de economie mogelijk. 

In theorie, op de lange termijn en op een hoog ruimtelijk schaalniveau worden 
de economische effecten van infrastructurele vernieuwing nog steeds geacht posi
tief te zijn. Maar in de praktijk , op de korte termijn en op een lager ruimtelijk 
schaalniveau blijken deze evengoed negatief uit te kunnen pakken . Niet alleen zijn 
ruimtelijk gezien winnende en verliezende regio 's te onderscheiden, maar boven
dien bestaan binnen de regio's winnende en verliezende sociale groepen. Tot slot 
is er (in eerste instantie) sprake van negatieve vertragingseffecten. Binnen de so
ciale geschiedenis is traditioneel altijd veel aandacht besteed aan verliezende so
ciale groepen. Wij zullen de aandacht juist richten op de regionale component. 
Bovendien besteden we aandacht aan de eventuele vertragingseffecten, die de ze
genende werking van infrastructurele verbeteringen kunnen tegenhouden. 

Effecten van infrastructurele vernieuwing op de consumptie 

Hoewel sociaal-economische analyses van productie en productiviteit soms an
ders doen vermoeden, is het ultieme doe! van economisch handelen niet vergro
ting van de productie, maar maximalisatie van de consumptie (of eigenlijk van het 
daaraan ontleende nut). De begrippen die centraal zouden moeten staan in een 
sociaal-economische analyse van de effecten van marktintegratie door infrastruc
turele ontsluiting van een regio, zijn dan ook eigenlijk het consumptieniveau en de 
levensstandaard . 

Over de ontwikkeling van de levensstandaard is door historici veel gedebat
teerd. Vooral het paradoxale effect van de industriele revolutie - toch het begin
punt van de moderne economische groei die uiteindelijk de ontwikkeling van de 
verzorgingsstaat mogelijk gemaakt heeft- op de levensstandaard van Britse arbei
ders is onderwerp van veel discussie geweest. Het debat nam zijn aanvang met 
Engels' 'Die Lage der arbeitende Klasse in England', waarin hij al tijdens de 
industriele revolutie stelde dat de arbeiders het voorlopig alleen maar slechter 
gekregen hadden. 12 Hiermee werd hij het boegbeeld van het ' pessimistische' ge
dachtengoed . Al spoedig kregen zij weerwerk van de 'optimisten', die betoogden 
dat de reele lonen tijdens de lndustriele Revolutie aantoonbaar gestegen waren. 
Na bijna anderhalve eeuw debatteren leken de optimisten, onder aanvoering van 

12 F. Engels, Die Lage der arbeitende Klasse in England: nach eigener Anschauung und 
authentischen Quellen, (Leipzig I 845). 
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Williamson, Lindert en Crafts, het pleit te hebben beslecht. 13 Feinstein heropende 

het debat echter weer. 14 Hij wees op cruciale tekortkomingen in deals bewijs 
aangevoerde schattingen van het Engelse inkomen per hoofd in de achttiende en 
negentiende eeuw. Mokyr viel hem bij door te wijzen op een stagnatie in de hoof
delijke consumptie van luxe-artikelen, die moeilijk te rijmen was met de door de 
optimisten berekende sterke stijging van het reele inkomen. 15 De 'moderniserings
paradox' is daarmee nog steeds niet van tafel. 

Kuznets heeft de moderniseringsparadox al vroeg gekoppeld aan de personele 
inkomensverdeling.16 Die zou in de eerste fase van modernisering ongelijker wor
den, en pas in latere fasen weer naar nivellering tenderen. Kuznets gaf deze ont
wikkeling grafisch weer als een omgekeerde U, sindsdien aangeduid als de 'Kuz
nets-curve.' Opvallend is dat Kuznets een van de spaarzame economen was die 
zich in het levensstandaard-debat mengden. Het debat werd vooral gevoerd door 
geengageerde historici. Ook historisch-geografen en regionaal-historici hielden 

zich Iange tijd op aan de zijlijn. Dat is misschien ook de reden dat in het debat 
meestal geen expliciete relatie gelegd is tussen de levensstandaard in en de infra
structurele modernisering van een regio . 

Een andere reden daarvoor is dat de rel atie tussen infrastructurele vernieuwing 
en de levensstandaard loopt via de (voedsel)consumptie. Het is problematisch daar
van schattingen te maken, omdat nauwelijks informatie beschikbaar is over 
consumptiepatronen van te onderscheiden sociale groepen. 17 Wei zijn voor de 
tweede helft van de negentiende eeuw huishoudbudgetten gereconstrueerd van 
enkele specifieke sociale groepen (met name arbeiders in urbane gebieden). 

Een complicatie is dat over het interregionale vervoer van voedselproducten 
nauwelijks consistente data beschikbaar zijn .18 Jui st in een periode van infrastruc-

13 P.H . Lindert, & J.G. Williamson, 'English workers ' living standards during the Indus
trial Revolution: a new look', Economic History Review, 36 (1983) 1-25. N.F.R. Crafts, 
'English workers ' real wages during the Industrial Revolution: some remaining problems ', 
Journal of Economic History , 45 (1985) 139-144. 
14 C.H. Feinstein, 'The rise and fall of the Williamson curve', Journal of Economic His

tory , 48 (1988) 699-729. 
15 J. Mokyr, 'ls there still life in the pessimist case? Consumption during the Industrial 
Revolution', Journal of Economic History , 48 ( 1988), 69-92. 
16 S. Kuznets, 'Economic growth and income inequality', American Economic Review, 

45 ( 1955). 
17 C.H. Feinstein, 'Estimates of consumption during the Industrial Revolution', Invited 
lecture presented at the llnd Congress of the European Association of Historical Econo
mics , Venice, January 19-20 1996; Richard Paping, 'Voor een handvol stuivers'; werken, 
verdienen en besteden: de levensstandaard van boeren, arbeiders en middenstanders op 
de Groninger klei, 1770-1860, (Groningen 1995); Vincent Tassenaar, 'De voedingsmid
delen der Drentse bevolking', (Groningen 1996), unpublished paper Faculty of Econo
mics , University of Groningen. 
18 Clement, transport. 
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turele vernieuwing is de regionale consumptie van voedsel niet zonder meer gelijk 
te stellen aan de regionaal geproduceerde hoeveelheid voedsel, omdat immers spra
ke was van structurele veranderingen in de im- en exportmogelijkheden. Die ver
anderingen beinvloedden bovendien de relatieve prijzen van food- en non .food
producten.19 

Niet alleen de totaal beschikbare hoeveelheid voedsel is van belang, maar ook 
de toegang ('entitlement') die indi viduele actoren hebben tot dat voedsel. 20 Als de 
meting van de beschikbare hoeveelheid voedsel in historisch onderzoek al proble
men oplevert, dan zullen de entitlements tot dat voedsel nog veel problematischer 
te traceren zijn. Lindert heeft al gewezen op veranderingen in de consumptie
patronen binnen het gezin, als gevolg van veranderende machtsverhoudingen tus
sen man, vrouw en kinderen.21 

De anthropometrische analyse van de voedselconsumptie 

Ondanks alle geschetste problemen, is recent wel degelijk een discussie gevoerd 

over historische verschuivingen in de voedselconsumptie en daarmee samenhan
gend de entitlement tot voedsel van sociale groepen. Anthropometrisch georien
teerde historici hebben het dataprobleem van de voedselconsumptie omzeild door 
de introductie van het begrip 'biologische levensstandaard ' .22 Ze trachtten niet 
I anger te reconstrueren water precies geconsumeerd werd, maar gebruikten data 
die de resultaten van de voedselconsumptie op de lichamelijke conditie weerspie
gelden: met name de lichaamslengte. Dergelijke gegevens waren beschikbaar voor 
bijvoorbeeld rekruten die voor de dienstplicht gemeten waren, voor gevangenen, 
voor mensen die medische instellingen opgenomen werden, etc. Daarmee kwamen 
juist de lagere sociale klassen goed in beeld. 

Interessant genoeg kw am de centrale paradox van het levensstandaarddebat- de 
tijdens de modernisering dalende levensstandaard - opnieuw voor het voetlicht. 

De moderniseringsparadox bleek nog verder uitgediept te kunnen worden door de 
analyse van ruraal-traditionele samenlevingen. In gebieden waarin een dergelijke 
samenleving ge'integreerd raakte in een moderne markteconomie, bleek steeds de 

19 Paping, handvol stuivers. 
20 B. Crow, 'Understanding Famine and Hunger', in T. Allen and A. Thomas, Poverty 
and Development in the 1990s, (Oxford 1992), 15-33, aldaar 24. 
21 P.H . Lindert, 'Unequal living standards', in R. Floud & D.N . McCloskey (red), The 
economic history of Britain since 1700; Volume / : 1700-1860 (second edition), (Cam
bridge 1994) 357-386. 
22 J. Komlos , Nutrition and economic development in the eighleenth-century Habsburg 
Monarchy; an anthropometric history, (Princeton 1989); Tassenaar, 'voedingsmiddelen. ' 
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gemiddelde lengte van de bevolking relatief sterk terug te lopen.23 Waar de Ieren 

in eerste instantie langer waren dan de Engel sen, begonnen ze in het begin van de 
negentiende eeuw steeds verder te 'krimpen' , om uiteindelijk kleiner te worden 
dan de Engelsen.24 

De verklaring die hiervoor vaak wordt geopperd, is dat in traditionele rurale 
samenlevingen sociale en economische buffermechanismen ingebouwd zijn, waar
mee een tijdelijk afgenomen beschikbaarheid van of entitlement tot voedsel opge
vangen kan worden. Komlos geeft meerdere redenen waarom dat het geval ge
weest zou kunnen zijn.25 Centraal in zijn redenering staat de grotere onafhanke
lijkheid van het ruraal-traditionele gebied van de grillen van de markt. Dat komt 
door een relatief hoge graad van economische zelfvoorziening en sociale mecha
nismen zoals ' noaberhulp.' Het leidt tot diversificatie van de productie en flexibi
liteit van consumptie- en productiepatronen. Zo werd in Drenthe het varken ge
voerd met willekeurige overschotten uit de agrarische productie: aardappels, kar

nemelk, eikels, rogge, kaf van het graan en wat het varken verder zelf maar 
opscharrelde. 26 

Gebruik van anthropometrische data heeft een praktisch voordeel, omdat de data 
in principe op individueel niveau beschikbaar zijn . Het is daarmee mogelijk om 
aan de hand van verschillende criteria te aggregeren. Sociaal-historici zullen vaak 
willen aggregeren naar sociale groepen. In een regionaal-historisch onderzoek als 
het onze ligt het voor de hand te aggregeren naar de woonplaats van ieder indivi
du. Dat geeft ons de mogelijkheid om hypothesen op te stellen op basis van een 
verkennende analyse op meso-niveau (provincie) en te toetsen met behulp van 
waarnemingen op een lager schaalniveau (gemeenten). 

23 Floud, R. , R. Wachter & A. Gregory, Height, health and history, (New York 1990); 
Komlos, nutrition; J. Komlos, 'Modern economic growth and the biological standard of 
living' , Journal of Economic History, forthcoming 1997; P.G. Tassenaar, 'Welvaartsont
wikkeling in het Oostermoer', in: Nieuwe Drentse Volksalmanak 111 (1994) 1-20; Vin
cent Tassenaar, 'Regional differences in standard of living in the Netherlands, 1800-1875; 
a study based on anthropometric data', (Groningen 1995), (Groningen Growth and Deve
lopment Centre Research Memorandum GD-22). 
24 Floud, Wachter & Gregory, height. 
25 Komlos, 'modern economic growth.' 
26 Jan Bieleman, Boeren op het Drentse zand, 1600-1910; een nieuwe visie op de 'oude' 
landbouw, (Wageningen 1987) 402, 421; C.H. Edelman, De geschriften van Harm Tie sing 
over den landbouw en het volksleven van oostelijk Drenthe, (Assen 1943); Tassenaar, 
'voedingsmiddelen.' 
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Bet onderzoeksgebied 

We willen nagaan welke consequenties (de aanleg van) transportinfrastructuur op 
de lange termijn heeft gehad op de gemiddelde levensstandaard in een ruraal-tra
ditioneel gebied. Daarnaast willen we toetsen of op de korte termijn ook regionale 
backwash effecten opgetreden zijn. Met andere woorden : was het zo dat moderni
sering in eerste instantie helemaal niet zo positief uitpakte voor de meerderheid 
van de bevolking? 

Bij de keuze voor een onderzoeksgebied zijn we gebonden aan twee randvoor
waarden, die helaas conflicterend zijn . In de eerste plaats streven we naar een zo 
hoog mogelijk ruimtelijk schaalniveau (liefst het nationale niveau) vanwege de 
ruimtelijke uitstrekking van transportnetwerken. In de tweede plaats streven we 
juist naar een zo laag mogelijk ruimtelijk schaalniveau (liefst dorpsgebieden of 
gemeenten) vanwege de individuele grondslag van anthropometrische data. Bo
vendien mag verwacht worden dat op een laag schaalniveau de interne verschillen 
binnen het onderzoeksgebied relatief klein zijn. 

Het tussenliggende meso-niveau lijkt een logisch compromis. Het feit dat 
anthropometrisch datamateriaal van administratieve oorsprong is en een daarmee 
samenhangende administratieve ruimtelijke basis heeft- van deter dienstkeuring 
opgeroepen jonge mannen staat de geboorte-, woon- en keuringsgemeente ver
meld- impliceert een keuze voor een administratieve regio als onderzoeksgebied. 
Logischerwijze volgt de keus voor een administratieve regio op meso-niveau: de 
provrnc1e. 

We zoeken dus een provincie die in de negentiende eeuw - de eeuw waarin de 
moderniseringsparadox geplaatst moet worden - van een ruraal-traditioneel ge
bied getransformeerd is tot een moderne regio die in de nationale markt ge"lnte
greerd is. Bovendien moet er datamateriaal beschikbaar zijn voor de betreffende 
periode. Onze keus is gevallen op de provincie Drenthe, omdat deze aan beide 
voorwaarden voldoet en bovendien vanuit de aspecten van infrastructuur en le
vensstandaard interessant is. 

Vanuit een infrastructureel oogpunt is Drenthe interessant, omdat het 
moderniseringsproces zich kort maar heftig heeft afgespeeld . Aan het begin van 
de negentiende eeuw was Drenthe vrijwel geheel verstoken van 'moderne' transport
infrastructuur, terwijl de provincie in 1913 volledig ge·integreerd was in de natio
nale transport- en communicatiesystemen. 

Vanuit het oogpunt van de levensstandaard is Drenthe minstens zo interessant. 
De laatste decennia is door innovatief onderzoek, vooral van Bieleman, het oude 
beeld bijgesteld als zou de Drentse economie tot ver in de negentiende eeuw tradi
tioneel of zelfs achterlijk zijn geweest.27 Het moderniseringsproces zou ook in 
Drenthe op vele terreinen al veel eerder dan pas aan het eind van de negentiende 
eeuw begonnen zijn. Recent is door andere auteurs echter weer wat meer de na-
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druk gelegd op het traditionele beeld, maar nu juist met een positieve in plaats van 
een negatieve annotatie. Drukker & Tassenaar hebben erop gewezen dat in de 
eerste helft van de negentiende eeuw de Drenten (samen met de Limburgers), ge
middeld de langste inwoners van Nederland waren .28 Volgens de anthropometri
sche geschiedvisie was Drenthe tot het midden van de negentiende eeuw we! dege
lijk het toonbeeld van een ruraal -traditionele samenleving, met de bijbehorende 
verrassend hoge relatieve levensstandaard. Het moderniseringsproces dat zich 
gedurende de negentiende eeuw over Drenthe ontrolde, bezorgde Drenthe aan het 
eind van de negentiende eeuw juist een relatief !age levensstandaard en de bijbe
horende gemiddelde lichaamslengte. 

Data 

Voor Drenthe zijn uitstekende data betreffende de biologische levensstandaard 
beschikbaar, omdat het een speerpunt is in een promotie-onderzoek naar de 
anthropometrische geschiedenis van Nederland.29 Data zijn op jaarlijkse basis 
beschikbaar voor de gehele periode 1820-1913, behalve voor 1862 toen geen keu
ring plaatsvond .30 Helaas is voor de periode na 1860 niet de precieze lengte van 
ieder rekruut beschikbaar, maar alleen de aantallen gemeten in zeven verschillen
de groottek\assen. Omdat de beide uiterste grootteklassen een open einde hebben 
(kleiner dan 1,50 respectievelijk groter dan 1,80 meter) is uit de data niet de ge
middelde lengte af te leiden. Daarom hebben we gebruik gemaakt van het percen-

Tabel 1. Aantal gemeten rekruten 

1821-1855 
1856-1869 
1870-1904 

gemiddeld aantal 
gemetenen per jaar 

gemeente 

603 
854 

1.067 

27 Bieleman, boeren. 

laagste aantal gemetenen over gehele periode 

aantal 

Vledder 
Zweeloo 
Zweeloo 

275 
105 
338 

28 JW Orukker & Vincent Tassenaar, 'Paradoxes of modernisation and material well
being in the Netherlands during the 19th century', in: Richard H. Steckel & Roderick 
Floud (eds) Health and welfare during industrialization, (Chicago 1997). 
29 Tassenaar, 'regional differences.' 
30 Bronnen: 1820-1850: Rijksarchief Drenthe, 'Archief van de Commissaris der Konin
gin', inv.nr. 450009-450055. 1851-1861: Rijksarchief Drenthe, 'Archief van de Militie
raad', inv.nr. 4026-4035. 1863-1913: Verslag van Gedeputeerde Staten aan de Staten van 
Drenthe, Assen, 1867-1914. 
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tage voor militaire dienst gekeurde mannen dat onder de vereiste minimumlengte 
bleef - de zogenaamde 'ondermaatsen' . 

De gegevens zijn per gemeente gespecificeerd. Om voldoende waarnemingen 
voor statistische analyse te hebben, hebben we de per gemeente gespecificeerde 
data herberekend tot gemiddelden over drie periodes. De gebruikte periodisering 
wordt verderop toegelicht. Het aantal gemetenen per periode staat vermeld in ta
bel I . De jaarlijkse data gebruiken we alleen voor Drenthe als geheel. De cohorten 
bestonden uit enkele honderden gemeten rekruten (kleinste cohort: 421 in 1826; 
grootste cohort: 1272 in 1904). 

Voor zinvol gebruik van anthropometrische data is het essentieel dat alle men
sen op eenzelfde leeftijd zijn gemeten. In de periode 1821-1904 werd de keurings
leeftijd twee maal verlegd. Vanaf 1863 werden de zogenoemde 'lotelingen' name
lijk in hun twintigste in plaats van in hun negentiende levensjaar gemeten. Gelukkig 
zijn de gegevens vanaf lichting 1863 eenvoudig comparabel te maken met die van 
de voorafgaande periode. Door Drukker & Tassenaar is op basis van cijfers van 
Oppers aangetoond dat rond 1860 een doorgroei van de rekruten van drie centime
ter gedurende het negentiende levensjaar verwacht mag worden.31 Daaruit volgt 
dat alle gemetenen die vanaf 1863 in de klasse l ,57-1,60 meter vielen, bij meting 
op hun negentiende jaar kleiner dan 1,57 meter en dus onder de maat geweest 
zouden zijn. Deze moeten toegevoegd worden aan de vanaf 1863 als ondermaats 
geclassificeerden. 

In 1892 werd de keuringsleeftijd nogmaals verhoogd, nu met een half jaar. De 
doorgroei in het twintigste leeftijdsjaar is echter relatief klein . Uit de cijfers van 
Oppers is voor 1892 een doorgroei van 0,69 centimeter af te leiden .32 Het leek niet 
nodig de percentages ondermaatsen hiervoor te corrigeren . 

Data voor de infrastructurele ontsluiting zijn voor Drenthe op jaarlijkse basis 
beschikbaar voor de gehele periode 1800-1913 . Helaas zij n deze gegevens niet 
standaard per gemeente geclassificeerd, maar per infrastructureel project.33 We 
hebben deze data daarom herschikt tot gemeentelijk niveau door aggregatie of 
juist splitsing van de projectgegevens. Zo is de spoorlijn van Meppel naar Gronin
gen toebedeeld aan de gemeenten Meppel, Ruinerwold, De Wijk, Ruinen, Hooge
veen, Beilen, Assen en Vries. 

31 Drukker & Tassenaar, 'paradoxes.' 
32 Y.M. Oppers, Analyse van de acceleratie van de menselijke lengtegroei door de bepa
ling van het tijdstip van de groeifasen, (zonder plaats 1963). 
33 Groote, kapitaalvorming. 
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De infrastructurele ontwikkeling van Drenthe, 1800-1913 

Straatwegen 
Onder het begrip 'straatweg' verstaan we een met grind, kl inkers of keien verhar
de weg.34 De eerste verharde straatweg in Drenthe werd door de rijksoverheid 
aangelegd in 1825. Deze leidde van Assen tot De Punt en was onderdeel van de 
verbinding Groningen-Zwolle. Pas in 1839 en 1847 werden de ontbrekende scha
kels in deze verbinding, Assen-Meppel en Meppel-Zwolle, voltooid . Voor 1850 
werden verder alleen verbindingen met de buurprovincies aangelegd: Meppel-Steen
wijk, Zuidlaren-Haren (Groningen) en Assen-Veendam. Gelijk de rest van Neder
land werd het hardst gewerkt aan verdichting van het wegennet in het derde kwart 
van de negentiende eeuw.35 Daarvoor waren vooral lokale investeerders, veelal 
gemeenten, verantwoordelijk. De Drentse provinciale overheid ondersteunde lo
kale initiatieven met een relatief ruime subsidieregeling.36 De wegaanleg in Dren
the bereikte zijn hoogtepunt in 1859, toen bet wegennet met bijna 40% in omvang 
toenam tot een kleine 200 kilometer. Dat kwam met name door de weg Gieten
Emmen, aangelegd door de N .V. Oostermoersche Straatwegmaatschappij . In 1913 
had het Drentse wegennet een to tale lengte van zo' n 725 kilometer. 

In de eerste helft van de negentiende eeuw waren Havelte en Smilde in absolute 
zin bet best voorzien van straatwegen. In 1913 waren dat Em men en Odoorn . Re
latief gezien, per hectare, scoorde Meppel echter in beide perioden hoger (tabel 
3). 

Waterwegen 
Het is een bekend probleem om de term 'scheepvaartwegen' zinvol te definieren.37 

Lang niet alle waterwegen in Nederland zijn geschikt voor de scheepvaart. Veel 
worden (bijna) uitsluitend voor de afwatering gebruikt. Het is echter lastig om te 
bepalen welke waterwegen een transportfunctie vervulden en welke niet. We heb
ben gekozen voor de oplossing die ontwikkeld is door Groote en die geent is op 
data en methoden van bet CBS.38 Enke! de in bet Overzicht scheepvaartwegen 
(uitgave 1917) vermelde vaarwegen vallen binnen deze definitie. 39 

34 Groote, kapitaalvorming, 125. 
35 Groote, kapitaalvorming , 129. 
36 M.G. Duyvendak, ' Het Drents provinciaal bestuur 1814-1914: beslissingen en beste
dingen als vorm van politieke cultuur', Nieuwe Drentse Volksalmanak ( NDVA), 113 
(1996) 15-41. 
37 Groote, kapitaalvorming, 143-145. 
38 Groote, kapitaalvorming. 
39 Overzicht der scheepvaartwegen in Nederland, met overzichtskaart en schetskaarten, 
('s-Gravenhage 1917). 
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In 1820 kende Drenthe bijna 90 kilometer scheepvaartkanaal. De hoofdassen 
waren de Drentse Hoofdvaart (Meppel-Assen) en het oude gedeelte van de Hoo
geveense Vaart (Meppel-Hoogeveen). Regelmatig werden plannen gemaakt om 
dit basisnet uit te bouwen, het meest pregnant in 1847 in het kanalisatieplan van de 
Hoofdingenieur van de Waterstaat Kommers . De geopperde extensies werden pas 
geconcretiseerd in de periode 1850-1865. Toen werd op drie fronten gewerkt, na
melijk aan de aanleg van het Oranjekanaal, de Verlengde Hoogeveensche Vaart en 
het Noordwillemskanaal. Alie drie projecten werden uitgevoerd door commer
ciNle naamloze vennootschappen. Sedert"l 817 werd gestaag gewerkt aan de uit
bouw van het net van ontginningskanalen in de veenkoloniale gebieden in het noord
oosten. Uiteindelijk strekte het Stadskanaal, inclusief zij- en verlengingskanalen 
zoals het Stads-Compascuiimkanaal, zich uit van Wildervank langs de Gronings
Drentse grens via Ter Apel tot aan Klazienaveen. In 1913 bedroeg de totale lengte 
van het netwerk 250 kilometer. 

Had aanvankelijk Smilde de meeste kanalen (gemeten in kilometers) , vanaf 1874 
was dat Emmen. In 1913 kende deze gemeente op zijn grondgebied bijna 50 kilo
meter scheepvaartweg. Per hectare scoorde Meppel hoger dan de veel grotere ge
meenten Smilde en Emmen (tabel 3). 

Spoor- en tramwegen 
Rond 1870 maakte Drenthe kennis met de spoorweg door de verbindingen tussen 
Zwolle enerzijds en Leeuwarden en Groningen anderzijds. Afgezien van de aan
leg van enkele paardetramlijnen (Wildervank-Ter Apel , Zuidlaren-Groningen en 
Groningen-Eelde) bleef het tot de eeuwwisseling daarbij. Daarna ging het snel: het 
oosten van de provincie werd opengelegd door de Noordooster-Lokaalspoorweg
maatschappij, met verbindingslijnen tussen Coevorden, Emmen, Assen en Stads
kanaal. Bovendien zorgden tramwegondernemingen, met name de Dedemsvaart
sche en de Eerste Drentsche Stoomtramwegmaatschappij voor verdichting van het 
net. Emmen was opnieuw de best ontsloten gemeente, hoewel per hectare Meppel, 
Gasselte en Eelde hoger scoorden (tabel 3). 

De totale infrastructuur 
Het is lastig om te bepalen welke gemeente in totaal het best ontsloten was. In de 
eerste plaats moet gecorrigeerd worden voor verschillen in omvang van de ge
meenten. Omdat het gaat om de dichtheid van het infrastructurele netwerk ligt het 
voor de hand te schalen met de oppervlakte van de gemeente en niet met bijvoor
beeld de bevolkingsomvang. Ter illustratie mag gelden dat Meppel , dat in de eer
ste helft van de negentiende eeuw ontegenzeggelijk het best ontsloten was, bij 
schaling door de bevolkingsomvang veel lager zou scoren dan dunbevolkte ge-
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meenten als Diever en Beilen.40 De oppervlakte van iedere gemeente hebben we 
ontleend aan de kadastrale gegevens uit 1832.41 

In de tweede plaats is het noodzakelijk gegevens betreffende verschillende soorten 
infrastructuur te aggregeren. Het is methodisch niet te verdedigen om kilometers 
straatweg simpelweg op te tellen bij kilometers kanaal en aantallen stations. Bij 
een ideate weging zouden alle effecten van infrastructurele ontsluiting - niet al
leen de dating van de transportkosten, maar ook te behalen tijdwinst, een kleinere 
seizoensafuankelijkheid, meer comfort, etc. - evenwichtig meegenomen moeten 
warden . Een dergelijke weging is niet te realiseren, maar we! te benaderen. Dat 
kan door aan te nemen dat degenen die indertijd de afweging voor een bepaalde 
vorm van infrastructuur moesten maken, wel alle relevante factoren in hun beslis
sing hebben meegewogen. Als zij op volledige informatie gebaseerde rationele 
beslissingen hebben genomen, warden de voor- en nadelen van de verschillende 
vormen van infrastructuur gereflecteerd in de aanlegkosten per kilometer. Het hoeft 
geen betoog dat aan deze voorwaarden niet volledig zal zijn voldaan . De beslis
sing om al dan niet aan te leggen zal niet altijd op gemeenteniveau zijn genomen. 
Zo was sprake van subsidiering van de wegenaanleg door de provincie en van 
participatie van Dordtse ondernemers in de N.V. Drentsche Veen- en Middenka
naalmaatschappij .42 Toch lijkt gebruik van de gestandaardiseerde aanlegkosten de 
beste oplossing. We hebben gebruik gemaakt van gegevens betreffende de aanleg
kosten van de Drentse kanalen , wegen en spoorwegen. Deze zijn berekend met 
behulp van basisgegevens uit onderzoek naar de investeringen in infrastructuur.43 

Een complicerende factor is het verschil tussen spoor- en tramwegen enerzijds 
en straatwegen en scheepvaartkanalen anderzijds. Het is namelijk niet mogelijk op 
ieder punt van een spoorlijn gebruik te maken van de voorziening. Een trein stopt 
in principe alleen op een station. Daarom hebben we voor de spoor- en tramwegen 
wegingsfactoren bepaald voor de aanlegkosten per station. Voor iedere categorie 
(hoofdspoor, lokaalspoor of tram), is het aantal kilometers spoorlijn per station 
berekend. De resulterende gewichten, genormaliseerd op straatwegen, zijn te vin
den in tabel 2. Met behulp van deze gewichten is voor iedere gemeente en voor 
ieder jaar een 'totaalscore' voor de infrastructurele voorzieningsgraad te bereke
nen. 

40 Overigens maakt het voor onze analyse weinig uit of geschaald wordt met oppervlakte 
of bevolkingsomvang. 
41 P.W. Alstorphius Grevelink, Statistiek van de provincie Drenthe, voornamelijk uit het 
oogpunt van nijverheid en volkswelvaart; met opgaven der hoo.fd-middelen ter opbeuring 
van dat gewest (Assen, 1840) 140. Oppervlakte in hectares; zowel cultuurgrond als woeste 
grond. 
42 Duyvendak, 'Drents provinciaal bestuur ' NDVA. 
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Tabel 2. Berekeningen van de gewichten voor aggregatie van de verschillende 
soorten infrastructuur 

aanlegkosten (j) gewicht in -eenheid agregatie-eenheid 
per meter in 1913 

straatwegen f 4 kilometer 
(gemiddelde 
grind- en klinker-
we gen) 
kanalen f33 8 kilometer 
hoofdspoorwegen f240 188 station/halte/stopplaats 
lokaalspoorwegen f 50 67 station/halte/stopplaats 
tramwegen f30 74 station/halte/stopplaats 

NB. Het lijkt in deze tabel of de spoor- en tramwegen extreem warden meegewo
gen, maar dat wordt veroorzaakt door het verschil in aggregatie-eenheid. 
Bron aanlegkosten: Groote, kapitaalvorming 

Tot op zekere hoogte is de berekende totaalscore een kunstmatige variabele. Ner
gens is een empirische grootheid 'totale infrastructuur' waarneembaar. In principe 
is de variabele op ratio-schaal gemeten. Uit voorzichtigheid zullen we in de analy
se ook non-parametrische technieken gebruiken, die niet meer vereisen dan me
ting op een ordinale schaal. 

Voor Drenthe als geheel laat de totaalscore op infrastructuur een ontwikkeling in 
drie fasen zien (zie figuur I). In de eerste fase, lopend tot ongeveer 1850, is van 
ontwikkeling nauwelijks sprake. In Drenthe was en bleef weinig transportinfra
structuur aanwezig. In de tweede fase vond de 'take-off van de Drentse ontslui
ting plaats. De aanleg van kanalen, straatwegen en met name hoofdspoorwegen 
zorgde voor een snelle stijgi ng van de score op infrastructuur. Met de voltooiing 
van de spoorlijn Meppel-Groningen kwam aan de snelle uitbreiding van het trans
portnetwerk een einde. Rood de eeuwwisseling waren het vooral de tram- en lo
kaalspoorwegen die voor nieuwe dynamiek zorgden. 

Dit voor Drenthe vast te stellen patroon vertoont een opvallende overeenkomst 
met de infrastructurele ontwikkeling in Nederland als geheel. Groote beschrijft de 
ontwikkeling van de infrastructuur- inclusief nutsvoorzieningen, telecommunica
tie en waterstaat- in de negentiende eeuw in 5 fasen. 44 In de eerste fase ( 1800-1851) 
wordt slechts marginaal ge"investeerd in infrastructuur. Tussen 1852 en 1865 vond 
een snelle ontwikkeling van de infrastructuur plaats, met name in hoofdspoorwe
gen en kanalen. Vervolgens was sprake van stabilisatie en vanaf 1889 zelfs een 

43 Groote, kapitaalvorming. 
44 Groote, kapitaalvorming. 
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Figuur 1 De ontwikkeling van de infrastructuur in Drenthe, 1820-1913, totaalsco
re per hectare (zie tekst voor berekening totaalscore) 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

o --n--.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 

terugval. Vanaf 1903 vond weer een snelle groei plaats. Drenthe lijkt, althans op 
dit punt, redelijk in het nationale kader te passen. 

Figuur 2 laat zien dat in de eerste helft van de negentiende eeuw de gemeenten die 
gelegen waren aan de belangrijkste kanalen (Drentse Hoofdvaart, Hoogeveense 
Vaart en Stadskanaal) het best ontsloten waren. De samenvloeiing van de Drentse 
Hoofdvaart en de Hoogeveense Vaart maakte Meppel tot het infrastructurele knoop
punt van de provincie (tabel 3). Centraal- en Zuidoost-Drenthe waren nog geheel 
van moderne infrastructuur verstoken. 

Aan het eind van de eeuw was de hoofdspoorweg Meppel-Groningen de belang
rijkste verkeersader (figuur 3). Meppel bleef zijn spilfunctie binnen het Drentse 
transportsysteem vervullen. De gemeenten in het zuidoosten zijn met het graven 
van de Verlengde Hoogeveense Vaart en de aanleg van de stoomtram- en 
lokaalspoorweglijnen in snel tempo ontsloten. Centraal Drenthe bleef slecht ont
sloten. 
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Figuur 2. De infrastructurele voorzieningsgraad van Drenthe, gemiddelde score 
over de periode 1821-1855 per gemeente, per hectare. 
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Tabel 3. Kerncijfers betreffende de totale infrastructurele voorzieningsgraad (in 
geheel Drenthe) en de scores op de onderdelen van infrastructuur (per gemeen
te); voor berekening totaalscore: zie tekst; kanalen en wegen in meters per km2 

spoor- en tramwegen in aantal stopplaatsen per km2 

1821-1855 
totale infrastructuur we gen kanalen hoofd lokaal tram 

spoor- spoor- we gen 
we gen we gen 

gewogen gemiddelde geheel Drenthe 3,10 0,17 0,38 0,00 0,00 0,00 
minimumscore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
maximumscore 57,60 2,99 7,03 0,00 0,00 0,00 
gemeente met maximumscore Meppel Meppel Meppel 

1870-1904 
totale infrastructuur we gen kanalen hoofd lokaal- tram-

spoor- spoor- we gen 
we gen we gen 

gewogen gemiddelde geheel Drenthe 19 ,60 1,54 0,84 0,05 0,00 O,Q2 
minimumscore 1,23 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 
maximumscore 420,46 10,53 7,03 1,89 0,00 0,20 
gemeente met maximumscore Meppel Meppel Meppel Meppel Eel de 
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De levensstandaard in Drenthe, 1820-1913 

De biologische levensstandaard (bepaald aan de hand van de lichaamslengte van 
rekruten) ontwikkelde zich in Drenthe als een omgekeerde u-curve. In de periode 
1820-1844 was de Ievensstandaard relatief hoog. Dit wordt gereflecteerd in de 
relatief lage percentages ondermaatsen (figuur 4; NB : een stijging in de grafiek 
betekent een daling van de levensstandaard!). Tot 1847 was bovendien van elk 
cohort keurlingen het percentage ondermaatsen in Drenthe kleiner dan het natio
nale gemiddelde. De levensstandaard was in Drenthe dus structureel hoger dan in 
de andere provincies. 

Figuur 3. De infrastructurele voorzieningsgraad van Drenthe, gemiddelde score 
over 1870-1904, per gemeente, per hectare 
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Binnen de provincie scoorden de gemeenten die gelegen waren rond Meppel het 
beste. Dat is niet verbazingwekkend, want juist in deze streek was de agrarische 
sector gespecialiseerd in melkveehouderij en varkensfokkerij .45 Gebieden met een 
hoge melkconsumptie kennen vrijwel zonder uitzondering een hoge biologische 
levensstandaard.46 De productie van melk en boter was georienteerd op vermark-

45 Bieleman, boeren , onder meer 433. 
46 J. Baten, ' Der Einfluss von Regionalen Wirtschaftsstrukturen auf den biologischen 
Lebensstandard' , Vierteljahrschrift fhr Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 83 (Heft 2), 1996, 
180-214. 
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Figuur 4. Ontwikkeling van het percentrage ondermaatsen in Drenthe, 1820-
1904. 
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ting in Meppel. 47 Toch werd ongetwijfeld een dee! van de productie ook lokaal 
geconsumeerd. Uit onderzoek in vergelijkbare regio's, bijvoorbeeld het weidege
bied rond de stad Groningen, is bekend dat autoconsumptie en interne leveringen 
(m.n. veevoer) van melk tot ver in de negentiende eeuw niet onaanzienlijk wa
ren.48 Dat werd mede veroorzaakt door de bederfelijkheid van melk, waardoor 
pieken en dalen in vraag en aanbod moeilijk overbrugd konden worden. Eigenlijk 
was boter in het begin van de negentiende eeuw het enige zuivelproduct dat op 
grote schaal op de markt werd afgezet.49 Boter werd tot het eind van de negentien
de eeuw op de boerderij gefabriceerd. Daarbij bleef per kilogram geproduceerde 
boter maar liefst negenentwintig liter karnemelk over.5° Karnemelk was door het 
minimale vetgehalte te laagwaardig om het buiten de regio te kunnen vermarkten. 
Daarom werd het ongetwijfeld lokaal geconsumeerd. Niet toevallig kende het zuid-

47 Bieleman, boeren, 388. 
48 P.R. Priester, De economische ontwikkeling van de landbouw in Groningen, 1800-1910; 
een kwalitatieve en kwantitatieve analyse, (Wageningen 1991) 433. 
49 Priester, economische ontwikkeling, 434. 
50 G.A. Collenteur & R.F.J. Paping, De economische transformatie van een agrarische 
samenleving; Hoogkerk, 1770-1914, (Groningen 1991) (Onderzoeksmemorandum 449, 
Faculteit der Economische Wetenschappen RUG). 
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Figuur 5. Het percentage ondermaatsen in Drenthe, 1821-1955, per gemeente 

% ondermaatsen 1821-1855 
c:::::J 11 .0 % -14.0 % 

14.0 % - 17.4 % 
17.4 % - 19.4 % 

-19.4%-20.6% 

- 20.6 % - 27.4 % 

Figuur 6. Het percentage ondermaatsen in Drenthe, 1870-1904, per gemeente 

% ondermaatsen 1870-1904 
D 13.2 % - 15.6 % 

15.6 % - 18.8 % 
18.8 % - 20.6 % 
20.6 % - 22.0 % 

- 22.0 %-26.8 % 
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westen van Drenthe een relatief groot aantal grutterijen en pellerijen, waar andere 
ingredienten van de karnemelkse pap gefabriceerd werden.5 1 Hoewel karnemelk 
calorisch Jaagwaardiger is dan melk (0,28 & 0,64 calorieen per gram), bevat het 
nog vrijwel dezelfde concentraties calcium (1,00/1,25 mg per gram) en eiwitten 
(3,0/3,4 gram per I 00 gram) als rauwe melk.52 

In het midden van de jaren veertig zette een sterke daling van de Jevensstandaard 
in, die aanhield tot het midden van de jaren vijftig. Deze daling paste bij het natio
nale beeld, maar was in Drenthe wel veel sterker dan in de andere delen van het 
Jand.53 Op het eerste gezicht Iijkt het paradoxaal dat juist in een periode waarin de 
landbouw sterk profiteerde van de groei van de export als gevolg van de interna
tionale hoogconjunctuur, de levensstandaard verslechterde. Verderop in dit paper 
zullen we beargumenteren dat het niet meer is als de Drentse variant op de 
moderniseringsparadox. 

Vanaf het begin van de jaren zestig trad op nationaal niveau een verbetering van 
de Jevensstandaard op, zichtbaar in een snelle daling van het percentage onder
maatsen. Deze gunstige ontwikkeling heeft zich tot heden vrijwel continu voortge
zet. In Drenthe zette het herstel van de levensstandaard niet al rond 1860 in, maar 
pas een decennium later. In de jaren zeventig was het percentage ondermaatsen het 
hoogste van heel Nederland. Drenthe was in een halve eeuw van een relatief wel
varende tot het niveau van een arme provincie afgezakt. 

Pas na 1870 begon Drenthe de nationale trend te volgen en ging het percentage 
ondermaatsen snel omlaag. Toch bleef Drenthe steeds achterlopen bij de ontwik
keling in Nederland. Op nationaal niveau steeg de Jevensstandaard zo snel dat 
vanaf 1880 het percentage ondermaatsen Jager was dan ooit tevoren. Drenthe wist 
pas na de eeuwwisseling het niveau van de levensstandaard van de gunstige perio
de rond 1820 te overtreffen. 

Binnen Drenthe wijzigde de regionale diversiteit zich in de loop van de negen
tiende eeuw (figuur 6). De noordelijke en oostelijke gemeenten wisten hun 

51 I.J. Brugmans, Statistieken van de Nederlandse nijverheid uit de eerste he/ft der 19e 
eeuw, ('s-Gravenhage 1956), met aanvullingen door Richard Paping, waarvoor hartelijk 
dank. 
52 C. den Hartog, J.G.A.J . Hautvast, A.P. den Hartog & P. Deurenberg, Nieuwe voedings
leer, (Utrecht 1988) 279. 
53 Drukker & Tassenaar, 'paradoxes.' 
54 M.A .W. Gerding, 'De mythe van de veenarbeid; het ontstaan van het negatieve beeld 
van het veenarbeidersleven', in Boudien de Vries e.a. (red), De kracht der zwakken; Stu
dies over arbeid en arbeidersbeweging in het verleden; opstellen aangeboden aan Theo 
van Tijn bi) zijn afscheid als hoogleraar economische en sociale geschiedenis aan de 
Rijksuniversiteit Utrecht, (Amsterdam 1992). 
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levensstandaard te verhogen . In een aantal van deze gemeenten, Gasselte, Borger, 
Odoorn en Emmen, kwam gedurende de negentiende eeuw de veenontginning op 
gang. Dit ondersteunt Gerdings bewering dat de levensstandaard in de veengebie
den veel hoger lag dan het populaire beeld van plaggenhut, gedwongen winkelne
ring en drankmisbruik suggereert. 54 

De zuidwestelijke gemeenten, die aan het begin van de eeuw een duidelijk hoge
re levensstandaard genoten, raakten relatief achterop. Het meest ongunstig waren 
de ontwikkelingen op het zuidelijk gedeelte van het Drents Plateau (bijvoorbeeld 
Westerbork en Oosterhesselen) en in het oudere veengebied van Smilde. 

De relatie tussen infrastructuur en levensstandaard in Drenthe 

In deze paragraaf zullen we de hypothesen, zoals eerder geformuleerd, specifice
ren, operationaliseren en vervolgens toetsen. Daarvoor gebruiken we zowel de 
data voor Drenthe als geheel, als de data per gemeente. Eerst zullen we de lange
termijneffecten van de infrastructurele modernisering analyseren, dus de situatie 
aan het eind van de onderzoeksperiode. Omdat niet verwacht mag warden dat 
infrastructurele investeringen ogenblikkelijk effect op de levensstandaard hebben 
- en al helemaal niet op de biologische levensstandaard, die immers met meer of 
minder vertraging reageert op veranderingen in de voedselconsumptie - , hebben 
we de totale onderzoeksperiode in fasen verdeeld. Omdat infrastructuur in ons 
model de verklarende variabele is, is de periodisering gebaseerd op de eerder be
schreven ontwikkeling van de infrastructuur in Drenthe. 

Uit figuur 1 blijkt al dat in de ontwikkeling van de infrastructuur in Drenthe drie 
fasen zijn te onderscheiden. Dat wordt bevestigd door statistische analyse van de 
tijdreeks met behulp van recursive residual analysis. Met deze econometrische 
techniek wordt een regressievergelijking stapsgewijs uitgebreid door steeds een 
extra waarneming (eenjaar) toe te voegen. Met iedere vergelijking wordt een voor
spelling gemaakt van de eerstvolgende waarde. De herschaalde afwijking tussen 
de voorspelde en de werkelijke waarde (het recursief residu) volgt een F-verde
ling. Daarmee kan getoetst warden hoe groot de kans is dat de betreffende waarde 
bereikt is onder aanname van een juist geschatte vergelijking. Uit de analyse vol
gen belangrijke breukpunten in de jaren 1856 en 1870 en minder belangrijke in 
1822, 1881en1903.55 Onze eerste periode loopt daarmee tot en met 1855. In deze 
periode gebeurt er op infrastructureel terrein nauwelijks iets in Drenthe. De le
vensstandaard fluctueert tot halverwege de jaren 1840 weliswaar van jaar tot jaar, 
maar zonder dat een duidelijke opwaartse of neerwaartse trend zichtbaar is . Daar
na gaat de levensstandaard duidelijk naar beneden. 

55 F-waarden: 1856: 84.6; 1870: 8.5. 
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Tabel 4. Schematisch overzicht sociaal-economische ontwikkelingen in Drenthe 

in frastructurele levensstandaard algemene sociaal-
ontwikkeling economische situatie Drente 

fase 1 
tot 1855 nauwelijks enige activiteit relatief hoog, relatief stabiele ruraal-

na "1845 snelle traditionele samenleving; 
daling intensivering veenontginning 

Oostermoer 

fase 2 
1856-1869 grote dynamiek : periode grote dynamiek: stagnatie, beginnend met eerst 

van aanleg waterwegen snelle daling misoogsten eind jaren 1840 
en spoorweg levensstandaard, (aardappelen, rogge) 

daarna stagnatie 

fase 3 
na 1870 eerst rel atieve rust, stijging herstel, verbreding bestaans-

uitbouw waterwegen; later levensstandaard basis, later verdere 
meer dynamiek: verfijning modernisering, toenemend 
net van spoor- en tram- belang (agro-)industrie 
wegen , integratie water-
wegen, snelle aanleg 
straatwegen 

In tweede periode ( 1856-1869) begint de infrastructurele ontsluiting van Dren
the. Het percentage ondermaatsen blijft hoog. Het is moeilijk vast te stellen of er 
een causaal verband tussen beide ontwikkelingen bestaan heeft en, zo ja, in welke 
richting dat verband dan wel gelopen heeft. De plotselinge daling van de levens
standaard, al dan niet met structurele of conjuncturele oorzaken, prikkelde wel
licht tot economische modernisering door de aanleg van nieuwe transportinfra
structuur. De infrastructurele ontwikkeling zou dan niet vraag-gei"nduceerd zijn, 
maar juist daarop vooruitlopend ('ahead of demand'). De contemporaine discus
sie over de verwachte werkgelegenheidseffecten ('backward linkages') wijst daar
op.56 De structurele teloorgang van de agrarische economie veroorzaakte een uit
stoot van arbeid. Deze zou kunnen worden ingezet bij de aanleg van infrastructuur, 
die immers grotendeels bestond uit ongeschoold handwerk.57 Als mogelijke uit
zondering op de aanleg ahead of demand van de Drentse transportinfrastructuur 
zouden de veenontginningskanalen (Oranjekanaal, Verlengde Hoogeveensche Vaart, 
Stadskanalen) kunnen worden genoemd. Deze kwamen niet voort uit de regionale 

56 G.A. Coert, Stromen en schuuen, vaarten en voorden; geschiedenis van de nalle wa
terstaat in Drenthe 1291-1988, (Meppel 1991). 
57 Groote, kapitaalvorming, 70-71. 
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effectieve vraag van de ruraal-traditionele samenleving, maar waren veel meer een 
teken van integratie van het Drentse veengebied in de nationale markt. 58 Ze wer
den gefoduceerd door een externe vraag. 

Het causale verband zou ook (gedeeltelijk) andersom gelopen kunnen hebben . 
Van de aanleg van transportinfrastructuur zou in eerste instantie een negatief ef
fect op de levensstandaard hebben kunnen uitgaan. Zo zou sprake kunnen zijn 
geweest van het wegdrukken uit de markt van consumptieve bestedingen van au
tochtone bewoners. Als de arbeiders die tijdelijk betrokken waren bij de aanleg 
hun loon opspaarden en huiswaarts zonden, betekende dat een weglekken van geld 
uit de regionale kringloop. Wanneer ze hun loon in de regio zelf besteedden, had 
dat een inflatoir effect ten nadele van de loonafhankelijke lokale bevolking. 

In de derde fase (1870-1904) vertraagde in eerste instantie het tempo van de 
infrastructurele ontwikkeling. Later, vanaf ongeveer 1895 werd weer in een hoger 
tempo gewerkt aan de verbetering van het transportnetwerk. De levensstandaard 
ging in de deze fase snel omhoog. 

Hypothese 1: positieve effecten op de Lange termijn 
De eerste hypothese betreft het verwachte positieve lange-termijneffect van infra
structurele ontsluiting op de levensstandaard. We zullen dat voor Drenthe op twee 
manieren analyseren. In de eerste plaats zou bij bevestiging van de hypothese de 
levensstandaard gestegen moeten zijn. Wanneer we de derde fase als een geheel 
bekijken, lijkt deze hypothese niet eenduidig te bevestigen . Het percentage onder
maatsen lag weliswaar in de derde fase duidelijk lager dan in de tweede fase ( 19,3% 
en 25,8% ), maar zonder het niveau van de eerste fase te evenaren ( 18 , 1 % ). Vanaf 
1896 lag het percentage ondermaatsen echter wel degelijk onder het niveau van de 
eerste periode (gemiddelde 1896-1904: 14,5% ; gemiddelde 1896-1913: 12,6%). 
Uiteindelijk lijkt de modernisering van de Drentse economie, zoals zichtbaar in de 
ontwikkeling van de transportinfrastructuur zijn vruchten dus wel afgeworpen te 
hebben voor de Drentse bevolking. Dat ging echter niet zonder de te verwachten 
initiile verslechtering van de gemiddelde levensstandaard die Kuznets in zijn cur
ve beschreven heeft (zie paragraaf 1 ). 

Er zijn meerdere argumenten aan te voeren voor het fenomeen <lat de gemiddel
de levensstandaard in Drenthe klaarblijkelijk daalde en laag bleef in een periode 
waarin regionale economische modernisering en een over het algemeen positieve 
internationale conjunctuur juist tot een stijging van het regionaal product geleid 
zou moeten hebben. In de eerste plaats groeide de Drentse bevolking relatief snel. 
In de periode waarin de gemiddelde levensstandaard begint te dalen, 1840-1870, 

58 M.A.W. Gerding, Vier eeuwen turfwinning; de verveningen in Groningen, Friesland, 
Drenthe en Overijssel tussen 1550 en 1950, (Wageningen 1996). 
59 Bieleman, boeren. 
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neemt de bevolking met zo'n 31.000 mensen toe. Dat komt neer op een jaarlijkse 
groeivoet van I, 18%. In de tweede plaats werd als gevolg van de toegenomen 
marktintegratie een groter dee! van de oogst geexporteerd. De verdeling van het 
daarmee gegenereerde inkomen was onevenwichtiger dan onder het traditionele 
sociaal-economische regime. 59 In de derde plaats vallen een aantal jaren de op
brengsten van de belangrijkste voedselproducten (aardappels, rogge) tegen. Om
dat men zich in de loop der tijd ook in de eigen tuintjes op deze producten gespe
cialiseerd had , met name aardappels, werkte het traditionele vangnet niet goed 
meer. Een van de onderdelen van dat vangnet, bijvoorbeeld, was het eigen varken. 
Dat werd vroeger met willekeurige overschotten gevoed, maar is geleidelijk veel 
afuankelijker geworden van de aardappeloogst. De aardappelziekte resulteerde 
dan ook in eerste instantie in een daling van het slachtgewicht van varkens.60 Het 
netto effect van deze verschijnselen is een vergroting van de inkomensongelijk
heid geweest, die gepaard ging met een daling van de gemiddelde biologische 
levensstandaard. 

In de tweede plaats zouden gemeenten die relatief goed voorzien waren van 
infrastructuur ook een hoge levensstandaard moeten hebben gehad. Voor de derde 
periode kan deze these na toetsing worden bevestigd, maar voor de eerdere fases 
niet. We hebben de gemeentelijke scores op infrastructuur gerangschikt en de 
mediaan ervan bepaald. Vervolgens hebben we de gemeenten ingedeeld in een 
groep met meer infrastructuur dan de mediaan en een groep met minder infrastruc-

Tabel 5. Toetsing van de verschillen tussen de percentages ondermaatsen in ge
meenten met weinig, respectievelijk veel infrastructuur, I 82 I -55, I 856-69, I 870-
1904 

182 1- 1855 1856-1869 1870- 1904 

weinig infrastructuur % ondermaatsen 18, 1% 25.6% 20.6% 

standaarddeviatie 3,9% 4,9% 3,0% 

aantal waarnemingen 16 16 16 

veel infrastructuur % ondermaatsen 17,8% 25,1 % 18,0% 

standaarddeviatie 4,3% 4 ,9% 3,3% 

aantal waarnemingen 16 16 16 

verschil (als % van gemiddelde percentage -1% -2% -13% 

ondermaatsen Drente) 

t-waarde verschil -0, 18 -0,32 -2,35 

p-waarde 0,860 0,752 0,032 

60 Paping, handvol stuivers, 252-253. 
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tuur dan de mediaan. Daarna hebben we de gemiddelde percentages ondermaatsen 
voor beide groepen vergeleken. In de derde fase blijken de gemeenten met relatief 
veel infrastructuur 13% minder ondermaatse keurlingen te hebben gehad dan de 
gemeenten die slechter ontsloten waren (zie tabel 5). Omdat we weinig waarne
mingen hebben - Drenthe kende nu eenmaal maar 33 gemeenten - en verwacht 
mag worden dat de levensstandaard door nog verschillende andere variabelen be
paald werd, is het van belang te toetsen of dit verschil wel significant van nul 
verschilt. Daartoe hebben we de t-waarde van het verschil uitgerekend en in de 
tabel opgenomen . Voor de derde periode is de t-waarde van het verschil gelijk aan 
-2,35. Dat komt bij 16 vrijheidsgraden neer op een p-waarde van 0,032. Uit tabel 
5 blijkt ook dat voor de eerste twee onderscheiden fases geen significant verschil 
in levensstandaard valt aan te tonen tussen goed en slecht ontsloten gemeenten. 

Het is interessant om niet alleen te toetsen op het verschil tussen beide groepen 
gemeenten, maar ook de relatie tussen beide variabelen (infrastructuur en levens
standaard) te analyseren. Omdat de variabele infrastructuur enkele uitbijters be
vat, hebben we deze eerst getransformeerd door de natuurlijke logaritme te ne
men . Uit toetsing blijkt dat voor de derde fase inderdaad een significant verband 
bestaat tussen de levensstandaard en de infrastructurele ontsluiting (r' -0,41; tabel 
6). Het negatieve teken van de correlatie-coefficient duidt op een tegengestelde 
relatie tussen infrastructurele ontsluiting en het percentage ondermaatsen: hoe hoger 
de score op infrastructuur van een gemeente, hoe lager het percentage ondermaat
sen en dus hoe hoger de levensstandaard. 

Tabel 6 Correlatie tssen de variabelen infrastructuur (logaritme) en percentage 
ondermaatsen per periode, 1821-55, 1856-69, 1870-1904 

1821-1855 1856-1869 1870-1904 

correlatiecoefficient -0,02 -0,16 -0,41 
t-waarde -0, 10 -0,91 -2,53 
p-waarde 0,92 0,37 O,Q2 

Wanneer in plaats van de gewone correlatie-coefficient de non-parametrische va
riant daarvan gebruikt wordt (Spearman's rangcorrelatiecoefficient), veranderen 
de resultaten vrijwel niet. Gebruik van de non-parametrische toets stelt minder 
stringente statistische eisen aan het datamateriaal, omdat de scores omgerekend 
worden in rangordes . Spearman's rangcorrelatiecoeffient tussen infrastructuur en 
de levensstandaard bedraagt voor de derde periode -0,41 (met een t-waarde van -
2,53; p-waarde 0,02). 
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De conclusie is duidelijk, hoewel niet verrassend: de hypothese dater een lange 
termijn-verband bestaat tussen infrastructurele vooruitgang en de levensstandaard 
kan worden bevestigd. Aan het eind van de negentiende eeuw kenden de goed 
ontsloten en goed in de nationale markt ge"lntegreerde gemeenten de hoogste levens
standaard. 

Hypothese 2: initiele negatieve effecten 
Volgens de tweede hypothese verwachten we dat aan het begin van het modernise
ringsproces het niveau van infrastructuur nog geen of zelfs een negatieve relatie 
had met het niveau van de Ievensstandaard. Zoals in de inleiding beschreven zou
den de positieve effecten van modernisering van het transportnetwerk aanvanke
lijk teniet kunnen zijn gedaan door de negatievebackwash effecten van marktinte
gratie. Om te toetsen of dit inderdaad het geval was, kunnen we dezelfde methode 
gebruiken als bij de eerste hypothese. De resultaten staan vermeld in de al aange
duide tabellen. Het percentage ondermaatsen was in de tweede fase hoger dan in 
de eerste fase. Dat wijst inderdaad op een (tijdelijke) verslechtering van de levens
standaard, veroorzaakt door een verandering in het sociaal-economisch stelsel. De 
gemeenten die goed voorzien waren van infrastructuur scoorden niet significant 
beter of slechter dan de andere gemeenten. In de tweede fase is de spreiding van de 
scores over de gemeenten groter dan in de andere fasen . De standaarddeviatie van 
de percentages ondermaatsen bedraagt voor de gemeenten die minder dan gemid
deld waren voorzien van infrastructuur 4,9%, tegen 3,9% en 3,0% in de eerste en 
de derde fase. 

In de eerste fase blijkt geen correlatie tussen de scores op infrastructuur en le
vensstandaard te bestaan (= -0,02). De tweede fase lijkt een overgangsfase te zijn 
geweest (= -0,16). In sommige gemeenten was de modernisering al zover gevor
derd dat ze gingen profiteren van marktintegratie, maar in andere gemeenten had
den negatieve effecten nog de overhand. In de eerste fase hadden de gemeenten 
die slecht ontsloten waren vrijwel evenveel ondermaatse keurlingen als de goed 
ontsloten gemeenten. Interessant is dat wanneer zuid-west Drenthe (Meppel en 
omstreken), waar de modernisering al eerder op gang gekomen was, uit de onder
zoekspopulatie verwijderd wordt, de overige relatief goed ontsloten gemeenten in 
de eerste fase zelfs een lagere levensstandaard kenden dan de slechts ontsloten 
gemeenten ( 19,0% ondermaatsen respectievelijk 18, l % ondermaatsen). Klaarblij
kelijk waren rond Meppel de initie!e negatieve effecten van modernisering al over
wonnen , terwijl ze in de rest van Drenthe nog dominant waren. 
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Conclusies 

In dit paper hebben we getracht het regionale effect van infrastructurele moderni
sering op de biologische levensstandaard te bepalen. Op basis van de internationa
le literatuur hebben we hypothesen geformuleerd, die we getoetst hebben met be
hulp van data op ruimtelijk micro-niveau, namelijk de provincie Drenthe en de 
Drentse gemeenten. Naar ons weten is het voor het eerst dat de beweringen die aan 
het levensstandaarddebat ten grondslag Iiggen, met ruimtelijk gespecificeerd da
tamateriaal zijn geverifieerd. Om de hypothesen op provinciaal niveau te toetsen, 
hebben we gemeentelijke data gebruikt. In essentie is de analyse succesvol geble
ken. Een probleem was het beperkte aantal waarnemingen (gemeenten). Omdat de 
basisdata voor de biologische levensstandaard niet op een lager ruimtelijk niveau 
beschikbaar zijn, is dit probleem alleen op te lossen door uitbreiding van het on
derzoeksgebied . 

De eerste hypothese betrof het te verwachten positieve lange-termijneffect van 
infrastructurele ontsluiting. Deze stelling kon worden bevestigd. De infrastructu
rele vernieuwing werd uiteindelijk gevolgd door een significante stijging van de 
levensstandaard. Op de korte termijn deed deze ontwikkeling zich niet voor. Dren
the kende rond het midden van de negentiende eeuw zijn 'take-off, maar tegelij
kertijd daalde de levensstandaard. Dat wijst erop dat in eerste instantie negatieve 
transitie-effecten optraden. Binnen de anthropometrische geschiedenis is de over
heersende verklaring voor dergelijke transitie-effecten (de 'Komlos-these') dat 
met de grotere orientatie op de markt zowel de beschikbaarheid van als de toegang 
tot voedsel voor een groot deel van de bevolking minder stabiel werden. Toetsing 
van dit idee leerde dater geen verschil tussen goed en slecht ontsloten gemeenten 
bestond. Infrastructuur had in de eerste helft van de negentiende eeuw kennelijk 
geen invloed op de hoogte van de Drentse levensstandaard. Dit is een gedeeltelij
ke bevestiging van de Komlos-these, omdat de ruraal-traditionele gebieden in de 
pre-industriele periode nauwelijks op de interregionale markt gericht waren. Dat 
ook geen negatief verband tussen de moderniseringsgraad van een gemeente en de 
levensstandaard aangetoond kon worden, lijkt echter een bevestiging van de op
vatting dat de Drentse landbouw rond het midden van de negentiende eeuw niet 
zonder meer als ruraal-traditioneel in de betekenis van achterlijk gezien mag war
den. 



IV 

De arbeidsmarkt voor inwonend boerenpersoneel in 
het Groningse kleigebied 1830-19201 

GEURT A. COLLENTEUR EN RICHARD F.J. PAPING 

1. Inleiding 

Van 1886 tot 1904 had boer Schuiringa te Niehove steeds drie knechten en twee 
meiden inwonen, vanaf 1904 deed hij het met een knecht minder. In 1916 nam 
hij nag slechts een knecht en twee meiden aan. Vanaf 1917 had Schuiringa 
slechts een meid in dienst, die voornamelijk huishoudelijk werk verrichtte. 
Bron: Bodenboek Schuiringa, 1886-1926. 2 

Een groot deel van de arbeid in de Nederlandse landbouw werd, evenals elders in 
Europa, van oudsher geleverd door inwonend personeel.3 Dit wordt meestal be
schouwd als een kenmerkend onderdeel van het bestaande economisch-demografi
sche systeem. In provincies als Overijssel en Noord-Brabant vormde werk als knecht 

Met dank aan Jan Voerman (Winschoten) en Pim Kooij (Integrate Geschiedenis Gro
ningen) voor het ter beschikking stellen van databestanden. Onze dank gaat ook uit naar 
Ben Gales en Jan Kok voor hun constructieve bijdragen. Dit onderzoek vond plaats bin
nen het N.W. Posthumus onderzoekprogramma 'Veranderende Arbeidsverhoudingen' en 
werd ondersteund door de Stichting Historische Wetenschappen. 
2 Zie voor de herkomst van de gebruikte boekhoudingen steeds de bijlage. 
3 M. Mitterauer, Familie und Arbeitsteilung. Historischvergleichende Studien (Wien 
1992) 324-325; M. Mitterauer and R. Sieder, 'The developmental process of domestic 
groups: problems of reconstruction and possibilities of interpretation ', Journal of Family 
History 4 ( 1979); J. Schlumbohm, 'Micro-history and the macro-models of the European 
demographic system in pre-industrial times: life course patterns in the parish of Belm 
(Northwest Germany), seventeenth to nineteenth centuries', The History of the Family I 
(1996) 82; T.M. Devine ed. Farm Servants and Labour in Lowland Scotland 1770-1914 
(Edinburgh 1984); M.K. Mcintosh, 'Servants and the household unit in an Elizabethan 
English Community', Journal of Family History 9 (1984), M. Anderson , 'New Insights 
into the History of the Family in Britain' in: A. Digby a.o. ed. New Directions in Economic 
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of meid een opstap naar een zelfstandig bestaan als boer of boerin.4 Werken bij 
anderen gebeurde omdat er op de ouderlijke boerderij geen plaats was, of om 
ervaring op te doen. In deze provincies was de kleinschalige landbouw op zand

gronden overheersend, terwijl het aantal geheel landloze arbeiders slechts gering 
was. In de Nederlandse kustprovincies Zeeland, Noord- en Zuid-Holland, Fries
land en Groningen werd de landbouw op een grootschalige, kapitalistische wijze 
uitgeoefend. Op het platteland was hier wel degelijk een omvangrijke groep ge
huwde landloze arbeiders aanwezig, die voor het overgrote dee) hun inkomen in 

de Jandbouw moesten zien te verdienen. Vooral deze landarbeidersgezinnen lijken 
gefungeerd te hebben als de leverancier van meiden en knechten. Uitzicht op een 
eigen (landbouw-) bedrijf was er vrijwel niet. 

In de loop van de negentiende eeuw werd de landbouw in Nederland in vrijwel 
alle provincies steeds grootschaliger uitgeoefend.5 Per boerderij werden steeds 
meer arbeidskrachten ingezet en ingehuurd. De betaalde arbeidskrachten kunnen 

onderscheiden worden in inwonend en uitwonend personeel. In de tweede helft 

van de negentiende eeuw was het inwonend personeel op zijn retour.6 De forse 
teruggang van het aantal inwonende boden suggereert dater grote veranderingen 
plaatsvonden op de agrarische arbeidsmarkt, zowel in de vraag naar, als in het 
aanbod van arbeid.7 Deze veranderingen voltrokken zich in een arbeidsmarkt die 
opgebouwd was uit, op allerlei wijzen met elkaar in verbinding staande, deel-ar-

and Social History, II (London 1992) 125-135; I. Eriksson and J. Rogers, Rural Labor and 
Population Change; Social and Demographic Developments in East-central Sweden du
ring the Nineteenth Century (Uppsala 1978) 26-37, 57-74, 156-158. 
4 Slicher van Bath, Een samenleving onder spanning. Geschiedenis van het platteland 
in Overijssel (Assen 1957) 114-116, 477-481 ; G van den Brink, 'From father to factory: 
the changing position of adult domestic workers in Woensel ( 1700-1900)', Economic and 
Social History in the Netherlands 6 (1994) 199 e.v. en idem, ' De arbeid is alles, de mensch 
niets ... Aard en ontwikkeling van het boerenbedrijf in de Kempen 1800-1900', Tijdschrift 
voor Sociale Geschiedenis 17 (1991) i.h.b. 68. Zie ook J.L. van Zanden, De economische 
ontwikkeling van de Nederlandse landbouw in de negentiende eeuw 1800-1914 (Utrecht 
1985) 4-9 , 69-70. 
5 O.a. Yan Zanden, Ontwikkeling, 349. 
6 Yan Zanden, Ontwikkeling, 69-70, 428-429: voor Nederland vond de afname van het 
aantal inwonende boerenmeiden met name plaats in de periode 1858-1878, en in beperk
tere mate in de periode 1878-1896. De provincie Groningen week iets af van de landelijke 
trend, daar de Groningse teruggang in de periode 1878-1896 volgens Van Zanden net zo 
sterk was als in de voorafgaande twintigjaar. Ook: Van den Brink, 'From father' 212. 
7 Zie: Landarbeiders, hun arbeidsduur en arbeidsverhoudingen; Rapport eener enque
te gehouden door de Sociaal-Democratische Studie-club (Amsterdam 1909) 8. 
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beidsmarkten of segmenten.8 De mate van segmentatie van de deelmarkten hing af 
van de benodigde vaardigheden en van diverse sociaal-culturele belemmeringen .9 

Het doe! van dit artikel is de genoemde revolutionaire verschuiving op de markt 
voor arbeid in de landbouw op de Groningse klei tussen 1830 en 1920 te verkla
ren. In een korte periode werd hier de eeuwenoude 'traditie' van inwonend perso
neel doorbroken. Centraal staan de factoren die de vraag naar en het aanbod van 
boerenknechten en boerenmeiden bepaalden . In feite gaat het dus om twee deel
markten, namelijk die voor inwonend vrouwelijk boerenpersoneel en die voor in
wonend mannelijk boerenpersoneel. Deze beide markten waren tamelijk strikt van 
elkaar gescheiden. Gerelateerde arbeidsmarkten waren die voor uitwonende man
nelijke en vrouwelijke agrarische arbeiders en die voor agrarische niet-loonarbeid 
(gezinsarbeid). Hoewel feitelijk in het laatste geval nauwelijks sprake is van een 
arbeidsmarkt, moet theoretisch gezien gezinsarbeid op de boerderij we! degelijk 
opgevat worden als een onderdeel van de totale agrarische arbeidsmarkt. Even
eens gerelateerd, maar wat meer op afstand, bevond zich de niet-agrarische ar
beidsmarkt. 

De vraag en het aanbod van arbeid was het resultaat van strategische beslis
singsprocessen, die grotendeels binnen gezinnen plaatsvonden, hoewel ook 
individuele beslissingen van invloed waren . 10 De vraag werd bepaald binnen boe
rengezinnen, het aanbod binnen de gezinnen waaruit de meiden en knechten stam
den. Aangenomen mag worden dat het doe! dat bij de gehanteerde strategieen van 
zowel boeren als arbeiders voorop stond, nutsmaximalisatie was. 11 Onder dit con
cept valt tevens winstmaximalisatie en het daarbij behorende streven naar (ar
beids-) kostenverlaging. De voor de omvang van het nut bepalende preferenties en 
voorkeuren liggen niet vast, maar kunnen door de tijd heen verschuiven. Op deze 
wijze worden dus zowel economische als sociologische ontwikkelingen onder het 
concept nutsmaximalisatie gevat. Ofhet nutsmaximalisatie van het individu of van 
het gezin betrof, is onmogelijk uit te maken omdat weinig inzicht bestaat in de 
wijze waarop het beslissingsproces in het gezin in zijn werk ging en wie daarbij de 
meeste invloed had (gezinshoofd, kinderen of anderen). Nut kan overigens ont
leend worden aan zowel materiele zaken als immateriele omstandigheden. 

8 P.R. Priester, De economische ontwikkeling van de landbouw in Groningen 1800-1910 
(Wageningen 1991) 157. 
9 A. Knotter, Economische transformatie en stedelijke arbeidsmarkt; Amsterdam in de 
tweede helft van de negentiende eeuw (Zwolle 1991) 14-17. 
I 0 Beide zijn moeilijk te onderscheiden. P. Moen and E. Wethington, 'The concept of 
family adaptive strategies' , Annual Review of Sociology 18 (1992) 233-247. D. L. Wolf, 
Factory Daughters. Gender, Household Dynamics and Rural Industrialization in Java 
(Berkeley 1992) 12-17. 
11 Een dergelijke benadering is kenmerkend voor de 'New Household Economies'. 
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Grafiek 1. Verschuivingen in vraag en aanbod op de arbeidsmarkt 
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Het is moeilijk het aanbod onafuankelijk van de vraag naar arbeid te meten (het 
zogenaamde identificatieprobleem). In de praktijk weten we vaak maar een ding: 
hoeveel er daadwerkelijk aan arbeid ingezet werd bij het op dat moment geldende 
loon. In dit evenwichtspunt op de arbeidsmarkt is volgens de neo-klassieke theorie 
de gevraagde en de aangeboden hoeveelheid precies aan elkaar gelijk. 

Onder een dating van het arbeidsaanbod verstaan wij een afname van de aangebo
den hoeveelheid arbeid bij het op dat moment geldende loon. Zo' n daling van het 
arbeidsaanbod - een verschuiving van de aanbodscurve naar links - zal (ceteris 
paribus) Jeiden tot een loonstijging en zo tot een daling van de gevraagde hoeveel
heid arbeid, zodanig dat er weer evenwicht op de arbeidsmarkt ontstaat (punt E2 
in grafiek la). Een dating van de arbeidsvraag betekent een afname van de ge
vraagde hoeveelheid arbeid bij het dan geldende loon. Deze daling van de ar
beidsvraag - een verschuiving van de vraagcurve naar links - leidt (ceteris pari
bus) juist tot een loondaling waardoor de aangeboden hoeveelheid arbeid eveneens 
terugloopt en het evenwicht op de arbeidsmarkt op de langere termijn gehand
haafd blijft (punt E2 in grafiek lb). Zowel de vraag als het aanbod van arbeid op 
de arbeidsmarkt zijn dus in enige mate loonelastisch. 

De hier geschetste benadering maakt het mogelijk om met behulp van de loon
ontwikkeling aan te geven in hoeverre de afname van het inwonend personeel 

12 Yoor een vergelijkbare benadering in veel uitgebreidere vorm: Robert W. Fogel & 
Stanley L. Engerman, 'A Model for the Explanation of Industrial Expansion during the 
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verklaard moet worden uit ontwikkelingen aan de aanbodzijde (de arbeidersgezin
nen) danwel uit ontwikkelingen aan de vraagzijde (de boerenhuishoudens). 12 

Eerst wordt in dit artikel ingegaan op de ontwikkeling van het aantal inwonende 
boerenknechten en boerenmeiden, dus op die van de werkgelegenheid. In para
graaf 3 wordt een beeld gegeven van de factoren die de vraag naar inwonend per
soneel belnvloed kunnen hebben . In de vierde paragraaf ligt de nadruk op de aan
bodkant. Daartoe wordt de ontwikkeling van het arbeidspotentieel vanuit de 
betrokken (arbeiders-) gezinnen gereconstrueerd en komen factoren aan de orde 
die invloed hebben op de bereidheid om dit arbeidspotentieel om te zetten in een 
effectief arbeidsaanbod. In de vijfde paragraaf wordt geschetst hoe de loonhoogte 
zich ontwikkelde en wordt getracht aan de hand daarvan aan te geven welke vraag
en/of aanbodfactoren het meest van invloed zijn geweest op de feitelijke ingezette 
hoeveelheid meiden en knechten . Geeindigd wordt met enige conclusies . 

2. Het aantal inwonende personeelsleden 

Voor de provincie Groningen is op de ontwikkeling van het aantal meiden en knech
ten ingegaan door resp. Priester, Gooren en Heger en Van Zanden .13 Zij deden dit 
vooral aan de hand van cijfers over het aantal fiscaal belastbare werkboden voor 
de periode 1846-1896. Priester toont echter aan dat in ieder geval het aantal boe
renmeiden van 15 jaar en ouder beduidend hoger lag dan het aantal vrouwelijke 
fiscale werkboden, vermoedelijk als gevolg van grootschalige belastingontduiking. 
De waarde van de cijfers aangaande het aantal mannelijke fiscale werkboden is 
voor ons doe) gering, omdat daaronder ook de inwonende knechten in nijverheid 
en diensten zijn begrepen . Ook de beroepstellingen van 1849, 1859, 1889, 1899 
en 1909 bieden weinig soelaas, omdat inwonende boerenknechten en boerenmei
den daarin ontbreken als aparte beroepsgroep. 

Hier is daarom getracht op een alternatieve wijze te komen tot een beeld van de 
kwantitatieve ontwikkeling van het inwonend agrarisch personeel. De belangrijkste 
bron voor gemeentelijke cijfers vormden de volkstelling van 1829 en het bevol
kingsregister voor de jaren 1849, 1869, 1889 en 1909 (teldatum 31 december). 14 

Nineteenth Century: With an Application to the American Iron Industry ', .Journal of Poli
tical Economy 77 ( 1969) 306-328. 
13 Priester, Economische ontwikkeling, 165-166;. H. Gooren en H. Heger, Per mud of bi) 
de week gewonnen; De ontwikkeling van beloningssys1emen in de Croningse landbouw, 
1800-1914 (Groningen 1993) 154-174; Van Zanden, Ontwikkeling, 68-70, 426-429. 
14 Deze bronnen zijn bewerkt in het kader van het Project lntegrale Geschiedenis. Beerta 
1829 is echter ontleend aan: P.R. Priester en H. de Raad, 'De iezeren kelle van d'armoude ' 
Aspecten van de sociaal-economische geschiedenis van Beerta, 1800- 1870 (Groningen 
1982) 24 (teljaar 1828). 
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Tabel 1. Geschat aantal inwonende boerenmeiden en boerenknechten in de Gro
ningse kleigebieden, I 829- I 909 

1829 1849 1862 1869 1886/89 1909 

boerenmeiden 3.200 3.500 4.21 1 3.500 3.100 1.800 
per boerderij 1,1 1,2 1,3 1,0 0,8 0,5 

boerenknechten 4.300 4.300 5.134 4.000 3.800 1.000 
per boerderij 1,5 1,5 1,6 1,1 1,0 0,3 

totaal inw. pers. 7.500 7.800 9.345 7.500 6.900 2.800 
per boerderij 2,7 2,7 2,9 2,1 1,9 0,8 

aantal gemeenten 5 6 36 4 8 3 

Daarnaast zijn gegevens ontleend aan agrarische tellingen van 1862 en 1886. 15 De 
landbouwstatistiek van 1862 lijkt de beste bron, daar ze voor iedere gemeente het 
aantal boerenmeiden en boerenknechten geeft, maar enkele gemeentelijke cijfers 
zijn duidelijk te hoog. De cijfers afkomstig uit de landbouw-enquete van 1886 
maken een betrouwbare indruk, doch zijnjammer genoeg slechts voor vier kleige

meenten beschikbaar. Ze zijn daarom samengevoegd met die voor andere gemeen
ten uit 1889. 

De in tabel I gepresenteerde totaalschattingen zijn met de nodige onzekerheden 
omgeven. 16 Bovendien zijn de cijfers voor 1862 vermoedelijk iets aan de hoge 
kant. Desondanks kan aan de hand van de tabel het volgende grove beeld geschetst 
worden .17 Van 1830 tot 1862 steeg het totale aantal inwonende personeelsleden. 
Na 1862 was sprake van een afname, die na 1890 versneld doorzette. De laatste 
teruggang voltrok zich beduidend sneller bij de knechten dan bij de meiden. Wa
ren er tijdens de negentiende eeuw voortdurend meer knechten dan meiden te vin-

15 Bijdragen tot de kennis van den tegenwoordigen staat der provincie Groningen, vijfde 
dee/: landbouw-statistiek, 2 delen (Groningen 1870). Uitkomsten van het onderzaek naar 
den toestand van den landbouw in Nederland, ingesteld door de landbouwcommissie, 
benoemd bi) Koninklijk Besluit van 18september1886, le dee! ('s-Gravenhage 1890). 
16 De schattingen voor 1829, 1849, 1869, 1886/1889 en 1909 voor het gehele kleigebied 
werden gemaakt aan de hand van het gemiddelde van de procentuele veranderingen van de 
di verse gemeenten ten opzichte van 1862. Elke gemeente woog daarbij even zwaar. 
17 In grote lijnen komt het beeld van de ontwikkeling van het aantal boerenmeiden over
een met dat van de provincie Groningen van Van Zanden, Ontwikkeling, 69-70, 428-429. 
Yolgens hem was het aantal inwonende boerenmeiden 4.700 in 1846 en 1858, om daarna 
te dalen tot 3.800 in 1878, 3.100 in 1889 en 2.900 in 1896. Deze aantallen zijn, gezien ons 
cijfermateriaal voor alleen de Groningse kleigebieden echter we l te laag. 
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Grafiek 2. Index van het aantal knechten en meiden op de Groningse klei, per 
boerderij 1830-1920 
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den , in 1910 was de situatie geheel omgedraaid. De boerenmeiden waren nu veruit 
in de meerderheid op de boerderij . 

Naast de puntschattingen in tabel I kan aan de hand van enige boekhoudingen 
de ontwikkeling van het inwonend personeel op een aantal grote boerderijen ge
schetst worden .18 Bekend is hoeveel inwonende knechten en meiden deze bedrij
ven jaarlijks in dienst hadden (grafiek 2). Gezien het vrij geringe aantal bedrijven 
dat gevolgd is , kan uiteraard niet al te veel waarde gehecht worden aan de jaarlijk
se fluctuaties in het personeel. Dit in tegenstelling tot de lange termijn ontwikke
ling die een redelijk betrouwbaar beeld geeft. 

Grafiek 2 geeft globaal hetzelfde te zien als tabel 1. Er zijn echter twee opval
lende afwijkingen. Ten eerste was de vermindering van knechten op de grote boer
derijen tussen 1890 en 1910 beduidend minder dan op de gemiddelde Groningse 
klei-boerderij. Daar bleef rond 1910 slechts een kwart van de knechten achter, 
terwijl dat op de grotere bedrijven de helft was. Blijkbaar waren op de kleinere 
boerderijen de inwonende knechten rond 1900 al geheel verdwenen. De teruggang 
in aantallen boerenknechten rond het begin van de Eerste Wereldoorlog kwam 

18 Yoor de gebruikte boekhoudingen (zie bijlage) met gegevens beschikbaar voor twee 
opeenvolgende jaren is gekeken in hoeverre sprake was van een verandering in het aantal 
inwonende personeelsleden. Bij kleine hiaten is gebruik gemaakt van interpolatie. De resul
terende jaarlijkse groeipercentages zijn aan elkaar gekoppeld . 
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zodoende voornamelijk voor rekening van de grote en zeer grote bedrijven .19 Ten 
tweede kan geconcludeerd worden dat terwijl op de grotere boerderijen van een 
teruggang in het aantal boerenmeiden in de tweede helft van de negentiende eeuw 
tot aan de Eerste Wereldoorlog nauwelijks sprake was , hun aantal op de kleinere 
bedrijven flink terugliep. 

3. De vraag naar arbeid 

Inwonend personeel ving een dee) van het tekort aan arbeid in het boerenhuishou
den op.20 Toch vormde het boerenhuishouden in de kapitalistische Groningse klei
gebieden geen volledige produktie- en consumptie-eenheid. Er was geen sprake 
van een geheel huishoudelijke produktiewijze, omdat er lonen werden uitbetaald 
en bovendien uitwonende arbeid werd ingehuurd .21 Boeren droegen hun inwonend 
personeel vooral werkzaamheden op die dagelijks moesten worden gedaan, om zo 
hun arbeid optimaal te benutten. Het werk moest in ieder geval zo regelmatig ver
richt worden dat het (economisch) zinvol was om daarvoor iemand vast aan te 
nemen. Het inwonend personeel werd om deze redenen veelal in de eerste plaats 
belast met werkzaamheden samenhangend met het aanwezige vee.22 

Knechten waren verantwoordelijk voor de paarden, die ze gebruikten bij het 
ploegen, eggen, mestrijden ofhet binnenhalen van de oogst. Samen met het voede
ren en het melken van het oudere vee vormde dat de kern van hun werk. Daarnaast 
hielpen ze mee bij het binnenhalen van de oogst, dorsen en schonen, slootgraven, 
zaaien en wieden, kleine reparatie- en onderhoudswerkzaamheden. De belangrijk
ste taken van meiden lagen aanvankelijk in het melken, het helpen bij de boterbe
reiding en het schoonmaken van het melkgereedschap. De huishoudelijk taken van 
meiden namen in de regel minstens evenveel tijd in beslag als het boerenwerk. 
Daaronder vielen (helpen bij het) eten koken , koffie zetten, schoonmaken en pas
sen op de kinderen. In aanvulling op deze min of meer dagelijkse werkzaamheden 
voederden zij hetjongvee, werkten in de (moes-) tuin en hielpen soms mee bij het 
wieden. Tenslotte werden ze ook ingezet bij het dorsen en schonen van granen. 

19 Deze ontwikkeling verklaart deels de door Van Zanden geconstateerde afwijking van 
Groningen van het algemene patroon; zie Van Zanden, Ontwikkeling, 69-70, 428-429. 
20 R. Breen, 'Farm Servanthood in lreland, 1900-40' , Economic History Review, 2nd 
series 36 (1983) 87-88. 
21 Vergelijk A. Knotter, 'Problemen van de family economy. Gezinsarbeid en arbeids
markt in pre-industrieel Europa', in: M. Baud en T. Engelen red . Samen wonen, samen 
werken ? Vijf essays over de geschiedenis van arbeid en gezin (Hilversum 1994) 36-37, 
54-55. 
22 Vergelijk Priester, Economische ontwikkeling , o.a. 163 e.v.; Gooren en Heger, Per 
mud, 183; Breen, 'Farm Servanthood', 91. 
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Het werk van de meiden was dus meer dan dat van knechten gericht op de gang 
van zaken in en rondom het huis. Het omvatte tevens voor een groter deel niet
agrarische bezigheden. Daardoor was de vraag naar meiden minder atbankelijk 
van ontwikkelingen in de agrarische bedrijfsvoering. 

Een oorzaak voor de afname van het inwonende personeel kan gelegen hebben in 
de veranderingen in het landbouwbedrijf. 23 De mechanisatie zette kort na het mid
den van de negentiende eeuw in, maar begon pas enige decennia later werkelijk 
vruchten afte werpen. Van der Poe) meent dat deze technologische vernieuwingen 
al v66r 1904 een uitstoot van arbeid in de landbouw tot gevolg hadden .24 Het 
meest van belang was de invoer van stoomdorsmachines. Deze vonden, hoewel 
reeds !anger bestaande, tijdens de agrarische depressie vrij algemeen ingang. Hier
door nam de hoeveelheid werk in de winter af en bestond er dus minder noodzaak 
voor de boeren permanent personeel in te huren. Met name de vraag naar knechten 
zou er door kunnen zijn verminderd. De snelle verspreiding van melkfabrieken in 
de jaren tachtig en negentig zorgde er voor dat het arbeidsintensieve boterbereiden 
door meiden van de boerderij verdween.25 

Een andere innovatie, namelijk kunstmest, kan ook een grote invloed uitgeoe
fend hebben op de vraag naar arbeid in de Groningse landbouw. Hoewel er eerder 
mee ge-experimenteerd werd, kwam het gebruik van kunstmest pas na 1890 vrij 
algemeen in zwang op de Groningse klei. 26 De rechtstreekse consequenties van 
kunstmest waren vrij beperkt, al verminderde wel het arbeidsintensieve mestrijden 
in het voorjaar. Indirect betekende kunstmest echter wel een grote verandering 
voor de wijze van landbouwbeoefening. Een gemengde akkerbouw-veehouderij 
bedrijfsvoering was niet ]anger nodig, omdat geen vee meer hoefde te worden 
gehouden voor de bemesting van het land. 27 Toch verdween het vee niet van de 
klei-boerderijen. Door de opkomst van de melkfabrieken werd de melkveehoude
rij belangrijker, terwijl ook de invloed van wisselbouw met tijdelijk grasland en 
klaver een argument was om koeien aan te houden. De rundveestapel nam tussen 
1888 en 1910 dan ook niet af. Priester berekende echter dat de fysieke opbrengst 
van de veehouderij maar weinig toenam tussen 1815 en 1910. Daarentegen 

23 J.O. Wijbenga, 'De stille strijd; Over de veranderingen in de positie van het inwonend 
dienstpersoneel in de landbouw in de provincie Groningen tussen 1750 en 1914'. 
Ongepubliceerde doctoraalscriptie geschiedenis (Groningen 1986) 37, 61-62, 89. Versla
gen betreffende den oeconomischen toestand der landarbeiders in Nederland, dee! 1 ('s
Gravenhage, 1908) 6, 8, benadrukt deze verklaring. 
24 J.M.G. van der Poe! , Honderdjaar landbouwmechanisatie (Wageningen 1983) 213-
214; Priester, Economische ontwikkeling, 265-266, 272, 283. 
25 Priester, Economise he ontwikkeling, 441. 
26 Priester, Economische ontwikkeling, 252-262. 
27 Priester, Economise he ontwikkeling, 408-411. 
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verdrievoudigde de akkerbouw-opbrengst in de kleigebieden tussen 1830/1834 en 
1906/1910. 28 Deze groei van de akkerbouwproduktie was het gevolg van arbeids
besparende technologische vernieuwing (mechanisatie), maar ook van een steeds 
grotere inzet van arbeid. 

De werkzaamheden verbonden met de in belang toenemende akkerbouw waren 
vrij onevenwichtig over het jaar gespreid. Hierdoor lag het voor de hand ze te 
laten verrichten door losse arbeid . Volgens Gooren en Heger nam het aantal taken 
voor losse arbeiders en arbeidsters inderdaad snel toe in de periode 1850-1910, 
met name na 1890.29 Die groei kan echter evengoed het gevolg zijn geweest van 
nieuwe werkzaamheden in de landbouw zonder dat de taken van het inwonend 
personeel verminderden. Dat gold met name voor de opkomst van vlas, suikerbie
ten en voedergewassen en de verbetering van drainage.30 Alleen stropersen en het 
reeds genoemde stoomdorsen als taak van losse arbeiders kwam na 1890 we! in de 
plaats van het werk van inwonend personeel. 

Samengevat is er weinig reden om aan te nemen dat de vraag naar inwonende 
arbeid sterk toenam in de periode 1830-1910. Wei waren er enige ontwikkelingen 
in de Groningse landbouw die een (beperkte) afname van de vraag naar inwonend 
personeel tot gevolg kunnen hebben gehad. Met name gaat het dan om het geringe
re dorswerk in de winter (knechten) en het verdwijnen van de boterbereiding (mei
den). 

Een tweede mogelijke verklaring voor een afname in de vraag naar inwonend perso
neel is dat de boeren hun eigen kinderen meer op de boerderij hebben laten mee
werken : een verschuiving dus van een 'wage-economy' richting een 'family-eco
nomy', waarbij het boerengezin meer ging functioneren als een op zichzelf staande 
produktie-eenheid.31 Die mogelijkheid bestond daar de nog ongehuwde boerenzo
nen en dochters in theorie de werkzaamheden van de knechten en meiden konden 
overnemen .32 De mate waarin thuiswonende kinderen al dan niet meewerkten op 
de boerderij is echter niet goed te meten. Maar het lijkt voor de hand te liggen dat 
als de boeren hun zonen en dochters meer lieten meewerken, ze tevens de neiging 
hadden om hen !anger en meer in huis te houden. Met name kan dit gegolden 
hebben voor meisjes en jongens van vijftien jaar en ouder.33 Dit zou dan moeten 
blijken uit de samenstelling van de boerenhuishoudens (tabel 2) .34 

28 Priester, Economische ontwikkeling, 390, 473. 
29 Gooren en Heger, Per mud, 70; Priester, Economische ontwikkeling, 157. 
30 Gooren en Heger, Per mud, 61-70. 
31 Knotter, ' Problemen', 36-39, 54-55. 
32 Breen, 'Farm Servanthood ', 96. 
33 Uitkomsten , Bellingwolde, 49. Ook bij: Schlumbohm, 'Micro-history' , 87; Eriksson 
and Rogers, Rural Labor, 154; Mitterauer and Sieder, ' Developmental proces', 257 , 266, 
274. 
34 Schattingen aantal boerderijen 1829 en 1849: R.F.J. Paping, Voor een handvol stui-
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Tabel 2. Gemiddelde samenstelling van huishoudens van boeren, 1829-1909 

1829 1849 1862 1869 1889 1909 

totaal aantal boeren 2.800 2.900 3.200 3.500 3.700 3.600 

gezinshoofd mannen 0,86 0,86 0,88 0,91 0,91 0,96 
gezinshoofd vrouwen 0,14 0,14 0,12 0,09 0,09 0,04 
gehuwde vrouwen 0,71 0,70 0,76 0,78 0,75 0,84 
zonen t.m. I I jaar 0,68 0,70 0,64 0,67 0,51 0,60 
zonen 12-15 jaar 0,27 0,25 0,21 0,20 0,25 0,17 
zonen 16-20 jaar 0,19 0,29 0,22 0,17 0,25 0,11 
zonen boven 21 jaar 0,33 0,42 0,36 0,36 0,40 0,37 
dochters t.m. 11 jaar 0,69 0,71 0,64 0,69 0,52 0,58 
dochters 12-15 jaar 0,22 0,24 0,21 0,20 0,23 0,22 
dochters 16-20 jaar 0,16 0,19 0,20 0,18 0,23 0, 18 
dochters boven 21 jaar 0,19 0,27 0,26 0,20 0,36 0,24 
knechten t.m. 11 jaar 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 
knechten 12-15 jaar 0,14 0,11 0,24 0,13 0,07 0,07 
knechten 16-20 jaar 0,37 0,35 0,45 0,27 0,25 0,08 
knechten boven 21 jaar 0,53 0,68 0,88 0,53 0,27 0,05 
meiden t.m. 11 jaar 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 
meiden 12-15 jaar 0,14 0,11 0,24 0,13 0,07 0,07 
meiden 16-20 jaar 0,28 0,36 0,44 0,30 0,26 0,14 
meiden boven 21 jaar 0,51 0,50 0,58 0,36 0,26 0,08 

gem. huishoudomvang 6,42 6,85 7,37 6,15 5,71 4,77 
N 409 410 3.187 313 281 186 

Een oppervlakkige beschouwing van tabel 2 maakt duidelijk dat de aantallen in

wonende knechten en meiden per boerderij in 1862 (op basis van de landbouwen
quete) systematisch hog er liggen dan die voor 1850 en 1870 (gebaseerd op de 
bevolkingsregisters). Ook andere gegevens wijzen op een piek in inwonend perso
neel rond 1860. Maar het verschil met de omliggende meetpunten is dermate groot, 
dat het waarschijnlijk is dat het aantal inwonende personeelsleden in 1862 over
schat is. 

vers; Werken, verdienen en besteden: de levensstandaard van boeren, arbeiders en 
middens/anders op de Groninger klei, 1770-1860 (Groningen 1995) 66. 1862: Bijdragen 
tot de kennis. 1869 en 1886/89 als de meiden en knechten in tabel I. 1909: Uitkomsten der 
telling in zake het grondgebruik en den veestapel, gehouden 20 mei - 20 )uni 1910 ('s

Gravenhage 1912). 
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Tussen 1830 en 1850 nam het aantal thuiswonende zonen en dochters van 16 
jaar en ouder sterk toe. Dit kan er op wijzen dat op dat moment een grote behoefte 
aan inwonende arbeid bestond, waar niet volledig door loonarbeid aan kon wor
den voldaan.35 Aan de andere kant is het ook mogelijk dat boeren rond het midden 
van de negentiende eeuw zich een gezinsstrategie, waarbij kinderen !anger thuis 
werden gehouden, beter konden veroorloven. Deze verklaring lijkt het meest plau
sibel omdatjuist in deze jaren de welvaart van boeren toenam. Vermoedelijk moest 
in eerdere decennia een groter dee! van de boerenkinderen nog het huis verlaten 
om elders in dienstbetrekking te gaan. Merkwaardig genoeg vindt tussen 1850 en 
1870 een tegengestelde beweging plaats. Het aantal thuiswonende boerenkinderen 
liep weer terug. Vooral zonen blijken in veel grotere mate te vertrekken. Vermoe
delijk hing dit samen met het volgen van een gezinsstrategie waarin het belang van 
opleiding of emplooi buiten de landbouw van de kinderen een steeds grotere rol 
speelde. Ouders zullen hiervoor gekozen hebben, omdat duidelijk werd dat niet 
alle zonen een boerderij van passende omvang zouden kunnen overnemen. Omdat 
voor jongens het zoeken van een alternatief belangrijker was dan voor meisjes, 
liep het aantal thuiswonende dochters tussen 1850 en 1870 minder terug.36 

Een geheel andere situatie ontwikkelde zich tussen 1870 en 1890. De agrarische 
depressie lijkt de boeren er toe gebracht te hebben, hun kinderen meer en !anger 
thuis te houden .37 Vermoedelijk was deze aanpassing van de gezinsstrategie noodge
dwongen, omdat de dating van het inkomen er toe leidde dat boerengezinnen dure 
opleidingen elders minder makkelijk uit de lopende inkomsten konden financie
ren . Bovendien leverden boerenkinderen gewoon het meeste opals ze op de boer
derij bleven en meehielpen in het bedrijf. Daarnaast bestonden in deze voor de 
kleigebieden economisch moeilijke periode buiten het ouderlijk bedrijf waarschijn
lijk minder alternatieven voor de kinderen. Dit laatste in tegenstelling tot de eco
nomische bloeiperiode tussen 1850 en 1870. Opvallend is dat met name meer 
dochters van 21 jaar en ouder thuis bleven, hun aantal verdubbelde zelfs bijna van 
0,20 naar 0,38 per boerderij. Een herstel van de economische bloei in de land
bouw rond 1900 ging opnieuw gepaard met een stijging van het aantal boerenzo
nen en boerendochters dat het ouderlijk huis op jongere leeftijd verliet. De boe-

35 Zie voor de redenen om al dan niet thuis te blijven: D.W. Galenson, 'Economic Deter
minants of the Age al Leaving Home: Evidence from the Lives of Nineteenth-Century 
New England Manufacturers' , Social Science History 11 (1987) 356-359. 
36 Yergelijk Timothy W. Guinnane, 'Age at Leaving Home in Rural Ire land, 1901-1911 ', 
Journal of Economic History 52 (1992) 665. 
37 G.A. Collenteur en R.F.J. Paping, 'Arbeid: van boerderij naar fabriek', in : P. Kooij 
red., Dorp naast een stad. Hoogkerk 1770-1914 (Assen 1993) 40. Yergelijk G. van den 
Brink , 'De structuur van het huishouden in Woensel, 1716-1739', in: G.J.M. van den 
Brink , A.M.D. van der Veen en A.M. van der Woude (red.), Werk, kerk en bed in Brabant; 
Demografische ontwikkelingen in oostelijk Noord-Brabant 1700-1920 ('s-Hertogenbosch 
1989) 47-48. 



108 NEHA-JAARBOEK 1997 

rengezinnen konden het zich blijkbaar weer permitteren meer te investeren in de 
toekomst van hun kinderen buiten het landbouwbedrijf. 38 

Het lijkt er op dat bij de beslissing om oudere kinderen al dan niet in huis te 
houden een soort afweging tussen kosten en mogelijke baten werd gemaakt. Deze 
afweging viel binnen boerengezinnen verschillend uit afhankelijk van de periode. 
In het begin van de negentiende eeuw stonden bij het uit huis gaan van kinderen 
vermoedelijk vooral de economische baten voorop: ze konden elders goed geld 
verdienen en verminderden de druk op het gezinsbudget. Na het midden van de 
negentiende eeuw lijkt echter ook meer rekening gehouden te worden met de toe
komstperspectieven van de boerenkinderen. In goede tijden waren de boeren be
reid en in staat om te investeren in. de toekomst van hun kinderen. Dit kon door een 
opleiding te financieren of door ze baantjes te bezorgen die op korte termijn wei
nig geld opleverden, maar in ieder geval we! uitzicht boden op een redelijke car
riere buiten de landbouw. In moeilijke tijden daarentegen konden de boeren zich 
deze strategie minder makkelijk veroorloven en bleven de kinderen thuis, waar de 
kosten lager waren en hun opbrengsten hoger konden zijn door ze te laten meewer
ken . 

Hoewel er dus we] degelijk sprake was van schommelingen in het aantal thuiswo
nende kinderen van boeren , moet opgemerkt worden dat de verschuivingen toch 
vrij beperkt waren. Het aantal thuis verblijvende zoons en dochters van 16 jaar en 
ouder varieerde slechts tussen de 0,9 per boerderij in 1830 en 1,2 in 1890. De 
verschuivingen in het aantal inwonende meiden en knechten waren veel groter, 
zodat thuiswonende kinderen de vermindering in het aantal meiden en knechten 
maar in beperkte mate zouden hebben kunnen opvangen. Bovendien ging een toe
name van thuiswonende kinderen niet steeds gepaard met een afname van de hoe
veelheid inwonend personeel. De ontwikkeling van beide groepen lijken elkaar 
zelfs vaak eerder te hebben versterkt. Zo ging in de periode 1890-1910 een forse 
afname van het aantal inwonende personeelsleden samen met een slinkend aantal 
thuiswonende kinderen .39 

Een laatste mogelijke verklaring voor de afname van de vraag naar inwonend 
personeel heeft een meer tentatief karakter. Met de popularisering van het ideaal 
van het besloten huisgezin zullen ook de boerengezinnen een steeds grotere be
hoefte hebben gekregen aan privacy. Het grote aantal inwonende boerenknechten 
en boerenmeiden zou daardoor steeds meer als een belemmering voor het gezins
leven kunnen zijn ervaren.40 Het mogelijk toenemende belang van de wens het 
huishouden te beperken tot het gezin wordt door tabel 2 ondersteund. Beginnend 
in de eerste helft van de negentiende eeuw is een voortdurende toename van het 

38 Guinnane, 'Leaving Home in Rural Ireland ', 664-665. 
39 Breen vond slechts enig verband tussen het aantal knechten en het aantal mannelijke 
familieleden; zie 'Farm Servanthood', 96-98. 
40 Vergelijk : Devine ed., Farm Servants, 2; Wijbenga, 'Stille strijd', 65, 80-81. 
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aandeel van gezinsleden in de vaste inwonende arbeid te zien, ervan uitgaande dat 
iedereen in het huishouden boven de 12 jaar werkte. In 1830 verzorgden de gezins
leden iets meer dan 60% van die arbeid en dat steeg tot 65% in 1870. Daarna ging 
het veel sneller: 75% in 1890 en meer dan 85% in 1910. In absolute termen veran
derde er echter niet veel: het gezin bleef steeds 3, l tot 3,5 mensjaar aan arbeid 
leveren. 

De grotere boeren hielden langer vast aan het inwonend personeel dan de klei
nere boeren (tabel l en grafiek 2). Dit kan twee redenen hebben gehad. Ten eerste 
bestond op deze bedrijven met drie tot soms wel zeven inwonende personeelsle
den een strikte scheiding tussen boerengezin en personeel. Daardoor werd de blij
vende aanwezigheid van inwonend personeel mogelijk als minder belemmerend 
ervaren. Ten tweede konden juist deze bedrijven veel moeilijker zonder enig in
wonend personeel, omdat de gezinsleden niet alle werkzaamheden konden over
nemen, noch daartoe bereid waren. Dit kan mede reden zijn om vast te houden aan 
een dienstmeid. De meiden op hun boerderijen hadden namelijk naast enige agra
rische werkzaamheden, belangrijke huishoudelijke taken te verrichten. Juist voor 
veel van dit werk (kachel aanmaken, koken, zorg voor kinderen e.d.) was het ge
makkelijk dat een meid bleef inwonen op de boerderij. 41 

In deze paragraaf zijn een aantal vraagfactoren Jangs gekomen die een rol ge
speeld kunnen hebben bij de afname van het aantal inwonende personeelsleden. 
Of deze vraagfactoren van doorslaggevende betekenis zijn geweest, zal blijken in 
paragraaf vijf waarin nagegaan wordt of de daling van het aantal daadwerkelijk 
ingehuurde inwonende personeelsleden gepaard ging met een neerwaartse druk op 
de reele lonen zoals verwacht mag worden bij een daling van de vraag. 

4. Het aanbod van inwonend personeel 

Agrarische arbeid wordt vaak ten onrechte gelijkgesteld met ongeoefende arbeid. 42 

Veel van de werkzaamheden op de boerderij vroegen specifieke vaardigheden . De 
knechten moesten met paarden en ander vee kunnen omgaan. De meiden moesten 
kunnen melken en botermaken. Hoewel het niet om de moeilijkste werkzaamhe
den ging, was toch enige oefening en (ervarings-) kennis nodig om goed te func
tioneren als inwonend personeelslid op de boerderij. Dergelijke vaardigheden 
maakten knechten en meiden zich eigen tijdens hun eerste jaren als inwonend per
soneelslid. Daardoor konden zij hun werk beter doen en zodoende op oudere leef
tijd een hoger loon verdienen. 

41 V.C. Sleebe, In termen vanfatsoen: sociale controle in het Groningse kleigebied, 1770-
1914 (Assen 1994) 345. 
42 Devine ed., Farm Servants , o.a. 3-4, I 58. 
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Een carriere als agrarisch inwonend personeelslid startle meestal rond het l 4e of 
l 5e jaar, maar soms ook eerder. Reeds na weinig jaren was men in staat om een 
zeer behoorlijkjaarloon te verdienen. Een verandering van beroep was dan weinig 
aantrekkelijk meer, omdat men voornamelijk dingen had geleerd die slechts van 
belang waren op het boerenbedrijf. Dit gold in sterkere mate voor knechten dan 
voor meiden. Het huishoudelijk werk van de boerenmeiden was gedeeltelijk iden
tiek aan dat van dienstboden in middenstandsgezinnen op het platteland en in de 
stad. Voor de boerenknechten was het verkrijgen van werk als inwonende perso
neelslid buiten de agrarische sector minder eenvoudig. Als zij van beroep wilden 
wisselen moesten zij concurreren metjongens die vanaf de start geoefend waren in 
het betreffende beroep. Knechten in de ambachtelijke sector (kleermakersknechten, 
smidsknechten, timmerknechten) moesten zich talrijke specifieke vaardigheden 
eigen maken tijdens een enige jaren durende leerperiode. In zekere zin gold dit 
ook voor de diensten-sector. Als men pas op latere leeftijd startte als schippers
knecht of winkelbediende was sprake van een moeilijk in te !open achterstand. 
Een extra belemmering voor het inwonend personeel om de boerderij te verlaten 
lijkt te zijn geweest dat de verdiensten buiten de landbouw voor ongehuwde jon
gens over het geheel genomen veelal wat lager waren .43 Met name de eerste twee 
of drie leerjaren als ambachtsknecht werd nogal eens alleen tegen kost en in wo
ning gewerkt. 44 De stap van boerenknecht naar bijvoorbeeld schoenmakersknecht, 
maar ook van boerenmeid naar dienstmeisje kon een financiele aderlating beteke
nen. Jongens werkzaam in de nijverheid en diensten werden daar echter op de 
langere termijn voor gecompenseerd doordat de aangeleerde vaardigheden uit
zicht boden op het opzetten van een eigen bedrijf. Voor meisjes gold het boeren
werk als relatief smerig . Een baan als dienstbode in een middenstandsgezin of in 
de stad was aantrekkelijker, maar men moest dan wel een lager loon accepteren.45 

Bovendien konden niet alle meisjes het zware boerenwerk aan. Zo moest Klaas
sien, in 1860 ingehuurd door boer Edzes, "bij een burgerdienst, zegt de docter". 

43 We kunnen de lonen van ambachtsknechten rond 1856 terug rekenen naar jaarlonen 
met de kost en inwoning (uitgaande van 42,5 cent per werkdag waarde kost en inwoning) . 
Het resultaat is kleermakersknechten f50, schoenmakersknechten f53, bakkersknechten: 
f65, kuipers- en wagenmakersknechten f70: Paping, Handvol stuivers, 168-169. Boeren
knechten verdienden rond 1856 gemiddeld f64 tot f66 per jaar (bijlage) . De vraag is of 
1856 geheel representatief is: rond 1819 verdienden boerenknechten vrijwel steeds het 
dubbele van de ambachtsknechten. 
44 Blijkens uitbestedingen van diaconie-kinderen te Appingedam tussen 1770 en 1860: 
R.A.Gr. , Archief N.H. gemeente Appingedam, 41-46. 
45 Van Zanden, Ontwikkeling, 70, wijst op hogere lonen van dienstboden buiten de land
bouw; dit gold echter niet voor Groningen: Algemeen overzicht van den Oeconomischen 
toestand der landarbeiders in Nederland ('s-Gravenhage 1908) 5. 
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De eerste schreden op de arbeidsmarkt waren dus van groot belang voor het 
verdere verloop van de beroepsloopbaan. De belangrijkste factor bij de beroepskeu
ze, als onderdeel van de gevolgde arbeidsstrategie, lijkt de bestaansbasis van het 
ouderlijk gezin te zijn geweest. 46 Deze bestaansbasis kwam tot uitdrukking in het 
beroep van het gezinshoofd, meestal de vader. Hier wordt eenvoudigweg een onder
scheid aangehouden in drie beroepsgroepen: 
1. De boeren en andere zelfstandigen in de landbouw (tuinders, koemelkers). In 
de Groningse kleigebieden was dit over het algemeen de meest vermogende groep 
in de samenleving. De kinderen konden meestal emplooi vinden op het eigen be
drijf en hoefden dan niet een beroep elders te zoeken. 
2. De arbeiders en hun vrouwen - in de kleigebieden de armste groep in de samenle
ving - boden zich in het algemeen aan op de agrarische arbeidsmarkt, hoewel ze 
ook in waren voor allerhande ongeschoold werk. Vaak bewerkten ze nog zeer klei
ne stukjes grond om voor eigen rekening wat voedingsmiddelen te verbouwen . De 
arbeidersgezinnen vertoonden kenmerken van een 'family wage economy' met 
haar diverse inkomensbronnen.47 Binnen het huishouden van de arbeider waren er 
maar weinig mogelijkheden om de arbeid van kinderen productief aan te wenden, 
anders dan door loonarbeid. 
3. Gezinshoofden werkzaam in de nijverheid en diensten, of zonder beroep. Deze 
gemeleerde groep bestond vooral uit kleine zelfstandigen. Daarnaast omvatte ze 
enige welgestelde functionarissen , fabrikanten en renteniers, maar ook gespeciali
seerde loonafhankelijken, voornamelijk werkzaam in nijverheidsberoepen. 

Uit tabel 3 blijkt dat een toch nog vrij aanzienlijk dee! van de boerenknechten 
niet stamde uit arbeidersgezinnen.48 Het sterkst gold dit voor het cohort 1830, dat 
medio jaren veertig de arbeidsmarkt betrad . Slechts 58% van de boerenknechten 
stamde uit een milieu gekenmerkt door agrarische loonarbeid . Dat bijna een derde 
van de in 1830 geboren boerenknechten ouders had met een beroep in de nijver
heid en diensten mag verrassend heten. 

De keuze voor het beroep van boerenknecht in de loop van de tweede helft van 
de negentiende eeuw werd echter steeds meer een zaak van alleen arbeiderszonen. 
Na 1845 verloor het beroep van boerenknecht blijkbaar haar aantrekkingskracht 
op jongens met een niet-agrarische achtergrond. Dit betekende echter niet dat een 
groter dee! van de arbeiderszonen er voor koos om boerenknecht te worden. Voor 

46 Vergelijk Schlumbohm, 'Micro-history', 84-87. 
47 Knotter, 'Problemen', 37-44, 64. 
48 Gebruik is gemaakt van cohort-analyses uit het project ' lntegrale Geschiedenis' van 
personen geboren in 9 gemeenten. Afgezien is van de effecten van migratie van inwonend 
personeel van elders. Onder inwonend personeel zijn gerekend diegenen, waarvan v66r 
het 22-ste jaar als (eerste) beroep bekend is knecht, dienstbode of iets dergelijks. Yan de 
oorspronkelijke 1.080 geborenen per cohort resteren er slechts 600 tot 800, vanwege kin
dersterfte, verhuizingen en enige vermissingen. Personen die pas na hun 22-ste inwonend 
personeelslid werden, zijn geteld bij de thuisblijvers. Deze restcategorie omvat ook een 
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Tabel 3. Sociale herkomst van ongehuwde mannen naar het beroep van de ouders 
bi} geboorte (geboortencohorten 1830, 1850 en 1870) 

1830 boeren ov. inw. anders N 
knecht person eel o.a. thuis 

I. boeren 10% 13% 25% 67 18% 
2. arbeider 58% 31% 10% 110 30% 
3. overige 32% 56% 65% 193 52% 
N 130 54 186 370 

1850 boeren ov. inw. anders N 
knecht personeel o.a. thuis 

I . boeren 2% 9% 23% 48 14% 
2. arbeider 77% 33% 20% 136 40% 
3. overige 21% 58% 57% 160 47% 
N IOI 67 176 344 

1870 boeren ov. inw. anders N 
knecht personeel o.a. thuis 

I. boeren 9% 11 % 25% 60 20% 
2. arbeider 79% 28% 10% J 10 37% 
3. overige 12% 62% 65% 130 43 % 
N 85 65 150 300 

het cohort 1830 ging het om 68% (ca. l 845) van de zonen.49 Van het cohort l 850 
werd echter rond 1865 nog slechts 57% van de arbeiderskinderen boerenknecht. 
Bij het cohort 1870 was er met 61 % van de arbeiderszonen die rond l 885 boeren

knecht werden weer sprake van een toename. Opvallend is dat steeds zo'n 15% 

van de arbeiderzonen thuis bleef tot na het 22-ste jaar. Ook bij boerenzonen en 
zonen met ouders actief in de nijverheid en diensten werd het beroep van boeren
knecht minder populair. Van de boerenzonen zakte het percentage van l 9% (ca. 
l 845), naar 4 % (ca. l 865), om later weer te stijgen tot l 3% (ca. l 885). Van de 
zonen van ouders uit de nijverheid en diensten daalde het aantal boerenknechten 
van 22% (ca. 1845), naar 13% (ca. 1865) en 9% (ca. 1885). Voor gezinnen in de 

aantal personen die rechtstreeks vanuit het ouderlijk huis de provincie verlieten, meestal 
vanwege studie. Daarnaast betreft het personen die zich zelfstandig vestigden of een kost
huis betrokken. Vergelijk ook Schlumbohm, 'Micro-history ', 84-85. 
49 Te berekenen door in tabel 3 in plaats van de kolom (de groep ongehuwde mannen) de 
rij (de beroepsgroep van de ouders) op I 00% te stellen. 
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nijverheid en diensten werd de afstand tot de agrarische arbeidsmarkt snel groter 
in de tweede helft van de negentiende eeuw. 

Tabel 4. Sociale herkomst van ongehuwde vrouwen naar beroep van de ouders bij 
geboorte (geboortencohorten 1830, 1850 en 1870) 

1830 inwonend personeel anders o.a. thuis N 
1. boeren 9% 31% 70 18% 
2. arbeider 54% 21% 148 37% 
3. overige 38% 48% 171 43% 
N 199 199 398 

1850 inwonend personeel anders o.a. thuis N 
I. boeren 3% 28% 47 13% 
2. arbeider 61 % 16% 129 35% 
3. overige 36% 56% 188 52% 
N 202 162 364 

1870 inwonend personeel anders o.a. thuis N 
L boeren 5% 33 % 62 19% 
2. arbeider 66% 18% 138 42% 
3. overige 28% 50% 127 39% 
N 164 163 327 

Voor vrouwen was het niet mogelijk om een onderscheid te maken tussen boeren
meiden en ander inwonend personeel , omdat beide groepen in het bevolkingsre
gister en de burgerlijke stand meestal worden aangeduid met de term dienstbode. 
Toch komt ook hier naar voren dat een voortdurend groter deel van de inwonende 
meiden gerecruteerd werd uit de arbeidersgezinnen (tabel 4). Met name bij meis
jes met ouders werkzaam in de nijverheid en diensten werd het minder gebruike
lijk om zich te verhuren als inwonende dienstbode. Vermoedelijk gaat hier hetzelf
de verschijnsel achter schuil als bij de mannen. 

Het potentiele aanbod van meiden en knechten was afhankelijk van een aantal 
factoren , waarvan migratie er een was . Sommige kinderen verl ieten het kleigebied 
met hun ouders voordat ze in dienst zouden zijn gekomen, anderen vertrokken pas 
nadat ze al enige jaren meid of knecht waren . Vanaf het midden van de negen
tiende eeuw nam deze emigratie-stroom voortdurend toe, terwijl daar geen verge
lijkbare toestroom van personen tegenover stond (zie tabel 7) . 

Het aanbod van inwonend personeel werd eveneens bei'nvloed door de leeftijd 
waarop ouders bereid waren hun kinderen als inwonende meid of knecht te verhu
ren. Onduidelijk is in hoeverre kinderen zelf invloed hadden op deze beslissing, 
die deels afhankelijk was van de gezinsomstandigheden en de daarmee samenhan-
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geode te volgen arbeidsstrategie. Bij het bepalen van het geschikte moment om te 
beginnen als inwonend personeelslid moest natuurlijk ook rekening gehouden 
worden met de vraag naar arbeid en de mate waarin kinderen van een bepaalde 
leeftijd in staat waren om economische arbeid te verrichten . 

Op twee wijzen is de gemiddelde leeftijd bij het verlaten van het gezin geschat.50 

Bij de eerste methode is uitgegaan van de verhouding tussen het aantal inwonende 
personeelsleden van 12 tot en met 15 jaar en die van 16 tot en met 20 jaar. Daarbij 
is aangenomen dat alle inwonende personeelsleden in ieder geval van het 16e tot 
en met het 20e jaar op de boerderij werkzaam waren . Het zwakke punt van de 
betreffende indicator is dat boerenmeiden en boerenknechten soms pas na het I 6e 
jaar voor het eerst in dienst traden en enkelen reeds voor het 2le jaar iets anders 
gingen doen. De tweede methode gaat- zoals we zagen niet geheel terecht - ervan 
uit dat het inwonend boerenpersoneel geheel uit de arbeidersgezinnen afkomstig 
was en dat bi nnen die gezinnen slechts de keuze bestond tussen thuis bl ijven (20%) 
of bij een boer gaan werken (80% ). Op grond van de verhouding tussen het aantal 
inwonende agrarische personeelsleden en het totaal van thuiswonende arbeiders
kinderen voor de leeftijdsklassen 12 tot en met 15 jaar kan weer de gemiddelde 
leeftijd van indiensttreding geschat worden. 51 Omdat de gebruikte tellingen de si
tuatie per 31 december weergeven en het overgrote dee! van het personeel al per 
medio mei werd aangenomen is voor beide methoden een half jaar (0,5) van het 
berekende cijfer afgetrokken. 

Tabel 5. Geschatte leeftijd bij aanvaarding van de eerste dienstbetrekking voor 
boerenknechten en boerenmeiden, 1830-1910 

1829 ( 182611829) 
I 849 ( 184611849) 
I 869 ( 1866/1869) 
I 889 ( 1886/ 1889) 
1909 ( 190611909) 

boerenknechten 
methode I methode 2 

13 ,7 
14,3 
13 ,5 
13 ,6 
12,8 

13 ,6 
14,7 
14,0 
14,6 
15, l 

boerenmeiden 
methode I methode 2 

12,8 
13,7 
13 ,2 
13 ,7 
13 ,0 

13 ,5 
14,3 
13,9 
14,4 
14,8 

Tot en met 1889 zijn de beide indicatoren aardig met elkaar in lijn. Voor 1909 zijn 
echter de gebruikte veronderstellingen te ver bezijden de waarheid: het oude pa
troon is dan geheel doorbroken. De eerste methode schat vermoedelijk de leeftijd 
waarop begonnen wordt te laag, omdat vele boerenknechten en boerenmeiden reeds 

50 Hierbij moet in gedachten worden gehouden dat de beschikbare databestanden slechts 
een leeftijdsindeling kenden van 0-11 jaar, 12-15 jaar, 16-20 jaar, 21 jaar en ouder. 
51 Richard Wall, 'The Age at Leaving Home', Journal of Family History 3 ( 1978) 183-
184. 
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voor hun 21 e jaar een ander soort betrekking hebben gevonden. De tweede metho
de schat de gemiddelde leeftijd te hoog, omdat een veel groter percentage dan 
20% van de arbeiderskinderen tussen het 16 en 20e jaar thuis bleef wonen rond 
1910. Mogelijk heeft dit verschijnsel ook al enige invloed voor de cijfers voor 
1889. 

De conclusie uit tabel 5 is dat boerenknechten gemiddeld rond hun veertiende 
verjaardag aan het werk gingen, de boerenmeiden enkele maanden eerder.52 Door 
de tijd heen was er sprake van enige schommelingen, maar een duidelijke trend is 
niet waarneembaar. Arbeidersgezinnen Iijken over de hele negentiende eeuw be
zien nauwelijks de neiging gehad te hebben om kinderen die toch boerenknecht of 
boerenmeid zouden worden !anger thuis te houden . Vroeger uit huis zenden kon 
nauwelijks omdat ze dan te jong waren voor het zware boerenwerk. Boer Glas te 
Loppersum schreef zo over de door hem in 1855 voor 19 gulden gehuurde Siert 
Jacobs Tillema "Zoo Siert niet mogt bevallen, of dat hij te jong is om dat werk te 
doen, welk hij als vent [kleine knecht] moet doen, heb ik de vrijheid hem af te 
loonen". 

Tabel 6. Gemiddelde huwelijksleeftijd van inwonende personeel en arbeiders, 
geboortencohorten 1830, 1850, 1870 

voor huw. na huw. voor huw. na huw. 
boerenknecht arbeider dienstmeid arb. vrouw 

gem. N gem. N gem. N gem. N 

1830 ( 1850/l 860) 27,6 JOO 27,7 98 27,7 165 27,6 128 
1850 (1870/1880) 27,5 76 26,6 82 26,2 165 24,9 103 
1870 (1890/1 900) 25,4 52 24,9 58 25,4 114 24,5 71 

Omdat velen tot aan hun huwelijk werkten als inwonend personeelslid is ook de 
gemiddelde huwelijksleeftijd een belangrijke factor bij het bepalen van de om
vang van het aanbod van arbeid. 53 Voor de eerder genoemde geboortencohorten is 
de gemiddelde huwelijksleeftijd bepaald. Omdat een dee! van de dienstboden niet 
agrarisch actief waren , is in de tabel ook de gemiddelde huwelijksleeftijd opgeno
men van vrouwen die huwden met iemand die arbeider werd. Daarbij is ervan 
uitgegaan dat voornamelijk boerenmeiden na hun huwelijk een arbeidersgezin 
opzetten . Volledigheidshalve is ook de gemiddelde huwelijksleeftijd van arbei
ders opgenomen, de groep is grotendeels identiek met de boerenknechten. Uit ta-

52 Uitkomsten, Bierum. Yergelijk Schlumbohm, 'Micro-history ' , 84. 
53 Op de Groningse klei was een positie als inwonend personeelslid veelal een onderdeel 
van de life-cycle. V gl. Kussmaul, Servants o.a. 31 ; Breen, 'Farm Servanthood' 94. 
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bel 6 blijkt dat de gemiddelde huwelijksleeftijd flink is gedaald. Daardoor vermin
derde het potentiele aanbod van zowel boerenknechten als boerenmeiden.54 

In tabel 7 is getracht enige inzicht te geven in de ontwikkeling van het totale 

potentie!e aanbod aan boerenknechten aan de hand van een aantal aannames. Aller

eerst is uitgegaan van het aantal arbeidersgezinnen dat twintig jaar eerder aanwe
zig was. Aangenomen is dat de jonge kinderen tot elf jaar in deze gezinnen, de 
latere boerenknechten zijn.55 Het aantal kinderen per arbeidersgezin kan opge
maakt worden uit tabel 8. Het deel van deze kinderen dat zal overlijden voordat ze 
kunnen gaan dienen, is steeds gesteld op 10%.56 Op deze wijze is het aantal zonen 
dat per jaar de 'dienstbare' leeftijd bereikt geschat. Het gemiddelde potentiele 
aantal jaren in de 'dienstbare' leeftijd is berekend door van de gemiddelde huwe
lijksleeftijd (tabel 6) de geschatte gemiddelde leeftijd van indiensttreding (tabel 5) 
af te trekken.57 Het aandeel van de arbeiderskinderen dat in twintigjaar het kleige
bied verliet, is geschat aan de hand van het gemiddelde jaarlijkse vertrekover
schot.58 Het resultaat is het totale potentiele aanbod van boerenknechten vanuit de 

arbeidersgezinnen. 

Tabel 7. Totale potentiele aanbod van inwonende boerenknechten door 
arbeidersgezinnen 

ca.1850 ca.1870 ca.1890 ca.1910 

aantal arbeidersgezinnen 5.200 6.800 7.600 9.500 
aantal zonen per jaar 281 357 371 527 
gem. jaren personeel 13,1 13,7 11,3 (11,0) 
netto migratie -1 ,4% -7 ,3% -17,0% -21,3% 

totaal potentieel aanbod 3.630 4.534 3.480 (4.562) 
feitelijke arbeidsinzet 4.300 4.000 3.800 1.000 

54 Uitgaande van 15 ,0 jaar voor indiensttreding betekent de daling van de huwelijksleef
tijd een afname van de dienstbare periode van 17%, namelijk van 12,6 naar I 0,4 jaar, voor 
boerenknechten in veertig jaar. Uitkomsten, Bellingwolde, 49; Ve rs lag en 8, 50, 152; Alge
meen overzicht, 181 , 286. 
55 In feite gaat het hier niet om het aanbod na twintig jaar, maar na circa vijftien jaar. 
56 Waarschijnlijk is dit percentage voor 1910 te hoog, vanwege de dalende kindersterfte 
aan het eind van de negentiende eeuw. 
57 Yoor de gemiddelde leeftijd van indiensttreding is het gemiddelde van de beide schat
tingen genomen. Hierbij wordt afgezien van knechten en meiden die ongehuwd bleven. 
58 Berekend aan de hand van volkstellingscijfers en geboorten- en sterftecijfers uit de 
Provinciale Verslagen (werkelijke bevolking). 
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Rond 1850 was het feitelijke aantal ingehuurde boerenknechten beduidend hoger 
dan het maximale aantal knechten dat de arbeidersgezinnen konden leveren. Dit 
wijst er op dat veel boerenknechten afkomstig waren uit andere gezinnen, zoals 
ook uit tabel 3 bleek. Tussen 1850 en 1870 vond, ondanks een stijgend vertrekover
schot, een toename van het aanbod vanuit de arbeidersgezinnen plaats. Dat was 
niet alleen het gevolg van een stijging van het aantal arbeidersgezinnen, maar ook 
van een toename van het aantal potentiele dienstbare jaren. Opvallend is de afna
me van het aanbod van knechten tussen 1870 en 1890. Een slechts beperkte toena
me van het aantal arbeidersgezinnen ging samen met een dalende huwelijksleeftijd 
en een stijgend vertrekoverschot. Het waren dus vooral demografische variabelen 
(migratie, huwelijksleeftijd) die ervoor zorgden dat het potentiele aanbod van boe
renknechten, ondanks een stijgende bevolking, daalde. Daarbij moet eveneens in 
aanmerking worden genomen dat ook het aanbod vanuit niet-agrarische gezinnen 
terugliep (tabel 3). 

Het potentiele aanbod van knechten en meiden vanuit arbeidersgezinnen hoeft 
niet samen te vallen met het werkelijke aanbod , onder meer omdat een deel van de 
arbeiderskinderen thuis bleef wonen en zich niet verhuurde als inwonend perso
neelslid . De mate waarin deze kinderen thuisbleven kan afgelezen worden uit ta
bel 8. 59 

Tabel 8. Opbouw van het gemiddelde huishouden van arbeiders, 1829-1909 

1829 1849 1862 1869 1889 1909 

gezinshoofd mannen 0,82 0,78 0,85 0,83 0,92 0,94 
gezinshoofd vrouwen 0,18 0,22 0,15 0,17 0,08 0,06 
gehuwde vrouwen 0,73 0,70 0,75 0,76 0,84 0,85 
zonen t.m. 11 jaar 0,72 0,70 0,72 0,65 0,74 0,58 
zonen 12-15 jaar 0,14 0,17 0,17 0,14 0,22 0,28 
zonen 16-20 jaar 0,03 0,07 0,05 0,08 0,10 0,19 
zonen boven 21 jaar 0,07 0,10 0,06 0,08 0,10 0,16 
dochters t.m. 11 jaar 0,71 0,67 0,72 0,68 0,72 0,56 
dochters 12-15 jaar 0,14 0,16 0,17 0,15 0,17 0,25 
dochters 16-20 jaar 0,05 0,08 0,05 0,07 0,11 0,13 
dochters boven 21 jaar 0,10 0,10 0,07 0,11 0,10 0,11 
knechten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 
meiden 0,00 0,02 0,03 0,01 0,03 0,01 

gem. huishoudomvang 3,69 3,77 3,79 3,73 4,15 4,12 
N 640 1047 7647 588 585 360 

59 Tnwonende familieleden zijn daar gerekend onder zonen en dochters. 



I I 8 NEHA-JAARBOEK 1997 

Opvallend is de constante omvang van arbeidershuishoudens tussen 1830 en 1870. 
Tussen 1870 en 1890 nam de gezinsgrootte plotseling toe van ca. 3,7 naar ca. 4, I . 
Opnieuw blijkt de agrarische depressie in de tweede helft van de negentiende eeuw 
een breukpunt. Net als de boeren hielden de arbeiders aanmerkelijk meer kinderen 
thuis. De toenemende omvang van de arbeidershuishoudens was het gevolg van 
zowel een stijging van het aantal kinderen tot 12 jaar als van kinderen ouder dan 
12 jaar. Dat het hogere niveau van 1890 ook in 1910 gehaald werd, kwam echter 
geheel voor rekening van de voortgaande groei van het aantal kinderen boven de 
12 jaar dat thuis bleef. Een gemiddeld arbeidershuishouden telde toen ongeveer 
l , 1 kind boven de 12 jaar, tegen 0,6 kind veertig jaar daarvoor. Het toenemend 
thuis blijven is nog extra opvallend omdat er geen sprake van was dat de kinderen 
het gat van een overleden ouder opvulden. Juist in 1890 en 1910 waren er namelijk 
weinig onvolledige gezinnen met alleen een vader of moeder. 

Over het geheel genomen steeg het aantal thuiswonenden bij jongens veel ster
ker dan bij meisjes . Vooral jongens in de leeftijd van 12 tot 15 jaar bleven al in 
1890 opvallend meer thuis en dat zou erop kunnen wijzen dat de noodzaak om op 
jonge leeftijd bij te dragen aan het gezinsinkomen minder aan het worden was . 
Natuurlijk is het daarnaast ook mogelijk dat juist deze groep in grotere mate em
plooi vond in de eigen omgeving buiten de landbouw, bijvoorbeeld als timmer
knecht bij de plaatselijke timmerman.60 Als we de opmerkingen van tijdgenoten 
moeten geloven, hadden jongens vaak een voorkeur voor het werken als losse 
arbeider, onder meer in koppelarbeid.61 Op deze wijze konden ze ook na het veer
tiende jaar thuis blijven wonen, soms zelfs tot aan hun huwelijk. 

Meisjes van 12 jaar en ouder blijken in 1910, net als jongens, meer en langer bij 
hun ouders te wonen. Dit was een ontwikkeling die al voorzichtig inzette tussen 
1862 en 1890. Op welke wijze deze thuiswonende meisjes aan het gezinsinkomen 
bijdroegen is niet geheel duidelijk. Waarschijnlijk echter konden ze een gedeelte 
van hetjaar met het verrichten van koppelarbeid (wieden) , of door het helpen van 
de ouders bij het binnenhalen van de oogst voor de boer, nog enig geld verdienen. 
Buiten de landbouw waren er voor thuiswonende meisjes maar weinig mogelijk
heden om aan het gezinsinkomen bij te dragen. Dat het aantal thuiswonende 
arbeidersdochters van 21 jaar en ouder nauwelijks toenam tussen 1870 en 1910, 
moet geweten worden aan de snel dalende huwelijksleeftijd. 

Duidelijk is dat de ontwikkeling van het werkelijke aanbod van knechten en 
meiden vanuit de arbeidersgezinnen na 1862 achterbleef bij de ontwikkeling van 
het potentiele aanbod. Dit kwam vooral doordat de arbeiders hun kinderen steeds 
meer thuis hielden . De suggestie van Van Zanden, dat de afname van het aantal 
boerenmeiden met name voortkwam uit een groei van de werkgelegenheid van 

60 Algemeen overzicht, 182; Verslagen, 114; Guinnane, 'Leaving Home in Rural Ireland' 
665. 
61 Verslagen , 51 , 150; Algemeen overzicht, 181. 
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dienstboden in de stad, moet voor Groningen worden afgewezen.62 Wei was het zo 
dat de toename van thuiswonen bij meisjes geringer was dan bij jongens. Dat wordt 
echter volledig verklaard door de in vergelijking met boerenknechten geringere 
daling van het aantal boerenmeiden tussen 1890 en 1910. In dezelfde periode nam 
het thuis blijven wonen van jongens een grote vlucht. 

5. Vraag en aanbod en de loonontwikkeling 

Nu duidelijk is welke factoren de vraag naar en het aanbod van arbeid konden 
be"Invloeden, kan met behulp van de ontwikkeling van het loonpeil nagegaan wor
den in hoeverre de genoemde vraag- dan wel aanbodfactoren van doorslaggeven
de betekenis zijn geweest bij de afname van het inwonend personeel. Daarbij is 
niet zozeer het nominale loon van belang, maar gaat het om het reele loon. 
Boerenknechten en boerenmeiden zullen vooral rekening hebben gehouden met 
de hoeveelheid consumptiegoederen die ze voor hun loon konden kopen. Voor de 
boeren was van belang hoeveel agrarische produkten ze moesten verkopen om het 
loon te betalen. 

De gebruikte reeks meiden- en knechtenlonen is gebaseerd op boekhoudingen 
met bodenlonen, die pas vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw in enige 
getale bewaard zijn gebleven. De in de bijlage gepresenteerde reeksen jaarlonen 
kunnen worden beschouwd als een correctie en aanvulling op de door Priester en 
Paping gepubliceerde reeksen .63 Uit de bijlage blijkt dat de nominale lonen in de 
Groningse kleigebieden al vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw flexibel 
waren . Bij vraag- en aanbodbeslissingen waren echter niet het nominale, maar het 
reele loon van belang. In het vervolg zal daarom getracht worden vraag- en aan
bodontwikkelingen per periode te relateren aan de reele loonontwikkeling.64 

Het groeiend aantal thuiswonende boerenkinderen tot 1850 (paragraaf 3) zou ge
leid kunnen hebben tot een vraagdaling naar inwonend personeel. Desondanks 
steeg het aantal knechten en meiden tussen 1830 en 1850, en zelfs nog tot 1860. 

62 Yan Zanden, Ontwikkeling , 70. Yergelijk: Algemeen overzicht, 172. 
63 Priester, Economische ontwikkeling, 197-199, 528-531; Paping, Handvol stuivers, 346-
349. 
64 Het voor deflatie gebruikte prijsindexcijfer is een aangepaste variant van de index die 
wij eerder voor Hoogkerk gebruikten en loopt tot 1915. G.A. Collenteur en R.F.J. Paping, 
'lnkomen, levensstandaard en armoede' , in: P. Kooij red., Dorp, 385-386. Zie voor de 
gebruikte bronnen aldaar. Yerder is gebruik gemaakt van prijsopgaven in boekhoudingen 
(zie bijlage), en in de gemeenterekeningen Zuidhorn en Bedum. De gehanteerde gewich
ten (1851/60 = 100) zijn ontleend aan Paping, Handvol stuivers, 396-399. Opgenomen 
zijn aardappelen (16,00%), vlees ( 12,82%), rogge en roggebrood (24,66%), boter ( 13,32%), 
gerst en go rt ( 14,27% ), turf (7 ,46%) en wol ( 11 ,45% ). 
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Grafiek 3. De reele loonontwikkeling van boerenknechten en boerenmeiden, 1830-
1910 en (vaste en los-vaste) arbeiders, 1860-1910 (indexcijfers: 1905=100) 
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Tegelijkertijd was tot in de jaren vijftig sprake van een reele loondaling (grafiek 
3). Zoals in paragraaf 1 uiteengezet, is dit alleen mogelijk bij een, in vergelijking 
met de vraag, snelle toename van het aanbod van inwonende arbeid. Waarschijnlijk 
kwam dit door het grote aanbod van meiden en knechten afkomstig uit niet-arbei
dersgezinnen. Over de oorzaken van dit laatste kan slechts gespeculeerd worden. 
Mogelijk waren de boerderijen met hun ruim voorziene dis in deze periode met 
enige duurtejaren ( 1845-1847, 1853-1856) aantrekkelijk voor de kinderen van 
kleine middenstanders . 

Tussen 1862 en 1870 begon het aantal inwonende personeelsleden te dalen. Aan 
de vraagkant van inwonende arbeid was toen sprake van een vermindering van het 
aantal thuiswonende boerenkinderen, maar de daaruit voortvloeiende vraagstij
ging zou door de beginnende landbouwmechanisatie beperkt kunnen zijn. Voor 
wat betreft de aanbodzijde is het duidelijk dat vanuit de arbeidersgezinnen het 
potentiele aanbod van knechten en meiden fors steeg tussen 1850 en 1870. Daar 
tussen 1860 en 1870 sprake was van een bescheiden reele loonstijging voor knechten 
en in iets meerdere mate van meiden, terwijl het aantal inwonende personeelsle
den afnam, moet het feitelijke aanbod van knechten en meiden gedaald zijn (ver
gelijk grafiek 1). Die conclusie is nogal verrassend gezien de juist zeer grote groei 
van het potentiele aanbod in die periode. Andere beroepen hadden echter in deze 
tijd , zoals we in paragraaf 4 zagen, een grote aantrekkingskracht op arbeiderszo-
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nen.65 De boeren moesten de reele lonen wel verhogen om voldoende inwonend 
personeel te kunnen blijven aantrekken, gezien de verbeterde perspectieven in 
andere sectoren. 

Ook tussen 1870 en 1890 liep het aantal ingehuurde boerenmeiden en in minde
re mate van het aantal boerenknechten terug (tabel 1 ). Aan de vraagkant lijkt de 
behoefte aan inwonend personeel af te nemen. Het aantal thuiswonende 
boerenkinderen steeg, waardoor mogelijk minder meiden en knechten nodig wa
ren. Daarnaast zou ook de Jandbouwmechanisatie invloed kunnen hebben gehad 
op de vraag naar knechten en meiden, vanwege het oprukken van stoomdorsma
chines en melkfabrieken in deze periode. Ten slotte kan de vermindering van de 
veestapel een dee) van het werk van meiden en knechten hebben doen verdwij
nen. 66 

Tegelijkertijd echter daalde het potentiele aanbod van knechten en meiden van
uit de arbeidersgezinnen flink, als gevolg van emigratie, en van een dalende huwe
lijksleeftijd. Ook bleken arbeiderskinderen in toenemende mate thuis te blijven 
wonen. Gezien deze aanboddaling gecombineerd met een slechts beperkte afname 
van het aantal werkelijk ingezette inwonende personeelsleden, kan de zojuist ge
suggereerde vraagdaling naar inwonend personeel nooit groot zijn geweest.67 Het 
is zelfs niet uitgesloten dat de vraag naar inwonend personeel ook tijdens de agra
rische depressie in het geheel niet afnam. Dit spoort in ieder geval met de forse 
reele loonstijgingen die zich voordeden tussen 1870 en 1890. Als al van een vraag
daling sprake was, dan heeft die zich slechts voorgedaan in de jaren rond 1890, 
toen de stijging van de reele Jonen tijdelijk werd onderbroken. 

Tussen 1890 en 1910 nam het aantal inwonende boerenknechten fors af, waar
schijnlijk vooral aan het eind van de negentiende eeuw. Het aantal boerenmeiden 
liep minder en geleidelijker terug in deze jaren. In het boerenbedrijf waren er in 
deze jaren diverse ontwikkelingen die de vraag naar inwonend personeel beperk
ten. Deze vraagdaling werd echter afgezwakt door een afname van het aantal thuis
wonende kinderen . 

65 Dit zou verklaarbaar kunnen zijn als de lonen in andere sectoren zich relatief beter 
ontwikkelden. Yoor wat betreft timmerlonen spreken de bewijzen elkaar tegen. In Hoog
kerk stegen de timmerlonen tussen 1860 en 1870 met 44%, in Farmsum bleven ze echter 
stabiel. De lonen van het inwonend personeel stegen met slechts zo'n 10% (bijlage) . G.A. 
Collenteur en R.F.J . Paping, 'Economische reeksen Hoogkerk 1770-1910' in: P. Kooij 
red. Dorp, 363; R.F.J. Paping, 'Timmeren en metselen aan de kerk van Farmsum; werken 
en verdienen, 1773-1891 ' , Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek 8 ( 1991) 
62. 
66 Priester, Economische ontwikkeling, 407. 
67 Zie ook voor een enigszins vergelijkbare ontwikkeling in Woensel : Van den Brink, 
'From father ', 212. Dat V.C. Sleebe, In termen, 345, voor Groningen juist we! op een 
vraagdaling wijst, is dus ten onrechte. 
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Het potentiele aanbod van meiden en knechten uit arbeidersgezinnen steeg fors. 
In de praktijk echter nam het aantal arbeiderskinderen dat als inwonend personeel 
bij de boeren in dienst kwam juist sterk af. Vooral jongens bleven vaker thuis 
wonen . Het toenemend thuisblijven van arbeiderskinderen viel samen met een sterk 
stijgend reeel loon van inwonend personeel. Duidelijk is dat de daling van het 
aanbod van inwonende personeelsleden sterker was dan de vraagafname. 68 Alleen 
op die manier kon een afname van de feitelijke inzet van knechten en meiden 
gepaard gaan met een stijgend reeel loon. De sterke positie van het inwonend 
personeel in de jaren rond 1900 blijkt ook uit de oprichting en het succes van 
diverse dienstbodenverenigingen, die zich de verbetering van arbeidsvoorwaar
den ten doel stelden .69 

De meiden en knechten verdwenen als eerste van de kleine en middelgrote boer
derijen , terwijl de terugloop op de grotere boerderijen geringer was . Om hun mei
den en knechten vast te houden moesten de grote boeren in het begin van de twin
tigste eeuw hoge reele lonen betalen. 70 Op deze bedrijven vond pas tijdens de 
Eerste Wereldoorlog een hernieuwde teruggang van het aantal inwonende perso
neelsleden plaats. De knechten verdwenen toen bijna geheel, terwijl ook het aantal 
meiden op deze boerderijen fors terugliep. In tegenstelling tot eerdere dalingen 
van het inwonend personeel ging deze teruggang gepaard met een forse daling van 
de reele lonen. Deze reele loondaling was sterker voor de meiden dan voor de 
knechten. Tijdens het begin van de Eerste Wereldoorlog werden de nominale mei
denlonen namelijk nauwelijks verhoogd ondanks de sterke stijging van de prijzen. 
De nominale lonen van de boerenknechten stegen nog we! enigszins, hoewel on
voldoende om de prijsstijging te compenseren. Waarschijnlijk hield het sekse-ver
schil verband met het tegelijkertijd teruglopen van het aanbod van boerenknech
ten als gevolg van de mobilisatie. 

In tegenstelling tot de voorafgaande decennia was de hoofdoorzaak van de afna
me van inwonend personeel rond 1914 we! een afname van de vraag van de boe
ren , zoals blijkt uit de daling van het reele loon (vergelijk grafiek I). De wel zeer 
plotselinge vermindering van de vraag naar inwonend personeel van de grote boe
ren is moeilijk te verklaren met behulp van de effecten van de landbouwmechani
satie en de verschuivingen in de structuur van de landbouw alleen. Vermoedelijk 
moet de oorzaak van het ontslag van het inwonend personeel dan ook vooral ge
zocht worden in de in paragraaf 3 vermoedde groeiende voorkeur voor privacy in 
de boerengezinnen. Ondanks de nog steeds bestaande economische voordelen van 
het aanhouden van inwonend personeel, woog het privacy-argument in deze jaren 
blijkbaar steeds zwaarder voor de boeren. 

68 Vergelijk: Verslagen, 81, 109, 114. 
69 Sleebe, In termen, 345-346; Wijbenga, 'Stille strijd ', 65 , 76; Landarbeiders, 47, 50. 
70 Vergelijk Van Zanden, Ontwikkeling , 69-70; Landarbeiders , 47-48. 
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Het geheel overziend, blijken vooral aanbodfactoren de forse daling van het inwo
nend personeel in de Groningse kleigebieden na 1860 in de hand te hebben ge
werkt. In het vervolg gaan we dieper in op de achtergrond van deze aanboddaling. 

Vanaf circa 1860 nam het animo van arbeidersgezinnen om hun kinderen te ver
huren als boerenknecht of boerenmeid voortdurend af. In eerste instantie lijkt dit 
vooral te maken hebben gehad met betere arbeidsperspectieven buiten de land
bouw. Na 1870 groeide ook de neiging van arbeiders om hun kinderen thuis te 
houden. "Losse arbeider wordt ook menig arbeiderszoon, die vroeger bij den boer 
vast zou zijn gaan dienen" wordt rond 1906 genoteerd voor Hunsingo.71 Op het 
eerste gezicht is dit merkwaardig, daar juist in deze jaren doorlopend hogere reele 
lonen verdiend werden door het inwonende agrarische personeel. Een belangrijke 
vraag is dus welke redenen arbeidersgezinnen hadden om hun kinderen meer en 
!anger thuis te houden. 

De nadelen van het thuis houden van kinderen voor arbeidersgezinnen zijn evi
dent. Om te beginnen waren de opportuniteitskosten hoog.72 Op de boerderij was 
men als meid of knecht het hele jaar door verzekerd van de kost.73 Daarnaast kon 
al vanaf jeugdige leeftijd een redelijk goed jaarloon verdiend worden, zonder dat 
men zich veel zorgen hoefde te maken over werkloosheid vanwege de geldende 
praktijk van jaarcontracten. Jaarlijks kon gerekend worden op een loonsverho
ging, samenhangend met de leeftijd, zoals blijkt uit tabel 9.74 De sterkste loonstij-

Tabel 9. Beloning en leeftijd van inwonend personeel, 188011903 (20 jaar en ouder 
is 100%) 

knechten SE 

14 jaar 26,2% 3,8% 
15 jaar 35 ,9% 3,8% 
16 jaar 43 ,8% 4,7% 
17 jaar 50,6% 3,5% 
18 jaar 66,8% 4,1% 

19 jaar 83,3 % 4,7% 
20 jaar en ouder 100,0% 

R2 0,95 
N 44 

SE= standaardfout van de schatting 

71 Verslagen , 8. 
72 Galenson, ' Economic Determinants', 356-357. 
73 Yan den Brink , ' De structuur' , 39-43, 48 . 

meiden SE 

39,6% 4,2% 
44,8% 4,4 % 
51,1 % 4,2% 
55,8% 4,5% 
78 ,3% 4,6% 
85,8% 5,8% 

100,0% 

0,90 
44 

74 Gebaseerd op de boekhouding Glas te Loppersum 1880-1903 , waarin leeftijden op 
moment van indiensttreding. De lonen zijn gestandaardiseerd met behulp van de gemid-
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gingen vonden plaats tussen het zeventiende en negentiende jaar. Na de negentien
de verjaardag waren de loonstijgingen beperkter. 75 Beloningsverschillen waren 
onder oudere knechten en meiden namelijk gering en werden daarbij ten dele be
paald door andere factoren dan de leeftijd . 

Thuiswonende kinderen boven de veertien jaar zorgden voor extra kosten voor 
de ouders, met name vanwege het te verstrekken voedsel. 76 Daarbij lijkt de mate 
waarin thuiswonende arbeiderskinderen aan het gezinsinkomen konden bijdragen 
relatief gering te zijn geweest. De omvang van de voor eigen rekening ge-exploi
teerde stukjes grand was rand 1910 bescheiden . Zelfs in het Oldambt, waar het 
landgebruik onder arbeiders van oudsher het meest voorkwam , waren er maar 
weinigen die meer dan een halve hectare bewerkten.77 Het is dan ook zeer de vraag 
of thuiswonende arbeiderskinderen nodig waren voor het bewerken van deze grand. 
Hun ouders, vooral hun moeder, konden dat werk in feite wel alleen af. Om het 
gezinsinkomen werkelijk aan te vullen moesten thuiswonende arbeiderskinderen 
elders aan het werk. Vooral voor meisjes was dit moeilijk, onder meer omdat zij 
eigenlijk alleen tijdens de drukste perioden werk op de boerderij konden vinden . 
Weliswaar lag het loon voor dergelijk los werk per dag iets hoger, maar omdat 
maar een dee] van het jaar gewerkt kon worden , bleven de jaarlijkse verdiensten 
onder die van inwonende meiden . In 1906 werd voor Hunsingo het volgende op
gemerkt: "Vooral de meisjes blijven menigmaal bij de ouders t'huis en betalen 
daar kostgeld of brengen het loon in het ouderlijk gezin waaruit ze !even, ook des 
winters als er voor deze meisjes niets te verdienen valt. Voordeelig is dit voor geen 
van beide partijen en veel meer zou er gespaard kunnen worden als de graotere 
meisjes bij den boer wilden dienen" .78 Een voorbeeld is Maria Prak, dochter van 
arbeider Lodewijk Prak te Nieuw-Scheemda en geboren in 1881 , die thuis bleef 
wonen. Op haar veertiende verdiende ze op eigen kost in 37 dagen f 14, op haar 
vijftiende in 53 dagen f20 , op haar zestiende in 50 dagen f 19 en op haar zeven
tiende in 66 dagen f37 (1898) . Deze bedragen waren een stuk lager dan de jaarlo
nen voor even oude inwonende meiden .79 

delde jaarlonen in de bijlage; vgl. Kussmaul , Servants , 143-147. Geschat is met behulp 
van een regressiemodel met dummy-variabelen. 
75 Uitsplitsing van de groep van 20 jaar en ouder bracht geen statistisch significante 
verschillen aan het licht. Vergelijk Uitkomsten , Aduard; Wijbenga, 'Stille strijd' , 6; Breen, 
' Farm Servanthood ', 90. 
76 Yergelijk: Mitterauer, Familie, 314. 
77 Uitkomsten der telling, 2-9; Priester, Economische ontwikkeling, 160. 
78 Verslagen, 50-51 , ook 114, 153; Algemeen overzicht, 285-286; R.A.Gr., archief Baria
gen en De Groot, 13 . 
79 Landarbeiders , 48-49: rond 1906 was in Warffum het jaarinkomen van ongehuwde 
arbeidsters op eigen kost, ongeveer gelijk aan dat van meiden (met de kost). 
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Dochters van arbeiders hadden in de Jandbouw dus beperkte mogelijkheden om 
als losse krachten aan werk te komen en verdienden dan nog slechts een beschei
den loon. Bui ten de landbouw waren hun mogelijkheden nog geringer. Een (uitwo
nend) dienstje bij de burgerij was slechts voor weinigen weggelegd. Wei konden 
sommigen aan het eind van de negentiende eeuw als winkelmeisje, naaister of in 
een enkel geval als fabrieksarbeidster aan de slag. 80 Tot na de Eerste Wereldoorlog 
bleef werk in de Jandbouw toch de voornaamste bron van inkomsten voor thuiswo
nende arbeidersdochters in het Groningse kleigebieden. 

Voor de jongens was de situatie wat gunstiger. Voor hen waren er vrijwel het 
hele jaar door mogelijkheden tot Josse arbeid op de boerderij. Zo werden zij zelfs 
in de wintermaanden ingezet bij het graandorsen en vlasschonen. Een voorbeeld is 
Thomas Prak, de broer van Maria, geboren in 1879. Op zijn dertiende verdiende 
hij in 73 dagen f30, op zijn veertiende in 81 dagen f40, op zijn vijftiende in 156 
dagen f95, terwijl hij op zijn zestiende in totaal 207 dagen werkte, wat hem fl25 
opleverde, allemaal op eigen kost. Op zijn zeventiende ( 1896) vertrok hij naar 
Nieuwolda om daar alsnog boerenknecht te worden. Jongens konden als losse arbei
ders in de landbouw dus al vrij jong een redelijk loon verdienen en zo bijdragen 
aan het inkomen van het gezin. Het is echter zeer de vraag of deze verdiensten 
opwogen tegen het verlies van een jaarloon en dagelijks gratis de kost. Gaan we 
ervan uit dat een zestienjarige zoals Thomas als inwonend personeelslid circa 60 
gulden per jaar kon verdienen en rekenen we de waarde van de kost en in woning 
op ongeveer 100 gulden, dan waren Thomas en zijn ouders toch financieel slech
ter af. 81 

Ook buiten de landbouw hadden thuiswonende jongens meer perspectieven dan 
meisjes . Als losse arbeiders konden ze soms geld verdienen als sjouwer, lader of 
tosser. Daarnaast was in de loop van de tweede helft van de negentiende eeuw 
werk als knecht in de nijverheid of als fabrieksarbeider steeds meer te vinden. De 
beroepsdifferentiatie na 1890 verruimde deze mogelijkheden. In het decennium 
voor de Eerste Wereldoorlog domineerde de landbouw in mindere mate het 
toekomstperspectief van arbeiderskinderen dan in het midden van de negentiende 
eeuw. 

Thuis blijven wonen betekende dus in de praktijk een financiele aderlating voor 
het gezin daar stijgende kosten voor het gezinsonderhoud onvoldoende gecom
penseerd werden door toenemende inkomsten. Desondanks bleken arbeiderskin
deren en hun ouders toch steeds vaker voor deze arbeidsstrategie te kiezen. Inte-

80 Verslagen, 105, 153; A. Hibma, W. Hoekstra en T. Uil, 'We hadden geen keus'. Inter
views met landarbeidsters uit het Oldambt 1920-1940 (Groningen 1987) 12-15. 
81 Paping, Handvol stuivers, 404-406 , geeft als waarde van de kost en in woning bedra
gen rond de I 00 gulden voor de periode tot 1860. Gezien de prijsontwikkeling daarna ligt 
deze waarde in de tweede helft van de negentiende eeuw op ongeveer hetzelfde niveau. 
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ressant is het daarom na te gaan welke informatie de bodenboekhoudingen bieden 
over de redenen waarom inwonend personeel zich verhuurde. 

Voor de jongste knechten en meiden lijkt het gezinsbelang een grote rol ge
speeld te hebben. Diverse malen werden voorschotten op de jaarlonen opgenomen 
door of voor de ouders. Zo nam een knecht in januari 1882 25 gulden voor zijn 
vader op bij boer De Waard te Grijpskerk. In 1883 had boer Glas het loon van de 
16-jarige Evert Jager van 37 gulden voor 41 weken werken "aan zijn vader be
taalt". Bij oudere knechten en meiden was zelden sprake van bemoeienis van ouders 
met het loon. Roewe! leeftijden in de boekhoudingen meestal ontbreken lijkt het 
er op dat het inwonende personeel zo rond het achttiende jaar veelal financieel 
onafhankelijk kwam te staan van de ouders.82 De meiden en knechten konden dan 
zelf beslissen over de besteding van hun jaarloon, wat in zekere zin een losmaken 
uit de 'family wage economy' van het ouderlijk huishouden betekende. Zo werd in 
1906 voor Fivelingo geconstateerd : "als zij ouder worden zijn ze meer zelfstandig 
en doorgaans niet genegen veel aan de ouders af te staan".83 Het is echter niet 
uitgesloten dat meiden en knechten ook na hun achttiende nog geld gaven aan hun 
ouders. In ieder geval kwam het voor dat ze emolumenten ontvingen ten behoeve 
van het ouderlijk huisgezin. Zo gafEltjes te Beerta aan het eind van de negentien
de eeuw zijn oudere inwonende personeelsleden vaak een kwart tot een heel mud 
rogge, gerst, wortels of aardappelen en ook we! stro mee. 84 Illustratief voor de ook 
op latere leeftijd blijvende banden met het ouderlijke gezin is het geval van de 20-
jarige weggelopen grootmeid Geertje Hovinga: "Zij is namiddags 2 uur ongeveer 
weggegaan, en om ruim 3 uur was haar moeder hier al, en wilde hebben ik zou haar 
weer in dienst nemen, maar dat wilde ik in geen geval meer'', noteerde boer Glas in 
1884. 

De meeste jaarcontracten werden gesloten in de maanden december tot januari, 
terwijl de ingangsdatum medio mei was. In enkele gevallen kwamen de boden niet 
opdraven omdat er in de maanden tussenjanuari en mei iets voorgevallen was . De 
redenen die genoemd werden, betroffen vooral (plots) gesloten huwelijken en mi
litaire dienst. Soms werd een contract tussentijds verbroken, bijvoorbeeld omdat 
de boer ontevreden was en het personeelslid ontsloeg. Boer Glas stuurde in 190 I 
na enige maanden de 14-jarige Antje Compaan weg, omdat ze volgens hem "een 
dikke deugeniet" was. Een enkele keer liep een ontevreden personeelslid zelf weg. 
Andere redenen voor voortijdig vertrek waren huwelijken, zwangerschappen en 
migratie naar Amerika. Vooral in het laatste kwart van de negentiende eeuw nam 
het aantal landverhuizende boerenknechten een grote vlucht. 85 

82 Yergelijk: Verslag en, 144, 153. 
83 Verslagen, 51. 
84 Uitkomsten, Bellingwolde, 49. 
85 Yan de ongehuwde boerenknechten in de cohorten (zie tabel 3) ging van die geboren 
in 1830 en in 1850 4% naar Amerika, terwijl van het cohort 1870 25% daarheen vertrok. 
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Van een andere aard waren de gevallen waarin hetjongste inwonend personeel 
zoveel heimwee had , dat ze om die reden al na korte tijd weer naar hun ouderlijk 
huis terugkeerden. De 16-jarige meid Stientje van Heuvelen "schreide onophou
delijk bijna" na haar indiensttreding en hield het om die reden in 1910 maar een 
paar dagen op de boerderij uit. Slechts een enkele maal werd de ouderlijke 
gezinssituatie genoemd als reden om het contract niet uit te dienen. In 1894 ver
trok de grote meid Stientje Hoeksema tussentijds bij boer Schuiringa te Niehove, 
omdat haar moeder ziek was, en haar hulp nodig was in het ouderlijk huis. In 1914 
liet Aaltje van der Heide dezelfde werkgever in de steek, omdat haar moeder ziek 
was en later overleed. 

De meeste contracten werden echter gewoon uitgediend. De cruciale keuze vond 
plaats een klei n half jaar v66r het ingaan van het contract, namelijk als het perso
n eel zich rond de jaarwisseling besteedde. Die keuze werd belnvloed door het we! 
of niet beschikbaar zijn (huwelijk, militaire dienst) en door andere perspectieven 
(emigratie, andere beroepen), maar vermoedelijk vooral door afwegingen die plaats
vonden binnen het ouderlijk gezin. De invloed van ouders werd nog versterkt door
dat veel van de inwonende personeelsleden nog erg jong waren. 

De afname van het aanbod van inwonende personeelsleden tussen 1870 en 1910 
kan mogelijk verklaard worden uit een groeiende voorkeur voor het thuis wonen 
bij de ouders en/of voor het in huis houden van de kinderen, die leidde tot een 
veranderde gezinsstrategie op het gebied van arbeid. In economische termen zou 
dit een verandering in de nutsfunctie betekenen, waarbij de preferentie voor thuis 
blijven cq houden steeg ten opzichte van de preferentie voor de consumptie van 
goederen. Een dergelijke groeiende voorkeur voor thuis wonen correleert goed 
met het zogenaamde burgerlijke beschavingsoffensief in de tweede helft van de 
negentiende eeuw, waarbij het belang van een volwaardig gezinsleven werd bena
drukt. 86 Ook lijken de (potentiele) knechten en meiden steeds meer waarde te zijn 
gaan hechten aan hun vrijheid.87 Die werd niet alleen beperkt door de lange dagen 
die ze moesten maken, maar ook door de regels die de boeren hen stelden voor hun 
vrije tijd. De snel dalende gemiddelde leeftijd van inwonend boerenpersoneel tus
sen 1870 en 1910 duidt op de grotere waarde die de jongeren zelf aan een vrijer 
bestaan hechtten. 88 Veel kinderen tussen de dertien en zestien die nog onder de 
invloed van de ouders stonden, bleven beginnen als inwonende knecht of meid. In 
1886 wordt uit Finsterwolde gemeld dat "Het streven der ouders is om hun kroost 

86 Vergelijk de argumentatie van Van Zanden, Ontwikkeling, 73-74. 
87 Verslagen, 8, 50-51, 81 , 101-102, 114; Sleebe, In termen, 345; Wijbenga, 'Stille strijd', 
48, 66, 78, 90-93. 
88 Op grond van dezelfde bronnen als gebruikt voor tabel 8: gemiddelde leeftijd boeren
knechten in 1869 22,4 jaar; 1889 20,4 jaar; 1909 18,7 jaar. Boerenmeiden in 1869 20,5 
jaar; 1889 20, I jaar; 1909 18,6 jaar. 
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zoo spoedig mogelijk eenen vasten dienst te bezorgen bij de landbouwer".x9 Wan
neer die kinderen echter later op eigen benen kwamen te staan, zeiden ze het be
staan als inwonende knecht of meid aan het eind van de negentiende eeuw steeds 
vaker vaarwel. 

Op welke wijze de vrijheid beperkt werd, blijkt uit een voorval dat Glas in zijn 
bodenboek noteerde . Deze Loppersummer boer wenste dat zijn personeel voor 
tien uur 's avonds thuis kwam. De achttienjarige Janke Westra was door hem in 
eerste instantie opnieuw ingehuurd voor het jaar 1908/1909. Later verbrak Janke 
echter het contract "doordien zij niet !anger wilde vragen om later uit te blijven 
dan tien uur" en zocht een andere betrekking. Een oplossing voor het gebrek aan 
vrijheid vinden we bij boer Barlagen te Nieuw-Scheemda die vanaf de jaren tach
tig diverse keren een kleine knecht in dienst had, onder vermelding "slaapt thuis 
bij ouders". In 1911 moest boer Glas er ook toe over gaan, in plaats van een inwo
nende knecht, een vaste uitwonende knecht te huren tegen een loon op eigen kost. 
Een goede inwonende knecht was moeilijk te krijgen zoals Glas het volgende jaar 
merkte, toen de 19-jarige Drent Jacob Heringa voor 200 gulden "geen werk, zelfs 
geen twee paarden voor boerenwagens spannen, geen koe melken en zoo alles" 

kon. 
Er is echter ook een andere verklaring denkbaar waarbij geen sprake hoeft te 

zijn van een toegenomen voorkeur voor het thuishouden van arbeiderskinderen. 
Het is namelijk heel we! mogelijk dat ook al voor 1860 arbeidersgezinnen hun 
kinderen liever in huis hielden dan ze elders te laten wonen en werken. Gezien de 
inkomensomstandigheden konden de arbeidersgezinnen zich deze gezinsstrategie 
toen echter in het geheel niet veroorloven. Pas toen de reele lonen van arbeiders 
substantieel begonnen te stijgen ontstond de financiele ruimte om aan die wens 
tegemoet te kunnen komen (grafiek 3).9° Toen arbeiderskinderen niet meer hoef
den te werken als inwonend personeelslid, deden ze dat ook niet meer.91 Deze 

89 Uitkomsten , Finsterwolde, 21. 
90 De reeks is gebaseerd op jaargemiddelden van daglonen op eigen kost van vaste en 
losvaste arbeiders (ongewogen) ontleend aan de volgende boekhoudingen: Westerhuis te 
Zandeweer 1860-1863 [NAHi); Barlagen te Nieuw-Scheemda 1860-1863, 1866-1898 
[R.A.Gr., archief Barlagen en De Groot 12-13, ten dele particulier bezit]; Terborg te Lop
persum 1869-1889 [R.A.Gr. , archiefTerborg 87]; Glas te Loppersum 1876-1887, 1909-
1911 [particulier bezit]; Noordstar te Uithuizen 1877-1889 [particulier bezit]; Dallinga te 
Nieuw-Scheemda 1877-1879, 1885-1904, 1909; [R.A .Gr., archief Dallinga] ; Louwes te 
Vierhuizen 1888-1890, 1894-1909 [R.A.Gr., archief Louwes 19] ; Bredenborg te Warffum 
1889-1920 [R.A.Gr., archief Bredenborg 33]; Mansholt te Vierhuizen 1898-1901 [NAHi] ; 
Retzemaheerd te Hornhuizen 1902-1920 [R.A.Gr., archief Retzemaheerd 1-5); Yan Cin
gel te Nieuw-Scheemda 1903-1912 [NAHi]. De reeks komt lager uit dan Paping, Handvol 
stuivers, 348-349. Daar warden namelijk ook de losse arbeiders meegenomen, die relatief 
meer hoge zomerdaglonen verdienen. 
91 Wijbenga, 'Stille strijd ', 64, 78; Van Zanden, Ontwikkeling, 73-74, geeft een vergelijk-
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ontwikkeling kent een zichzelf versterkend element. De afname van het aanbod 
van jonge inwonende personeelsleden leidde namelijk op de gerelateerde arbeids
markt voor uitwonend personeel tot een verschuiving van de vraagcurve naar rechts 
met (verdere) reele loonstijgingen tot gevolg (zie grafiek l). Die verdere stijging 
van het reele loon resulteerde opnieuw in een afname van het aanbod van inwo
nend personeel. Uitwonende jonge arbeiders namen zo veel taken over van het 
vroegere inwonende personeel en konden dus ook meer werk in de winter vin
den.92 

Dat stijgende reele lonen ten grondslag lagen aan het toenemend thuis blijven 
wonen, kan tevens verklaren dat een gedeelte van de arbeiderskinderen zich ook 
later nog verhuurde als knecht of meid op de boerderij. Voor de arbeidersgezinnen 
met een minder gunstige inkomenssituatie bleef het verhuren van kinderen als in
wonend personeelslid onontbeerlijk, omdat deze dan niet ]anger op het gezinsbud
get drukten, maar wel bijdroegen aan het gezinsinkomen. Hoe beter de financiele 
situatie van het arbeidersgezin, hoe )anger de kinderen thuis bleven. In feite wordt 
er bij een dergelijke verklaring dus vanuit gegaan dat voor arbeiders het thuis
houden van kinderen een consumptiegoed was met een hoge inkomenselasticiteit. 

Een derde mogelijk verklaring voor het ]anger en meer thuisblijven wonen van 
arbeiderskinderen zou kunnen liggen in het feit dat de verdiensten van thuiswonende 
arbeiderskinderen zich relatief gunstig hebben ontwikkeld ten opzichte van de 
knechtenlonen . Jammer genoeg beschikken we niet over indicatoren die een 
betrouwbaar inzicht geven in de ontwikkeling van lonen buiten de landbouw. Wei 
is duidelijk dat op de Groningse klei de werkgelegenheid in industrie en diensten 
tot aan de Eerste Wereldoorlog beperkt bleef.93 lnteressanter zijn dan ook loon
reeksen voor uitwonende jonge arbeiders in de landbouw, waarvoor de best be
schikbare indicator de gemiddelde verdiensten van vaste en los-vaste volwassen 
arbeiders is (grafiek 4) .94 Uit een vergelijking met de ontwikkeling van jaarlonen 
van inwonend personeel blijkt duidelijk dat bovenstaande verklaring verworpen 
moet worden. Het toenemende thuiswonen werd niet in de hand gewerkt door een 
verschuiving in de verhouding tussen de lonen van inwonende knechten en uitwo
nende arbeiders. Tot ongeveer 1910 bleven deze gelijk met elkaar opgaan. Dit 
wijst er trouwens opnieuw op dat de vraag naar inwonend personeel door de boe
ren zeker niet wegviel. De boeren bleven bereid een goed loon aan inwonende 
knechten te betalen, zeker als we in aanmerking nemen dat tussen 1870 en 1910 de 

bare verklaring voor de verminderde loonarbeid van gehuwde arbeidersvrouwen. 
92 Vergelijk: Verslagen, 8, 10; Rapporten en voorstellen betreffende den oeconomische 
toestand der landbouwers in Nederland ('s-Gravenhage 1909) 5. 
93 Een geheel andere ontwikkeling vond plaats in Woensel, waar de thuiswonende kinde
ren in toenemende mate hoge lonen konden verdienen in de industrie: Van den Brink, 
'From father ', 212. 
94 Daarbij gaan we ervan uit dat de lonen van vaste en losvaste uitwonende volwassen 
arbeiders gelijk opging met die van jongere uitwonende arbeiders. 
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Grafiek 4. De jaarlonen van boerenknechten en boerenmeiden uitgedrukt in aan
tallen daglonen van mannelijke arbeiders (zander de kost) 
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gemiddelde leeftijd en dus de werkkracht van inwonende knechten nogal daalde. 
De forse daling van het relatieve lonen van inwonende knechten in verhouding tot 
uitwonende arbeiders na 1910 geeft aan, dat in die periode de vraag naar boeren
knechten we] fors terugliep. 

Ook bij inwonende meiden was sprake van een daling van de gemiddelde leeftijd 
tussen 1870 en 1910. Desondanks werden ze relatief steeds duurder in deze perio
de. Meidenlonen namen tot 1910 zelfs 50% sneller toe dan lonen van vaste arbei
ders .95 Waarschijnlijk is dit de reden dat het aantal inwonende meiden, ook na 
l 890 nog redelijk op peil bleef. De boeren waren , als gevolg van de veel geringere 
bereidheid om als inwonend personeelslid te dienen, gedwongen om de meiden te 
'kopen', door ze voortdurend hogere salarissen te bieden. Omdat de boeren toch 
nog een vrij substantieel aantal meiden wensten vast te houden, bleef de vraag 
naar meiden relatiefbeter op peil dan die naar knechten. Aan de hand van grafiek 
1 b wordt duidelijk dat door de gunstige vraagontwikkeling zowel het aantal mei
den als hun lonen relatief hoog waren. 

95 Beter is deze te relateren aan lonen van arbeidsters, maar door de grote verschillen 
daarin over het jaar heen, is het moeilijk om daarvoor consistente reeksen te construeren. 
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Bij boerenmeiden blijkt eveneens duidelijk dat na 1910 de belangstelling voor 
inwonend personeel wegviel, resulterend in scherp dalende relatieve lonen in de 
Eerste Wereldoorlog. Het herstel in de relatieve meidenlonen na 1918 maakt op
nieuw duidelijk dat de vraag naar meiden minder definitief wegviel dan die naar 
knechten. 

6. Besluit 

De in dit artikel gevolgde aanpak voor de bestudering van de arbeidsmarkt is voor 
het verleden slechts navolgenswaardig als een redelijk betrouwbaar beeld gekre
gen kan worden van de feitelijke inzet in het bestudeerde arbeidsmarktsegment. 
Doordat ze per jaar ingehuurd werden is dat het geval voor inwonend personeel. 
Voor de meeste andere arbeidscategorieen echter is het aantal gewerkte dagen niet 
zo eenvoudig vast te stellen, vanwege de nogal wisselvallige arbeidsinzet. Voor 
losse arbeiders bestaat er bijvoorbeeld steeds de keuze tussen een aantal dagen 
meer of minder werken (aanbodkant) . De boeren hebben de keuze om arbeiders 
een iets kortere of langere tijd in te huren (vraagkant). Bij inwonend personeel zijn 
zulke graduele aanpassingen onmogelijk. Men verhuurt zich als meid of knecht 
voor een jaar of men doet het hele jaar wat anders . Voor de boer geldt hetzelfde: of 
voor het hele jaar een inwonend personeelslid of geen inwonend personeel. Juist 
dit rigide systeem maakt bestudering eenvoudig. Daar komt nog bij dat, omdat de 
meeste potentiele meiden en knechten zich niet konden veroorloven om geen nieu
we dienst te vinden, de arbeidsmarkt voor inwonend personeel relatief tlexibel 
werkte. Zowel vraag- als aanbodontwikkelingen komen al snel tot uitdrukking in 
verandering in de loonhoogte. Het loon van inwonende meiden en knechten was 
dan ook minder star dan van andere arbeidscategorieen in Groningen. Dit alles 
overziende lijkt het waarschijnlijk dat een gelijksoortige benadering voor ande
re segmenten van de arbeidsmarkten minder snel tot heldere conclusies zal lei
den. 

Resultaat van de gevolgde benadering is dat de oorzaak van de afname van het 
inwonend personeel in de Groningse kleigebieden tussen 1860 en 1910, vooral 

gezocht blijkt te moet worden aan de aanbod-kant. Tot 1890 werd het aanbod ten 
dele beperkt door demografische oorzaken (groeiende migratie, dalende gemid
delde huwelijksleeftijd) . Belangrijker echter was een sterke teruggang in de be
reidheid van arbeidersgezinnen om hun kinderen nog )anger als inwonend knecht 
of meid te verhuren tussen 1860 en 1910. De oorzaken daarvoor moeten gezocht 
worden binnen het arbeidersgezin. Twee mogelijke verklaringen zijn geopperd. 
Ten eerste was sprake van een toegenomen voorkeur voor het thuishouden van de 
kinderen door de ouders , en/of voor het thuisblijven bij de ouders door de kinde
ren. Ten tweede maakte de forse verhoging van de reele lonen het thuishouden van 
kinderen, ook zonder een toegenomen voorkeur daarvoor, steeds beter mogelijk in 
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deze periode. Beide ontwikkelingen sluiten elkaar niet uit en hebben elkaar 
vermoedelijk versterkt. 

Opvallend is dat de laatste sterke teruggang in inwonend personeel tijdens de 
eerste wereldoorlog niet gekoppeld kan warden aan ontwikkelingen aan de aan
bod-kant. De enige plausibele verklaring lijkt een plotsklaps sterk gestegen voor
keur van de boeren zelf voor een gezinshuishouden zonder vreemden. Ook hierbij 
moeten niet zozeer economische overwegingen, maar persoonlijke preferenties de 
doorslag hebben gegeven . 

Het is een verdienste van onze benadering dat duidelijk is geworden waar de 
oorzaak voor de afname van het inwonend agrarische personeel vooral lag, name
lijk aan de aanbodzijde, en welke categorie verklaringen daarbij relevant zijn , 
namelijk niet alleen economische, maar ook sociale. Het zal ongetwijfeld vele 
sociaal historici deugd doen dat, uitgaande van een tamelijk strikt economische 
benadering, de uiteindelijke verklaring van de hier bestudeerde economische 
ontwikkelingen toch gezocht moet worden in verschuivingen van preferenties, die 
een econoom met diens ter beschikking staande instrumentarium niet geheel kan 
verklaren. 
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Bijlage: Gemiddeldejaarlonen van boerenmeiden en boerenknechten in Gro-
ningen, 1759-1920 

knechten meiden knechten meiden 
gemid. gemid. gemid. gemid. 
jaar- N jaar- N jaar- N jaar- N 
loon loon loon loon 

175911760 47,93 7 25 ,00 1805/1806 86,27 17 46 ,15 12 
176011761 56,17 6 23 ,67 3 1806/1807 85,47 16 45,61 16 
1761/1762 62,60 27,00 3 1807/1808 86,00 16 46,66 14 
1762/J 763 54,05 5 28,00 3 1808/J 809 83 ,34 19 48,93 IO 
1763/J 764 51,19 9 27,35 1809/181 0 93,38 IO 46,81 8 
1764/J 765 60,45 JO 28,39 1810/181 1 82,94 II 48,69 8 
176511766 58,52 14 30,00 7 1811/1812 87,40 II 46,44 8 
176611767 60,99 9 30,77 6 18 12/1813 88,55 14 46,18 II 
176711768 58,67 9 30,83 6 18 13/1814 91,77 13 49,75 II 
1768/1769 58,75 33,3 1 7 18 14/1 815 9 1,96 14 47 ,67 13 
1769/1770 59,80 II 30,33 8 1815118 16 90,76 15 44,86 14 
1770/J 771 55,29 7 3 1,92 6 1816/18 17 91,22 18 46,39 13 
177 1/J 772 59,28 9 29,6 1 9 1817/18 18 90,60 22 43,47 15 
1772/1773 59,79 12 26,25 12 18 18/18 19 95,65 19 5 1,86 II 
177311774 59,88 8 34,00 5 1819/1820 97,39 18 49,40 12 
177411775 55,73 8 29,3 1 9 1820/182 1 96,52 2 1 48 ,52 12 
177511776 52,29 9 28 ,50 IO 1821/J 822 78,63 20 44,47 15 
1776/1777 57,56 9 27,83 8 1822/J 823 7 1,63 15 41 ,13 12 
1777/J 778 56,33 30,84 9 1823/1824 66,59 16 37,50 13 
1778/J 779 54,19 29,63 7 1824/1825 66 ,10 15 36,23 II 
1779/1780 59,0 1 14 27 ,05 II 1825/ 1826 49 ,54 13 29,54 10 
1780/178 1 60.44 2 1 31,9 1 18 1826/1827 54,5 1 15 3 1,42 II 
1781/1782 63 ,8 1 16 36,00 12 182711 828 49,42 17 33,16 II 
1782/1783 60,32 6 37,68 5 1828/1829 6 1,5 1 20 39,58 13 
1783/ 1784 59,66 9 27 ,14 1829/1830 58,22 2 1 36, 19 14 
178411785 57,92 19 32,65 13 1830/1831 58,62 16 35,54 12 
1785/1 786 65 ,30 12 35,35 II 183 1/1 832 60,19 16 35,58 12 
178611787 63 ,34 10 32,42 10 1832/J 833 62,50 20 36,89 16 
178711788 65 ,59 13 32,64 8 1833/J 834 6 1,03 26 32,75 17 
1788/1789 60,44 II 34,18 9 183411835 57.49 22 31,48 17 
178911790 67,95 7 32,36 7 183511836 55,34 27 30,22 19 
1790/179 1 62,85 14 33,68 II 1836/1 837 54,16 2 1 31,65 13 
1791/1792 69 ,53 5 3 1,32 6 1837/J 838 59,05 20 30,89 14 
1792/1 793 69,26 30,66 4 1838/J 839 58,38 2 1 32,88 14 
1793/1794 69, 18 6 36, 14 8 1839/J 840 59,57 24 32,52 14 
1794/J 795 72,51 6 33 ,33 5 1840/J 84 1 58,72 23 36,60 15 
1795/J 796 84,00 2 35 ,67 3 184 111 842 59,79 22 38,08 14 
1796/1797 80,32 7 36,93 7 184 1/1843 62,32 24 30,3 1 19 
1797/1798 7 1,10 5 41 , 10 6 1843/J 844 6 1,16 2 1 32,43 15 
179811799 72,54 JO 39,01 7 184411845 64,37 23 3 1,82 17 
1799/J 800 77 ,07 14 40.43 9 1845/1 846 62,05 22 32,12 19 
1800/J 80 1 88 ,28 9 38,30 5 184611 847 6 1,65 24 32,01 15 
180 1/ 1802 85 ,14 12 42, 13 IO 1847/1 848 59,45 27 29,66 20 
1802/1803 78 ,23 21 39.45 15 1848/1849 59, 15 37 33,18 22 
1803/J 804 79,27 20 42,56 17 184911850 60,49 42 30,83 26 
1804/J 805 89 ,8 1 27 47 ,98 22 185011851 60,9 1 38 30,26 3 1 
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knechten meiden knechten meiden 
gemid. gemid. gemid. gemid. 

jaar- N jaar- N jaar- N jaar- N 

loon loon loon loon 

185 1/1852 58 ,59 37 30,25 25 1886/1887 90,02 45 54, 19 35 
1852/1853 56,51 40 32,49 3 1 1887/1888 89,80 45 52,62 38 
185311854 63,51 37 30,39 33 1888/1889 89 , 13 45 54,89 33 
1854/1 855 62,59 42 33,65 32 1889/1890 87,54 44 55 , 11 32 

1855/ 1856 65 ,62 48 32,02 29 1890/189 1 86,94 45 53 ,56 29 

1856/1857 66,43 44 32,52 25 189 111 892 92,89 50 54,90 33 

185711858 64,80 36 33,68 27 1892/1 893 82,87 45 56,07 33 

1858/1859 69,52 38 32,92 24 1893/1 894 84,98 48 56,23 35 

1859/1860 71 ,83 42 33,22 29 1894/1895 89 ,52 41 52,52 38 
1860/186 1 75 ,28 32 36, 13 27 189511896 86,73 39 54,27 31 
186 1/1 862 75,00 32 34,93 26 189611897 91,33 38 56,48 31 
186211863 77 ,79 34 36, 16 25 1897/1898 86,24 39 61,22 33 
1863/1864 80,42 3 1 37,27 29 1898/1 899 9 1,44 39 61,67 30 
1864/1865 79 ,57 34 39,65 24 1899/1900 95 ,43 38 65 ,74 26 

1865/1866 75 ,05 35 38,46 29 1900/1901 100,33 40 59,78 32 

1866/1867 76,06 38 38,5 1 28 1901/1902 101 ,8 1 31 59,90 26 

1867/ 1868 80, 12 36 40,42 26 1902/ 1903 103 ,58 30 66, 11 24 

1868/1 869 80,42 3 1 40,74 26 1903/1904 110, 14 28 73 ,91 22 

186911870 81 ,27 36 42,96 32 1904/1905 11 6,76 24 72,05 23 
187011 87 1 83,47 43 43 ,32 37 1905/ 1906 122,28 24 80,77 22 
187 1/1 872 80,9 1 38 46,66 31 1906/ 1907 127 , 17 24 76.2 1 27 
1872/ 1873 84,54 44 48 ,03 3 1 190711908 126, 11 25 84 ,32 27 
187311874 90,54 40 47 ,99 29 1908/1 909 13 1,90 25 82, 15 3 1 

187411 875 96 ,71 32 49,87 25 1909/1 9 10 123,87 25 9 1,09 27 

187511 876 103,45 37 53 ,56 25 1910/1 9 11 128,23 24 9 1,24 27 

187611877 96,40 43 52,75 35 1911/1 9 12 126 ,59 2 1 92,23 22 

187711 878 105 ,56 45 58 ,79 33 191 2/19 13 139,65 2 1 93 ,60 2 1 
187811 879 115 . 17 46 63 ,68 34 191 3/19 14 132.02 19 85,98 22 
187911 880 111 ,40 41 62, 18 30 191411 9 15 148,92 19 84,47 19 
1880/1 88 1 99,83 4 1 58,35 29 191511 9 16 154,60 13 8 1,48 13 
188 1/1 882 95 ,77 42 56,8 1 25 191 6/19 17 155, 14 7 93 ,00 13 

1882/1883 87 , 19 45 58 ,46 37 191 711918 169,38 4 89,00 II 

1883/ 1884 93 ,40 37 55 ,01 26 191 8/19 19 2 18,88 4 106, 14 7 

1884/1885 93.89 40 54,62 28 1919/1 920 199 , 13 4 169,3 1 8 
1885/1886 89,04 43 55.52 33 

Toelichting en gebruikte bronnen: 
De gepresenteerde reeks jaarlonen van knechten en meiden 1759-1920 is een aange-
paste en uitgebreide versie van de reeks jaarlonen 1769-1861 in R.F.J. Paping, 
Voor een handvol stuivers, 346-349, 469. Op die plaats wordt de wijze van samen-
stelling van de reeks uit de doeken gedaan en een dee! van de bronnen vermeld. De 
volgende gegevens zijn toegevoegd: 

Nederlands Agronomisch Historisch Instituut te Groningen (NAHi): Bos te 
Noordbroek 1882-1912; Van Cingel te Nieuw-Scheemda 1869-1920; Edzes te 
Meeden 1861-1920; Jacob Hindriks weduwe (Everts) te Scheemda 1766-1769; 
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Helprig Klaasen kinderen te Vierhuizen I 765- I 769; Knottnerus te Nieuw-Scheemda 
1876-1883; Meijer te Visvliet 1885-1890; Negenboerenpolder te Kloosterburen 
1861-1917; Schuiringa te Niehove 1886-1920; Tijdens te Nieuweschans 1865-
1871; Toxopeus te Termunten 1861-1894; Wilkemaheerd te Garsthuizen 1759-
1766. 

Particulier Bezit: Buurma te Midwolda 1861-1877; Eltjes te Beerta 1876-191 O; 
Gaaikema te Kommerzijl en Grijpskerk 1851-1920; Glas te Loppersum, 1847-
1860, 1880-1913; Noordstar te Uithuizen 1877-1889; Venhuizen te Zijldijk 180 l -
1805, 1817-1822; De Waard te Grijpskerk 1864-1888; Zijlma te Zuurdijk 1864-
1901.96 

Rijksarchief Groningen: Barlagen/De Groot te Nieuw-Scheemda 1861-1915 en 
te Nieuwolda 1764-1769, 1865-1873 [archief Barlagen en De Groot 6, I 0 en 16]; 
Bouman te Beerta 1863-1864, 1869-1872 [archief Bouman 3]; Bredenborg te 
Warffum 1889-1920 [archief Bredenborg 33-34]; Dallinga te Nieuw-Scheemda 
1877-1880, 1885-1903 [archiefDallinga]; Louwes te Vierhuizen, 1889-1907 [ar
chief Louwes doos 16]; Meeuwes te Uithuizermeeden 1907-1918 [archief Meeu
wes doos 9]; Retzemaheerd te Hornhuizen 1903-1920 [archiefRetzemaheerd doos 
1-5]; Terborg te Loppersum 1759-1769, 1869-1889 [archief Terborg 15*, 87]; 
Van Ulms te Zuurdijk 1763-1764[BibliotheekS12]; De Waard te Grijpskerk 1861-
1864 [archief De Waard en Krijthe doos 2]; Zijlbrugge te Westernieland [archief 
Zijlbrugge 6]. 

Diversen: Antony-gasthuis te Appingedam 1766- I 769 [Gemeentearchief Appin
gedam 120]; Humsterland 1861-1911 [J. Bierma, Land en volk van Humsterland 
(Groningen 1961)]; Diverse plaatsen in Hunsingo 1859-1860, 1880-1881, 1891-
1894, 1900-1901, 1905-1906 [Honderd jaar plattelandsleven (Meppel 1952)] . 

96 Voor deze gegevens danken wij o.a. Liefke Bos, Nell Elema en Otto Knottnerus, de 
families Dijkema en Westers, de heren Bierema, Van Cingel, Edzes, K. Meijer, K.K. Me
ijer, Schuiringa en De Waard, en de dames Muller, Riimke en Zijlma. Copieen zijn vrijwel 
steeds in ons bezit. 
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Het Indische handelshuis Bauermann 1n de negen
tiende eeuw 

N.A. VAN HORN 

Inleiding 

In 1823 schreef C. ten Brink, firmant van de firma Ten Brink en Reynst: 'Het is 
onmogelijk zich een goed idee van de insoliditeit in een kolonie te kunnen vor
men, indien men niet daar is geweest, de een blijft borg voor den ander, en alhoe
wel degeenen, die vermogen hebben, daar van tijd tot tijd door lijden, moeten zij 
echter zulks blijven continueeren, daar anders landerijen en vaste eigendommen 
geheel hunne waarde zouden verliezen.' 1 Die mening zou nog Jang actueel blijven. 
Insoliditeit en ondoorzichtigheid in de financien van Indische firma's zouden pas 
na 1884, het jaar van de suikercrisis, langzamerhand overwonnen worden. Een 
gevolg van de insoliditeit was dat de firma's in lndie niet altijd even Jang bleven 
bestaan. Over de levensduur van de lndische handelshuizen in de eerste helft van 
de negentiende eeuw publiceerde W.M.F. Mansvelt in 1938 een onderzoek.2 He
laas is het daarbij gebleven. Uit de gegevens van Mansvelt zou kunnen blijken dat 
in zijn periode de gemiddelde levensduur van een firma amper een generatie was. 
Een verklaring voor de korte levensduur van lndische firma's zou kunnen zijn, dat 
als een zakenman geld verdiend had, hij daarna terugkeerde naar Nederland. Com
manditaire vennoten kwamen amper voor en zo werden verscheidene firma's op
gedoekt na het vertrek van de hoofdfirmant. Wanneer een firma in moeilijkheden 
kwam, dan waren de overlevingskansen in grote plaatsen als Batavia en Soerabaja 
beter dan in kleinere plaatsen buiten Java. Vooral in Batavia hielden enkele gere
nommeerde vennootschappen als Tiedeman & Van Kerchem, Reynst & Vinju, 
Dunlop & Kolff, Maclaine Watson en een handjevol andere het Jang uit. In de 

E.C. Godee Molsbergen, Gedenkboek Reynst & Vinju 1836-1936 (Batavia, 1935) 6. 
2 W.M.F. Mansvelt, De eerste lndische handelshuizen, medeelingen over de resultaten 
van een onderzoek naar de nationaliteit van het Nederlandsch-lndisch handelsapparaat 
in de eerste he/ft der 19e eeuw (Batavia, 1938). 



138 NEHA-JAARBOEK 1997 

grote steden op Java kon men soms een direct beroep doen op handelsvrienden of 
op de Javasche Bank (van 1828). Deze laatste instelling had tot eind 1864 slechts 
drie vestigingen op Java: Batavia, Soerabaja en Semarang. Pas eind 1864 opende 
de bank de eerste agentschappen buiten Java, in Padang en Makassar. Het zou 
zelfs tot 1906 duren er meer agentschappen buiten Java kwamen. Het slopende en 
soms eenzame bestaan, zeker in de Buitengewesten, zal niet uitgenodigd hebben 
tot een lange zakencarriere in de tropen. Na 1860 werd het Cultuurstelsel langza
merhand opgedoekt en kwam er meer ruimte voor handelsfirma's . Echter, de aan
wezigheid van kredietmogelijkheden bleef een belangrijke factor. Pas na 1863 
kwamen er banken in Indie en de Javasche Bank stond niet altijd even sterk in de 
schoenen. In de eerste tientallenjaren was deze bank een curieuze mix van centra
le bank en commerciele instelling. Nog bij de suikercrisis van 1884 bleek de be
reidheid van geldschieters om landbouwkrediet te verschaffen niet altijd even groot. 
De Javasche Bank, en zelfs de Nederlandsche Bank, moest bijspringen. Sommige 
handelsfirma's, zeker in de nog niet-ontwikkelde Buitengewesten, schoten zelf 
vaak geld voor aan hun toeleveraars. Van de andere kant moesten zij soms maan
den op hun geld wachten , eer de goederen naar Europa waren getransporteerd en 
verkocht. Daar kwam dan nog bij dat de export van landbouwproducten in grote 
mate onderhevig was aan prijsschommelingen op de wereldmarkt. Bovendien be
stond er altijd het gevaar van misoogsten. Indie was groot en door het ontbreken 
van telefoon , telegraaf en snelle verbindingen konden voorvallen gebeuren, waar 
'men' in Batavia niet altijd adequaat op kon reageren . 

Naarmate de eeuw vorderde, konden , gesteund door verbeterde kredietfacilitei
ten , de handelshuizen het !anger bolwerken. De hier te bespreken firma van Bauer
mann hoorde daar niet bij: ze struikelde tweemaal en moest het, toen ze voor de 
tweede maal in moeilijkheden was geraakt, over een geheel andere boeg gooien. 
Het tekent eerder de vastberadenheid of koppigheid van Bauermann om in Indie te 
willen blijven. En zelfs zijn nieuwe firma, de Handelsvereeniging Gorontalo, hield 
het precies een generatie uit. 

Over in Nederlands-Indie gevestigde handelshuizen is niet veel gepubliceerd . Dat 
komt deels door de afwezigheid van voldoende archiefmateriaal , maar ook omdat 
er door deze handelshuizen, als het geen naamloze vennootschappen waren, geen 
jaarverslagen zijn gepubliceerd. Dit is ook het geval met de firma Bauermann die 
in de tweede helft van de negentiende eeuw op Celebes actief was . Gelukkig heeft 
de firma Bauermann voor enige opschudding gezorgd door eerst te liquideren, 
opnieuw te beginnen, geruchtmakend te failleren en voor de derde keer met zaken 
te beginnen. Door deze gebeurtenissen is er materiaal bewaardgebleven in het 
archief van de Javasche Bank. En hoe klein de firma ook was, ze heeft invloed 
gehad op de samenstelling van de directie van zowel de Javasche als de Neder
landsche Bank. Uit deze microstudie zouden aanwijzingen over de levensduur van 
lndische handelshuizen kunnen worden getrokken. Eveneens bieden de gebeurte-
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nissen rond de firma Bauermann een inzicht in de organisatie van de Javasche 
Bank en de toenmalige krediet- en handelsstromen. 

De affaire Bauermann 

Op 30 november 1885 schrijft N.G. Pierson, president van de Nederlandsche Bank, 
aan zijn collega van de Javasche Bank, N.P. van den Berg: 'Vergun mij, nog even 
terug te komen op Uw candidatuur voor de Ned . Bank( ... ) Dochgesteld, ik noem
de Uw naam, zou ik dan kunnen verzekeren dat Gij bereid zijt?' 3 Er zou binnen het 
directorium van de Nederlandsche Bank een plaats vrijkomen, en Pierson wilde 
Van den Berg graag naar Nederland halen. Van den Berg zag het blijkbaar als een 
promotie om van president van de J avasche Bank directeur van de Nederlandsche 
Bank te willen worden. Je kon in lndie wel carriere maken, je loopbaan werd pas 
echt compleet met een topfunctie in Nederland. Deze overweging gold ook voor 
!eden van de Factorij van de Nederlandsche Handel-Maatschappij. Pierson reken
de erop, dat hij een positief antwoord zou krijgen voor 30 maart 1886. 

Van den Berg die de functie van president van de Javasche Bank sinds 1873 
bekleedde, wilde wel op termijn uit Indie weg. Zijn definitieve antwoord luidde 
echter anders. In een brief van 23 februari 1886, dus op het allerlaatste moment 
(de post deed er ongeveer een maand over) schreef hij aan Pierson: '( ... )want na 
rijp beraad moet, hoe noode ook, het hooge woord er uit, dat ik op dit oogenblik 
overwegende bezwaren heb om mij candidaat te stellen voor de reeds sedert jaren 
zo vurig begeerde betrekking, waarop in uw schrijven gedoeld wordt, de eenige 
betrekking in patria waarvoor ik mijne tegenwoordige positie met ingenomenheid 
zou verruilen. Maar onder de gegeven omstandigheden mag ik er niet aan denken. 
Met evenveel zelfvoldoening toch als ik ten vorigen jare omstreeks dezen tijd 
mijne betrekking van Pr. der J.B. zou hebben neergelegd, zou het mij thans hinde
ren om weg te gaan, nu wij onlangs het slachtoffer zijn geworden van eene oplich
terij, die aan onze deelhebbers duur zal te staan komen. Wei is waar hebben wij 
ons zelven ter zake niets te verwijten, want geene instructies hoe gestreng ook 
kunnen baten waar gelijk in casu, opzettelijke kwade trouw van eigen onderge
schikten in het spel is; maar het publiek oordeelde anders en houdt ons natuurlijk 
verantwoordelijk voor een verlies, dat wij onmogelijk hadden kunnen voorkomen 
nu het blijkt met welk een ontrouwen dienaar wij te Makassar te maken hadden. 
Door brieven uit Nederland is mij ook maar al te zeer gebleken hoe het incident 
Bauermann meer in het bijzonder tegen mij geexploiteerd wordt ( ... )' .4 Van den 

3 Archief De Nederlandsche Bank (ADNB) Directie-archief (DA) Yan den Berg, N.G. 
Pierson aan N.P. van den Berg, 30 november 1885. 
4 ADNB DA Van den Berg, N.P. van den Berg aan N.G. Pierson, 23 februari 1886. 
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Berg noemde de hele gang van zaken later in zijn gedenkschriften 'een zeer bittere 
teleurstelling'. 5 

Die 'oplichterij' was veroorzaakt door Dou we Thomas Bauermann. Hij was de 
man die er voor zorgde dat Van den Berg zijn terugreis naar Nederland voor drie 

jaar moest uitstellen .6 

De hoofdpersoon 

Douwe Thomas Bauermann (1839-1907) was geboren in Emden als telg uit een 
Oostfriese koopmansfamilie die al tientallen jaren in Emden een handelsfirma dreef. 
Leden van zijn familie waren ook actief in Groningen en Londen. Dou we kwam op 
30 augustus 1861 met het schip 'De Citadelle' in Indie aan, waar hij een pas kreeg 
om zich te vestigen op Celebes. Het was niet ongewoon dat buitenlanders naar 
Indie trokken om een bestaan op te bouwen. Nadat het Nederlandse gezag langza
merhand het strikte monopolie op de handel en de landbouw in Indie (het Cultuur
stelsel) begon te matigen , kwamen steeds meer buitenlanders naar de archipel om 

hun geluk te beproeven.7 Reeds vanaf 1822 hadden zich diverse Engelse firma's in 
Batavia gevestigd, enkele jaren later gevolgd door firma 's uit Duitsland, Oosten
rijk en Zwitserland. Makassar (het huidige Ujung Pandang) was in 1847 de vesti
gingsplaats van de van origine Duitse firma J. Mohrmann & Co. 8 Deze plaats was 
sedert 1847 een vrijhaven en dat bood gelegenheid voor actieve ondernemers, 
zoals eerst Mohrmann en later Bauermann . Makassar was de toegangspoort naar 
het oostelijk gedeelte van Indie en beloofde winstkansen. Er waren meer Duitsers 
die naar Makassar waren getrokken en rond 1850 bestond er in die plaats zelfs een 
Duitse vereniging.9 Ze waren niet de enigen die kansen roken. De Nederlandsche 
Handel-Maatschappij (NHM) bezat er vanaf 1850 een agentschap. Tijdens een 

5 N.P. van den Berg, Mijn levensloop aan mijne kinderen verteld (typoscript , 1912/1913) 

106. 
6 Over Dou we Thomas Bauermann is onder meer onderzoek gedaan in het archief van 
de Javasche Bank (thans: Bank Indonesia te Jakarta). Ik ben de directie van deze instelling 
zeer erkentelijk voor hun medewerking. Kleinzoon J.L. Bauermann (Den Haag) was zo 
vriendelijk enige aanvullende gegevens te verstrekken. Een archief van de familie en/of 
firma Bauermann kon niet warden achterhaald. 
7 E. Helfferich , 'Het vreemde element in Nederlandsch-lndie', 
Economisch-Stalistische Berichten 11 (1926) 645-648 en 665-667. 
8 Later zouden zich vooral op Sumatra Duitstalige firma's vestigen en een begin maken 
met de tabakscultuur. Yoor een volledig overzicht van Duitse activiteiten in lndie: G. Meyer, 
Das Eindringen des deutschen Kapitalismus in die niederli:indischen und britischen Kolo
nien in Sudostasien van den Anfi:ingen bis 1918 (Berlijn, 1970). 
9 A. Schwager!, Das Auslanddeutschtum im niederli:indischen Kolonialbereich (Wei
mar, 1937) 327. 
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inspectiereis in 1868 noteerde hun functionaris J.L. van Lennep dat Makassar een 
plaats was waar gemakkelijk grote winsten konden worden geboekt. Weijergang, 
zo sch reef hij, had er goud verdiend en ook Ohl had er fortuin weten te maken . Dat 
lag vooral aan de koffie, maar ook de geta pertja (latex) leverde fikse winsten op. 10 

Vanaf 1862 vertoefde Bauermann in Makassar. Tussen 1865 en 1868 verbleef 
hij in Europa, want zijn naam komt dan niet voor in de naamlijst van Europese 
bewoners van Indie. Toen hij naar Makassar terugging, gevolgd door een paar 
familieleden, was hij vastbesloten zich als koopman en handelaar te vestigen. Hij 
was aanvankelijk niet zozeer ge'interesseerd in het opzetten van plantages, maar in 
de handel zelf. Later zou dat overigens veranderen. In 1869 heeft hij met enkele 
halfbroers de firma Bauermann & Co. opgericht. Hun handelshuis exporteerde 
vanuit Makassar koffie, batiks, rubber, copal, rotting, gom, harsen en andere pro
ducten. Ook verkocht de firma producten via het systeem van venduties in Makas
sar zelf. Maar niet alleen daar ontplooide Bauermann & Co. activiteiten, er waren 
handelsrelaties met Java, Bali, Lombok, Timor en de Molukken. De kernplaatsen 
waren Makassar en Gorontalo, in Noord-Celebes, waar in 1873 de productie van 
copra voor export door de familie Bauermann is begonnen. Vanuit die plaats voer
de Dou we Thomas voor zijn firm a vanaf 1877, met hulp van Chinese handelaren , 
copra uit naar Europa. De eerste zending, naar Hamburg, was er een van 2000 
pikol (I pikol = 61,76 kg) met een verkoopwaarde van ongeveer f I 0.000. 11 Copra 
was een grondstof voor zeep, kaarsen en voeding, en zou na 1885 een belangrijk 
product worden bij de vervaardiging van margarine. Waarschijnlijk had Bauer
mann voor een filiaal te Gorontalo gekozen, omdat daar in 1870 de verplichte 
koffiecultuur was opgeheven. Ook was er in dit jaar een begin gemaakt met de 
vestiging van Nederlandse gezagsdragers. 12 Er was in Noord-Celebes dus ruimte 
voor particulier initiatief gekomen. 

De eerste crisis 

Bauermann & Co. kwam in november 1878 in financiele moeilijkheden door een 
groot aantal dubieuze debiteuren en enkele misoogsten, vooral rond Gorontalo. 
Tevoren was in juli van dat jaar een schip van de firma vergaan waarbij de scheeps
vracht verloren was gegaan. De spanning rond de firma was eveneens in juli de 

I 0 ARA, archief Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM), 2.20.0 I , inv nr 2670, Ver
slag betreffende een inspectiereis , J.L. van Lennep 1868. 
11 F.W.T. Hunger, Cocos Nucifera: Handboek voor de kennis van den kokokpalm in 
Nederlandsch-lndie: zijne geschiedenis, beschrijving, 
cultuur en producten (Amsterdam, 1920) 293. 
12 W.M.F. Mansvelt, Geschiedenis van de Nederlandsche Handel-Maatschappij (Haar
lem, 1924) II , 306. 
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directie van de Javasche Bank in Batavia ter ore gekomen. Bauermann was klant 
bij het agentschap Makassar van deze bank, waar voornamelijk handelspapier werd 
gedisconteerd . De directie gaf haar agent te Makassar, J .W.M. Diemont, opdracht 
er voor te zorgen dat de balans van de firma boven water kwam. Die volgde in 
augustus van dat jaar. Half juli besloot de Bankdirectie Diemont over te plaatsen 
naar het agentschap te Padang, en de functionaris in die plaats, M.L. van den Broek, 
het agentschap in Makassar over te laten nemen .13 De directie had om allerlei 
redenen minder vertrouwen in Diemont dan in Van den Broek en had daarom tot 
deze ruil besloten: Padang werd minder als probleemplaats gezien dan Makassar. 
Van den Broek arriveerde in de eerste helft van september in Makassar en schreef 
vrijwel direct aan zijn directie in Batavia dat over de firma Bauermann minder 
gunstige berichten gingen. Bauermann zou f 70.000 verlies hebben geleden bij de 
ramp met de 'Petronella' in juli, maar Bauermann had de agent gerustgesteld met 
de uitspraak dat de werkelijke schade hooguit de helft zou bedragen. Bovendien 
was het schip ruim verzekerd. 'Aan zijn woorden kan wel geloof worden geslagen, 
daar hij hier algemeen als een eerlijk en openhartig mensch bekend staat. Noch de 
Heer Bauermann, noch de Heer Stelling maken groote verteering.' 14 Van den Broek 
meende dat wat de Javasche Bank betrof gerust een afwachtende houding kon 
worden ingewacht. Hij drong bij zijn directie aan op een ruimhartige kredietpoli
tiek van de Bank, want de koffieoogst in Noord-Celebes kwam zeer laat binnen en 
verschillende accepten werden al geweigerd. Toch zag hij de toekomst vrij zonnig 
in. Hij had vernomen dat de NHM overwoog een agentschap in Gorontalo te stich
ten. Dan zouden kredietfaciliteiten gemakkelijker ter beschikking kunnen komen . 
Vermoedelijk heeft Van den Broek dit verhaal verzonnen om de situatie rooskleu
riger voor te stellen. In de desbetreffende stukken van de NHM is niets over de 
voorgenomen vestiging te vinden. Wellicht heeft de agent van de NHM in Makas
sar, H.C. Knappert (die overigens binnen twee jaar de laan uitvloog wegens in
competentie), op eigen gezag een en ander gesuggereerd. Het agentschap Makas-

13 Marinus Lodewijk van den Broek. Geboren op 20-11-1843 te Batavia. Tot 1864 werk
zaam als klerk bij de Directie producten en civiele magazijnen, na eervol ontslag in dienst 
bij de Javasche Bank. Tot 1873 boekhouder/plv agent Semarang, 1873 waarnemend agent 
Semarang, 1873 agent Pasoeroean, 1878 agent Padang, juli 1879 agent Makassar, 1883 
een jaar verlof Nederland, 1884 waarnemend agent Padang, 1885 agent Makassar, 1885 
boekhouder Semarang, 1887 tijdelijk waarnemend agent Cheribon, 1887 boekhouder/plv 
agent Semarang, 1888 agent Pasoeroean. Verlaat met eervol ontslag de Javasche Bank per 
1 april 1890. Vervolgens agent van de Nederlandsch-lndische Escomptomaatschappij te 
Soerabaja, 1891 (de eerste) directeur van de Soerabaiasche lncasso- , Spaar- en Hulpbank. 
Hij overleed in Den Haag, waar hij tijdelijk verbleef, op 26-1-1908. (Bronnen: ARA, Stam
boeken ambtenaren 2.10.06, Q 72; jaarverslagen Javasche Bank en BR Den Haag) 
14 Archief Javasche Bank (verder: DJB) , 139, ingekomen brieven agentschap Makassar, 
15-9-1878, M.L. van den Broek aan directie. L.A. Stelling was op dat moment boekhouder 
van de firma Bauermann. 
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sar van de NHM sloot zelfs de deuren in 1882, wegens onvoldoende verdiensten. 
Ondanks de overvloed aan geruststellende berichten, toch ook een negatief be
richtje. De Makassaarse handelsfirma M . Ohl & Co. was in liquidatie getreden. 

Helaas voor de firma Bauermann namen de zaken een verkeerde wending. De 
stroom van geruchten en slechte berichten nam in de loop van 1878 toe. Ondanks 
de misoogsten, bleven de koffieprijzen bijzonder laag en grate partijen werden 
beneden verwachting gerealiseerd. De Amsterdamse firma Van Eeghen zou voorts 
een op haar afgegeven traite van f 15.000 geweigerd hebben te accepteren. Welis
waar waren zakenvrienden de Bauermanns te hulp geschoten, maar de hele affaire 
zwengelde de geruchtenstroom alleen maar aan. Begin november 1878 schreef 
Van den Broek naar aanleiding van al deze berichten, dat Bauermann zelf naar 
Batavia zou komen met de jongste gegevens. Hij kon al vast mededelen , dater veel 
geld van de firma vastzat in Gorontalo en op Bali. Volgens zijn laatste opgave zat 
er voor f 91.116,55 van de firma Bauermann bij de Javasche Bank in portefeuille, 
vrijwel alles papier van Chinese endossanten en acceptanten. Een van de comissa
rissen van het agentschap in Makassar, J.G. Weyergang, nota bene een concurrent 
van Bauermann, had de portefeuille bekeken en geruststellend gezegd, dat ze alle
maal 'goed' waren. Ook Weyergang had trouwens geklaagd over de slappe han
del. Tijdens de directievergadering van 22 november bes loot de Bankdirectie, na
dat ze ingelicht waren door Bauermann zelf, voorlopig toch maar geen nieuwe 
transcties met de firma te doen , in afwachting van een mogelijke liquidatie der 
zaken. Dat werd ook geseind aan agent Van den Broek. Bauermann probeerde het 
nog elders in Batavia maar kreeg niet voldoende steun. Vier dagen later telegra
feerde Bauermann vanuit Batavia naar Makassar, dat zijn pogingen om hulp te 
krijgen in Batavia op niets waren uitgelopen. Bauermann liet zijn boekhouder L.A. 
Stelling en het agentschap van de Javasche Bank weten, dat de firma Bauermann 
de betalingen zou staken. Stelling moest surseance aanvragen bij de Raad van 
Justitie te Makassar. 

De agent liet op dit bericht aan de directie weten, dat de Bank in dit geval niet 
bang hoefde te zijn voor verliezen. Het zou alleen wat !anger duren. Bauermann 
had, zo had hij begrepen, zijn balans met diverse mensen in Batavia besproken en 
geconcludeerd dater van die kant geen directe hulp te verwachten was. De meeste 
crediteuren zaten helaas in Java en Europa. Uiteraard zouden, gezien de afstanden 
naar Java en Europa, de pretenties slechts langzaam binnenkomen. De Bank had 
eind november, toen de aanvraag tot surseance werd ingediend, voor f 47 .396 in 
portefeuille en dat zou allemaal terechtkomen. Op 14 december 1878 kreeg de 
firma voor de periode van een jaar surseance van betaling, wegens de slechte han
delstoestanden en het uitblijven van herstel. Dit geschiedde op grand van de ba
lans per 2 december 1978. De firma had bij de aanvraag tot surseance betoogd dat 
betalingen uitbleven als gevolg van de mislukkende rijstoogsten op Bali, vee-epi
demieen en de traag binnenkomende koffieoogst. Juist deze firma had daar veel 
onder te lijden, want het filiaal te Gorontalo en de belangen op Bali waren door 
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deze gebeurtenissen meer dan andere firma 's geschaad. De firma kreeg voor die 
zienswijze ter plekke steun van de concurrente firma's Weyergang en Ledeboer en 
in een later stadium ook van de Nederlandsche Handel-Maatschappij. De Java
sche Bank repte later in haar jaarverslag over een zeer rampspoedig jaar voor 
Makassar. Van de zeven Europese handelshuizen ter plekke waren er twee geliqui
deerd (Bauermann en Ohl) . De regeringen in Batavia en Den Haag waren van de 
economisch slechte situatie op Celebes op de hoogte. 15 De surseance was zonder 
veel omhaal toegestaan . Achterliggende reden: het gebrek aan kredietfaciliteiten 
voor Bauermann. 

Tot bewindvoerders in de surseance zouden aanvankelijk worden benoemd de 
agent van de NHM Knappert en de agent van de Javasche Bank Van den Broek. 
Voorts J.G. Weyergang, firmant van de firma Weyergang. De Raad van Justitie 
vond echter dat de functies van Van den Broek en Knappert niet verenigbaar wa
ren met die van curator en stelde in hun plaatsen aan J. Douwes van de firma 
Ledeboer. Wei traden Van den Broek en Knappert vervolgens opals commissaris 
van de firma in liquidatie. Tijdens het uitspreken van de surseance was het belang 
van de Javasche Bank bij Bauermann inmiddels geslonken tot f 40.196,86. De 
moeilijkheden bij de benoeming van bewindvoerders tekent overigens de kleine 
Europese wereld in een stad als Makassar. Het reservoir aan geschikte, onbevoor
oordeelde mensen was blijkbaar niet groot. 

Intussen was eind november 1878 Hilaire Bauermann, een halfbroer van Douwe 
Thomas, naar Gorontalo gereisd om het filiaal daar te sluiten en de onverkochte 
goederen naar Makassar te transporteren. De Bauermanns wisten met de meeste 
crediteuren tot een betalingsovereenkomst te komen en zonder al te veel proble
men werd de surseance in april 1879 definitief. Het homologatie-akkoord voor de 
hele firma Bauermann sloot uiteindelijk met 55%. 16 Dit is hoog, normaliter kwam 
men in dit soort gevallen niet hoger uit dan 30%. 17 Zoals de agent te Makassar op 
17 mei 1879 schreef aan zijn directie, was er tenslotte een passief van ruim f 880.000 
tegenover een actief van bijna f 475.000. De grootste verliezen werden geboekt 
op de post (dubieuze) debiteuren, vooral op Bali en Lombok, ter grootte van 
f 175.000. Voorts leverde de gedwongen sluiting van het filiaal te Gorontalo een 
schadepost van ruim f I 00.000 op. Op de koffie die voor een gedeelte nog niet 
was verkocht, zou f 125.000 verloren gegaan zijn. Alie schuldeisers namen ge
noegen met de voorgestelde regeling. De Javasche Bank hoefde dat niet eens te 
doen: Bauermann had de gehele schuld aan de Bank kunnen terugbetalen (aanvan-

15 Tweede Kamer der Staten Generaal, Koloniaal Verslag over 1878, 206-207 en idem, 
Koloniaal Verslag over 1879, 205-207. 
16 Circulaire dd. mei 1879 van de firma Bauermann. Gemeentearchief Amsterdam, Ar
chief Van Eegen, PA 447, binnengekomen brieven 1879 A-C. 
17 F.A. Schoeppel, Kommerzielles Handbuch van Niederlandisch-lndien (Wenen, 1907) 
237-238. 
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kelijk ruim f 47.000) . Ondanks de eerdergenoemde val van het handelshuis Ohl 
en de daarmee gepaard gaande ondergang van een aantal Chinese handelaren raakte 
het agentschap Makassar over het boekjaar 1878-1879 slechts ruim f 1000 kwijt. 18 

Bauermann kon opnieuw beginnen. Een gevolg was wet, dat de samenwerking met 
de firma Busing Schroder (Batavia) werd opgezegd. De curatoren vonden die sa
menwerking te ingewikkeld. De baten uit deze samenwerking gingen alle naar de 
crediteuren van Bauermann. In oktober 1879 raakte de firma Busing Schroder zelf 
in zware moeilijkheden en moest haar zaken fors inkrimpen. In 1884 zou deze 
firma tenslotte als gevolg van de suikercrisis moeten liquideren . 

Belangrijk was, dat de Bauermanns, ondanks de uiteindelijke liquidatie in 1880, 
het vertrouwen van de handel niet hadden verloren: zo bleven ze hartelijke relaties 
onderhouden met de firma Van Eeghen in Amsterdam. Douwe Thomas kon dan 
wel niet )anger consul voor het Duitse Rijk blijven, een functie die hij sedert 1873 
had vervuld, hij bleef zijn sociale positie behouden. Zijn woonhuis weerspiegelde 
die positie: het was, wat later genoemd werd, het mooiste huis van Makassar, ge
kocht in 1872, aan het Koningsplein. Het blijvende vertrouwen maakte het waar
schijnlijk mogelijk, dat nog in 1879 de familie Bauermann met J.A. Parmentier, 
die speciaal daarvoor naar Gorontalo was verhuisd, een nieuwe firma in Gorontalo 
oprichtte, de firma Parmentier. De Bauermanns hadden dan wel formeel hun eigen 
filiaal opgegeven, via Parmentier bleven ze daar werkzaam. Uit de werkverdeling 
valt af te leiden dat Hilaire Bauermann de grote man in Gorontalo was terwijl 
Douwe zelf de zaken in Makassar in de gaten hield. Per I januari 1883 ging de 
firma Parmentier op in de firma Gebroeders Bauermann en Parmentier met als 
vennoten de broers Douwe en Hilaire Bauermann en uiteraard J.A. Parmentier. In 
Makassar bleef de firma Bauermann & Co. doorgaan, zij het dat vanaf I januari 
1884 de activiteiten plaatsvonden op naam van Douwe Thomas Bauermann zelf. 
Broers Hilaire en Kryno hadden voor deze firma procuratie. De zaken waren na 
1879 gewoonweg opnieuw gestart. De liquidatie was de Bauermanns niet per
soonlijk aangerekend. Dit was overigens een vrij normale gang van zaken: zo trad 
in 1880 de firma J. Mohrmann & Co. in liquidatie, om enige tijd later ook opnieuw 
te beginnen. De Bauermanns boerden goed: zendeling A.C. Kruyt verhaalt over de 
radja van Mooeton, in de buurt van Gorontalo, die rond 1882 zijn tweede zoon de 
naam 'Bauermann' gaf in de hoop dat dit hem evenveel voorspoed zou geven als 
de echte Bauermann. 19 

18 Verslag van den President der Javasche Bank en van den Raad van Commissarissen, 
uitgebracht in de algemeene vergadering van stemgerechtigde aandeelhouders op 24 mei 
1879, 5Je boekjaar 1878179, 12-13. 
19 A.C. Kruyt, ' Mijne reis van Gorontalo naar Posso' in Mededeelingen van wege het 
Nederlandsch Zendingsgenootschap 36 ( 1892) 231. 
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Het gaat weer mis: 1885 

De directie van de Javasche Bank belegde op 22 oktober 1885 een bijzondere 
vergadering over wat zou bekend komen te staan als de affaire-Bauermann. Daags 
daarna schreef de Gouvernementscommissaris bij de Javasche Bank, F.W. Boes 
Lutjens , aan Gouverneur-Generaal 0 . van Rees .20 Er was een oplichting geconsta
teerd ter waarde van in totaal f 801.000. Bij het agentschap van de Javasche Bank 
in Makassar, de enige kredietinstelling in die plaats - het agentschap van de NHM 
was in 1882 opgeheven - was 10.000 pikol koffie beleend voor f 261.000. In 
grate plaatsen als Batavia en Soerabaja werden zulke beleende goederen in een 
veilige opslagloods geplaatst, hetzij van de Bank hetzij van het Gouvernement. 
Makassar kende zo'n loads niet en de koffie was op verschillende plaatsen onder
gebracht. Handelaren hadden gemakkelijk toegang tot de opslagplaatsen en Bau
ermann had zijn koffie er gewoon uit weten te halen. De koffie was vervolgens 
stilletjes doorverhandeld . Het agentschap had er 'niets' van gemerkt. Het opmer
kelijke was dat Bauermann zelf de fraude had gemeld in Batavia. 

Het bestuur van het agentschap was vanaf 1883 tijdelijk in handen geweest van 
waarnemend agent H.M.A.C. Boers.21 De echte agent, M.L. van den Broek was in 
1883 voor een jaar verlof naar Nederland geweest, en was daarna van 1884 tot mei 
1885 als waarnemend agent in Padang opgetreden. Hij moest voor de beleningen 
aldaar orde op zaken stellen en had scherpe regels opgesteld. Kort na diens terug
keer in mei 1885 uit Padang om de leiding van het agentschap Makassar weer van 
Boers over te nemen, pleegde waarnemend agent Boers zelfmoord. Boers had zich 
blijkbaar medeschuldig gemaakt aan frauduleuze handelingen van Bauermann . 
Questieus blijft of Van den Broek daarvan op de hoogte was geweest. De reden 
voor de zelfmoord van Boers was op dat moment nog niet duidelijk. Van den 
Broek op zijn beurt moet wel redelijk op de hoogte zijn geweest van de zaken bij 
de Bauermanns, immers, in 1879, tijdens zijn eerste periode als agent te Makassar, 
was hij beoogd bewindvoerder van de firma Bauermann die toen in surseance was 
geraakt. Het staat we! vast dater !anger geruchten gingen over de slechte toestand 
van de pandgevingen te Makassar. Al tijdens de directievergadering van de Java
sche Bank op 25 april 1885 had de directie laten blijken het bedrag van f 351 .300 

20 ARA, Ministerie van Kolonien , Openbare mailrapporten 1885 , 684. 
21 Henri Marie Alexander Charles Boers. Geboren te Breda 1-4-1838. Nam in 1853 vrij
willig legerdienst en ging in februari 1861 in lndie, waar aanstelling op Borneo volgde. In 
1863 werkzaam op het Departement te Batavia als adjudant. In dat jaar trouwde hij Anna 
Du Cloux. Yroeg in 1868 ontslag uit dienst en kwam bij de Javasche Bank. In 1877 tijde
lijk waarnemend agent Cheribon, 1878 agent Pasoeroean, 1880 tijdelijk hoofdkassier Ba
tavia, 1881 agent Pasoeroean, 1882 waarnemend agent Soerabaja, 1883-1885 waarne
mend agent Makassar, 1885 benoemd tot agent Pasoeroean maar pleegt zelfmoord op 25 
mei 1885. (Brannen: ARA, Stamboeken officieren, 2.13.07, 398-64 en 2. 13 .08, 670-352; 
jaarverslagen Javasche Bank) 
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'van speculatief karakter' dat Bauermann bij het agentschap had lopen te hoog te 
vinden. 22 Er moesten maatregelen genomen worden om 'daaraan paal en perk te 
stellen', en dat kreeg de agent te Makassar via een brief ook te horen. Bovendien, 
zo kwam de directie twee weken later tot de conclusie, was het niet juist dat ten 
behoeve van geldschieters bewijzen van bewaring van beleende goederen moes
ten worden afgegeven? Immers, het gevolg zou kunnen zijn dat de panden feitelijk 
door derden werden bezeten. In de directievergadering van 11 mei , gehouden vlak 
nadat Van den Broek uit Padang was vertrokken, op weg naar Makassar, was hem 
door president Van den Berg gezegd dat de Makassaarse firma's D.T. Bauermann 
en Jobst & Co. in de gaten gehouden moesten worden. De notulen van deze verga
dering spreken boekdelen : 'Eindelijk nog wordt de heer van den Broek aanbevo
len zich van een behoorlijken opslag der beleende koffie te Makasser te vergewis
sen, zoodat het pandrecht der Bank geen gevaar loopt, en mocht daarin iets niet en 
regle zijn , daarvan te rapporteeren, om alsdan te zien wat gedaan kan worden om 
in eene betere positie te geraken.' 23 

Ook in Batavia had men intussen gemerkt, dat de koffieprijzen scherp aan het 
dalen waren. De vraag kwam ter sprake of er over de beleende goederen niet een 
surplus moest worden gevraagd. Van den Broek reisde door naar Makassar. Nadat 
hij op 25 mei het agentschap had overgenomen, was zijn waarnemer Boers plotse
ling overleden. Maar, zo telegrafeerde hij de dag daarop, hij had alles in orde 
bevonden . De weduwe van Boers zou met de eerstvolgende boot naar Batavia 
komen. 

Er was op het agentschap kort daarop nog een personeelswisseling voorgeval
len. Beginjuni was besloten om de toen inmiddels vrijgekomen plaats van agent te 
Cheribon op te dragen aan G.C. Gehrung, tot dat moment boekhouder en plaats
vervangend agent te Maksassar. Een van de figuren die waardevolle informatie 
had kunnen verstrekken, Gehrung, verdween dus van het toneel v66r het moment 
dat de born barstte. 

In de directievergadering van 11 juni kwam een brief van de schoonzoon van 
wijlen Boers, Lindo, binnen met het verzoek om financiele ondersteuning. De di
rectie besloot de weduwe Boers '( ... ) wegens de vele goede diensten door wijlen 
haar echtgenoot eene geldelijke ondersteuning toe te kennen, uit het pensioen- en 
ondersteuningsfonds voor de geemployeerden der Bank' . Het werd een bedrag 
van f 75 per maand, ter discretie van de directie. Directeur A.A. Buyskers ont
hield zich van een oordeel, omdat hij getrouwd was met een zus van de weduwe 
Boers, en meende vanwege de familierelatie geen oordeel te mogen uitspreken.24 

In juli 1885 was te Semarang de firma Van der Waall gefailleerd. Douwe Tho
mas Bauermann was, evenmin als zijn firma, bij dit faillissement betrokken ge-

22 DJB , 53 , Notulen Directievergaderingen 1885 - 1886, 25 april 1885. 
23 idem, II mei 1885. 
24 idem, 11 juni 1885. 
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weest. Wei een broer, Kryno Heinrich, die procuratiehouder was bij de firma Jaco
bus Hijmans eveneens te Semarang. Kryno Heinrich had met Van der Waall enige 
zakelijke contacten gehad. Zo zouden ze samen een onderneming opzetten om 
brieven en post te verzenden . Hoewel Kryno niet direct financieel benadeeld was, 
was de naam Bauermann toch weer bij de Bankdirectie gevallen: '( ... ) bekend met 
de middelen der firma Bauermann en indachtig het besprokenen in de laatste maan
den over firma's neiging om hare zaken voor eigen rekening maar altijd uit te 
breiden . ' 25 

We komen bij de eerdergenoemde 22e oktober, de dag waarop het schandaal in 
voile hevigheid losbarstte. President Van den Berg vertelde zijn medebestuurders, 
dat Bauermann de dag ervoor bij hem belet had gevraagd en hem had opgebiecht 
dat hij 10.000 beleende pikol koffie had afgescheept. Hij had gemakkelijk toegang 
tot de bewaarplaats kunnen krijgen, omdat het gebruik was dat de koffie, ook tij
dens de beleningsperiode, gesorteerd moest kunnen worden. De vergadering bij
gewoond door alle inderhaast opgetrommelde commissarissen van de Javasche 
Bank, was onthutst.26 Al op 20 oktober was Krause, chef van de Bataviase firma 
Wellenstein , Krause & Co., bij Van den Berg geweest om hem voor te bereiden op 
een nare gebeurtenis . Er zou iets mis zijn bij de firma Bauermann in Makassar. 
Bauermann, zo had Krause begrepen, wenste de volgende dag tekst en uitleg te 
komen geven. Dat was dus geschied en nadat Bauermann Van den Berg nog vriend
schappelijk de hand had geschud, was de aap uit de mouw gekomen. Die 10.000 
pikol koffie waren beleend voor ruim f 260.000 en dat bedrag was de Javasche 
Bank kwijt. Direct had Van den Berg directeur Buyskes er bij gehaald met de 
woorden 'Wij zijn de dupe van eenen schurk.' Bauermann was de kamer uitge
stuurd en op de gang gezet. Nadat commissaris C.A. Henny op de hoogte was 
gesteld , had Van den Berg direct aangedrongen op faillietverklaring met strafrech
telijke vervolging. 

De Secretaris van de Javasche Bank, D. Groeneveld, had trouwens net voor 
deze directievergadering het agentschap Makassar geinspecteerd en alle agent
schappen op Java. Hij was zwaar ziek voortijdig naar Batavia gekomen en kon op 
medisch advies beslist nog niet gehoord worden. Pas drie weken later zou Groene
veld weer aanwezig zijn op de vergaderingen . Het ironische was dat eigenlijk Van 
den Berg deze inspectiereis naar de agentschappen had willen maken, maar fami
lieomstandigheden hadden hem Groeneveld doen vragen deze reis te maken. Op 
de bewuste vergadering werd besloten om Buyskes naar Makassar te sturen om 
orde op zaken te stellen. Als medeplichtige van Bauermann werd genoemd diens 
handelspartner Parmentier; Bauermanns broers wisten ogenschijnlijk niets van de 
fraude af. Die informatie was verkregen van P. Siemsen, lid van de Makassaarse 
firma Mohrmann & Co., toevallig op bezoek in Batavia. Hij wist te melden dat het 

25 idem, 6 juli 1885. 
26 idem, 22 oktober 1885. 
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filiaal in Gorontalo belangrijker was dan de vestiging in Makassar. Vermoedelijk 
had Douwe Thomas Bauermann het geld dat hij op onrechtmatige wijze had ver
kegen via de fictieve beleningen in de zaak in Gorontalo gestoken. Voor de direc
tievergadering had Siemsen een indruk gegeven van de resultaten bij een gefor
ceerde liquidatie van de firma Bauermann. Het zou neerkomen op een tekort van 
twee ton op een totale balans van vijf ton. Bij een minnelijke liquidatie, zoals in 
1878 was overeengekomen, zou er altijd nog een tekort zijn van f 100.000. 

Van den Broek had, zo bleek, tussen mei en oktober 1885, de maand waarin de 
fraude aan het licht was gekomen, niets gedaan. Blijkbaar golden de scherpe re
gels die hij voor het agentschap Padang had opgesteld niet voor Makassar. Hij had 
nagelaten die voorschriften voor zijn eigen standplaats, Makassar, op te stellen. 
En het was hem nog eens expliciet gezegd ook. 

Actie van de Javasche Bank 

Buyskes reisde op 25 oktober vanuit Batavia naar Soerabaja en vandaar op de 28e 
naar Makassar, waar hij op 1 november arriveerde. Vanuit Soerabaja had hij naar 
Makassar getelegrafeerd (rechtstreeks telegraafverkeer tussen Batavia en Makas
sar bestond nog niet) om zijn komst aan te kondigen. Tevens instrueerde hij in dat 
telegram Van den Broek om geen enkele belening te prolongeren. In de brief die 
Van den Broek vervolgens aan Batavia stuurde stonden excuses (het speet hem 
allemaal oprecht) en voorts produceerde hij een voorlopige balans. Hij had een 
paar dagen na het overlijden van Boers in mei de loodsen waarin de beleende 
goederen lagen opgeslagen gei"nspecteerd en er was volgens hem niets aan de hand. 
Van den Broek had in een tweede brief van 27 oktober 1885, aan Van den Berg 
persoonlijk, we] andere interessante informatie. Volgens geruchten had voormalig 
agent Boers eind 1884 geld als persoonlijke lening gevraagd aan de handelsfirma 
Weyergang te Makassar. Deze firma had aanvankelijk gezegd, geen contanten of 
goederen ter belening te hebben. Boers zou gezegd hebben : 'Dat doet er niets toe. 
Beleen maar.' Weyergang was aanvakelijk niet bereid geweest goederen te bel
enen (voor prive-doeleinden van Boers dus). Bauermann wilde dat wel. Zo kreeg 
Boers van Bauermann en de Chinees Ting Tjian een bedrag van f 15.000, terwijl 
ook Weyergang alsnog voor f I 0.000 fondsen wist vrij te maken . Blijkbaar had 
Boers zijn positie bij de Bank misbruikt om voor prive-doeleinden geld los te 
peuteren in de vorm van beleningen zonder onderpand. Van den Broek had frag
mentarisch van deze prive-leningen van Boers voor zijn aandeel in een suikerfa
briek op Java gehoord, maar daar had hij toch niets mee te maken? De rest van de 
brief van Van den Broek eindigde in een klaagzang: hij had gehoord dat Bauer
mann zelfs met zelfmoord had gedreigd, maar dat een broer en een zakenrelatie 
hem daarvan hadden weerhouden. Met deze zakenrelatie, A. Langen, een landge
noot, was hij trouwens naar Batavia gereisd en daar op de 22e oktober had hij alles 
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opgebiecht bij Van den Berg. Ja, de zaak had Van den Broek zo aangegrepen dat 
hij er'( ... ) letterziek en in hoge mate zenuwachtig ' van was geworden. Al eerder in 
Padang had hij zich niet gerust gevoeld over de wijze van belening en bewaarge
ving, dat had de directie in Batavia toch we! gemerkt aan zijn maatregelen daar? 
En, als laatste verwijt aan Boers, schreef Van den Broek dat toen hij in mei in 
Makassar was aangekomen Boers niet eens een kamer voor hem had geregeld, 
zodat hij voor enige dagen zijn intrek had moeten nemen bij notabene Bauermann. 
Het was allemaal heel erg, maar hij kon er niets aan doen. 27 

Buyskes ging direct na aankomst op 1 november aan het werk, overlegde met 
Van den Broek en diende bij de Raad van Justitie een verzoek tot faillietverklaring 
in. Al snel werd duidelijk dat de Javasche Bank in dit geval heel moeilijk aan
spraak zou kunnen maken op de onderpanden . De Bank kreeg op 4 november een 
faillietverklaring voor Bauermann en een bevel tot diens aanhouding . Maar Bau
ermann , die zoal s we zagen in Batavia zat, was intussen verdwenen. Hij had de bui 
al zien aankomen en was op 5 november, daags na het uitspreken van zijn faillisse
ment, vermomd als bediende op de Franse mailboot uit Batavia ontsnapt. De kran
ten in Makassar reageerden overigens pas na berichten uit de kranten in Soerabaja 
die het nieuws veel eerder hadden gemeld. Vermoedelijk was men gechoqueerd of 
was er nog te veel onzeker. Men wist niet eens waar Bauermann precies zat: Bata
via? Singapore? Op 7 november werden de pakhuizen van Bauermann verzegeld. 
Dat gebeurde maar net op tijd want enkele koelies waren bezig gomcopal uit de 
pakhuizen naar een ander gehuurd pakhuis over te brengen . Agent Van den Broek 
vocht in een kort geding de verzegeling nog aan , op grond van de beleningscon
tracten, maar de rechtbank wees dit verzoek af. De pakhuizen met inhoud behoor
den wel degelijk tot de failliete boedel en konden niet zomaar aan de Bank worden 
overgedragen. Buyskes stelde als liquidateuren voor L.A. Stelling, in 1878 nog de 
boekhouder van Bauermann en sedertdien in dienst van de firma Reiss en voorts 
Van Stolk, van de firma Ledeboer. Op 10 november rondde Buyskes zijn voorlo
pig onderzoek af. Gouvernementssecretaris Boes Lutjens schreef op 16 november 
weer aan de Gouverneur-generaal , nadat de directie van de Javasche Bank op 14 
november over de zaak had vergaderd.28 Het voorlopige onderzoek van Buyskes 
wees twee schuldigen aan . De eerste was Bauermann, maar die was spoorloos 
verdwenen . De tweede was de tijdelijke agent Boers die inmiddels dood was. Agent 
Van den Broek werd nalatigheid verweten, want die fictieve goederenbeleningen 
liepen al langer. Het onderzoek van Buyskes wees uit, en dat werd gestaafd door 
verklaringen van Bauermann zelf, dater zelden of nooit inspecties in de opslag
loodsen waren geweest. Toegegeven, Van den Broek was er wel eens geweest, 
maar de bovenzolder, daar waar de koffie lag, was op slot. Van den Broek had 

27 DJB , 53 , bijlage bij notulen directievergaderingen , brief 27 oktober 1885 van M.L. 
van den Broek aan N.P. van den Berg. 
28 ARA, Ministerie van Kolonien, Openbare mailrapporten 1886, 726. 
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niets eens de moeite genomen te vragen waar de sleutel was, hoewel op dat mo
ment de koffie feitelijk eigendom was van de Bank. Immers , met de koffie als 
onderpand had de Javasche Bank geld geleend aan Bauermann. Terwijl de bele
ning liep, had de bank - tijdelijk - het eigendomsrecht van de koffie overgeno
men. De sleutels van de pakhuizen berustten echter bij Bauermann zelf, die toe
stemming had gekregen om wanneer het hem uitkwam de pakhuizen te betreden . 
Dat was trouwens geen ongebruikelijke procedure. 

Buyskes had zijn eerste aanbevelingen al gereed: er moest een goede en be
trouwbare bewaarder van de onderpanden komen en voorts diende de Bank bij de 
regering aan te dringen op een afdoende regeling van het pandrecht. Omdat de 
contacten tussen Van den Broek en Buyskes moeizaam verliepen, had Buyskes een 
vragenlijst samengesteld waarop de agent schriftelijk moest antwoorden. De agent 
hield in zijn antwoord (dd 14 november 1885) bij hoog en bij laag vol dat hij 
regelmatig in de pakhuizen was geweest, maar datje toch niet kon verwachten dat 
je van een berg ongesorteerde koffie precies kon zien hoeveel het was. Dat hij 
nooit de sleutels had gekregen, was volgens hem bij de directie van de Bank be
kend ('Onwaar! !' kraste Van den Berg later in de marge van Van den Broeks brief). 
Ook directeur Groeneveld die in september nog in Makassar was geweest en het 
kantoor van Bauermann had bezocht, had de agent verzekerd dat er niets aan de 
hand was. Bovendien was de koffie regelmatig van het ene lokaal naar het andere 
verhuisd en was controle dus extra moeilijk. En, zelfs al zou Van den Broek eerder 
hebben ingegegrepen, het verlies was bij zijn aantreden in mei al bijna even groot 
als nu. De firma Bauermann was ruim twintig jaar werkzaam tot voile tevreden
heid , de surseance van 1878 was in alle rust afgehandeld en Bauermann werd 
beschouwd als een loyale persoonlijkheid. Van den Broek en H.F. Hultman, de 
bewaarder van de onderpanden, geloofden op dat moment nog dater een schik
king met Bauermann mogelijk zou zijn. Slechts C.H.C. Bijvanck, secretaris van de 
Factorij van de NHM in Batavia moest niets van Bauermann hebben. 

Gehrung, de man die in juni van het agentschap Makassar naar Cheribon was 
overgegaan was ook gevraagd om zijn visie. Hij verklaarde in een brief van 9 
november dat hij niet wist water in mei bij de aankomst van Van den Broek over 
bewaargeving was gezegd. Wei wilde hij kwijt, dat fictieve beleningen in het hui
dige systeem goed mogelijk waren en dat de persoonlijke leningen van Boers hem 
pas later ter ore waren gekomen . Hij gaf toe, dat de beide agenten zelden of nooit 
de goederen hadden ge"inspecteerd en dat ze trouwens ook niet vaak op het agent
schap waren . 

Op 17 november werd de behandeling van Buyskes' rapport voortgezet. Buys
kes wist onderwijl te melden , dat de huidige bewaarder van de beleende goederen 
H.H.F. Hultman had plaatsgemaakt voor de Maatschappij voor Bewaar- en Pand
geving. Hultman was trouwens commissaris bij het agentschap Makassar! Buys
kes schreef dat de affaire in Makassar niet zo veel schade had aangericht. Men 
loofde, volgens Buyskes, de aanpak van de Bank: 'De krachtige wijze heeft indruk 
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gemaakt.' In de directievergadering van 28 november vielen harde woorden: Van 
den Berg eiste scherpe maatregelen tegen van den Broek, die aan vele tekortko
mingen leed.29 De president wilde niet meer dat hij nog !anger een zelfstandige 
functie kon bekleden. Directeur Buyskes, inmiddels terug uit Makassar wees er op 
dat eigenlijk Boers de grote schuldige was. De affaire-Bauermann, zo stelde Buys
kes, had niets te maken met de eventuele tekortkomingen van Van den Broek. Ook 
directeur-secretaris Groeneveld steunde de wat mildere visie van Buyskes. Van 
den Berg drukte door. De agent werd eind 1885 overgeplaatst naar Semarang en 
teruggezet in de rang van boekhouder. Dat zou hem gerekend naar zijn oude sala
ris van f 9000 per jaar, bijna de helft schelen. In 1889 zou hij, nadat hij enigszins 
was gerehabiliteerd, in dienst treden van de Nederlandsch-lndische Escompto
maatschappij. 

Na 1885 en verder 

Het bericht van de val van het huis Bauermann bereikte de Nederlandse pers begin 
december 1885. Het bekende handelshuis D.T. Bauermann te Makassar was in 
deconfiture geraakt, zo vermeldden de berichten slechts. Verder werd er in de pers 
nauwelijks gereageerd op het bericht. Er liquideerden wel meer handelsfirma's, 
zeker in lndie. Zo gonsde het die maand ook van geruchten over een mogelijke 
liquidatie van het handelshuis Weyergang, en eind december raakte dit huis inder
daad in financiele moeilijkheden. 

In de plaats van Van den Broek werd in december 1885 tot agent te Makassar 
H.J.J. Hepp benoemd. Ook de commissarissen van het agentschap moesten aftre
den. Uit de stukken blijkt, dat aan hun vaardigheden als toezichthouders en advi
seurs intussen werd getwijfeld. Er druppelden in de loop van november en decem
ber 1885 meer berichten uit Makassar binnen: vrijwel alle handelshuizen ter plekke 
verklaarden dat de agenten Boers en Van den Broek zelden of nooit onderpanden 
van belening inspecteerden. De boeken van de firma Bauermann waren intussen 
naar de Weeskamer overgebracht en met behulp van de broer van D.T. Bauer
mann, Hilaire, werd getracht orde in de chaos te scheppen. Hilaire die niet veel 
van de zaken in Makassar afwist, spoedde zich evenals in 1878 naar Gorontalo om 
de situatie in ogenschouw te nemen. De voorlopige berekeningen van Hilaire Bau
ermann en Buyskes wezen in de richting van een taxatie van 50% van alle goede
ren en bezittingen van de firma Bauermann. 

Voor de Javasche Bank betekende het financieel nogal wat. Het agentschap 
Makassar had in het boekjaar 1884-1885 nog een winst geboekt van ruim f 110.000, 
hetjaar daarop was de winst omgeslagen in een bijna even groot verlies. De Java
sche Bank schreef 75% van de vordering van f 261 .000, f 196.000, over het boek-

29 DJB, 53, notulen directievergadering 28 november 1885. 
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jaar 1885-1886 af in de verwachting dat ongeveer 25% nog zou terechtkomen. Dat 
afgeboekte bedrag was meer dan 10% van de brutowinst van de hele bank over dat 
jaar. De aandeelhouders merkten dit terdege. Kregen zij over het boekjaar nog 
f 65 per aandeel, in het noodlottige boekjaar werd dit bijna gehalveerd tot slechts 
f 38,75. We krijgen de indruk dat dit incident niet meer dan een incident was, en 
dat de gemoederen veel meer in beweging waren gebracht door de suikercrisis in 
1884 en de daaropvolgende moeilijkheden bij de Nederlandsch-Indische Handels
bank, de Koloniale Bank, de firma Dorrepaal en de firma Lens en Bergsma in 
Soerabaja. Voor Van den Berg telde het zwaarste, dat hij had blindgevaren op zijn 
agenten in Makassar, zijn eigen personeel. Van de negatieve stemming tegenover 
Van den Berg zelf of tegen de Javasche Bank, waarvan Van den Berg repte in zijn 
eerder aangehaald schrijven aan Pierson is overigens niet veel gebleken. Vermoe
delijk heeft hij veeleer gedoeld op praatjes in de Bataviase 'haute finance'. 

In hetjaarverslag van de Javasche Bank over 1885-1886 Iiet Bankpresident Van 
den Berg weten '( ... ) dat mij nog nimmer een geval is voorgekomen, dat mij per
soonlijk zoo gegriefd en ontstemd heeft als de te Makasser gepleegde schelmerij, 
waarvan onze Bank het slachtoffer is geworden. Het is een algemeen erkend, en in 
de verslagen van andere zusterinstellingen meerm·alen in herinnering gebracht feit,30 

dat beleeningen in het algemeen, en goederenbeleeningen in het bijzonder meer 
moeite en zorgen geven dan eenige andere operatie ( ... )'en '( ... )is alleen mogelijk 
wanneer ontrouw van eigen dienaren der Bank daarbij in het spel is . ( ... ) Dat on
derzoek heeft aan het licht gebracht, dat tusschen onze vertegenwoordiger en den 
aanlegger van het schelmstuk, waarvoor de aandeelhouders van de J avasche Bank 
zoo gevoelig moeten boeten, betrekkingen van geldelijken aard bestonden, die 
den een noopten om de oogen te sluiten voor hetgeen er omging, en het den ander 
vergemakkelijkten bij ons kantoor gelden op te nemen tegen onderpand dat feite
lijk niet aanwezig was. Ja, er zijn verklaringen van derden in judicio aanwezig, die 
het vermoeden wettigen, dat onze vertegenwoordiger, ten einde het geld te beko
men dat hij ter dekking van een te kort in zijn kas noodig had, het denkbeeld om 
ten onzen nadeele fictieve beleeningen te sluiten zelf het eerst heeft aan de hand 
gedaan. ( ... )Is zodoende de ontrouw van een onzer eigene dienaren, aan wien op 
grand van zijne steeds gunstige antecendenten in onzen dienst het beheer van het 
gewichtige kantoor te Makasser in der tijd zonder eenige aarzeling werd opgedra
gen, de oorzaak van het gepleegde misdrijf, de nalatigheid van zijnen opvolger 
werd de aanleiding, dat dat misdrijf nog geruimen tijd verborgen bleef, en dit heeft 
ons ten zijnen aanzien een maatregel moeten doen nemen, waarvan de mededee-

30 A.M. de Jong, Geschiedenis van de Nederlandsche Bank (Haarlem, 1967) II , 215 maakt 
melding van soortgelijke gevallen bij de Nederlandsche Bank. In 1875 stelde deze directie 
een officiele inspecteur der goederenbeleningen aan . In 1887 kwam er een tweede inspec
teur. 
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ling elders in dit verslag hare plaats zal vinden.' 31 Van den Berg doelt met dit 
laatste op de terugzetting van agent Van den Broek als boekhouder. 

In zijn volgende jaarverslag schreef Van den Berg: 'Het laat zich op goede gron
den aanzien, dat de in het vorig verslag toegelichte 25 percent van onze vordering 
ten laste van een voortvluchtigen en op ons verzoek in staat van faillissement ver
klaarden debiteur te Makasser ten voile zullen terecht komen uit de liquidaties van 
diens insolventen boedel.' 32ln het boekjaar daarop kwam er als avans een bedrag 
van bijna f 17 .500 binnen. De curator in het faillissement had trouwens snel ge
handeld: op 28 november 1885, een maand na het barsten van de born , vond er een 
vendutie plaats waarbij de inhoud van het pakhuis van Bauermann aan de Passer
straat werd verkocht. Het was niet veel: balken, planken, plaatijzer en stellingen . 
Een maand later werd Bauermanns huis voor f 15.000 verkocht. Verschillende 
crediteuren trachten die verkoop te verijdelen, omdat ze meenden dat het voor een 
veel te lage prijs was weggegaan. De taxatiewaarde was immers f 70.000. Het 
pand ging naar een van de Chinese borgen, die in het ruime huis een hotel vestig
de. Het bijzondere aan deze veiling was dat ze plaatsvond in het huis van voorma
lig agent Van den Broek, tijdens de vendutie bij diens vertrek. De eerste verifica
tievergadering voor de boedel-Bauermann werd op 29 april 1886 gehouden en op 
7 december 1886 kwam men tot een algemene rangschikking. Op 29 juni 1887 liet 
de curator weten dater voorlopig op 20% gerekend kon worden. Crediteuren kwa
men op voor f 490.128,30 waar tegenover aan baten stond f 120.903. Van de 
firma Bauermann & Parmentier te Gorontalo was nog eens f 35.000 verkregen, 
zodat er voor de concurrerende crediteuren f 155.903 overschoot, of bijna 32%. 
In juli 1887 volgde de eerste uitkering (20 % ) en beeindiging van de liquidatie 
volgde in februari 1888 met de tweede, tevens slotuitkering van 10 %. De curator 
schreef bij gelegenheid van die uitkering: 'Deze boedel levert dus tegen verwach
ting veel en het resultaat valt mede.' Uit de liquidatiestukken blijkt, dat Bauer
mann zich bij zijn herstart, na 1879, vooral gericht had op de handel in koffie, 
gomcopal en copra. Voor 1879 had Bauermann nog gehandeld in een grote ver
schiedenheid in producten . Ook zijn financieringsmethode was veranderd: voor 
1879 had hij onder meer gesteund op de discontofaciliteiten van de Javasche Bank, 
daarna had hij zich wederom tot die instelling gewend, maar nu voor beleningen. 
Het tekent de risico's van een monocultuur en tevens het gebrek aan goede krediet
faciliteiten. 

31 Verslag van den President der Javasche Bank en van den Raad van Commissarissen, 
uitgebracht in de algemeene vergadering van stemgerechtigde deelhebbers op 26 mei 
I 886, 58e boekjaar I 885186, 6-7. 
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Gevolgen 

Onder invloed van deze gebeurtenissen kwam het al in november 1885 tot de op
richting van een agentschap van de Maatschappij voor Bewaar- en pandgeving, 
door wier tussenkomst iedere belening bij de Javasche Bank te Makassar voortaan 
zou geschieden.33 Ze zou gaan toezien op de bewaarplaatsen van de beleende goe
deren . Deze maatschappij was in het begin van 1885 te Batavia opgericht en na 
eenjaar waren er agentschappen in verschillende plaatsen op Java en in Padang en 
Makassar. Overigens had deze instelling niet de sympathie van de handel, de par
ticuliere banken werkten haar tegen (o.a. wegens de lagere tarieven) en de directie 
van de Javasche Bank besloot al in juli 1887 niet !anger meer van de tussenkomst 
van deze Maatschappij gebruik te maken. Per I januari 1889 werd de Maatschap
pij ontbonden.34 In ieder geval was de Javasche Bank vastbesloten in de toekomst 
de onderpanden van belening zelf strenger te controleren. 

N.P. van den Berg vond pas in 1889 gelegenheid om in te gaan op- al weer- een 
aanbod van de directie van de Nederlandsche Bank en naar Nederland te reizen. 
Op 15 oktober 1889 trad hij opals directeur van deze instelling, waarvan hij twee 
jaar later President werd . En Douwe Thomas Bauermann zelf? We hadden mogen 
aannemen dat hij nooit meer een voet zette in Indie, maar niets is minder waar. Hij 
had daarbij ook nog de zorg voor een groot gezin. Onbekend blijft helaas waar 
Douwe Thomas tussen 1885 en 1891 heeft vertoefd. Maar in 1891 is hij in elk 
geval woonachtig in Gorontalo, waar hij deelgenoot is met zijn broer Hilaire en de 
gebroeders J.A. en J.J. Parmentier, in de firma Gebr. Bauermann en Parmentier. 
De familie Bauermann heeft na het incident van 1885 alle activiteiten verlegd van 
Makassar naar Gorontalo. De firma vroeg als eerste in de regio in 1885 een con
cessie aan voor het delven van goud in Soemalata.35 Er werd al rond 1865 op 
beperkte schaal goud gewonnen, maar de concessieaanvraag van Bauermann ver
anderde de zaken. De aanvraag vormde het begin van een kleine goldrush in Noord
Celebes, en , omdat de mogelijke goudaders officieel moesten warden gei"nspec
teerd, een begin van de daadwerkelijke vestiging van het Nederlandse gezag in die 
regio. Zo goed waren de vooruitzichten voor een stormachtige ontwikkeling, dat 
de NHM een subagentschap opende in Gorontalo in 1898. Die vestiging verdween 
vier jaar later, in 1901. De subagent schreef in zijn jaarverslag van 1898 reeds: 
'Maar bij alle deskundigheid staat het vast, dat Noord-Celebes lange na niet het 

32 id. , 59e boekjaar 188611887, 46. 
33 id., 58e boekjaar 188511886, 24. 
34 L. de Bree, Gedenkboek van de Javasche Bank 1828-1928 (Weltevreden, 1928) II , 
274. 
35 A.l.P.J . van Beurden, ' De lndische Goldrush, goudmijnbouw en beleid', in J. van Goor 
(red), lmperialisme in de marge, de afronding van Nederlands-lndie (Utrecht, 1985) 179-
226. 
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goudland is, waarvoor het in den aanvang van dit vers lagjaar algemeen werd ge
houden. ' 36 De vergunning tot het doen van onderzoekingen door Bauermann kwam 
pas in L890 los, terwijl de concessie voor de exploitatie zelf officieel in 1894 werd 
verleend. Deze concessie is in 1896 ondergebracht in een speciaal daartoe opge
richte NV, de Mijnbouwmaatschappij Soemalata waarvan D.T. Bauermann agent 
in Gorontalo was en H.J . Bauermann directeur. De maatschappij tloreerde niet 
bijzonder en bracht vanaf 1900 in totaal 1500 kilo goud naar boven. Daarnaast 
hadden de gebroeders Bauermann belangen in maar liefst vijf mijnbouwmaatschap
pijen, maar na 1906 was de goldrush in Noord-Celebes voorbij. 

Bauermann had Gorontalo voorgoed op de kaart gezet en dat nodigde uit tot 
concurrentie. In 1889 kwam Gorontalo onder rechtstreeks bestuur van het Neder
lands gezag en het was daarmee, na Makassar en Menado, het derde rechtstreeks 
bestuurde gebied op Celebes. De Makassaarse handelsfirma Ledeboer vestigde 
zich in 1896 in Gorontalo en bleef daar tot 1899. Wegens de slechtere economi
sche vooruitzichten vertrok het bedrijf om er in 1901 toch weer terug te keren. De 
relaties met de Bauermanns waren goed, niet in het minst doordat Otto Bauer
mann, een zoon van Dou we Thomas, met een Gosewisch, dochter van de firmant 
van Ledeboer, trouwde. In 191 l kwam er een vestiging van de Moluksche Han
delsvennootschap als vertegenwoordiger van de Nederlandsch-lndische Handels
bank. Gorontalo ontwikkelde zich tot de in grootte derde haven van Celebes, na 
Makassar en Menado. Vooral voor bosproducten als gomcopal, rotan, verfhout en 
was werd Gorontalo een belangrijk centrum. Daarnaast bleef copra een belangrijk 
uitvoerproduct. Cultuurgewassen als koffie en cacao werden minder geexporteerd 
dan voorheen: beide producten hadden regelmatig te kampen met ziekten. 

De handelsactiviteiten van de firma Bauermann & Parmentier zijn in l 893 op

gegaan in de NV Handelsvereeniging Gorontalo. De oude firma wenste de mijn
bouwbelangen te scheiden van het andere werk . Hilaire, de broer van Douwe, 
behartigde de belangen in Europa, waarheen hij in 1893 terugkeerde. Douwe Tho
mas was in 1891 weer opgedoken en behartigde de belangen in Gorontalo. De 
Handelsvereeniging Gorontalo bezat ondermeer een eigen boot, de Tomini en richtte 
in 1897 de rederij Gorontalo op. De firma handelde in damar, kapok, rotan en 
verfhout. Ze bezat een eigen houtzagerij, en voorts waren !eden van de familie 
actief in klappertuinen. De samenwerking met de Parmentiers liep in 1899 stuk, 
wegens verschil van mening over de financiele koers. Het kapitaal werd bij de 
herstructurering van de firma van vier naar twee ton teruggebracht. Ook al waren 
de vooruitzichten over de goudwinning niet geweldig, en al bleven de bedrijfsre
sultaten van het handelsgedeelte van de oude firma over het algemeen niet gunstig, 
toch kon de HY Gorontalo nog tot L 924 het bestaan rekken. In l 924 werd de 

36 ARA, 2.10.01 , NHM, 9106 , 261, verslag van de subagent Gorontalo 1898 aan de 
Factorij Batavia. 
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vennootschap geliquideerd, na het overlijden van Otto Bauermann, de agent in 
Gorontalo. 

Besluit 

Dou we Thomas zelf had in 1904 Indie voorgoed verlaten en overleed in Emden op 
4 juni 1907. Toch zou zijn naam niet vergeten worden bij de Javasche Bank: in mei 
1892 werd zijn handtekening nog geweigerd en anderhalf jaar later vroeg hij offi
cieel om acquit en ook dat wenste de directie van de Javasche Bank hem niet te 
geven. De directieleden overwogen bij deze beslissing dat zij door de 'systema
tisch Jang voortgezette knoeierijen geen verschooning kunnen vinden.' 

Hij komt naar voren als een uiterst ondernemend zakenman, die steeds op zoek 
was naar nieuwe activiteiten. Zo was hij een der eersten die, toen de Gouverne
ments-koffiecultuur in Gorontalo in 1870 werd afgeschaft, daarheen trok. Bauer
mann begon bovendien met de commerciele teelt van klappers in Noord-Celebes. 
Ook was hij de eerste die een concessie aanvroeg voor het delven van goud. Daar
mee ontketende hij een ware goldrush. Dat hij bij al zijn activiteiten soms onbe
suisd was, is genoegzaam gebleken. Hij wist daarbij echter steeds weer het ver
trouwen van zakenrelaties te herwinnen. 

De Javasche Bank lijkt minder geleden te hebben onder het feit, dat ze opgelicht 
was voor twee ton, dan dat er eigen personeel aan had medegewerkt. De beide 
agenten te Makassar, Boers en Van den Broek hebben het vertrouwen van de di
rectie van de Bank zwaar op de proef gesteld. Van den Broek is er zeer genadig 
van af gekomen: een tijdelijke terugzetting in rang, maar enige tijd later we! eervol 
met ontslag. Hij kreeg zelfs eervol ontslag bij zijn uittreden uit de Kamer van 
Koophandel in Makassar, begin 1886. Voor Van den Berg had het incident bete
kend dat hij zijn vertrek naar Nederland met een paar jaar had uitgesteld . Hij trok 
het zich, zoals we hebben gezien, persoonlijk aan. Na de affaire-Bauermann zou 
de Javasche Bank meer aandacht besteden aan controle op haar agentschappen. 
Het is niet verwonderlijk dat pas in 1906 nieuwe agentschappen buiten Java wer
den opgericht. 

De hele affaire komt over als een groeistuip in de ontwikkeling van het Indische 
bedrijfsleven, dat na de afschaffing van de cultuurdwang en het monopolie van de 
NHM zijn weg moest vinden. Weliswaar waren de kredietfaciliteiten voor onder
nemers buiten Java langzamerhand verbeterd, maar aan de wijze waarop een en 
ander moest geschieden, wilde het nog wel eens haperen. De suikercrisis van 1884 
had als gevolg gehad, dat banken zich moesten beraden op hun hoofdtaken : kre
diet voor de cultures (Jang krediet) of handelskrediet (kortere kredieten). De risi
co's werden tegen het eind van de negentiende kleiner, ook al omdat de centrale 
bank (en de andere banken) zich daadwerkelijk meer ging interesseren voor de 
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Buitengewesten. Bovendien werden de afstanden in tijd en plaats in rap tempo 
korter, zodat snellere controle en directe contacten mogelijk waren . De overle
vingskansen voor firma's stegen, terwijl ook de opmars van naamloze vennoot
schappen, met plaatsing van kapitaal in lndie en in Nederland, de levensduur be
vorderde. Bauermann was in 1878 zeer coulant behandeld, maar de zwendel die 
hij in 1885 pleegde, was teveel van het goede. Oat had weinig meer met krediet
mogelijkheden te maken. In Indie was fortuin te maken, maar het kon ook even 
snel verdwijnen. 



VI 

Uitschakeling van de Nederlandse koffiehandel in de 
negentiende en twintigste eeuw? 

HUGO VANDRIEL 

1. Inleiding 

De zelfstandige groothandel is als tussenschakel die - althans op het oog - niets 
anders doet dan het kopen en weer verkopen van goederen voortdurend kwetsbaar 
voor uitschakeling door andere partijen in de bedrijfskolom. 1 Zijn bestaansrecht is 
gedurende de negentiende en twintigste eeuw tel kens in het geding geweest. 2 In de 
Nederlandse economisch-historische literatuur heeft vooral de uitschakeling van 
de Nederlandse stapelhandel, de tussenschakel tussen de aanvoer van overzee en 
de afzet in het Europese achterland, de aandacht gekregen. Nog steeds richtingge
vend daarbij is de analyse van T.P. van der Kooy uit 1931,3 die overigens in Neder
land een voorganger kende op dit gebied in de persoon van N.J. Polak.4 

Van der Kooy stelde dat de Hollandse stapelfunctie reeds vanaf de achttiende 
eeuw werd aangetast door een groeiende omvang van de handelsstromen, door 
sneller en regelmatiger transport en berichtenverkeer en door standaardisatie van 
de kwaliteit van de producten. Deze tendensen kwamen echter, zoals hij zelf ook 
erkent, pas in de tweede helft van de negentiende eeuw echt tot wasdom door de 

Ik dank de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor de Koffiehandel voor het open
stellen van haar archieven voor dit onderzoek en de gelnterviewde personen (zie noot 101) 
voor hun bereidheid mij te woord te staan. Tevens wil ik de volgende personen bedanken 
die behulpzaam zijn geweest bij het verzamelen van onderzoeksmateriaal en/of commen
taar hebben geleverd op eerdere versies van dit artikel: Jan van Dalen, Paul van de Laar, 
Jan-Willem van der Schans, Petra Seling-Biehusen, Hans Simons, Thera Wijsenbeek, Onno 
de Wit en Gerard van der Zaal. 
2 Keetie E. Sluyterman, Groot- en tussenhandel: een geschiedenis en bronnenover-
zicht Historische Bedrijfsarchieven NEHA nr. 13 (Amsterdam, 1993). 
3 T.P. van der Kooy, Hollands stapelmarkt en haar verval (Amsterdam, 1931 ). 
4 N.J. Polak, De taak van den tusschenhandel (Haarlem, 1924) 23-24. 
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industrialisatie, de opkomst van de stoomvaart en de introductie van het telegraaf
verkeer. Voor een categorie producten bleef er daarbij een zekere behoefte aan een 
stapelfunctie bestaan: agrarische, seizoensgebonden, sterk in kwaliteit verschil
lende producten van hoge waarde, die over grote afstand vervoerd moesten wor
den om een ruim afzetgebied te bedienen.5 In meer algemene economische ter
men: tegenover de onregelmatigheid in kwantiteit en kwaliteit van het aanbod staat 
in dit geval een relatief gelijkmatige vraag, die een andere heterogeniteit (verde
ling in verschillende hoeveelheden en kwaliteiten) kent dan die van het aanbod. 
Deze situatie schept een behoefte aan tussenpersonen die als deskundigen hun 
oordeel over de aangevoerde producten bepalen en die tevens uit de gevarieerde 
aanvoer een assortiment kunnen samenstellen voor de afnemers .6 Zo bezien be
staat er in de handel in ruwe agrarische stoffen een relatief grote behoefte aan een 
tussenhandel voor het overbruggen van verschillen in tijd, hoeveelheid en hoeda
nigheid. 7 In theorie zou dus naarmate de aanvoer regelmatiger wordt en naarmate 
de uniformiteit van de kwaliteit van de aangevoerde stoffen groter wordt, deze 
behoefte afnemen: 'Je mehr hier die Vereinheitlichung gelingt, um so weniger be
darf es der Zwischenhande' .8 De toenemende omvang van de handelsstromen, een 
andere door Van der Kooy genoemde tendens, heeft een wat algemener karakter, 
maar kan in verband gebracht worden met meer regelmatigere en rechtstreekse 
transportverbindingen en met standaardisatie van het product. Wanneer de schaal 
van de handelstransacties toeneemt, een fenomeen waaraan ook concentratie aan 
de kant van de producenten en/of van de uiteindelijke afnemers kan bijdragen, dan 
zal de behoefte aan de functie van de tussenhandel vooral met betrekking tot het 
overbruggen van verschillen in hoeveelheid, maar ook van verschillen in hoeda
nigheid en tijd afnemen. 

Het voorgaande laat zien dat de analyse van Van der Kooy een - naar tijd en 
productencategorie gespecificeerd - voorbeeld is van een in de economische lite
ratuur veel gebruikte redeneerwijze, die inhoudt dat de positie van de zelfstandige 
groothandel uit zijn functies verklaard wordt. Uitgangspunt voor dit artikel was de 
vraag of er in de loop van de negentiende en twintigste eeuw een uitschakeling van 
de Nederlandse koffiehandel heeft plaatsgevonden, die verklaard kan worden met 

5 Kurt Wiedenfeld, Die nordwesteuropiiischen Welthiifen London-Liverpool-Hamburg
Bremen-Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen-Havre in ihrer Verkehr- und Handelsbedeutung 
(Berlijn, 1903) 268 e.v., zoals aangehaald door Van der Kooy, Hollands stapelmarkt, 84. 
6 Julius Hirsch, Der moderne Handel, seine Organisation und Formen und die staatli
chen Binnenhandelspolitik, Grundriss der Sozialokonomik. V. Abteilung: Handel , Trans
portwesen, Bankwesen. II. Tei! (Ti.ibingen, 19252) 191. 
7 Voor een systematische bespreking van de verschillende taken van de groothandel 
zie: Th.J.J.M. van den Berg, M.J.P.M . Peek, M.W.M. Olde Monnikhof, Functie van en 
functievervulling door de groothandel, Economisch Instituut voor het Midden- en Klein
bedrij f (Zoetermeer, 1984) 14-15 en 19-26. 
8 Hirsch, Der moderne Handel, 135. 
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behulp van een dergelijke functionele redenering. Koffie groeide namelijk uit tot 
het belangrijkste internationaal verhandelde ruwe agrarische product en de 'uit
schakelingsthese' duikt in de economisch-historische literatuur voor de afzonder
lijke perioden die in dit artikel onderscheiden worden met name voor dit product 
telkens weer op. Dit geldt niet alleen voor de Nederlandse situatie: in het artikel 
zal - als dit relevant is - ook de op dit punt relatief rijke literatuur met betrekking 
tot Duitsland worden aangehaald. Koffie neemt in de categorie van ruwe tropische 
agrarische producten in een belangrijk opzicht een tussenpositie in: de in de loop 
der tijd bereikte standaardisatie in kwaliteiten ging verder dan die van thee en 
tabak, maar minder ver dan een product als suiker. Voorts is koffie geen puur 
seizoensproduct, aangezien de koffies uit verschillende productiegebieden, met 
afwijkende oogstseizoenen, tot op zekere hoogte in een gelijke behoefte kunnen 
voorz1en. 

Het is noodzakelijk de inhoud van het begrip koffiehandel nader te omschrijven. 
In de handel in overzeese producten kunnen in theorie en praktijk veel verschillen
de geledingen onderscheiden worden.9 Volgens het traditionele beeld was de Ne
derlandse stapelhandel organisatorisch ingedeeld in drie groepen. 10 De zeehandel
aren, de 'eerste hand', kochten hun goederen overzee. De kapitaalkrachtige 
handelaren van de ' tweede hand' kochten de door de eerste hand op de stapel
markt aangeboden goederen vervolgens in grote partijen op. Deze tweede hand 
vervulde de eigenlijke stapelfunctie en nam tijdens de opslag tevens de bewer
king, sortering en verdeling in assortimenten van de goederen voor haar rekening. 
Een derde groep voorzag zichzelf bij de tweede hand in kleinere hoeveelheden 
van goederen om deze naar binnen- en buitenland te verhandelen. De termen 'eer
ste' en 'tweede' hand zijn ook in de negentiende en twintigste eeuw nog gebruikt. 
Het was bovenal de tweede hand, de verpersoonlijking van de Nederlandse stapel
handel, die volgens de redenering van Van der Kooy werd uitgeschakeld. Een gei'
soleerde beschouwing van het wel en wee van de tweede hand is echter niet moge
lijk, omdat de grenzen tussen de werkterreinen van de verschillende handen in de 
praktijk zeer vaag waren (zoals overigens ook al in de zeventiende en achttiende 
eeuw het geval was) . Een handelaar combineerde dikwijls de functies van ver
schillende handen . Onder koffiehandel versta ik in dit artikel daarom in het alge
meen de activiteiten van zelfstandige handelaren die, opererend vanuit de Neder
landse zeehavens , ruwe koffie van overzee (laten) aanvoeren en/of verder 
verhandelen naar het Europese achterland. Deze handelaren worden in de geraad
pleegde bronnen in de regel aangeduid als aanvoerders, importeurs, commissio
nairs of eenvoudigweg handelaren. In het artikel wordt voor deze groepen de ver
zamelnaam 'zeehavenhandelaren' gebruikt. De handel in ruwe koffie valt onder 

9 Zie hiervoor uitvoerig: J .F. HaccoO, Handel en marktwezen in goederen dee! 1 (Lei-
den, 1948). 
10 Van der Kooy, Hollands stapelmarkt, 18-25. 
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groothandel, omdat voor eigen rekening wordt ingekocht en vervolgens wordt ge
leverd aan een andere handelaar of aan een producent. Het begrip groothandel 
keert echter in het artikel verder niet terug, omdat deze benaming vaak geassoci
eerd wordt met in het binnenland actieve grossiers . In plaats daarvan wordt als 
aanduiding van de schakel(s) tussen overzeese producent/exporteur en afnemer/ 
verbruiker in het Europese achterland de term 'tussenhandel' gebruikt. 

Om een onderzoek over een zo lange periode mogelijk te maken, is deze studie 
naar de positie van de koffiehandel verricht op het niveau van de sector. Het zou 
daarbij onjuist zijn te veronderstellen dat de positie van de handel volledig afhan
kelijk is geweest van economische veranderingen, die de koffiehandelaren geheel 
passief zouden hebben ondergaan. Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat op 
sectorniveau met name regulering buiten de markt om door overheden en door de 
handelaren zelf een autonome invloed op de positie van de koffiehandel heeft 
gehad. De uiteindelijke vraagstelling kreeg hierdoor een tweeledige inhoud: wa
ren er economische tendensen tot uitschakeling van de Nederlandse koffiehandel 
zichtbaar en in hoeverre werd het effect hiervan versterkt of verzwakt door regule
ri ng van de handel? Met een aldus geformuleerde vraagstelling is het ook beter 
mogelijk in te gaan op de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse 
koffiehandelaren, die zeker niet alleen bepaald werd door de functie van de tus
senhandel als zodanig. Voor het beantwoorden van de vraagstelling is het artikel 
ingedeeld in vijf tijdvakken. Daarbij zal blijken dat het empirisch vaststellen van 
de veronderstelde uitschakelingsbevorderende tendensen veelal problematisch is. 
Hetzelfde geldt voor de feitelijke uitschakeling zelf. In hoeverre de typerende func
ties van de koffiehandel als tussenschakel - te weten de in- en verkoop voor eigen 
rekening en risico, de tussentijdse opslag en de bewerking (inspecteren, sorteren, 
reinigen, mengen) van het ruwe product- verloren gingen, vie! slechts bij benade
ring te achterhalen . Dit hangt overigens samen met de aard van de gebruikte bron
nen, die voornamelijk op het niveau van de handel als sector en niet op bedrijfsni
veau gesitueerd zijn. 

2. Het veilingstelsel van de Nederlandsche Handel-Maatschappij en de op
komst van de spoorwegen 1824-1863 

Volgens het traditionele beeld zou in het kielzog van de Nederlandse stapelmarkt 
de 'tweede hand ' als zelfstandige schakel tussen zeehandelaar en re-exporteur dan 
wel binnenlandse afnemer aan het begin van de negentiende eeuw goeddeels ver
dwenen zijn.11 De in 1824 opgerichte Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM) 
slaagde er echter in binnen korte tijd Nederland tot voornaamste Europese stapel-

11 Voor een beknopte weergave, zie Edwin Horlings , The economic development of the 
Dutch service sector I 800-1850 (Amsterdam, 1995) 159-161. 
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markt voor koffie te maken. De NHM verkreeg het monopolie op de verkoop van 
- onder meer - koffie, waarvan de productie sterk gestimuleerd werd door de 
invoering van het Cultuurstelsel op Java in 1830. Vanaf 1834 kregen de koffievei
lingen een grote betekenis. Omdat de Java-koffie uitsluitend in de Nederlandse 
zeehavens geveild werd, moesten kopers uit andere Europese landen zich wel tot 
de Nederlandse handel wenden. Brazilie, wier koffie-export die van Indie vanaf 
circa 1830overtrof, 12 leverde voornamelijk Rio-koffie en die werd als 'zure' kof
fie in de meeste landen van Europa als minderwaardig aan de Java-koffie be
schouwd. Anno 1853 was Nederland 'marktleider' in de in- en uitvoer van ruwe 
koffie in Europa, overigens vooral steunend op afzet in het Duitse achterland.13 

Het is bijzonder moeilijk op basis van aan- en afvoercijfers iets te zeggen over 
de betekenis van de Nederlandse handel, zoals hieronder nog zal worden toege
licht, maar gezien de opzet van de NHM-veilingen mag men er vanuit gaan dat de 
via Nederland aangevoerde koffie inderdaad door de handen van Nederlandse tus
senschakels in de handel ging. Echter, van een sterke tweede hand in de koffiehan
del was geen sprake. Dit terwijl de NHM zich beperkte tot de functie van eerste 
hand, vanaf 1832 als commissionair voor de gouvernementskoffie, en mede als 
taak had de tweede hand weer nieuw !even in te blazen. 14 De NHM besloot daartoe 
in 1835 het aantal koffieveilingen vast te stellen op niet meer dan twee per jaar, 
waardoor in het groot aankopende handelaren beter in de gelegenheid zouden zijn 
de functie van tweede hand te vervullen. In de praktijk liet de NHM echter toe dat 
makelaarscombinaties de aan- en verkoop van koffie, soms in zeer kleine hoeveel
heden, in handen namen, omdat dit hogere prijzen zou opleveren. Dit ondanks het 
feit dat makelaars als van overheidswege beedigde tussenpersonen officieel alleen 
mochten bemiddelen tussen verkoper en koper: handel voor eigen rekening was 
verboden. Volgens een notitie van E.L. Jacobson, als vooraanstaand Rotterdamse 
makelaar in dit opzicht een onverdachte bron, waren er in 1846 in Nederland geen 
groot in koffie handelende huizen overgebleven. 

De regulering van de zijde van de NHM was met andere woorden - ondanks de 
oorspronkelijke intenties - niet bepaald in het voordeel van de tweede hand. Het 
systeem van slechts twee veilingen per jaar bracht de handelaar van de tweede 
hand slechts een bufferfunctie op ongunstige voorwaarden. Immers, hij moest zich 
ten behoeve van leveringen aan de afnemers in het Europese achterland telkens 
voor zes maanden tegelijk op een veiling van koffie voorzien en liep daardoor een 
groot prijsrisico. Dit was overigens slechts een van de redenen waarom de discus
sie rond het veilingstelsel telkens weer oplaaide. 15 In 1863 besloot de toen net 

12 Zie verspreide cijferopgaven in Hans Roth, Die Oberzeugung in der Welthandelswa
re Kaffee im Zeitraum van 1790-1929 (Jena, 1929). 
13 Horlings, Economic development, 154, 157. 
14 Het navolgende is gebaseerd op W.M.F. Mansvelt, Geschiedenis van de Nederland
sche Handel-Maatschappij dee! 2 (Haarlem, z.j. (1924)) 161-167, 168-193. 
15 Ibidem, 287-300. 
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aangetreden minister van Kolonien I.D. Fransen van de Putte dat de veilingen 
vanaf het volgende jaar negen in plaats van twee keer per jaar zouden plaatsvin
den. Interessant is dat deze verhoging van de frequentie van de veilingen achteraf 
als onontkoombaar werd gezien tegen de achtergrond van een verbetering van het 
transport in de vorm van de opkomst van het spoorvervoer. 1

fi Het transport van 
koffie per spoor van Nederland naar de Duitse Zollverein steeg tussen 1860 en 
1864 ronduit spectaculair van 4750 ton naar 21.600 ton, bij een daling van de 
(grotendeels uit Nederland afkomstige) hoeveelheden die langs Lobith over de 
Rijn vervoerd werden van 29.000 ton naar 21.100 ton. 17 Functioneel geredeneerd 
zou deze snellere afvoer vanuit de zeehavens de tussenhandel in zijn bufferfunctie 
hebben moeten aantasten. Het was echter niet zozeer bij de zeehavenhandelaren, 
als we! bij de binnenlandse koffiehandelaren waar de neiging om koffie voor lan
gere tijd op te slaan afnam. 18 Door de opkomst van de spoorwegen zouden de 
binnenlandse groothandelaren soms zelfs geheel zijn uitgeschakeld. 19 

De zeehavenhandelaren profiteerden op een andere manier nog veel sterker van 
het ingrijpen van de overheid: tegelijkertijd met de verhoging van het aantal vei
lingen per jaar werden de handelsmogelijkheden voor de makelaars sterk beperkt. 
Vanaf 1864 waren het koffiehandelaren die combinaties vormden: de twee groot
ste handelaren te Rotterdam en die te Amsterdam kwamen telkens aan de voora
vond van de NHM-veiling bijeen om de gezamenlijke strategie te bepalen, een 
praktijk die in ieder geval tot 1873 gehandhaafd werd. 211 De dating van de gemid
delde marges in de Nederlandse internationale handel, waarbinnen de ruwe tropi
sche producten een aanzienlijk gewicht hadden, tussen 1850 en 1890 van 15% 
naar 6%21 wijst er echter wel op dat de zeehavenhandelaren - ondanks de in hun 
voordeel gewijzigde regulering van de handel - steeds minder gemakkelijk hun 
geld verdienden. 

16 Het meest exp liciet door Tweede Kamerlid G.H. Hintzen op 4 september 1889 (Ver
slag der Handelingen van de Tweede Kamer der Stalen-Generaal gedurende het zittings
jaar 188811889, 1460). 
17 Peter Stubmann, Holland und sein deutsches Hinterland in ihrem gegenseitigen Wa
renverkehr mit besonderer Berucksichtigung der holldndischen Haupthiifen, seit der Mil
le des 19. Jahrhunderts (Jena, 1901) 25 (opgaven in centenaars). 
18 C.H. Schaffer Sr. , Der Caffeehandel (Amsterdam, 1868) 40. 
19 Dit geldt bijvoorbeeld voor de Almeloose tussenhandel in tropische landbouwpro
ducten als schakel tussen de Amsterdamse tweede hand en het Duitse achterland, aldus 
J.P. Smits , Economische groei en structuurveranderingen in de Nederlandse dienstensec
tor, 1850-1914, proefschrift Vrij Universiteit te Amsterdam (Amsterdam, 1995) 231 (ge
baseerd op Provinciaal Yerslag Overijssel over 1860). 
20 Ein Beitrag zur Geschichte des Kajfeehandels: aus den 'Lebensherinnerungen von 
Wilhelm Schaffer ' den Freunden der Firma W Schaffer & Co. in Rotlerdam gewidmet 
anldsslich deren 50-jiihrigen Beslehens (z.p. , 1905) 19 en 33. 
21 Smits, Economische groei, 95 en 96. 
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3. De opkomst van stoomvaart, telegraafverkeer en termijnmarkten 1864 -
circa 1890 

Vanaf omstreeks 1870 nam de betekenis van de NHM in de Europese koffie-aan
voer stelselmatig af, waardoor de Nederlandse handelaren het product minder op 
een presenteerblaadje kregen aangereikt. In dezelfde tijd zouden twee fundamen
tele verbeteringen van het goederen- en berichtenverkeer functioneel geredeneerd 
hun positie ernstig moeten hebben aangetast: de stoomvaart en de telegrafie. 

De (intercontinentale) stoomvaart van en naar Nederland is in vergelijking met 
omringende landen laat op gang gekomen. Met betrekking tot de vaart op Indie 
wordt veelal de politiek van de NHM mede verantwoordelijk gesteld voor deze 
achterstand. 22 In een systeem van slechts enkele veilingen per jaar was er geen 
behoefte aan een snellere vorm van transport door middel van stoomvaart, terwijl 
de NHM met haar royale bevrachtingspolitiek de Nederlandse zeilreders lange 
tijd een verzekerd bestaan verschafte. Dit geeft aan dat een organisatie als de NHM 
niet alleen voor een regulering van de handel zorgde, maar dat zij ook de wijze van 
transport kon be"invloeden. In 1864, het eerste jaar waarvoor cijfers bekend zijn, 
werd 14% van de koffie in Nederland per stoomschip aangevoerd. 23 Het betrof 
hier uitsluitend indirecte aanvoer vanuit andere Europese landen. In 1872 kwam 
voor het eerst koffie rechtstreeks per stoomschip vanuit lndie aan. Het aandeel van 
de stoomvaart in de aanvoer van Java steeg vanaf dat jaar van 7% naar 50% in 
1883; vanaf 1894 was de betekenis van de zeilvaart in de totale Nederlandse aan
voer van koffie te verwaarlozen. 

Volgens sommige tijdgenoten betekende de stoomvaart een ondermijning van 
de functie van de tussenhandel in het overbruggen van verschillen in tijd. De Rot
terdamse Kamer van Koophandel betoogde in verschillende jaarverslagen in de 
eerste helft van de jaren 1880 dat detaillisten en fabrikanten met behulp van de 
stoomvaart in de gelegenheid waren gekomen zich dermate snel (rechtstreeks) van 
grondstoffen te voorzien dat zij een minimum aan voorraad konden aanhouden. 

22 Voor recente overzichten op dit gebied, zie Horlings, Economic development, 173-
194 en Smits, Economische groei, 142-146; beide auteurs hebben overigens oog voor de 
benadering van F.J.A. Broeze, die in 'The international diffusion of ocean steam naviga
tion. The myth of the retardation of Netherlands steam navigation to the East Indies ', 
Economisch- en sociaal-historisch jaarboek ( ESHJ) 45 ( 1982) 77-95 beklemtoont dat 
(ongesubsidieerde) stoomvaart op lndie pas echt kon concurreren met de zeilvaart na een 
cruciale technologische verbetering, te weten de compound machine, die in 1866 voor het 
eerst met serieus succes werd toegepast in reizen met stoomschepen van Alfred Holt. 
23 Deze en navolgende cijfers zijn berekend op basis van Ministerie van Financien, 
Statistiek van den handel en de scheepvaart in het Koningrijk der Nederlanden over de 
jaren 1864- 1876 (Den Haag, 1865-1877) en Statistiek van den in-, uit- en doorvoer over 
dejaren 1877-1916 (Den Haag, 1878-1917), hierna aangeduid als S.I.U.D .. 
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Hierdoor viel de behoefte aan tussenhandelaren, in het bijzonder de 'zuivere' im
porteurs, grotendeels weg.24 

Behalve de snellere en meer geregelde aanvoer, maakte ook de snellere commu
nicatie door het ontstaan van het intercontinentale telegraafverkeer deze recht
streekse contacten vanaf omstreeks 1870 mogelijk. In Duitsland zou daarom reeds 
toen in het bijzonder in de koffiehandel een uitschakeling van de importeurs zicht
baar zijn geworden: exporteurs in de productielanden gingen rechtstreeks zaken 
doen met binnenlandse handelaren in het consumptieland.25 Laatstgenoemden zou
den dus, enkele decennia nadat de opkomst van het spoorvervoer hun een ernstige 
slag had toegebracht, door de stoomvaart en de telegrafie weer in een gunstigere 
positie terecht zijn gekomen . 

De vraag is of de behoefte aan een tussenhandel in de zeehavens echt wegviel. 
Een mogelijke indicatie voor het belang van de bufferfunctie van de importeurs/ 
handelaren in de zeehavens is de verhouding tussen aanvoeren en voorraden. Er 
zijn Nederlandse en Europese tijdreeksen beschikbaar van de jaarlijkse aanvoeren 
en de voorraden aan het einde van hetjaar.26 De voorraadcijfers hebben betrekking 
op de (onverkochte) koffie in de 'eerste hand ', ofwel grofweg de 'importeurs' 
(waaronder in Nederland de NHM). De verhouding tussen de voorraad aan het 
einde van het jaar en de aanvoer in dat jaar wordt hierna aangeduid als het voor
raadpercentage. Dit cijfer geeft als momentopname slechts een grove en zeker 
geen ondubbelzinnige indicatie van de bufferfunctie. Het is zeker niet zo dat hoe 
hoger het voorraadpercentage is, hoe belangrijker de (buffer) functie van de han
delaar is (nog los van de vraag of een handelaar het we! zo prettig vindt met grote 
voorraden te zitten). Wanneer bijvoorbeeld de oogsten tegenvallen, dan kunnen de 
voorraadpercentages dalen, juist omdat de handelaren hun bufferfunctie uitoefe-

24 Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam, Verslag van den handel, de nij
verheid en de scheepvaart der stad Rotterdam gedurende 1882 , 1; Idem gedurende 1884, 
3-4 (hierna: Kamer van Koophandel Rotterdam, Jaarverslag). 
25 Adolf Brougier, Der Kaffee. Dessen Kultur und Handel (Mtinchen , 1889) 42-46 (deze 
Mtinchense handelaar schreef dit gedeelte reeds in 1886); Volker Wtinderich, 'Die Kolo
nialware Kaffee von der Erzeugung in Guatamala bis zum Verbrauch in Deutschland. Aus 
der transatlanti sche Biographie eines "produktiven" GenuBmittels (1860-1895 )' , Jahrbuch 
fur Wirtschaftsgeschichte 1994/1 (Berlijn, 1994) 37-60, aldaar 45. 
26 Yerscheidene makelaars publiceerden statistieken van de aanvoeren , atleveringen en 
voorraden van koffie in Nederland . De bronnen waren waarschijnlijk, behalve eigen gege
vens, collega-makelaars, handelaren, cargadoors, reders en vemen. Het verschil met de 
aanvoerstatistieken van de nationale overheid is dat de laatste gebaseerd zijn op douane
gegevens (in- en uitklaring van goederen), terwijl de particuliere statistieken informatie 
geven over daadwerkelijk aangevoerde koffie (direct na tossing). De statistiek van de Rot
terdamse makelaar Duuring (soms opgesteld in combinatie met andere makelaars) is het 
best bewaard gebleven, waarbij gezegd dient te warden dat de opgaven van de verschil len
de op Duuring gebaseerde statistieken voor een- en hetzelfde jaar soms sterk verschi llen. 
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nen door op grote schaal uit voorraad te leveren. Er zijn verder nog meer (inciden
tele) economische en politieke factoren te bedenken die het voorraadpercentage 
tlink kunnen doen laten schommelen. Tijdreeksen van het voorraadpercentage over 
een lange termijn kunnen echter wel gebruikt worden om de suggesties dat de 
opslag in de zeehavens door een meer regelmatige en snellere aan- en afvoer in 
betekenis afnam op hun waarheidsgehalte te testen. 

Wei nu , in het Nederlandse voorraadpercentage is met al zijn schommelingen na 
de aanvang van de rechtstreekse aanvoeren per stoomschip uit Indie zeker geen 
structurele afname te bespeuren. Hetzelfde geldt voor Europa in het algemeen 
(figuur 1 ). Het is eigenlijk ook niet aannemelijk dat de stoomvaart de bufferfunctie 
van de zeehandelaren overbodig heeft gemaakt. De voor vracht bestemde capaci
teit van de stoomschepen nam in de loop der tijd toe. Een stoomschip kon door 
zijn grotere laadcapaciteit en snelheid verschillende zeilschepen vervangen . Zo
doende kwamen de producten in grotere hoeveelheden tegelijk in de havens aan, 
zodat-althans op korte termijn -de voorradenjuist flink konden oplopen. Ander
zijds zou de snellere afvoer naar het achterland per spoor in plaats van per binnen
schip de voorraadvorming in de zeehavens verminderd kunnen hebben. De glorie 
van het spoor was in het koffietransport echter kortstondig . Het aandeel van de 
Rijnvaart van de uitvoer van koffie uit Nederland naar de Duitse Zollverein over 
de landzijde was in 1874 ten opzichte van 1860 gedaald van 94% naar 22%, maar 
steeg vervolgens weer tot 63% in 1885.27 Een duidelijk effect op de voorraad
percentages was overigens niet zichtbaar: in het tijdvak 1874-1883, waarin de 
betekenis van het spoorvervoer stelselmatig afnam, ging het voorraadpercentage 
eerst fl ink omlaag, maar daarna weer omhoog (figuur 1). 

27 H.P.H. Nusteling, De Rijnvaart in het tijdperk van stoom en steenkool 1831-1914 
(Amsterdam, 1974) 140. 
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Figuur 1. Voorraadpercentage ruwe koffie in Nederland en in de Europese hoofd
havens 1857-1913 
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Bron: Berekend op basis van cijfers van Duuring opgegeven in: Nederland Del
den : K.F. van Delden Laerne, Brazilie en Java. Verslag over de koffiecultuur in 
Amerika, Azie en Afrika (Den Haag 1885) 462-463; 1879-1888: Bijvoegsel 1ndi
sche Mercuur 12 (1889) nr. 9; Nederland Duuring en Europa Duuring: 1889-1902: 
Jaaroverzicht betreffende den handel in koloniale producten (speciaal bijvoegsel 
van de 1ndische Mercuur) over 1891, 1895 en 1902 (hierna: Jaaroverzicht kolo
niale producten); 1903-1913: Jaaroverzicht koloniale produkten 1906 en Jaar
overzicht van den handel in koloniale producten 1914 (hierna: Jaaroverzicht ko
loniale producten). 

Toelichting: De cijfers betreffen alleen de 'zichtbare' voorraden, vooral opgesla
gen bij vemen en niet (alle) koffie in de eigen pakhuizen van kooplieden. Tussen 
1889 en 1902 is in de Europese statistiek de opslag in Nederland inclusief 'NHM 
op ceel' , dit wilde hoogstwaarschijnlijk zeggen: reeds door de NHM verkochte 
koffie. Deze reeds verkochte koffie behoort niet tot de voorraad in de eerste hand 
en is daarom uit de Europese statistiek verwijderd met behulp van de nationale 
statistieken van Duuring (bron: zie figuur 5), waarbij balen zijn omgerekend in 
tonnen volgens de gangbare sleutel van een baa) weegt 60 kilogram. 
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De stoomvaart heeft de functie van de zeehavenhandelaren als zodanig dus niet 
ondermijnd, terwijl de consequenties van de veranderingen in de wijze van achter
Jandvervoer ongewis blijven. De opkomst van de stoomvaart had echter we] een 
belangrijk effect op de concurrentie tussen de handelaren in de verschillende Eu
ropese zeehavens, omdat sommige havens meer met rechtstreekse lijndiensten 
bedeeld werden dan andere. Nu zegt de verdeling van de aanvoeren over de ver
schillende Europese havens op zich niets over de relatieve internationale beteke
nis van de daar gevestigde handel. Meer inzicht daarin verschaft een verdeling van 
de aanvoer in inkomende doorvoer en invoer en van de algemene uitvoer in uit
gaande doorvoer en (aan de invoer gekoppelde) wederuitvoer. De Nederlandse 
handelsstatistiek biedt tot 1917 echter geen betrouwbare basis voor een dergelijke 
indeling,28 terwijl een internationaal statistisch onderzoek in deze te tijdrovend 
zou zijn. Wanneer we ons bij gebrek aan beter bepalen tot de aanvoercijfers, dan 
blijkt dat het aandeel van Nederland in de aanvoer in de Europese hoofdhavens na 
1864, het jaar van de wijziging van het veilingstelsel, sterk daalde (figuur 2). De 
doorzettende opmars in Europa van de Braziliaanse koffie, waarbinnen de 'zui
ver' smakende Santos-koffie de Rio-koffie steeds meer naar de achtergrond drong, 
werd door de Nederlandse handel vrijwel geheel genegeerd. Het aandeel van de 
Braziliaanse koffie in de aanvoer in Nederland kwam tussen 1857 en 1883 slechts 
enkele jaren boven de 5% uit. 29 Het uitblijven van een rechtstreekse verbinding 
met Brazilie wreekte zich: van de vijftien stoomvaartdiensten tussen Brazilie en 

28 Yooral na 1872, toen er niet of nauwelijks meer in- of doorvoertarieven gerekend 
werden, lieten vervoerders de ingewikkelde aangifte van doorvoer vaak na. Het gevolg 
was dat veel doorvoergoederen aangegeven werden als 'invoer tot verbruik' en vervolgens 
bij wederuitvoer weer onder 'wederuitvoer uit het vrije verkeer ' in de S./. U.D. werden 
opgenomen. Gezien de lage correlatie tussenjaarlijkse in- en uitvoer zou deze 'vermomde 
doorvoer ' in het geval van de koffie gering zijn geweest (J.Th . Lindblad en J.L. van Zan
den, 'De buitenlandse handel van Nederland, 1872-1913 ', ESHJ 52 (1989), 231-269, al
daar 239). De verbetering van de statistische betrouwbaarheid van de S./. U.D. in 1917, 
door de introductie van een heffing, lijkt echter ook voor de koffie wel degelijk relevant. 
Terwijl tussen 1872 en 1913 in totaal slechts 7% van de aangevoerde koffie werd doorge
voerd, bedroeg dit aandeel in het tijdvak 1919-1929 volgens de verbeterde S./. U.D. (Cen
traal Bureau voor de Statistiek, Jaarstatistiek van den in-, uit- en doorvoer) 54%. Een 
dergelijke grote verandering moet wel (deels) aan een wijziging van de statistische regis
tratie toe te schrijven zijn. Ook de particuliere statistieken geven geen inzicht in de verde
ling in invoer, doorvoer en wederuitvoer in de negentiende eeuw. 
29 Berekend op basis van opgaven van Duuring in K.F. van Delden Laerne, Brazilie en 
Java. Verslag over de koffiecultuur in Amerika, Azie en Afrika (Den Haag, 1885) 462-463. 
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Europa die anno 1884 reeds bestonden deed geen enkele Nederland aan. 30 Tevens 
werd vanaf omstreeks 1870 de toevoer van koffie vanuit lndie door de afnemende 
greep van de NHM en door de afschaffing van de zogenaamde differentiele rech
ten (onder dit stelsel was het uitvoerrecht op koffie bij uitvoer naar Nederland 
lager dan bij uitvoer naar andere landen) in 1874 minder zeker. Een oud-bestuur
der uit Indie begon daarover vanaf 1879 alarm te slaan.31 Maar het aandeel van 
Nederland in de wereldwijde invoer van lndische koffie kwam pas vanaf 1888 
stelselmatig onder de 80% te liggen (figuur 3). 

Figuur 2. Aandeel van Nederland in de aanvoer van koffie in de Europese hoofd
havens 1863-1913 
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1--- serie Delden -a- serie Duuring I 
Bron: Nederland Delden (1857-1880): berekend op basis van verspreide opgaven 
in Van Delden Laerne, Brazilie en Java; voor de beide Duuring-reeksen (1879-
1913): zie figuur 1. 

30 Ibidem, 194-196. 
31 Samengebundeld in: F.G. van Bloemen Waanders, Nederland's koloniale markt (Den 
Haag, 1881 ). 
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Toelichting: Het betreft hier tot 1905 het aandeel van 'Nederland' (Amsterdam en 
Rotterdam) in de totale aanvoer in Hamburg, Engeland, Nederland, Antwerpen, 
Le Havre, Bordeaux, Marseille en Triest. Vanaf 1905 is in het Europese totaal , dat 
vanaf 1903 niet meer over de verschillende havens in opgesplitst, ook Bremen 
opgenomen, vanaf 1907 ook Kopenhagen. 

Figuur 3. Nederlandse invoer van Nederlands-lndische koffie als percentage van 
de uitvoer van koffie uit Nederlands-lndie 1874-1938 
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Bron: Berekend op basis van opgaven in J.Th. Lindblad, 'De handel tussen Neder
land en Nederlands-Indie', Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek 5 l (1988) 
240-298, aldaar 284-285 en 286-287 (invoer van Indische koffie in Nederland en 
koffie-uitvoer uit lndie in waarde tegen de prijzen van 1872). 

Toelichting; De invoercijfers van Nederland vertegenwoordigen tot 1917 een be
langrijk dee! ' vermomde doorvoer' . Hierdoor zijn de cijfers voor en na ditjaartal 
minder goed vergelijkbaar. 
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De afnemende betekenis van de Indische koffie, die in het laatste kwart van de 
negentiende eeuw tevens ernstig te lijden had onder bladziektes, had haar weer
slag op de positie van de Nederlandse koffiehandel. De Nederlandse kooplieden 
hadden immers in hun handel in Braziliaanse en andere Latijns Amerikaanse kof
fie niet het voordeel van de bijzondere banden die de koloniale handel met zich 
meebracht. Terwijl de aanvoer van lndische koffie geschiedde door de NHM en -
in toenemende mate - door private cultuurmaatschappijen, waaronder de nodige 
Nederlandse ondernemingen, kwam de koffie-export vanuit Brazilie in de tweede 
helft van de negentiende eeuw grotendeels in handen van Engelse, Duitse en Ame
rikaanse handelshuizen. 

De opkomst van de stoomvaart deed dus vooral afbreuk aan de internationale 
concurrentiepositie van de Nederlandse koffiehandel. Meer dan de modernisering 
van het goederentransport, leek de verbetering van het berichtenverkeer een be
dreiging voor de functie van de zeehavenhandelaren in te houden. Het was echter 
wederom de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse handelaren en 
niet zozeer de handelsfunctie op zich die daardoor in het geding kwam . Doordat 
de telegraaf gegevens over hoeveelheid en kwaliteit van oogsten, voorraden en 
prijzen snel over kon seinen, werd het oprichten van termijnruarkten voor produc
ten als ruwe koffie uitgelokt. Als voorwaarde voor de instelling van een termijn
markt geldt verder dat de kwaliteit van de koffie dermate gestandaardiseerd is, dat 
gradering in relatie tot een standaardkwaliteit mogelijk is. De aanleiding voor de 
stichting van de eerste termijnmarkt in koffie, in New York in 1882, was echter 
niet de opkomst van de telegrafie of een grotere standaardisering van de koffie
kwaliteiten, maar een reactie van de handelaren op ' ... a succession of disastrous 
commercial failures ... ' .32 Met een termijnmarkt konden partijen in de handel hun 
(prijs)risico's afdekken. De eerste Europese termijnmarkt die eveneens in 1882 in 
Le Havre werd gesticht was een groot succes: de Franse havenstad zoog vanaf dat 
jaar steeds meer koffie naar zich toe. Dit verschijnsel, in samenhang met de ver
dringing van Indische koffie door Santos-koffie op de Europese markt, deed de 
vrees ontstaan dat de Nederlandse koffiemarkt zou afdalen tot een 'consumptie
markt',33 waarbij de handel alleen nog aan de binnenlandse markt zou kunnen 
afzetten. 

Deze angst was in juli 1887 voor Amsterdamse handelaren de aanleiding tot de 
oprichting van de Vereeniging voor den Koffiehandel, kortweg genoemd de Kof
fievereeniging. De eerste maanden van het bestaan van deze Amsterdamse vereni
ging stonden in het teken van het stichten van een eigen termijnmarkt, nu inmid-

32 Robert G. Greenhill , British export houses, the Brazilian coffee trade and the questi
on of control, 1850-1914, Working Papers No. 6, Centre of Latin American Studies , Uni
versity of Cambridge (Cambridge, z.j. (1972)) 23. 
33 A.W. Wichers Hoeth, Gedenkboek van de Vereeniging voor den Koffiehandel. Ter 
gelegenheid van haar vijftig-jarig bestaan 1887-1937 (Amsterdam, z.j. (1937)) 4. 
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dels ook Antwerpen en Hamburg een dergelijke instelling aan het opzetten waren. 
In eerste instantie richtte de vereniging zich op het verbeteren van een waarschijn
lijk sinds 1874 te Amsterdam bestaande 'termijnhandel' in koffie.34 Het betrof hi er 
partijen koffie die bij de NHM op ceel (een ceel is een verhandelbaar, schriftelijk 
bewijs van opslag) was opgeslagen en die dus daadwerkelijk fysiek aanwezig was. 
Gezien de sterke schommelingen in de koffieprijzen , die juist in het jaar 1886/ 
1887 aan het licht traden, was deze termijnhandel een nogal riskante aangelegen
heid. 35 Daarom was er de behoefte aan een termijnhandel via een zogenaamde 
liquidatiekas, waarbij via tussentijdse stortingen ter compensatie van prijsveran
deringen het risico werd ingedamd dat de tegenpartij niet aan haar verplichtingen 
zou kunnen voldoen. 

Er was echter een minderheid binnen de jonge vereniging die de oprichting van 
een 'echte' termijnmarkt, waarop koffie verhandeld werd die niet daadwerkelijk 
aanwezig was, noodzakelijk achtte. Terwijl de meeste !eden zich te weer stelden 
tegen het gelegenheid verschaffen tot 'windhandel', benadrukten de voorstanders 
dat handeldrijvende partijen zich met behulp van een termijnmarktjuist beter kon
den indekken tegen prijsfluctuaties.36 Met de opening van de Amsterdamse Liqui
datie Kas (ALK) in mei 1888, die de eigen termijnhandel van de vereniging tot een 
doodgeboren kind maakte, trok de aanvankelijke minderheid uiteindelijk aan het 
langste eind. Hetzelfde geschiedde in Rotterdam,37 waar de oprichting van de Rot
terdamsche Vereeniging voor den Koffiehandel in 1888 nog sterker in het teken 
van het regelen van een termijnmarkt stond. De naam van de Rotterdamse vereni
ging werd - wegens uitbreiding van de termijnhandel naar andere goederen - reeds 
in 1890 gewijzigd in Vereeniging voor den Goederenhandel. 

Het was duidelijk dat de termijnmarkt - ondanks haar abstracte karakter - door 
het aantrekken van rechtstreekse aanvoeren ook de plaatsgebonden handel kon 
versterken. De weerstand tegen een termijnmarkt werd niettemin onder meer te 
Amsterdam mede gevoed door de angst dat de locohandel, de handel in goederen 
die daadwerkelijk ter plaatse aanwezig zijn, hiermee zou worden benadeeld. De 
termijnhandel lijkt echter eerder in het voordeel dan in het nadeel van de zeeha-

34 Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam, Verslag over den toestand 
van handel, scheepvaart en nijverheid le Amsterdam in 1874, 14 (hierna: Kamer van Koop
handel Amsterdam, Jaarverslag). 
35 (H. Rehbock) , Eenige herinneringen uit een eeuw koffiehandel: Hofmann, Schaffer 
& Co., Amsterdam 1838 - JO april - 1938 (Amsterdam, 1938) 9-10. 
36 Hiervoor en voor het volgende, zie: Wichers Hoeth , Vereeniging voor den Koffiehan
del, 13-21; zie voor de voordelen van de termijnmarkt ook: E.L. Jacobson, Termijnhandel 
in goederen, proefschrift Rijks-Universiteit te Leiden (Rotterdam, 1889) 119 e. v .. 
37 Gedenkboek naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de Vereeniging voor den 
Goederenhandel 1888-1913 (Rotterdam, z.j. (1913)) 13. Het archief van deze vereniging 
ging verloren door het bombardement van mei 1940, zodat in het navolgende slechts wei
nig op haar activiteiten kan worden ingegaan. 
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venhandelaren te zijn geweest. In Hamburg bijvoorbeeld slaagde de in 1886 opge
richte 'Verein der am Caffeehandel betheiligten Firmen' erin de termijnhandel voor 
haar !eden te monopoliseren.38 Het gevolg was - paradoxaal genoeg - dat de recht
streekse contacten tussen exporteurs en binnenlandse handelaren aan betekenis 
verloren en de handelaren in Hamburg sterk in aantal groeiden. Te Amsterdam 
stond de ALK zoals gezegd los van de Koffievereeniging, maar de laatste had wel 
een zekere invloed op de toelating van makelaars tot de markt, omdat het gebouw 
van de Koffievereeniging al snel de plaats van handeling van de termijnhandel van 
de ALK werd. Maar hoewel er geluiden waren dat bepaalde groeperingen de Kof
fievereeniging zoveel mogelijk gesloten trachtten te houden, was haar macht be
perkt. Toen de ALK het in I 899 opnam voor een makelaar die door deballotage 
niet aan de 'ochtend call' (de ochtendzitting van de termijnhandel) kon deelne
men, was deze binnen een jaar lid van de Koffievereeniging.39 

De Amsterdamse en Rotterdamse verenigingen waren hoe dan ook gericht op 
regulering van de koffiehandel. De Amsterdamse koffiemakelaar Henri L. Boas 
legde in zijn terugblik op het ontstaan van de Koffievereeniging de nadruk op het 
tot stand brengen van een bindende arbitrage in de koffiehandel , waar een eerder 
in 1883 opgerichte commissie van een tiental makelaars niet voldoende in voor
zag.40 Met een driedeling van het ledenbestand in importeurs, commissionairs en 
makelaars gaven de verenigingen te kennen dat zij een bepaalde taakverdeling in 
de koffiehandel voor ogen hadden. Ats importeurs golden degenen die koffie van 
overzee aanvoerden, waaronder de Nederlands-Indische cultuurmaatschappijen. 
De benaming commissionairs werd vooral gebruikt voor degenen die op de NHM
veilingen koffie kochten in opdracht van afnemers in het achterland, maar verwees 
ook naar handelaren die voor eigen rekening en risico koffie van importeurs afna
men. Al te absoluut werden de grenzen tussen deze als respectievelijk 'eerste hand' 
en 'tweede hand' te betitelen geledingen niet getrokken. Bekend is dat deals 'com
missionair' gerangschikte Amsterdamse huizen als De Waal Duyvis, Heybroek en 
W. Schoffer in de eerste jaren na de oprichting van de vereniging op grote schaal 

38 Wunderich , 'Die Kolonialware Kaffee ', 46-47; K. Schonfeld, Der Kaffee-Engros
handel Hamburgs (Heidelberg, 1903) 62-64; Brougier, Kaffee, 68-69. 
39 Wichers Hoeth , Vereeniging voor den Koffiehandel, 56-57; Archief Koninklijke Ne
derlandse Vereniging voor de Koffiehandel (AVK), Notulen bestuursvergaderingen van de 
Koffievereeniging van I december 1899, I 0 november 1911 en 25 januari 1912, inventa
risnummer (inv. nr.) K-l09. Het in dit artikel veel gebruikte archief van de Koninklijke 
Nederlandse Yereniging voor de Koffiehandel , die is gevestigd in Amsterdam, bevond 
zich tijdens het onderzoek voor het grootste dee! in een archiefdepot te Haarlem. 
40 (H.L. Boas), Vereeniging voorden Koffiehandel 1887- 1912 (Amsterdam, 1912) 5-6. 
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zelf optraden als importeur.4 1 De Amsterdamse vereniging slaagde er naar eigen 
gevoel te weinig in de cultuurmaatschappijen en meer in het algemeen de impor
teurs aan zich te binden,42 maar met al gauw meer dan negentig gewone )eden 
representeerde de vereniging waarschijnlijk een belangrijk deel van de Amster
damse koffiehandel. 43 

Afrondend kan het met betrekking tot de hier behandelde periode het volgende 
gesteld worden. De stoomvaart, de telegrafie en de daarmee in verband staande 
ontwikkeling van de termijnmarkten ondermijnden in eerste instantie niet de func
tie van de zeehavenhandelaren . Wei zorgden deze moderniseringen voor een aan
tasting van de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse koffiehan
del. Tegen deze achtergrond werden in 1887 en 1888 Nederlandse verenigingen 
voor de koffiehandel opgericht, wier (gematigd) streven naar een meer formele 
ordening in geledingen gedurende de eerste jaren van hun bestaan geen verband 
leek te houden met concrete uitschakelingstendensen. 

4. Verdere verbetering van transport, communicatie en productstandaardi
satie circa 1890 - 1913 

In de decennia volgend op de oprichting van de verenigingen voor de koffiehandel 
gaven verdere verbeteringen in transport en communicatie en een grotere gelijk
matigheid in de productkwaliteit aanleiding tot nieuwe beschouwingen over een 
uitschakeling van de tussenhandel. Voor de periode rond de eeuwwisseling maken 
verschillende Nederlandse economisch-historische overzichtswerken onder meer 
voor koffie gewag van een tendens tot uitschakeling van de locohandel ten faveure 
van meer rechtstreekse handel tussen productieland en uiteindelijke afnemer.44 Het 

41 Wichers Hoeth, Vereeniging voor den Koffiehandel, 24 (naar aanleiding van de be
studering van de ochtend-bulletins van de Vereniging). Vanaf 1917 kwam de verdeling der 
werkterreinen ter sprake in de ledenvergaderingen. De notulen van v66r 1917, waar Wichers 
Hoeth in 1937 gebruik van maakte, zijn echter niet in het archief teruggevonden. Robert 
Greenhill, ' E. Johnston: 150 Years of Coffee', in: Edmar Bacha en Robert Greenhill, 150 
Years of coffee (z.p., 1992; uitgave van Marcellino Martins & E. Johnston) 131 -266, al
daar 185 maakt in een bespreking van de periode 1876-1906 een vage verwijzing naar het 
archief van Naumann Gepp te Santos, waaruit zou blijken dat de Braziliaanse verschepers 
(exporteurs) een overeenkomst hadden met importeurs in de Europese zeehavens, waarbij 
de verkoop van koffie in het Europese achterland aan de laatstgenoemden werd overgela
ten . 
42 AVK, Notu len bestuursvergaderingen van de Koffievereeniging van 28 februari 1889, 
24 september 1889 en 4 oktober 1893, inv. nr. K-109. 
43 Gegevens met betrekking tot de !eden zijn ontleend aan Wichers Hoeth, Vereeniging 
voor den Koffiehandel, 192, 187. 
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totstandkomen van meer rechtstreekse (scheepvaart)verbindingen tussen produc
tie- en consumptielanden, verbetering en intensivering van het berichtenverkeer 
en de standaardisatie van de koffiesoorten worden als achterliggende oorzaken 
gezien. Het gevolg was, volgens de bekende functionele redenering, een aantas
ting van de positie van de tussenhandel in de zeehavens. De empirische basis van 
deze generalisatie is echter smal, zij steunt voornamelijk op observaties van enke
le vertegenwoordigers van in de handel met Indie actieve huizen .45 Een Duitse 
schrijver ontwaart echter ook meer rechtstreekse zaken in Brazilie-koffie in deze 
tijd. 46 

De drie genoemde uitschakelingsbevorderende tendensen zullen nu achtereen
volgens behandeld worden. Met betrekking tot meer rechtstreekse verbindingen 
tussen productie- en consumptielanden is het duidelijk dat Nederland na 1900 als 
tussenstation voor de handel in Indische koffie verder in betekenis afnam (figuur 
3). Dit terreinverlies werd echter meer dan gecompenseerd door Santos-koffie: 
per saldo nam de koffie-aanvoer in Nederland, na een dieptepunt te hebben be
reikt, vanaf 1888 aanzienlijk toe (figuur 4 ). Het aandeel van de Santos-koffie in de 
Nederlandse aanvoer steeg tussen 1892 en 1913 van 25% naar 79%, tegen een 
daling van het aandeel lndische koffie van 63% naar 14%.47 De toename van San
tos-aanvoer dankte Nederland juist aan meer rechtstreekse verbindingen. De Am
sterdamse Koffievereeniging ondernam tussen 1888 en 1892 diverse pogingen om 
een geregelde stoomvaartlijn vanuit Brazilie te verkrijgen, door het garanderen 
van een bepaald minimum aantal te verschepen balen. Deze lijnen kenden echter 

44 I.J. Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht. Sociaal-economische geschiedenis 
van Nederland 1795-1940 (Den Haag, 1976 (1961)) 376-377; J.A . de Jonge, 'Het econo
mische leven in Nederland 1895-1914', in : Algemene geschiedenis der Nederlanden dee! 
13 (Haarlem, 1978) 249-284, aldaar 274-276. 
45 Vooral J. Rogge, Het handelshuis Van Eeghen. Proeve eener geschiedenis van een 
Amsterdams handelshuis (Amsterdam, 1949) 343; 369-373; in mindere mate G.H. Crone, 
'De ontwikkeling der koloniale markten in Nederland', in: C. Gerretson e.a. , De sociaal
economische invloed van Nederlandsch lndie op Nederland (Wageningen, z.j . ( 1938)) 45-
62, aldaar 53, die stelt dat de handel in lndische producten tot de Eerste Wereldoorlog in 
de regel via Nederland verliep. 
46 Wiedenfeld, Die nordwesteuropdischen Welthdfen, 270-272, 286-287; met een vage
re tijdsaanduiding: Carl Becker, Der Groj3handel in Kolonialwaren (Berlijn, 1918) 21-22. 
De eerder aangehaalde Schonfeld, Caffee-Engroshandel, benadrukte in 1903 echter dat 
door de termijnmarkt de positie van de zeehavenhandelarenjuist structureel was versterkt. 
47 Berekend op basis van gegevens afkomstig van Duuring c.s. opgenomen in: Kamer 
van Koophandel Rotterdam, Jaarverslagen 1892-1913. 
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Figuur 4. Aanvoer van koffie in Nederland 1864-1913 

1864 1867 1870 1873 1876 1879 1882 1885 1888 1891 1894 1897 1900 1903 1906 1909 1912 

1--- in 10.000 balen -G- in miljoen kilo's I 
Bron: in miljoen kilo's , inclusief gebrande koffie (1864-1913): S.I.U.D. 1864-
1913; in 10.000 balen, alleen ruwe koffie (1881-1913): cijfers van Duuring c.s. 
weergegeven in: Kamer van Koophandel Rotterdam, Jaarverslagen 1882-1913. 

slechts een kortstondig bestaan.48 Wei succes had de Rotterdamse vereniging, die 
zich vanaf 1893 - eveneens via garantiestellingen van verschillende !eden - van 
blijvende aanlopen van de Duitse rederij Hamburg Siid wist te verzekeren.49 Het 
effect van de aldus toegenomen toevoer van Santos-koffie werd snel zichtbaar, zij 
leverde hierdoor in 1894 inmiddels ook: ' ... stof voor den commissie-handel naar 
het Buitenland ... ' .50 

48 Wichers Hoeth, Vereeniging voor den Koffiehandel, 28-29, 35-36; Boas, Vereeniging 
voor den Koffiehandel, 11 ; AVK, Vereeniging voor den Koffiehandel, Jaarverslagen 1889-
1990 en 1892-93, inv. nr. K-106. 

49 (A. Plate) , Wann ist der erste Contract zwischen den Rotterdamer Caffee-lmporte
uren und der Hamburg Sud-Amerikaansche Dampfschiffahrts-Gesellschaft geschlossen 
und was ist dazu der Anlass gewesen (z.p. (Rotterdam), z.j. (1911 )); Gedenkboek Vereeni
ging voor den Goederenhandel , 35. 
50 Kamer van KoophandeJ Rotterdam, Jaarverslag 1894, 155. 
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In dit verband is het duidelijk dat de verschuiving van het zwaartepunt van de 
totale Nederlandse koffie-aanvoer van Amsterdam naar Rotterdam, een ontwikke
ling die afgemeten aan de verdeling van particuliere aanvoeren (alles exclusief de 
NHM) reeds in 1887 had ingezet,51 niet zomaar inhield dat de koffiestroom via 
Nederland vooral doorvoer ging vertegenwoordigen . De betekenis van de voor
raadvorming Jijkt niet in die richting wijzen: het voorraadpercentage ging vanaf 
1891 in een bijna onophoudelijk stijgende Jijn omhoog tot Iiefst 65% in 1903 en 
bleef daarmee in de pas met de Europese ontwikkeling (figuur 1). Deze stijging 
deed zich, zij het in wisselende mate, zowel bij de Santos als bij de Indische koffie 
voor (figuur 5) . De ontwikkeling van het voorraadpercentage, hoe dan ook een 
discutabel kengetal , bevestigde in deze periode niet het gangbare beeld van Am
sterdam als stapelhaven en Rotterdam als doorvoerplaats. Zo wist Amsterdam vanaf 
1908 met behulp van de nieuw opgerichte rederij Koninklijke Hollandsche Lloyd 
(KHL), die eindelijk een vaste, betrouwbare verbinding met Brazilie tot stand 
bracht,52 we! het aandeel van Nederland in de Europese aanvoer omhoog te krik
ken, maar niet het voorraadpercentage. Het aanvoeraandeel, na 1902 duidelijk 
weer gezakt, steeg van 11%in1907 naar 17% in 1913 (figuur 2). Het voorraadper
centage kwam vanaf 1904 op een duidelijker lager niveau te liggen, zij het nog 

steeds hoger dan in de eerste helft van de jaren 1890. Tevens begon het Nederland
se cijfer voor het eerst sinds het begin van de beschikbare reeks duidelijk achter te 
blijven bij het Europese gemiddelde (figuur 1). Hierbij moet aangetekend worden 
dat de Braziliaanse deelstaat Sao Paulo de voorraden die zij vanaf 1906 uit de 
markt hield (in het kader van de valorisatie-politiek om de prijzen omhoog te stu
wen) deels in de Europese havens liet opslaan, waarbij Nederland nogal stiefmoe
derlijk bedeeld werd. 

51 Opgaven van Duuring c.s. in: Kamer van Koophandel Rotterdam, Jaarverslagen 1882 
tlm 1913. Tussen 1890 en 1913 nam Rotterdam steevast meer dan de helft van de totale 
particuliere koffie-aanvoer in beide steden voor haar rekening. 
52 De koffie-aanvoer door de KHL en de betrokkenheid van de NHM daarbij zorgden in 
1909 voor een boycot tegen NHM en KHL van de zijde van de Rotterdamse koffiehandel
aren , die behalve hun eigen belangen ook die van hun Duitse contractpartners (naast de 
Hamburg Siid nog twee andere Duitse concurrenten van de KHL) verdedigden. De boycot 
werd snel beeindigd toen bleek dat hij de Amsterdamse koffiemarkt alleen maar begun
stigde (zie Ton de Graaf en Jaap-Jan Mobron, 'Bankiers en reders: belangen en invloeden 
van banken op maritiem gebied' , Tijdschrift voor Zeegeschiedenis. Thema-nummer Geld 
en water: Banken, verzekeringen en scheepvaart in de negentiende en twintigste eeuw 14 
(1995) 63- 107, aldaar 94 (gebaseerd op het NHM-archief)) . Opmerkelijk genoeg is in de 
archieven van de Koffievereeniging geen verwijzing naar deze affaire terug gevonden. 
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Figuur 5. Voorraadpercentage ruwe koffie in Nederland, totaal en naar de aan
voergebieden Nederlands-Indie en Brazilie 1882-1913 
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Bron: Berekend op basis van cijfers afkomstig van Duuring, weergegeven in: 1882-
1888: K.W. van Gorkom, Koffie (Haarlem, z.j . (1894?)2

) 76-77 (in deze bron wordt 
Duuring overigens niet vermeld): Indische Mercuur 15 (1892) nr. 2; 1892-1894: 
Indische Mercuur 17 (1895) nr. 1; 1895: lndische Mercuur 18 (1896) nr. 1; 1896-
1905: Jaaroverzicht koloniale produkten 1906; 1907-1913: Jaaroverzicht kolo
niale produkten 1914. 

Toelichting: Verschillende bronnen die gebruikmaken van gegevens van Duuring 
geven voor dezelfde jaren soms aanmerkelijk afwijkende opgaven. Gekozen is 
voor het gebruik van zo Jang mogelijk lopende reeksen uit een bron. 

Terwijl er meer rechtstreekse scheepvaartverbindingen kwamen, bleef de 'eerste 
hand' in de Europese zeehavens dus als buffer in de koffievoorziening fungeren. 
In de eerste plaats moet vermeld worden dat de mondiale verhouding tussen vraag 
en aanbod de voorraadpercentages sterk leek te bepalen: de ontwikkeling van het 
voorraadpercentage in Europa vertoonde tussen 1884 en 1913 een patroon dat in 
grote trekken gelijk was aan dat van de voorraad in de productielanden als percen-
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tage van de jaarlijkse wereldproductie.53 Nochtans vie! de stijging van het Europe
se voorraadpercentage tussen 1891 en 1904 in een tijdvak dat zowel periodes van 
over- als van onderproductie kende.54 Een mogelijke functionele verklaring voor 
de stijging van de voorraadpercentages is de grotere onregelmatigheid in de aan
voeren. Door het toenemend belang van de Santos-koffie werd de wereldvoorzie
ning namelijk steeds meer atbankelijk van oogsten uit een relatief klein gebied, dat 
gekenmerkt werd door klimatologische omstandigheden die wisselvalliger waren 
dan die in eerder dominante productiegebieden. De onregelmatigheid in de jaar
lijkse wereldproductie c.q. uitvoer werd na 1888 duidelijk groter: de variatie-coef
ficient steeg van 8,4% tussen 1879 en 1887 naar 18,3% tussen 1888 en 1897 en 
34,1 % tussen 1898 en 1908.55 Aan de andere kant stond dan, althans in het geval 
van Nederland, de relatieflangzame afvoer via de binnenvaart. Het aandeel van de 
binnenvaart in de totale koffie-uitvoer (inclusief doorvoer) vanuit Nederland over 
de landzijde steeg tussen 1885 en 1913 van 58% naar 74%. 56 

Met betrekking tot een volgende genoemde uitschakelingsbevorderende tendens, 
een grotere standaardisatie van de koffie, stelde de hierboven aangehaalde Wie
denfeld dat de Santos-koffie door de grate aanvoeren een massa-artikel was ge
worden. Het is echter de vraag of de Santos-koffie juist rond de eeuwwisseling een 
meer constante kwaliteit kreeg. Hoewel er met name vanaf 1887 van overheidswe
ge we! pogingen in het werk werden gesteld de oogstkwaliteit en de verdere ver
werking van Santos-koffie te verbeteren, bleef de kwaliteit van deze koffie tot de 
Eerste Wereldoorlog vaak slecht en wisselvallig door de wijze van verbouw en de 
slordige behandeling en opslag.57 In Nederlands-lndie was duidelijker een veran
dering in een bepaalde richting te bespeuren . Na 1900 werd de reeds decennia 
door bladziektes geplaagde Java-koffie van de hoofdsoort Arabica goeddeels ver
vangen door Liberia- en vooral door Robusta-koffie, die van een mindere, maar 
gelijkmatigere kwaliteit was. De geschiedschrijver van het handelshuis Van Eeg
hen legde zeer expliciet het verband tussen de wijziging van het type koffie en de 
uitschakeling van de tussenhandel (inclusief de makelaardij): 'Vakbekwaamheid 
werd nauwelijks meer vereischt; men verkocht de Liberia of Robusta op contract' .58 

De relatie tussen koffie-kwaliteit en positie van de handel lag echter ingewikkel
der dan in het citaat gesuggereerd werd. Allereerst hechtten de Nederlandse kof-

53 Berekend op basis van opgaven in: Bacha en Greenhill , 150 Years of Coffee, 291-
296. Deze bron verschaft geen informatie over de voorraden in de productielanden van 
v66r het productiejaar 1883/1884. 
54 Bepaald volgens de indeling van Roth , Uberzeugung. 
55 Berekend met behulp van opgaven in Roth, Uberzeugung (onderverdeling in zijn 
periodes van over- en onderproductie). 
56 Berekend op basis van S.I.U.D. 1885-1913. 
57 Greenhill, British export houses, 5-7. 
58 Rogge, Van Eeghen, 369-370. 
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fiehandelaren zelf juist sterk aan het opstellen van standaardcontracten: de Am
sterdamse Koffievereeniging had zich meteen na haar oprichting ingespannen om 
de inhoud van deze contracten te formuleren. Voorts werd in het tijdvak 1906-
1913 75% van de in Nederland door particulieren aangevoerde Indische koffie 
nog via 'inschrijving', ofwel ter plaatse in de Nederlandse zeehavens ('loco') , 
verkocht.59 Verkoop bij inschrijving houdt in dat potentiele kopers de prijs waarte
gen zij willen kopen afzonderlijk aan de verkoper opgeven, waarna de partij ver
volgens naar de hoogste bieder gaat. Een dergelijk systeem wordt in het algemeen 
gebruikt als verschillende partijen van een bepaalde product elk hun eigen speci
fieke kwaliteit hebben. Volgens een functionele redenering is de behoefte aan een 
bemiddelende tussenhandel dan relatief groot. De inschrijving op Java-koffie kon 
echter in dermate kleine hoeveelheden geschieden dat juist ook kleine (binnen
landse) handelaren in staat waren rechtstreeks bij de aanvoerders te kopen, waar
door zich - paradoxaal - geen krachtige tweede hand kon manifesteren.60 Toen 
deze kwestie in 1908 binnen de Koffievereeniging aan de orde kwam, bleek tevens 
dat de groep van commissionairs zichzelf niet ondubbelzinnig als een (bedreigde) 
in het groot werkende tweede hand beschouwde. De importeurs - ontevreden met 
de gerealiseerde prijzen - stelden namelijk voor de tweede hand te herstellen door 
de partijen zoveel mogelijk 'per hoofdmerk' aan een koper aan te bieden, maar de 
commissionairs stemden uiteindelijk in meerderheid tegen deze wijziging, onder 
meer met het oog op de belangen van de kleinere handelaren. 

Anderzijds was 1908 we! het jaar waarin de vereniging besloot buiten Amster
dam gevestigde handelaren niet langer als stemgerechtigd lid te accepteren, omdat 
het bestuur vond dat de binnenlandse handelaren niet dezelfde marktinformatie 
moesten hebben als de Amsterdammers. 61 De dreiging vanuit het binnenland was 
dus blijkbaar we! degelijk aanwezig. Van de drie genoemde factoren blijft alleen 
de verbetering van het berichtenverkeer over als mogelijke oorzaak van de onder
mijning van de positie van de tussenhandel in de zeehavens. Het telegraafverkeer 
in de wereld is tussen 1870 en het begin van de Eerste Wereldoorlog zeer sterk en 
bijna onophoudelijk gegroeid.62 Het internationale telegraafverkeer van en naar 
Indie vertoonde vanaf 1895 een verdere versnelling van de groei, waarbij de her
haaldelijke dating van het tarief per woord vanaf 1890 zeker een rol heeft ge-

59 Berekend op basis van opgaven in: Kamer van Koophandel Amsterdam, Jaarversla
gen 1908-1913. 
60 Hiervoor en het volgende, zie: Wichers Hoeth, Vereeniging voor den Koffiehandel, 
76-79. Het is niet duidelijk of onder 'Java-koffie' ook de koffiesoorten Robusta en Liberia 
werden begrepen; ook voor de laatste soorten vond de verkoop bij inschrijving plaats. 
61 AVK, Notulen bestuursvergadering Koffievereeniging van 18 maart 1908, inv. nr. K-
109. 
62 Zie grafiek in: A. Heringa, Electrisch wereldverkeer. Economische beschouwingen 
over telegrafie en telefonie (Haarlem, 1914) 33. 
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speeld.63 De telefonie deed in Nederland in 1881 haar intrede in Amsterdam. Het 
internationale telefoonverkeer van en naar Nederland kwam vanaf 1895 van de 
grand. Dit verkeer, dat zich voor de Eerste Wereldoorlog beperkte tot Duitsland 
en Belgie, vertoonde na de eeuwwisseling een versterkte groei: het aantal gevoer
de telefoongesprekken steeg van circa 100.000 in 1904 naar ongeveer 750.000 in 
1912.64 De betekenis van deze sterke intensivering van het telegraaf- en telefoon
verkeer voor de positie van de tussenhandel in de zeehavens valt zonder gedetail
leerd onderzoek op bedrijfsniveau helaas niet te bepalen. 

Geconstateerd is nu dat van de drie genoemde tendensen - meer rechtstreekse 
scheepvaartverbindingen tussen productie- en consumptielanden, het gelijkmati
ger warden van de (lndische) koffie-kwaliteit en verdere verbetering van het be
richtenverkeer - alleen de laatste factor mogelijk een bedreiging van de positie 
van de zeehavenhandelaren in de periode rond de eeuwwisseling inhield . De ernst 
van deze dreiging kan indirect bepaald warden door in te gaan op de vraag in 
welke zin er nu sprake was van een aantasting van de tussenhandel. Volgens de 
eerder aangehaalde geschiedschrijver van Van Eeghen uitte deze aantasting zich 
in de teloorgang van de 'plaatselijke commissiehandel'. Hiermee doelde hij blijk
baar op de activiteiten van de handelaren in de Nederlandse zeehavens, die als 
commissionair voor afnemers in het achterland optraden. Zelf was Van Eeghen in 
de voorafgaande decennia ook als commissionair actief geweest, maar dan primair 
voor verkopers in Indie. Tegelijkertijd kocht Van Eeghen met name koffie voor 
eigen risico in lndie, om die vervolgens in Europa te verkopen . Soms deed Van 
Eeghen haar koffie-inkopen (deels) in opdracht van in Amsterdam gevestigde hui
zen, waarbij zij dus als commissionair voor een koper optrad.65 Vanuit die veelzij
dige rol als 'importeur' ging Van Eeghen rond de eeuwwisseling dan de commis
sionairs in de Nederlandse zeehavens omzeilen en meer rechtstreeks aan het 
Europese achterland leveren. Dit ging volgens geschiedschrijver Rogge tegen heug 
en meug; onduidelijk blijft in hoeverre een handelshuis van het type van Van Eeg
hen zelf door het afkalven van de 'commissiehandel' werd getroffen. 

Er zijn andere aanwijzingen dathet 'commissionairswerk' in de koffiehandel in 
Nederland voor de Eerste Wereldoorlog afnam . De naamsverandering ten opzich
te van de vooroorlogse situatie van 'commissionairs' naar 'handelaren' die de 
Amsterdamse koffiemakelaarsvereniging in 1928 signaleerde, was volgens de kof-

63 Informatie ontleend aan een concept-hoofdstuk van een proefschrift over het effect 
van de verbetering van het berichtenverkeer op de koloniale handel met lndie in de negen
tiende eeuw, dat wordt voorbereid door J.F.L.M. Simons (Rijksuniversiteit Utrecht). 
64 R. Santing, 'De telefoon' , Tijdschrift van het Nederlandsch Aardrijkskundig Genoot
schap 50 (1933) 646-659, aldaar 655. 
65 Deze informatie over de verschillende rollen van Van Eeghen, meer concreet in de 
jaren 1869 tot 1886, is ontleend aan een concept-hoofdstuk van het proefschrift in voorbe
reiding van J.F.L.M. Simons. 
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fiehandelaren helemaal niet zo veelzeggend. Zij stelden dat de oude benaming 
reeds tientallen jaren voor de oorlog al ten de le onjuist was geweest: de per veiling 
of inschrijving gekochte (lndische) koffie vertegenwoordigde een relatief gering 
deel van het werk, de 'commissionairs' traden in de regel op als handelaren.66 

Zowel te Amsterdam (1903) als te Rotterdam (1904) richtten de 'commissionairs' 
begin deze eeuw aparte organisaties op, die zij eerst verenigingen van koffie- 'ex
porteurs' noemden en na de Eerste Wereldoorlog omdoopten in verenigingen van 
'handelaren' .67 De gekozen benaming van de verenigingen kan daarbij een uiting 
geweest zijn van een gevoel dat de voormalige commissionair meer als echte han
delaar moest gaan opereren om de positie tussen exporteur/importeur en afnemer 
in het binnenland te bewaren. Het verdwijnen van het commissionairswerk hoefde 
al met al niet de uitschakeling van de tussenhandel in de zeehavens te betekenen, 
sterker nog: handel voor eigen rekening en risico leek een meer volwaardige in
vulling van de rol van 'tweede hand' . 

Een uitschakeling van de 'tweede hand' in de zeehavens als gevolg van de toe
nemende mogelijkheden die het telegraaf- en telefoonverkeer bood voor recht
streekse contacten tussen exporteur/importeur enerzijds en afnemer in het achter
Iand anderzijds blijft al met al moeilijk aanwijsbaar. Er kan bovendien niet zomaar 
gesproken worden van de dreigende uitsluiting van een schakel door een andere. 
Zo klaagde enerzijds de voorzitter van de Koffievereeniging, R. du Mosch van de 
firma Maintz & Co, in 1913 als importeur over het feit dat belangrijke leden
commissionairs rechtstreeks zaken deden met makelaars op Java.68 Anderzijds nam 
de Amsterdamse Koffie-exporteursvereeniging in juli 1914 het besluit voortaan 
alleen koffie bij inschrijving te kopen als deze partijen in het geheel aan haar leden 
en die van de Rotterdamse tegenhanger gegund werden.69 De handelaren voelden 

66 AVK, Brief van de Algemene Vereeniging van Makelaars en Agenten in Koffie te 
Amsterdam (Makelaarsvereeniging) aan de Vereeniging van Amsterdamse Koffiehandel
aren (YAK) d.d . 3 oktober 1928; doors lag antwoordbrief bestuur YAK aan de Makelaars
vereeniging d.d . 22 oktober 1928, inv. nr. K-161. 
67 Het is mogelijk dat de aanleiding voor het oprichten van de Amsterdamse Koffie
exporteursvereeniging in november 1903 de dreigende heffing van invoerrechten op ruwe 
koffie was. De statuten van de vereniging bieden daarvoor overigens geen aanwijzingen 
(Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant 1904, Vereenigingen, no. 92) . Voor het 
overige ontbreken archivalia omtrent de beginperiode van deze Amsterdamse vereniging; 
de Rotterdamse tegenhanger heeft in het algemeen nauwelijks archiefstukken nagelaten. 
68 AVK. R. du Mosch, Mededeeling aan het Bestuur der Koffievereeniging te Amster
dam d.d. 6 mei 1913 (Bij !age Notulen bestuursvergadering Koffievereeniging van 15 mei 
1913), inv. nr. K-109. Du Mosch sprak van 'oogstzaken', wellicht bedoelde hij hiermee 
het aankopen van koffie reeds v66r de oogst. 
69 AVK, Brief bestuur Koffie-exporteursvereeniging te Amsterdam (KEV Amsterdam) 
d.d. 8 juli 1914, gericht aan 30 Amsterdamse makelaars, de NHM, Van Eeghen & Co. en 
Mirandolle, Voute & Co., inv. nr. K-90. 



184 NEHA-JAARBOEK 1997 

zich blijkbaar, sterker dan in 1908, bedreigd door rechtstreekse zaken tussen im
porteurs en binnenlandse afnemers dan wel niet-aangesloten handelaren (de laat
sten werden overigens uitgenodigd lid te worden van de exporteursvereniging). 
Het besluit is overigens zeer waarschijnlijk niet uitgevoerd , niet alleen doordat de 
importeurs zich niet zomaar de wet lieten voorschrijven, maar ook door het uitbre
ken van de Eerste Wereldoorlog. De verbindingen met de productielanden werden 
hierdoor gedeeltelijk of geheel verbroken en de aanvoer van koffie naar Neder
land en de wederuitvoer daarvan werden naarmate de oorlog vorderde steeds meer 
bemoeilijkt. 

5. Meer stringente ordening in de Nederlandse koffiehandel in het interbel
lum 

De periode tussen de twee wereldoorlogen gaf wederom tendensen te zien op het 
gebied van transport, communicatie en productstandaardisatie, die de positie van 
de Nederlandse koffiehandel zouden kunnen bedreigen. Nadat deze tendensen en 
hun mogelijke betekenis voor de handel zijn besproken, zal echter blijken dat vooral 
een tijdelijk fenomeen, grootschalige rechtstreekse importen door koffiebranders 
tijdens de Eerste Wereldoorlog, aanleiding was voor de Nederlandse koffiehan
delaren om tot een meer stringente ordening in werkterreinen te komen. 

Een toename van het aantal rechtstreekse scheepvaartverbindingen tussen pro
ductie- en consumptielanden deed zich met betrekking tot Nederlands-Indie reeds 
tijdens de Eerste Wereldoorlog voor, toen Nederlandse stoomvaartrederijen de 
Java-New York Lijn en de Java-Pacific Line in het !even riepen. Deze ontwikke
ling heeft duidelijk een bijdrage geleverd aan het omzeilen van de Nederlandse 
koffiehandel. G.H. Crone van de firma H.Th.G. Crone benadrukte in 1938 het na 
de oorlog (verder) toegenomen rechtstreekse handelsverkeer tussen lndie en derde 
landen.70 De Nederlandse aandelen in de Indische koffie-uitvoer zoals weergege
ven in figuur 3 zijn door de eerder besproken wijziging van de statistische regis
tratie voor en na 1917 niet goed met elkaar vergelijkbaar, maar de doorzettende 
daling na de oorlog is op zich veelzeggend. Net als voor de oorlog werd de ver
minderde betekenis van Indie echter meer dan gecompenseerd door (rechtstreek
se) aanvoeren uit andere productie-gebieden. lndie had geen speciale status meer 
in de koffiehandel via Nederland : de omvang van de uitvoer als percentage van de 
invoer (een kengetal dat hierna wordt aangeduid als het wederuitvoerpercentage) 
was in het interbellum voor de Indische koffie vrijwel gelijk aan het totale weder-

70 Crone, 'Ontwikkeling der koloniale markten ' , 53. 
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Figuur 6. Aanvoer van koffie in Nederland 1904-1938 
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Bron: 1904-1913: zie figuur 4; in miljoen kilo's, inclusief gebrande koffie, 1919-
1938: CBS, Jaarstatistiek van de in-, uit- en doorvoer over de jaren 1919 tlm 
1939 (Den Haag, 1920-1940); in 10.000 balen, alleen ruwe koffie, 1919-1920: 
Jaaroverzicht koloniale producten 1920, 1921-1938: Vereeniging voor den Kof
fiehandel, Jaaroverzichten 1923-1939 (doorlopende reeks aanwezig bij het Be
drijfseconomisch Archief van het Rotterdams Instituut voor Bedrijfseconomische 
Studies (RIBES) van de Erasmus Universiteit Rotterdam, hierna aangeduid als 
BEA/RIBES). 

uitvoerpercentage voor koffie (35% tegen 34%).71 Tussen 1921 en 1935 kwam 
Indie voor Nederland als aanvoergebied van koffie slechts op de derde plaats. Niet 
alleen hadden de grootscheepse aanvoeren van Santos-koffie door de NHM tussen 
1909 en 1914 Nederland in deze koffie op de kaart gezet, ook de Middenameri-

71 Het wederuitvoerpercentage staat voor uitvoer uit het vrije verkeer en uit entrepot 
gedeeld door invoer in de vorm van directe invoer en opslag in entrepot zoals opgegeven 
van ongebrande koffie door Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Jaarstatistiek van 
den in-, uit- en doorvoer over de jaren 1919 tlm 1939 (S.l. U.D.) (Den Haag, 1920-1940). 
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Figuur 7. Aandeel van Nederland in de aanvoer van ruwe koffie in de Europese 
hoofdhavens 1907-1939 
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Bron: 1907-1913: zie figuur 1; 1919-1939: G. Duuring & Zoon, Coffee Statistics 
January 1921 - October 1939 (aanwezig bij het BEA/RIBES). 
Toelichting: de Europese cijfers vanaf 1907 betreffen de tien Europese havens 
zoals genoemd bij figuur 1. De cijfers voor 1939 zijn tot en met september. 

kaanse soorten (met name Colombia en Venezuela) die Nederlandse handelaren 
voor de oorlog grotendeels in Londen, Le Havre en Hamburg kochten, werden nu 
rechtstreeks naar Nederland verscheept.72 Tussen 1924 en 1928 kwam de totale 
jaarlijkse koffie-aanvoer in Nederland uit boven het vooroorlogse topjaar 1913 
(figuur 6). Het aandeel van Nederland in de Europese koffie-aanvoer lag met 22% 

72 H.J . Duyvis, 'De Nederlandsche koffiemarkt' , in: Gedenkboek van 'Hou ' en 'Trouw'. 
Vereeniging van Oud-leerlingen der Openbare Handelsscholen te Amsterdam, 1885-1925 
(z.p. (Amsterdam), z.j .(1925)) 68-70; Vereeniging voor den Koffiehandel , Jaaroverzicht 
1923, 10. 
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in 1923 aanzienlijk hoger dan de vergelijkbare 17% van 1913 en bleef zich in de 
jaren twintig duidelijk boven het vooroorlogse peil bewegen (figuur 7). 

Deze cijfers suggereren dat de rol van de Nederlandse handel in de Europese kof
fievoorziening na de Eerste Wereldoorlog toe- in plaats van afnam. Van belang 
daarbij is dat binnen Nederland Amsterdam na de oorlog Rotterdam overvleugeld 
bleek te hebben. Tussen 1922 en 1939 nam de hoofdstad 63 % van de gezamenlij 
ke aanvoer op zich, terwijl haar aandeel in de gezamenlijke jaarlijkse eindvoorra
den op 71 % lag.73 Verschillende leden van de Amsterdamse Koffievereeniging, 
onder wie de voorzitter, stelden in 1933 expliciet dat bij hen de buitenlandse afzet 
van koffie voorop stond, de binnenlandse branders kwamen - anders dan bij de 
Rotterdamse handelaren - pas op het tweede plan. 74 Inderdaad werd een niet onbe
langrijk dee! van de ruwe koffie die eerst douane-technisch in Nederland werd 
ingevoerd later weer naar het buitenland uitgevoerd. Het Nederlandse wederuit
voerpercentage van ruwe koffie bedroeg 41 % tussen 1919 en 1929 en 24% tussen 
1930 en 1939 .75 De Koffievereeniging claimde in haar jaaroverzichten nog in de 
jaren dertig dat Nederland als grootste Europese koffie-uitvoermarkt het meren
deel van de aangevoerde koffie in het buitenland afzette, maar zij telde in feite de 
doorvoer mee, die in het interbellum volgens de CBS-cijfers 56% van de totale 
aanvoer uitmaakte.76 Opvallend daarbij is dat voorzitter H.J . Duyvis in 1937 bij de 
viering van het vijftigjarig bestaan van de Koffievereeniging het belang van de 
'doorvoerhandel' beklemtoonde.77 Hij doelde hiermee op de aanvoer en opvol
gende wederuitvoer van producten die niet uit de Nederlandse kolonien afkomstig 
waren. Al jaren voor deze uitspraak van Duy vis was het Nederlandse aandeel in de 
Europese koffie-aanvoer duidelijk gaan dalen (figuur 7) en het wederuitvoerper
centage was reeds in 1936 gekelderd van 27% naar 15%, om voor 1940 niet meer 
boven de 19% uit te komen. Deze teruggang was voornamelijk te wijten aan de 
handelsbeperkende maatregelen die de Europese landen in de crisisjaren troffen. 

73 Berekend op basis van opgaven in: voor 1918-1920: Jaaroverzicht koloniale produc
ten 1920; voor 1921-1939: Vereeniging voor den Koffiehandel, Jaaroverzichten 1923-
1939 en idem, Maandelijkse Statistiek van den Koffiehandel 1921-1939 (losbladig, aan
wezig bij het BEA/RIBES). 
74 AVK, Notulen algemene vergadering van de Koffievereeniging van 27 oktober 1933, 
inv. nr. K-73. 
75 Ook dit wederuitvoerpercentage is geen ondubbelzinnige indicatie van de mate waar
in de Nederlandse koffiehandelaar werd ingeschakeld bij het handelsverkeer <lat fysiek via 
Nederland verliep. Daarbij wordt nog afgezien van de zogenaamde driehoekshandel, waarbij 
Nederlandse handelaren bemiddelden in transacties in koffie die nimmer een Nederlandse 
haven zag. 
76 Bij deze berekening is uitgegaan van de aanvoer en doorvoer van al le koffie, omdat 
de S.l.U.D. in de doorvoer geen onderscheid maakt tussen ruwe en gebrande koffie. 
77 De Telegraaf27 september 1937; NRC 27 september 1937. 
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De groei van de rechtstreekse scheepvaartverbindingen tussen productie- en 
consumptielanden werkte in het interbellum per saldo dus zeker niet ten ongunste 
van de Nederlandse koffiehandel. Zelfs de in- en uitvoercijfers verschaffen echter 
geen ondubbelzinnig inzicht in de betekenis van de Nederlandse zeehavenhandel
aren. Laatstgenoemden ontleenden hun positie oorspronkelijk aan de locohandel 
en die nam na de Eerste Wereldoorlog duidelijk in betekenis af. Terwijl voor de 
oorlog driekwart van de koffie loco op de markt kwam, en slechts een kwart reeds 
in het productieland ('af te laden') of tijdens de scheepsreis ('stomend ' ) verkocht 
werd, bedroeg het aandeel van de locohandel an no 1928 nog geen kwart. 78 Aange
tekend moet worden dat deze observatie afkomstig is uit een briefwisseling over 
de courtage-vergoeding aan makelaars in Robusta-koffie: zij had daarom wellicht 
voornamelijk betrekking op de handel in Indische koffie. De verder verbeterde 
communicatie zal bijgedragen hebben aan een fysiek minder aan de zeehaven
plaats gebonden handel. In 1928 was de post in tien dagen van Nederland naar 
Indie of vice versa en hadden sommige handelaren zelfs (radio )telefonisch contact 
met Java,79 een duidelijke vooruitgang ten opzichte van de vooroorlogse situatie. 

De vraag blijft in hoeverre het afnemende aandeel van de locohandel ten koste 
ging van de rol van de Nederlandse koffiehandelaren. Het ligt voor de hand om te 
kijken naar de ontwikkeling van het Nederlandse voorraadpercentage, dat na de 
oorlog daalde tot op een niveau dat in 1894 voor het Jaatst was voorgekomen 
(figuur 8). Het voorraadpercentage kan echter niet zomaar als maatstaf voor het 
belang van de vanuit de zeehavens opererende koffiehandelaren, en dan in het 
bijzonder hun loco handel, gebruikt worden. In de periode 1919-1929 was de kof
fie als gevolg van onderproductie schaars, zodat de aangevoerde koffie waarschijn
lijk relatief snel werd afgeleverd aan het achterland; in heel Europa ging het voor
raadpercentage fors naar beneden (figuur 8). Ook in de productielanden bewogen 
de voorraden als percentage van de productie zich tot 1929 duidelijk op een lager 
niveau dan voor de oorlog. Na 1931 namen zowel in Nederland als in Europa als 
geheel de voorraadpercentages weer toe, in een tijd dat Brazilie op grote schaal 
koffie-overschotten vernietigde. Voorts zou men kunnen verwachten dat de kof
fies die na invoer in Nederland relatief vaak wederom uitgevoerd werden als ' sta
pelproducten' het hoogste voorraadpercentage zouden kennen. In het interbellum 
bedroeg het wederuitvoerpercentage voor Middenamerikaanse koffie echter 48%, 
tegen slechts 25 % voor de Braziliaanse koffie, terwijl het voorraadpercentage van 
de laatstgenoemde koffie zich vanaf 1925 op een (aanzienlijk) hoger niveau be
woog dan dat van de Middenamerikaanse soorten.80 

78 AVK, brief van het bestuur van de Makelaarsvereeniging aan het bestuur van YAK 
d.d. 3 oktober 1928, inv. nr. K-161. 
79 De Y.l.N .I.P .. Een samenvatting uit 50 jaarverslagen, samengesteld door H. von Sa
her en J.R . YoGte (Amsterdam, 1968) 4. 
80 Deze voorraadpercentages zijn bepaald aan de hand van opgaven in: Vereeniging 
voor den Koffiehandel , Jaaroverzichlen 1923 1/m 1939. 
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Figuur 8. Voorraadpercentage ruwe koffie in Nederland en in de Europese hoofd
havens 1890-1939 
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Bron: 1890-1913: zie figuur 1; 1919-1939: zie figuur 7. 

Toelichting: Vanaf 1925 werd in de Nederlandse statistiek ook de opslag in de 
rederijloodsen te Amsterdam werden meegeteld. De voorraad kwam hierdoor in 
1926 circa 60.000 balen hoger uit, ofwel 24%, dan met de oude berekening het 
geval zou zijn geweest. Het voorraadpercentage vertoonde in Nederland in 1925 
een opvallende stijging, terwijl het Europese totaalpercentage nauwelijks steeg, 
zodat het blijkbaar om een eenzijdige Nederlandse aanpassing van de voorraadbe
rekening ging. Het cijfer voor 1939 is het cijfer per 1 oktober. 

Het is al met al moeilijk om het belang van betekenis van de afname van de loco
handel te bepalen. Voor sommige tijdgenoten was de omvang van de loco handel 
hoe dan ook een belangrijke graadmeter voor de betekenis van de Nederlandse 
zeehavenhandelaren. De eerder aangehaalde Crone noemde de na de oorlog in 
lndie opgetreden standaardisering van ruwe tropische producten als een oorzaak 
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van de verminderde loco handel in Nederland. 81 Een vaste en meer uniforme wijze 
van oogsten en verdere bereiding stimuleerde de handel op afladingscondities sterk 
en deed daarmee de behoefte aan een tussenhandel verminderen. Als indicatie gaf 
Crone de teloorgang van het systeem van verkoop bij inschrijving. Het aantal ba
len koffie - hoofdzakelijk Indische koffie - dat in Nederland bij inschrijving werd 
verkocht daalde vanaf 192011921, toen op ruim 330.000 balen werd ingeschreven 
(goed voor het merendeel van de aangevoerde Indische koffie), vrijwel onophou
delijk tot nog geen 8.000 in 1936/1937.82 

In de bespreking van het vorige tijdvak is echter gebleken dat het hanteren van 
een stelsel van inschrijvingen niet noodzakelijk op een sterke positie van de tus
senhandel in de zeehavens wees. Hoe dan ook zou men mogen veronderstellen dat 
degenen die in Nederland als tussenhandelaar optraden het meest gekant zouden 
zijn tegen classificatie van koffie-kwaliteiten, omdat dit de behoefte aan een be
middelende, 'keurende' schakel in de koffiehandel in theorie vermindert. In een 
buitengewone vergadering van de Koffievereeniging begin 1920 was het echter 
nota bene Crone zelf, tot 1932 de eerste voorzitter van de in 1918 opgerichte 
Vereeniging van Importeurs van Nederlands-Indische Produkten (VINIP), die zich 
namens de importeurs verzette tegen het bestuderen van de mogelijkheid voor de 
Robusta-koffie een 'fair average quality of the season' vast te stellen. 83 Hij achtte 
een dergelijke standaardbeschrijving niet mogelijk gezien de grote verschillen in 
de producten van de onderscheiden ondernemingen. In ieder geval tot 1931 bleef 
de VINIP weigeren haar medewerking aan een standaardbeschrijving te verle
nen. 84 De door Crone gesignaleerde grotere uniformiteit was dus handelstechnisch 
gezien een fenomeen waar de lndische exporteurs, want dat waren de VINIP-le
den in feite, zelf invloed op uit konden oefenen. En blijkbaar was het voor hen qua 
prijszetting aantrekkelijk de eigenaardigheid van afzonderlijke partijen koffie te 
benadrukken. In Latijns-Amerika werkten de producenten wel mee aan een grote
re standaardisatie, overigens met beperkt resultaat: anno 1935 werden alleen al 
voor Santos-koffie in de internationale handel 58 verschillende codes voor de aard 
van de koffieboon gehanteerd, terwijl de classificatie van de koffie uit Colombia 
bestond uit twaalf graden met een tamelijk ruime omschrijving. 85 

De balans opmakend kunnen we constateren dat de verbeterde communicatie 
gedurende het interbellum weliswaar de vermindering van de locohandel in de 

81 Crone, 'Ontwikkeling koloniale markten', 55-56. 
82 Vereeniging voor den Koffiehandel, Jaaroverzichten 1923-1937. 
83 AVK, notulen buitengewone algemene vergadering van de Koffievereeniging van 9 
januari 1920, inv. nr. K-73 . 
84 AVK, notulen algemene vergaderingen van de YAK van 2 augustus 1927 en 30 ja
nuari 1931 , inv. nr. K-68 . 
85 William H. Ukers, All about coffee (New York, 19352) 335 (Brazilie) ; 201, 339-340 
(Colombia). 
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Nederlandse zeehavens in de hand werkte, maar dat dit niet duidelijk ten koste 
ging van de rol van de daar gevestigde koffiehandelaren. Met betrekking tot een 
grotere productstandaardisatie is het zelfs de vraag in hoeverre deze daadwerke
lijk tot een versimpeling van het bepalen van de kwaliteit van het product leidde. 

Het was een bijzonder verschijnsel dat het omzeilen van de koffiehandel door 
andere schakels vanaf 1917 op de agenda van de verschillende betrokken vereni
gingen zette. 86 In dejaren 1917 en 1918 gingen Nederlandse branders ertoe over 
de schaars wordende koffie rechtstreeks te kopen van Santos afladers, die een dee! 
van de scheepsruimte voor zichzelf hadden weten te reserveren .87 De rol van de 
branders in de koffiehandel is in de voorafgaande perioden niet aan de orde ge
steld, omdat deze - afgaande op de gebruikte bronnen - blijkbaar van weinig be
tekenis was. In het interbellum speelden enkele grotere branders in de beraadsla
gingen van de koffiehandelaren een prominentere rol dan voorheen, maar de branche 
als geheel bleef nogal onzichtbaar. Van een sterke bedreiging van de positie van de 
handelaren door de branderijen als geheel leek geen sprake. Rechtstreekse impor
ten op grote schaal waren een typisch oorlogsverschijnsel en keerden na 1918 niet 
terug: het verspreide en over het algemeen kleinschalige karakter van het koffie
branden schiep in normale omstandigheden ruimte voor de tussenhandel, zoals de 
door Vereeniging voor de Goederenhandel in 1933 erkend werd. 88 In Nederland 
alleen al waren an no 1941 nog zo' n 500 branders actief. 89 

Ondanks hun tijdelijke aard gaven de branders-importen gedurende de oorlog 
de aanzet tot een meer stringente ordening in de Nederlandse koffiehandel. Hoe
wel de handelaren vooral het prijsopdrijvende effect van deze branders-importen 
hekelden, gaf het verschijnsel aanleiding tot de uitvoerige besprekingen in vereni-

86 Het is mogelijk dat dit onderwerp reeds v66r 1917 de aandacht heeft gekregen. Zo
wel voor de Koffievereeniging als voor de KEV Amsterdam/YAK zijn echter pas vanaf 
1917 de notulen van de ledenvergaderingen teruggevonden in het archief. Daaruit is sa
men met de tot 1912 teruggaande correspondentie van de KEV Amsterdam/YAK (AVK, 
inv. nr. K-90 en K-161) voor het navolgende uitvoerig geput. 
87 AVK, notulen algemene vergaderingen van de KEV Amsterdam van 26 november 
1917, 19 december 1917 en 1 maart 1918, inv. nr. K-68 . Het is niet duidelijk hoe de opzet 
van aanvoer van niet-koloniale koffie via de Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij 
(N.0.T.) in het voordeel van de branders kan zijn geweest. Daartoe is onder meer geraad
pleegd: Charlotte A. van Maanen, De Nederlandsche Overzee TrustmaatschapptJ acht de I en 
(Den Haag, 1935). Er is slechts een verwijzing gevonden dat de branders gemakkelijker 
N.O.T.-consenten kregen dan de handelaren: AVK, Brief van A. Heybroek aan A. Ruoff 
d.d . 28 juli 1916, inv. nr. K-90. 
88 AVK, brief van de Yereeniging voor den Goederenhandel aan de Minister van Finan
cien d.d. 21oktober1933 (Bijlage notulen vergadering Koffievereeniging van 27 oktober 
1933), inv. nr. K-73. 
89 AVK, notulen van de gecombineerde vergadering van de YAK en de Vereeniging van 
Koffiehandelaren te Rotterdam van 12 maart 1941 , inv. nr. K-68. 
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gingsverband van het meer algemene fenomeen van rechtstreekse zaken tussen 
exporteurs en hun agenten enerzijds en het Europese binnenland anderzijds. De 
Amsterdamse koffiehandelaren verweten de makelaars meermalen medewerking 
aan het verfoeide rechtstreekse importeren. Een vertegenwoordiger van de Am
sterdamse makelaars kaatste later de bal terug: juist de makelaars werden met name 
in de oorlog omzeild door de handelaren en gingen dus zelf maar in de handel.90 

Deze 'chaos' was aanleiding voor het oprichten in april 1918 van de Vereeniging 
van Makelaars en Agenten in Koffie te Amsterdam, die in tegenstelling tot een 
eerdere, zieltogende vereniging geen ballotage-regeling zou kennen . Deze make
laarsvereniging trachtte via een overeenkomst met de Koffie-exporteursvereeni
ging te Amsterdam tot het zeker stellen van de courtage te geraken, ook als de 
partij uiteindelijk niet geleverd werd (hetgeen in de oorlogsjaren nogal eens voor
kwam). Pas najarenlang voortslepende besprekingen, slaagden de makelaars er in 
per 24 november 1924 een convenant af te sluiten met de Vereeniging van Amster
damsche Koffiehandelaren (VAK), de nieuwe naam van de Koffie-exporteursver
eeniging.91 In het convenant werd niet alleen de kwestie van de courtage geregeld, 
maar beloofden de !eden van de VAK tevens hun zaken op de Amsterdamse markt 
uitsluitend door de leden van de makelaarsvereniging te laten bemiddelen. Ander
zijds zegden de makelaars toe uitsluitend koffie te verkopen aan !eden van de 
verenigingen van koffiehandelaren in Amsterdam en Rotterdam (enige uitzonde
ringen daargelaten). Er van uitgaande dat de importeurs, wier vereniging VINIP 
duidelijk invloed op de totstandkoming van het convenant had uitgeoefend, via 
makelaars werkten, was zo de directe verkoop van importeurs aan het binnenland 
(bovenal branders) op papier uitgesloten. 

Beide partijen trachtten al snel tot een verscherping van de bepalingen te ko
men . Nadat de VAK de overeenkomst vooral wegens onenigheid met de makelaars 
over de courtage-regeling eind 1928 opzegde, trad per 4 februari 1931 weer een 
nieuw convenant in werking.92 Hierin was nu expliciet vastgelegd dat de !eden van 
de VAK al hun zaken via de makelaars en agenten dienden te laten !open. Het 
nieuwe convenant liet de makelaars anderzijds niet meer toe mee te werken aan 
rechtstreekse levering van VINIP-leden aan een aantal binnenlandse branders. De 
VINIP liet echter weten het hier niet mee eens te zijn en zich dus ook niet aan deze 
inperking gebonden te voelen.93 Hieruit-en ook uit andere gebeurtenissen - blijkt 

90 Dit en het volgende is gebaseerd op: Gedachtenisrede uitgesproken bi} gelegenheid 
van het 121/z-jarig bestaan der Algemeene Vereeniging van Makelaars en Agenten in Kof
fie te Amsterdam (z.p., 1935). Deze rede werd uitgesproken door voorzitter A. Ariens 
Kappers op 25 oktober 1930. 
91 AVK, inv. nr. K-90. 
92 AVK, inv. nr. K-168. 
93 AVK, notulen buitengewone algemene vergadering van de YAK van 27 februari 1931, 
inv. nr. K-68 . 
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dat de in de VINIP verenigde importeurs de sterkste partij waren, althans in de 
handel in lndische koffie. Hoe dan ook bleef het een probleem dat het convenant 
slechts gesloten werd tussen de Amsterdamse handelaren en agenten/makelaars, 
hoewel de Rotterdamse koffiehandelaren volgens de letter van de tekst net zo goed 
beschermd werden. Waarschijnlijk hield deze indirecte regeling verband met de 
afwijkende situatie op de Rotterdamse markt, waar - althans volgens de Amster
dammers - de meeste makelaars tevens handelaren waren en een aparte make
laarsvereniging dan ook ontbrak. 

Ondanks de aangescherpte formele regeling bleef het onmogelijk de geledingen 
binnen de koffiehandel scherp van elkaar afte bakenen. De termen 'importeur' en 
'handelaar' werden in feite vanuit verenigingsverband ingevuld, waardoor de na
tionaliteit van de betrokkene de indeling in een categorie sterk bepaalde. Zo is het 
veelzeggend dat het onderscheid tussen importeur en handelaar binnen de Koffie
vereeniging in de samenstelling van de arbitrage-commissies vanaf 1918 we! werd 
doorgevoerd in de Indische koffie, maar niet in de overige koffie. Immers, onder 
de importeurs van Nederlands-lndische koffie waren veel Nederlandse onderne
mingen met activiteiten in Indie, die als zodanig in aanmerking kwamen voor het 
lidmaatschap van de vereniging. In de overige gebieden, in het bijzonder Brazilie, 
kochten de in Amsterdam gevestigde handelaren de koffie, met tussenkomst van 
makelaar en/of agent, van buitenlandse exporteurs en fungeerden zij als zodanig 
tevens als 'importeur' .94 De 'eerste' en de 'tweede' hand waren hier niet duidelijk 
gescheiden. 

Het convenant bood door haar nationale orientatie de Amsterdamse handelaren 
slechts in beperkte mate bescherming tegen rechtstreeks in het binnenland verko
pende buitenlandse exporteurs . De YAK ging, los van het convenant, vanaf 1925 
verschillende malen over tot een boycot van dergelijke firma's, al gauw in samen
werking met de Rotterdamse, Hamburgse en Bremense zusterverenigingen.95 In 
1929 werd in dit verband een Comite van Europeesche Koffie-Handelaren opge
richt, waar ook verenigingen van koffiehandelaren uit andere Europese havens (Le 
Havre, Triest, Genua en Antwerpen) zich bij aansloten.96 Het Europese comite 
hanteerde een 'zwarte lijst', met daarop volgens een exemplaar uit 1935 voorna-

94 Dit gold onder meer voor de bij de 'handelaren' ingedeelde firma Douque; dit blijkt 
uit Danny Sieckmeijer, De firma Douque 1888-1940, ongepubliceerde doctoraalscriptie 
Universiteit van Amsterdam (Amsterdam, 1993) en gesprek met koffiehandelaar N.R.M. 
Douque op 8 mei 1996 (kennis uit overlevering). 
95 AVK, notulen vergaderingen van de YAK van 17 december 1925, 10 november 1926, 
8 februari 1928 en 4 augustus 1931 , inv. nr. K-68. 
96 AVK, notulen algemene vergadering van de YAK van 9 juli 1926, inv. nr. K-68; 
Jaarverslag Voorzitter van de YAK over 1929, inv. nr. K-168. 
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melijk Latijnsamerikaanse exporteurs.97 Dit bleek een zeer effectief middel.9x Al
dus bleef de positie van de Nederlandse koffiehandelaar, ondanks een tel kens aan
wezige dreiging tot uitschakeling, in het interbellum redelijk intact. 

6. Gedeeltelijke uitschakeling na de Tweede Wereldoorlog 

De behandeling van de onderzoeksvraag is voor deze periode deels gebaseerd op 
andere bronnen dan voor de voorafgaande tijdvakken. Met betrekking tot de na
oorlogse periode ontbreken gemakkelijk toegankelijke cijferreeksen omtrent het 
aandeel van Nederland in de Europese koffie-aanvoer en omtrent de Nederlandse 
en Europese voorraadcijfers, terwijl de Nederlandse in- , uit- en doorvoercijfers 
van het CBS van na de oorlog minder bruikbaar zijn dan die voor de periode 1917-
1939. Tevens zijn de archieven van de verschillende verenigingen van koffiehan
delaren voor de naoorlogse periode in vergelijking met het interbellum aanmerke
lijk minder rijk aan relevante gegevens. Dit dee! steunt daarom relatief sterk op 
secundaire literatuur, alsmede op een aantal interviews, waardoor de behandeling 
van de problematiek een wat globaler karakter heeft gekregen. 

Het ontbreken van de genoemde cijferreeksen doet zich overigens in sommige 
opzichten niet zo als een gemis voelen. De koffiehandel heeft na de Tweede We
reldoorlog een veel sterker internationaler, minder aan de aanvoer- en opslagplaats 
van de koffie gebonden karakter gekregen. De duidelijkste exponenten van deze 
internationalisering zijn de transacties op de termijnmarkten van New York en 
London in hun modernste vorm via een 'beeldschermhandel'. De termijnmarkten 
in Amsterdam en Rotterdam werden door gebrek aan handelsvolume in respectie
velijk 1971 en 1960 voor het laatst gesloten. De lokale aanvoer- en voorraadgege
vens hebben ook aan betekenis verloren door de tussen 1963 en 1989 operationele 
International Coffee Agreements (ICA's) van de voornaamste consumptie- en pro
ductielanden, die zowel de productie als de prijzen trachtten te reguleren. 

De geluiden over uitschakeling van geledingen in de koffiehandel zijn na de 
Tweede Wereldoorlog niet bepaald verstomd. In vergelijking met de eerdere pe
rioden lijkt er meer grond te zijn om van een (gedeeltelijke) uitschakeling van de 
handel te spreken . Verantwoordelijk voor deze uitschakeling zijn niet zozeer de 
hiervoor telkens besproken tendensen op het gebied van transport, communicatie 
en productstandaardisatie, maar factoren die tot dusver niet of nauwelijks aan de 
orde zijn geweest. Het betreft hier een schaalvergroting in de handel in combinatie 
met een concentratie onder de branderijen en - in wisselende mate - de exportpo
litiek van de productielanden. 

97 AVK, Jaarverslag 1935 van het Comite, inv. nr. K-160. 
98 AVK, Jaarverslag voorzitter van de YAK over 1938 (opgenomen in notulenboek le
denvergaderingen), inv. nr. K-68. 
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Voordat deze achterliggende oorzaken worden behandeld, komen eerst de aard 

van de uitschakeling en de mate waarin deze optrad aan de orde. Afgaande op de 

beschikbare kwantitatieve gegevens omtrent de omvang van de via de Nederland
se zeehavens Jopende koffiestromen is de naoorlogse ontwikkeling voor de Ne
derlandse handel zeker niet ongunstig geweest. Het verlies van Indie deed zich 
voor de Nederlandse koffiehandel weinig voelen. Toen het Nederlandse bedrijfs
leven in 1957 uit lndonesie werd verbannen, was de betekenis van lndische koffie 

voor de Nederlandse handel nog maar betrekkelijk gering (Angola daarentegen 

had zich in korte tijd tot een van de belangrijkste aanvoergebieden ontwikkeld). 
De aanvoer van koffie in Nederland kwam in 1960 ongeveer op het peil van de 
jaren twintig te liggen en steeg daarna bijna onophoudelijk tot meer dan het drie
voudige in 1987, waarna het cijfer zich - ondanks sterke dalingen in sommige 
jaren - ver boven het vooroorlogse niveau bleef bewegen. Wei bestond deze aan

voer voor een groter deel uit doorvoer: 59% tussen 1950 en 1995, tegen 54% in 

het interbellum. Tevens bleefhet wederuitvoerpercentage duidelijk onder het voor
oorlogse niveau: 21 % over de jaren 1950 tot en met 1995 in vergelijking met 42% 
in de periode 1919-1929 (en 25% voor het interbellum als geheel). De daling van 
dit percentage zou een aanwijzing kunnen zijn dat de buitenlandse afzet voor de 
Nederlandse handel relatief in betekenis is afgenomen, althans met betrekking tot 

koffie die daadwerkelijk via Nederland Europa binnenkomt.99 

99 De cijfers zijn berekend met behulp van de S.l.U.D. 1919-1939 en CBS, Statistiek 
van de in-, uit- en doorvoer 1950-1952, Statistiek van de grensoverschrijdende goederen
stromen naar verkeerswijzen 1953-1964, Statistiek van het internationale goederenver
voer 1965-1981 (met vanaf 1977 als ondertitel: Jn-, uit- en doorvoer per verkeerstak), 
Statistiek van de aan-, af- en doorvoer 1982-1987 en 1990-1995 (tussen 1982 en 1987 als 
ondertitel: Goederenvervoer van en naar Nederland) (Den Haag, 1951-1996) (voor de 
jaren 1988 en 1989 heeft het CBS in de laatstgenoemde statistiek geen gedetailleerde 
goederensoorten-gegevens opgenomen). Alie cijfers betreffen bruto gewichten. Bij het 
berekenen van de aanvoer en het percentage doorvoer is de (in de meeste jaren relatief 
weinig belangrijke) doorvoer zonder overlading buiten beschouwing gelaten , omdat dit 
type doorvoer vanaf 1969 niet meer in de statistiek is opgenomen. Alie cijfers zijn tevens 
inclusief gebrande koffie, omdat de gebruikte naoorlogse statistiek geen onderscheid maakt 
tussen ruwe en ongebrande koffie. CBS, Maandstatistiek van de buitenlandse handel per 
goederensoort 1950-1988 (Den Haag, 1950-1988) biedt deze indeling voor de in- en uit
voer we!, maar is onder meer door het naast elkaar hanteren van netto (invoer en uitvoer in 
en uit het vrije verkeer) en bruto gewichten (op- en uitslag uit entrepot) en door de ondui
delijkheid rond de uitvoercijfers niet geschikt gebleken voor statistische bewerking. Uit 
deze laatste statistiek valt wel op te maken dat het aandeel van gebrande koffie in de invoer 
van koffie na de oorlog vrij gering is gebleven, maar dat de uitvoer voor een belangrijk 
dee! uit gebrande koffie is gaan bestaan. In vergelijking met het interbellum, toen de in- en 
uitvoer en zeer waarschijnlijk ook de doorvoer vrijwel geheel uit ruwe koffie bestonden, is 
het wederuitvoerpercentage in de ruwe koffie dus nog sterker gedaald dan al uit de in de 
tekst gegeven gemiddeldes blijkt. 
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Het zijn vooral kwalitatieve gegevens die wijzen op uitschakeling van de Neder
landse koffiehandelaren in de naoorlogse periode. Diverse recente publikaties 
maken expliciet gewag van een sterk verminderde rol van de handel in transacties 

in ruwe koffie, zowel in het algemeen als voor Duitsland en Nederland in het bij
zonder.100 Een dergelijke uitschakeling kan verschillende vormen aannemen. Het 

duidelijkste geval treedt op wanneer branderijen de ruwe koffie zonder tussen
komst van een handelaar rechtstreeks in het productieland aankopen. Dit recht
streeks importeren door branderijen komt tegenwoordig op grote schaal voor. Maar 
ook het feit dat de handelaar heden ten dage de koffie meestal slechts aankoopt 
wanneer de brander daartoe opdracht geeft, wordt veelal als uiting van een proces 

van 'uitschakeling' opgevat. De handelaar is dan een passieve tussenschakel, die 
in feite functioneert als een agent/makelaar; de marges in de koffiehandel zijn zeer 
gering geworden. Een dergelijke passieve rol van de hedendaagse koffiehandelaar 
doet overigens op het oog sterk denken aan die van de negentiende-eeuwse com
missionair, die de koffie aankocht in opdracht van afnemers in het achterland. 
Deze commissionairs werden toentertijd beschouwd als een echte 'tweede hand' , 

zodat enige relativering bij het gebruik van het begrip 'uitschakeling' voor passief 

opererende handelaren op zijn plaats is. Er zijn hoe dan ook nuance-verschillen in 
de wijze waarop de 'uitschakeling' in de literatuur beschreven wordt: Moring spreekt 
in het geval van Duitsland van een proces van vervaging van functies, inclusief die 
van importeur en brander, <lat is opgetreden vanaf het einde van de jaren zestig. 101 

Tegenover de betrekkelijk grote consensus in de literatuur staan de wisselende 

ervaringen en opinies van vijf ge"interviewde Nederlandse personen, die na de oor

log in Nederland actief zijn geweest in de koffiehandel. Slechts een van hen ont-

I 00 International Trade Centre Unctad/Gatt, Coffee: an exporter's guide (Geneve, 1992) 
88; Gordon Wrigley, Coffee (Harlow, 1988) 556-557; El mar Meister, 'Profit-Bohnen ': der 
Weltmarkt des Kaffees am Beispiel der BRD und ihrer wichtigsten Lieferliinder Brasilien, 
Kolumbien, El Salvador (Mettingen, 1986) 134-135; Maria Moring, 'Bemerkungen zum 
Kaffeehandel ', Zeitschrift fur Unternehmensgeschichte 37 (I 992) nr.3 , I 82-188, aldaar 
182-183; Ursula Becker, Entwicklung und Organisation des hanseatischen Kaffeehandels 
im 19. und 20. Jahrhundert , Inaugural-Dissertation zur Erlangung eines Doktorsgrades 
der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultat der Westfalischen Wilhelms-Universittit Miin
ster (z.p., 1995) 423 , 438; F. Gunnink, 'Strijd om koffiemarkt maakt slachtoffers', in: Het 
Financieele Dagblad 8 oktober 1996, I 7; Pim Reinders en Thera Wijsenbeek , Koffie in 
Nederland (Zutphen, 1994) 126. 
I 0 I Naast Becker is Moring de enige van de aangehaalde auteurs die een nader omschre
ven datering van het uitschakelingsproces geeft. Becker is het meest exact: zij ziet 1953 als 
breukvlak, omdat de Duitse minister van Economische Zaken toen het monopolie ophief 
dat de !eden van de Hamburgse en Bremense koffiehandelsverenigingen op de directe 
overzeese aanvoer van koffie hadden. Branders en binnenlandse koffiehandelaren begon
nen snel daarop zelf met rechtstreekse importen. 
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waart uitdrukkelijk een min ofmeer unilineaire trend tot uitschakeling, waaronder 

hij ook het passief worden van de rol van de handel verstaat. 102 

Het is moeilijk de mate van (vermeende) uitschakeling te kwantificeren. Harde 
cijfers omtrent de mate waarin de handel in ieder geval formeel een rol speelt in de 
koffietransacties ontbreken goeddeels, zeker voor Europa. 103 Rond 1990 ging bijna 
50% van de import van ICA-koffie door de handen van zeven multinationale han
delshuizen.104 Gezien de nog flink gestegen koffie-aanvoer na de oorlog, lijkt er 

dan nog behoorlijk wat werk voor de koffiehandelaren te zijn overgebleven, maar 
in hoeverre zij voor eigen risico en rekening (zijn blijven) kopen lijkt bijna onmo
gelijk te bepalen. Bekend is wel dat Marvelo (de brander van Albert Heijn) in 
1967 begon met het rechtstreeks inkopen in productielanden en het aandeel naar 
eigen zeggen opvoerde tot de helft van de totale inkoop in 1990,I05 terwijl ook 

Douwe Egberts een flink dee! rechtstreeks aankoopt. 

Een andere manier om een indruk te krijgen van de mate van uitschakeling is te 

kijken naar de ontwikkeling van het aantal koffiehandelaren. In Nederland is dit 

aantal sterk verminderd. Het Jedental van de Vereeniging van Amsterdamsche 
Koffiehandelaren daalde van 40 in 1951naar14 in 1969. 106 Er zijn in Nederland 

102 Gesprekken met C. Eygendaal (van I 957 tot I 969 werkzaam in de koffiehandel en 
van 1969 tot I 992 in de branderijsector ) op 6 juni 1995 en 19 maart 1996. De andere 
gesprekspartners waren: H.C.C. Castendijk (van 195 I tot I 992 handelaar in onder meer 
koffie) op 29 juni 1995; N.R.M. Douque (van 1971 tot heden koffiehandelaar) op 2 mei 
1996; H.F. van Leersum (tussen 1946 en circa 1980 werkzaam in de productenhandel; 
tussen 1973 en 1988 (beroeps)secretaris van de (Koninklijke) Nederlandse Vereniging 
voor de Koffiehandel) op 22 juni 1995 en C.H .H. Kasten (van 1956 tot heden agent in de 
koffiehandel) op 3 juli 1995 en 2 mei 1996. Aan deze interviews is veel van het navolgen
de ontleend. 
103 In de Yerenigde Staten verliep in 1977 driekwart (Richard L. Lucier, The internatio
nal political economy of coffee: from Juan Valdez to Yank's Diner (New York, 1988) I 3) 
en in 1990 zelfs 90% (Unctad/Gatt, Coffee, 19) van de koffie-importen via handelaren/ 
agenten. In vergelijking met de situatie rond de eeuwwisseling, toen in de belangrijkste 
aanvoerhaven New York alleen al de vier grootste branders 56% van de koffie rechtstreeks 
importeerden (Greenhill, English export houses , 58), zou er dus juist sprake zijn van een 
sterk toenemende inschakeling van de handel. Een eensluidende verklaring voor dit op
merkelijk verschil tussen Europa en de Yerenigde Staten is uit de literatuur en de gesprek
ken niet naar voren gekomen. 
104 Unctad/Gatt, Coffee, 93. 
105 Joost Ramaer, 'Handelaren in koffie' , Quote 5 (extra oktober 1990) 57-62, aldaar 58 
en 61. 
106 AVK. Presentielijsten van de jaarlijkse algemene ledenvergaderingen van de YAK 13 
november 195 I tot en met 22 december 1969 (tevens ledenlijsten) , inv. nr. K-64. Een 
poging om via de verschillende Bedrijfstellingen van het CBS de ontwikkeling van het 
aantal koffiehandelaren in Nederland te achterhalen is mislukt, wegens de telkens wisse
lende indeling van de verschillende productencategorieen en functies. 
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heden ten dage nog slechts enkele bekende koffiehandelaren en makelaars/agen
ten overgebleven . Hierbij dient te worden aangetekend dat handels- en makelaars
firma's te lijden hebben gehad onder een fenomeen dat familiebedrijven na de 
oorlog sterker dan voorheen trof, namelijk het opheffen van de onderneming als 
gevolg van het ontbreken van een geschikte en/of ge"interesseerde opvolger. Het 
aantal overgebleven ondernemingen zegt uiteraard niet meteen iets over de bete
kenis van de Nederlandse koffiehandel. Mondiaal gezien is de koffiehandel zoals 
hierboven aangegeven sterk geconcentreerd geraakt, maar onder de grootste ze
ven handelshuizen uit 1990 bevonden zich geen Nederlandse ondernemingen. 

Er zijn dus verschillende aanwijzingen dat de handel als tussenschakel in inter
nationale koffietransacties in ieder geval ten dele is uitgeschakeld. De vraag dringt 
zich dan op waar deze uitschakeling aan te wijten is . De verschillende mogelijke 
verklaringen zullen nu besproken worden. Wijzigingen in het transportpatroon en 
het berichtenverkeer, potentieel uitschakelingsbevorderende factoren die in het 
voorgaande soms vrij uitvoerig behandeld zijn, kunnen hier bij gebrek aan speci
fieke informatie omtrent hun betekenis voor de positie van de handel slechts aan
gestipt worden. De verdere verbetering van de communicatie in de vorm van tele
foon-, telex- en faxverkeer, elektronisch berichtenverkeer en vliegverkeer heeft de 
mogelijkheden tot rechtstreeks contact tussen producent/exporteur en afnemer/ 
verbruiker na de oorlog aanzienlijk vergroot. Als een van de oorzaken van de 
uitschakeling van de handel in ruwe tropische producten is in een eerder onder
zoek verder de toenemende regelmaat in de aanvoer door een hogere frequentie 
van lijndiensten in de zeescheepvaart naar voren gekomen. w7 Het aantal op Rot
terdam varende intercontinentale lijndiensten steeg bijvoorbeeld van 71 in 1950 
naar 309 in 1980, meer dan het drievoudige van het aantal in l 925. 10x Een zelfstan
dig functioneel effect van deze frequentieverhoging op de positie van de koffie
handelaren is waarschijnlijk echter beperkt gebleven, omdat de (termijn)handel 
door de verbeterde communicatie na de oorlog minder afhankelijk is geworden 
van het daadwerkelijke aanvoerpatroon. 

Voorts is na de Tweede Wereldoorlog wederom gesproken van een verbetering 
en toenemende standaardisatie van de koffiekwaliteiten. Reeds in 1948 en dejaren 
daarna geschiedde door verbeterde bereiding van de producten in Nederlands
Indie/Indonesie, waaronder koffie, de verkoop in de regel rechtstreeks aan de ver
werkende industrie. 109 De ge"lnterviewde personen bespeuren na de oorlog echter 

107 H. van Oriel, De onlwikkeling van de vemen in Nederland 1600-1967, Management 
Report Series nr. 194, Erasmus Universiteit Rotterdam, Faculteit Bedrijfskunde (Rotter
dam, 1994) 71-72. 
108 Berekend door G.A. W. van der Zaal op basis van opgaven in: Kamer van Koophandel 
Rotterdam, Jaarverslagen 1925, 1950 en 1980, Bijlagen. 
I 09 Kamer van Koophandel te Amsterdam, Jaarverslag 1948, 201; Jaarverslag 1949, 
448; Jaarverslag 1952 , 435. 
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niet zozeer een verbetering van de koffie-kwaliteiten, als wel een 'vervlakking' 
over de hele linie. Zonder duidelijk een oorzaak-gevolg relatie aan te kunnen ge
ven, staat voor hen vast dat de producenten van ruwe en gebrande koffie een gro
tere eenvormigheid in de kwaliteit zijn gaan aanbieden, terwijl de consument min
der gevoelig voor smaakverschillen is geworden. Hoewel een dergelijke 
'Vereinheitlichung' functioneel geredeneerd ten koste zou moeten gaan van de 
tussenhandel, wordt dit door de ge"interviewde personen niet als zodanig ervaren. 
Niettemin blijkt dat Nederlandse handelaren en agenten heden ten dage relatief 
weinig bemiddelen in grote transacties van standaard Braziliaanse en Colombi
aanse koffie en relatief veel handelen in kleine hoeveelheden meer bijzondere soor
ten uit Midden-Amerika. 1

H
1 

Duidelijker dan veranderingen in transport en communicatie en de vervlakking 
van de koffiekwaliteiten hebben schaalvergroting in de handel en concentratie onder 
de branderijen de positie van de handelaren onder druk gezet. Was in de jaren 
dertig een partij van 250 balen een goed contract, anno 1988 was dit wel het abso
lute minimum. 111 Een dergelijke schaalvergroting, die overigens in verband stond 
met de vervlakking van de koffiekwaliteiten, betekende voor de handel een groter 
risico gezien de benodigde voorfinanciering en de hoogte van het mogelijke voor
raadverlies. Verscheidene Nederlandse koffiehandelaren moesten de aldus geste
gen risico's met liquidatie bekopen. 112 

Faillisementen als gevolg van de met schaalvergroting gepaard gaande grotere 
risico's kunnen niet als een functionele uitschakeling van de tussenhandel worden 
beschouwd. Een functionele redenering is we! relevant als de schaalvergroting in 
verband wordt gebracht met de sterke naoorlogse concentratie onder de branderij
en. In Nederland daalde het aantal vestigingen van koffiebranders en theepakkers 
van 129 in 1950 naar 109 in 1963 en 46 in 1978, terwijl het aantal werknemers in 
het laatstgenoemde jaar aanzienlijk hoger was dan in 1950 (2122 tegen 1638). 113 

Van de honderden Nederlandse branderijen van voor de oorlog, waren er in 1990 
nog slechts twintig over. 114 Het marktaandeel van de vier grootste koffiebranders 
in de voorziening van de acht landen met de grootste koffieconsumptie in de we
reld (waaronder Nederland) steeg tussen 1960 en 1978 van 40% naar 59%, in 
Nederland alleen zelfs van 66% naar 86%. 115 Rond 1990 hadden de vier grootste 

110 Ramaer, 'Handelaren', 62 (interview met Frans Douque); interview met Douque; in
terviews met Kasten. 
111 Wrigley, Coffee, 557. 
112 Interview met Castendijk. 
113 CBS, Tweede algemene bedrijfstelling 16 oktober 1950 deel 3 (Zeist, 1958) 35; Der
de algemene bedrijfstelling 15 oktober 1963 dee! 2 (Den Haag, 1969) 98-99; Vierde alge
mene bedrijfstelling 1978 dee! 2A (Den Haag, 1985) 116. 
114 Ramaer, 'Handelaren', 58. 
115 Lucier, international political economy, 56; M.Th.A. Pieterse, H.J . Silvis, The world 
coffee market and the international coffee agreement (Wageningen, 1988) 28. 
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branders in de voornaamste consumptie-landen een marktaandeel van meer dan 
60%, in de Nederlandse markt waren de drie grootste branders anno 1989 goed 
voor 90%. 116 De concentratie onder de branderijen heeft verschillende nadelige 
gevolgen voor de handelaren gehad. Vermindering van het aantal branderijen is 
altijd ongunstig voor een koffiehandelaar, simpelweg omdat zijn afzetmogelijkhe
den afnemen. Maar vooral manifesteert zich hier in concreto een verminderende 
behoefte aan de tussenhandel als overbrugger in verschillen in hoeveelheid door 
toename van de schaal van de handelstransacties. Het wordt voor branderijen im
mers uit kostenoogpunt aantrekkelijker de koffie rechtstreeks in de productielan
den aan te kopen naarmate de omvang van hun grondstofinkopen toeneemt, terwijl 
een grote onderneming tevens meer mogelijkheden heeft een eigen inkooporgani
satie in het productiegebied op te zetten. Een toenemende omvang van de handels
transacties wordt het sterkst in de hand gewerkt als er ook aan de verkoopzijde een 
schaalvergroting optreedt. Het op grote schaal rechtstreeks importeren is waar
schijnlijk pas na 1960, toen de concentratie onder de branderijen al behoorlijk ver 
was voortgeschreden, begonnen. Het initiatief voor rechtstreekse transacties kwam 
vaak uit productielanden. Vooral de Braziliaanse en Colombiaanse semi-overheids
exportlichamen begonnen vanaf 1967 rechtstreeks met de grote branders 'special 
deals' te sluiten, waarbij de branders quantum-kortingen kregen. 

Wijzigingen in deze exportpolitiek van de productielanden, en de soms sterke 
wisselingen in de (verwachte) verhouding tussen vraag en aanbod, zorgen ervoor 
dat er voor de eigen rekening en risico opererende handel bij tijd en wijle nog 
ruime mogelijkheden zijn. Het is om deze reden dat de ( vermeende) uitschakeling 
niet vol gens een bepaald lineair patroon verloopt. Aankoop van ruwe koffie via de 
handel biedt branderijen daarnaast meer algemeen een belangrijk risicoverminde
rend voordeel. Wanneer een partij niet voldoet aan de afgesproken hoeveelheden 
en kwaliteiten is het mogelijk de handelaar hierop aan te spreken: rechtstreeks 
verhaal op de producent/exporteur is aanzienlijk moeilijker. Vandaar dat brande
rijen in politiek instabiele en voor hen onbekende gebieden bij voorkeur een han
delaar inschakelen. Van aan- en verkoop met tussentijdse opslag voor eigen reke
ning en risico in afwachting van een koper is dan echter geen sprake. Dat de 
handelaar de koffie - ook uit kostenoverwegingen - bij voorkeur niet meer in de 
importlanden opslaat, betekent ook dat hij zich niet of nauwelijks meer met de 
bewerking van het product bezig houdt. Dit dan weer met uitzondering van meer 
specifieke, minder massaal geproduceerde en verhandelde koffie. 11 7 

Vooral de schaalvergroting en de concentratie onder de branderijen en - in wis
selende mate - de exportpolitiek van de productielanden hebben dus tot uitschake
ling van de handel geleid. Het is de Nederlandse koffiehandelaren na de oorlog 
niet gelukt de uitschakelingstendensen met beschermingsmaatregelen te neutrali-

116 ITC Unctad/Gatt, Coffee, 92-93; 103. 
117 Interview met Douque, interviews met Kasten . 
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seren. Uit ontwikkelingen binnen hun organisaties valt af te Jeiden dat ze in en na 
de oorlog tot de conclusie kwamen dat oude onderscheiden binnen de handel niet 
)anger relevant waren. Zo ging de Rotterdamse Vereeniging voor den Goederen
handel in de oorlog op in de Amsterdamse Vereeniging voor den Koffiehandel, 
met handhaving overigens van afdelingen Amsterdam en Rotterdam. Voorts werd 
er in de naoorlogse ledenlijsten niet !anger onderscheid gemaakt tussen impor
teurs en handelaren. De Koffievereeniging heeft zich in haar jaaroverzichten van
af 1958 we! verscheidene malen krachtig uitgesproken tegen de inbreuk op de 
'historische gegroeide' verhoudingen in de koffiehandel door het vestigen van 
verkoopdepots in Europa door Braziliaanse en Colombiaanse exportlichamen en 
door hun rechtstreekse leveringen aan branders. Hoe belangrijk en effectief 'boy
cotacties' door de gezamenlijke Europese handelaren in die tijd nog waren is ech
ter onbekend. Het convenant tussen de Amsterdamse handelaren en makelaars/ 
agenten verloor aan betekenis door de internationalisering van de koffiehandel. 
Desalniettemin hield men zich tot in de jaren zestig in grote lijnen aan het conve
nant.11 8 Vooral de agenten/makelaars waren hier aan gehecht. Toen de voorzitter 
van de Amsterdamse makelaarsvereniging in 1958 in een brief meldde dat ver
schillende niet aangesloten makelaars hun diensten aan de leden van de VAK aan
boden, reageerde de secretaris van de Jaatstgenoemde vereniging nogal Jaconiek: 
hij had dit schrijven onder de aandacht van de !eden gebracht. 119 Een samenvoe
ging van alle Nederlandse koffiehandelsorganisaties stuitte in 1966 op de weige
ring van de Amsterdamse makelaarsvereniging,120 die waarschijnlijk bang was voor 
het verdwijnen van het convenant. 121 

In Iatere jaren zijn de Nederlandse handelaren en makelaars/agenten, wier orga
nisaties in 1971 alsnog opgingen in de Nederlandse Vereniging voor de Koffie
handel , erg dicht tegen de branders aangekropen. De inmiddels met het predikaat 
'Koninklijke' getooide vereniging zit nu met de Vereniging van Nederlandse Kof
fiebranders en Theepakkers in hetzelfde pand met een gemeenschappelijke secre
tariaat. Dit samengaan van handel en industrie is ook op Europees niveau zicht
baar. Het heeft te maken met de ontwikkeling van de EEG en vooral ook met de 
internationale koffie-overeenkomsten, omdat de EEG-landen in de beraadslagin
gen in de regel als een blok wilden optreden. 122 

118 Interview met Kasten op 3 juli 1995. 
119 AVK, brief van de Makelaarsvereniging aan de YAK d.d. 18 oktober 1958; Brief van 
de YAK aan de Makelaarsvereniging d.d. 22 oktober 1958, inv. nr. K-160. 
120 AVK, circulaire van de YAK van 18 oktober 1966, inv. nr. K-64. 
121 Interview met Kasten op 3juli 1995. UitAVK, Circulaire van de YAK van 7 decem
ber 1965, inv. nr. K-64 valt echter af te leiden dat het convenant reeds per 1 januari 1966 
beeindigd werd. 
122 J.W. van der Schans , 'European Federation of Associations of Coffee Roasters', in: 
H. van Ruller e.a., Management van Internationale Organisaties (Alphen aan den Rijn, 
1990) 98-110. 
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7. Conclusie 

Een functionele redenering blijkt slechts in beperkte mate de ontwikkeling van de 
positie van de Nederlandse koffiehandel in de negentiende en twintigste eeuw te 
kunnen verklaren. Regulering van de handel was in veel opzichten minstens net zo 
belangrijk. De positie van de Nederlandse koffiehandelaren werd tot diep in de 
negentiende eeuw vooral bepaald door de verkooppolitiek van de Nederlandsche 
Handel-Maatschappij en veel minder door een modernisering van vervoer en com
municatie, zoals de opkomst van de spoorwegen, die de economische functie van 
de tussenhandel in de zeehavens zou kunnen aantasten. In de literatuur zijn vanaf 
1870 telkens drie tendensen genoemd, die de behoefte aan een tussenhandel in 
koffie fundamenteel zouden doen verminderen: een snellere en meer regelmatige 
aan- en afvoer, verbetering van het berichtenverkeer en grotere standaardisatie 
van het product. Een uitschakelend effect van de standaardisering van de koffie
kwaliteiten volgens een functionele redenering is voor de verschillende perioden 
echter moeilijk aanwijsbaar. Hetzelfde geldt voor de toegenomen snelheid en re
gelmaat in aan- en afvoer door vooral de opkomst van de stoomvaart, zij het dat 
het al of niet bezitten van rechtstreekse scheepvaartverbindingen zeker tot de Tweede 
Wereldoorlog wel in sterke mate de internationale concurrentiepositie van de Ne
derlandse koffiehandelaren bepaalde. 

De aanhoudende verbetering van het berichtenverkeer lijkt de positie van de 
tussenhandel in koffie het meest direct bedreigd te hebben. Tussen het einde van 
de negentiende eeuw en de Tweede Wereldoorlog zijn de Nederlandse koffiehan
delaren echter goed in staat gebleken de uitschakelingsdreiging te neutraliseren 
via regulering van de handel. Eerst vrij beperkt via een opdeling van handelaren in 
geledingen en de regeling van de toegang tot de termijnmarkt, in het interbellum 
veel sterker door een nationaal werkend convenant tussen handelaren en make
laars en boycotacties in Europees verband tegen rechtstreeks met het achterland 
zaken doende verkopers. 

Na de Tweede Wereldoorlog verloor deze ordening echter aan kracht. Er is zo
wel in Nederland als daarbuiten een gedeeltelijke uitschakeling van de koffiehan
del opgetreden. In combinatie met de specifieke exportpolitiek van de productie
landen, is de schaalvergroting en concentratie aan de zijde van de afnemers daarvoor 
in hoofdzaak verantwoordelijk. Uiteindelijk is het dus een vrij algemene economi
sche ontwikkeling, een schaalvergroting in de handelstransacties, die de doorslag 
heeft gegeven in de - gedeeltelijke - uitschakeling van de tussenhandel in koffie. 
Anders gezegd: vooral het verlies van de functie in het overbruggen van verschil
len in hoeveelheden is de tussenhandel opgebroken. 

De vraag of deze constatering een bredere reikwijdte heeft dan alleen de koffie
handel zou beantwoord kunnen worden door een onderzoek naar de handel in 
andere ruwe tropische artikelen. Vooral de tabakshandel lijkt een interessant ver
gelijkingsgeval. Tabak is in ieder geval !anger dan koffie blijven gelden als een 
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typisch seizoensproduct met een onregelmatig aanvoer, dat sterk van kwaliteit ver
schilt naar oogstjaar en naar herkomst (zelfs de producten van een plantage wer
den in het interbellum soms nog onderverdeeld in tientallen ondermerken). Deze 
kenmerken van de ruwe tabak worden in de regel als oorzaak aangemerkt voor het 
feit dat voor dit product tot in de twintigste eeuw een 'stapelmarkt' is blijven be
staan. De concentratie in de tabaksverwerkende industrie zou in het interbellum 
slechts in geringe mate inbreuk hebben gemaakt op de positie van de tussenhandel 
in het systeem van verkoop bij inschrijving. 123 Na de Tweede Wereldoorlog echter 
heeft de concentratie onder de afnemers zich sterk doorgezet, een trend die weer
spiegeld werd in een internationalisering en concentratie binnen de handel. 124 De 
gelijkenis met de naoorlogse ontwikkeling van de koffiehandel lijkt daarmee op 
het eerste gezicht groot, maar toch zijn er belangrijke verschillen aanwijsbaar. Zo 
is de binding met de kolonien voor de Nederlandse tabakshandel !anger van bete
kenis gebleven dan voor de koffie. Tot de uitsluiting van Nederland uit Indonesie 
in 1957 was Amsterdam het Europese centrum voor de handel in Indonesische 
(sigaren)tabak, die nog steeds bij inschrijving werd verkocht. Deze tabaksmarkt 
verdween daarna naar Bremen . Uit dit voorbeeld blijkt dat de handel in een zo 
verfijnd in kwaliteiten onder te verdelen product als tabak veel meer plaatsgebon
den kon blijven dan de koffiehandel. 

123 Economische afdeeling van Preijer en De Haan (W.J. van de Woestijne), Onderzoek 
naar de beteekenis en de vooruitzichten van den Nederlandschen handel in ruwe tabak 
(Amsterdam, 1947). Deze publikatie geeft overigens een veel genuanceerder beeld van de 
mogelijke effecten van concentratie aan de afnemerszijde op de positie van de tussenhan
del dan hier weergegeven kan worden. 
124 A.F. Mantel met medewerking van P. de Wolf, De Nederlandse tabaksverwerkende 
industrie in internationaal verband, lnteruniversitaire Interfaculteit Bedrijfskunde Delft, 
paper nr. 49 (Delft, 1982). 
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'De Leening van 1878': een doorbraak in de finan
ciering van de rijksbegroting 

G.F. LORTZER 

1. Inleiding 

De enige lening, die met toenaam en jaartal in de vaderlandse geschiedenis be
kendheid geniet, is de 'gedwongen lening' waarmee F.A. van Hall in 1844 de in 
het ongerede geraakte overheidsfinancien weer enigszins op orde wist te krijgen. 
Er is echter alle reden om ook 'De Leening van 1878' een bijzondere plaats in de 
geschiedenis te geven. Zoals de ondertitel van dit artikel aangeeft, kan deze lening 
worden beschouwd als een doorbraak in de financiering van de rijksbegroting. 1 Na 
1844 had het batig saldo uit lndie gedurende vele jaren bijna alle wensen vervuld. 
In de jaren zeventig kwam daaraan een einde. In 1878 moest weer worden ge
leend; voor het eerst sinds vierendertig jaar, zodat (zoals minister J.G. Gleichman 
aan koning Willem III schreef): ' ... de praktijk van dat onderwerp geacht kon wor
den verloren te zijn gegaan' .2 

Geheel afwijkend van de toen bekende vorm van staatsschuld- 'eeuwigdurende' 
inschrijving-op-naam in de Grootboeken der Nationale Schuld - koos Gleichman 
voor een lening met gemakkelijk verhandelbare stukken aan toonder, met rentecou
pons en met een vast aflossingsschema. Het werd daarmee de eerste 'moderne' 

Ik dank Mevrouw Dr. B.M.A. de Vries en Dr. M.P Bossenbroek voor hun opmerkin
gen. 
2 J.G. Gleichman (1852-1913). Na zijn studie in Utrecht werd hij in 1860 'kabinets
secretaris' bij Van Hall op het ministerie van Financien. In 1867 agent van De Nederland
sche Bank (DNB) te Den Haag. In 1871 benoemd tot secretaris van DNB. Van 1877-1879 
minister van Financien in het kabinet-Kappeyne van de Copello. Van 1880-1901 lid van 
de Tweede Kamer, waarvan de laatste tien jaar als voorzitter. Yan 1901-1905 lid van de 
Eerste Kamer. Sinds 1898 minister van Staat. 
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obligatielening.3 De opbrengst was ook niet alleen bestemd voor dekking van acu
te begrotingstekorten maar nadrukkelijk tevens voor de financiering van toekomstige 
werken van openbaar nut. Ondanks al deze nieuwe elementen is 'De Leening van 
1878' een grote onbekende gebleven.4 Ten onrechte. In dit artikel zal daarom na
der worden ingegaan op de bijzonderheden en de betekenis van 'De Leening van 
1878'. Het verhaal begint echter al in 1860/1861 en eindigt pas in 1886; twee 
tijdstippen die niet toevallig zijn gekozen. 

2. 1860-1877 Wat voorafging ... 

1860 Staat gaat spoorwegaanleg financieren 
Dezelfde Van Hall van de gedwongen lening van 1844 zou in 1860 een andere 
doorbraak met verstrekkende gevolgen tot stand brengen: de beslissing om de aan
leg van spoorwegen niet meer uitsluitend te laten afhangen van particuliere 
concessionarissen. De overheid ging de verbetering van de infrastructuur zelf orga
niseren en financieren, al zou de exploitatie in handen blijven van een particuliere 
maatschappij. 

Kort tevoren was voor de tweede maal een voorstel voor aanleg door particu
liere concessiehouders, maar met omvangrijke subsidies en garanties van de staat, 
door het parlement verworpen ondermeer vanwege de financiele risico's. De spoor

wegwet-Van Hall, waarmee voor een periode van ti en jaar een uitgavenpost op de 
rijksbegroting van tenminste f 10 min per jaar was gemoeid, werd echter in beide 
Kamers met ruime meerderheid aangenomen. Langzamerhand was bij velen de 
overtuiging gegroeid dat dit de enige manier was om de door iedereen noodza
kelijk geachte spoorverbindingen te realiseren. En wat de financien betreft: men 
hoopte er het beste van. Voorlopig waren de lndische baten er goed voor. 

3 De obligatieleningen uit de tijd van de Republiek waren in principe eeuwigdurend. 
E.H.M. Dormans, Het tekort, NEHA serie III , 14 (Amsterdam 1991) 58-59. Enkele obli
gatieleningen uit de eerste helft van de negentiende eeuw, zoals de Haarlemmermeerlening 
uit 1839 (f 8 min), waren bestemd voor en verbonden aan een concreet werk, uit de op
brengst waarvan rente en aflossing moesten worden betaald. Zij werden door het Rijk 
geadministreerd en gegarandeerd maar hadden overigens het karakter van 'eene particulie
re negociatie '. J.J. Weeveringh, Geschiedenis der staatsschulden, di l (Haarlem 1852) 
580. 
4 Een recent voorbeeld: P.D. Groote noemde in 1995 'de sanering van de overheids
financien' een belangrijke factor voor de sterke groei van de investeringen in de infra
structuur van Nederland in de periode 1866 tot 1888. Hij gaat echter geheel voorbij aan de 
ommekeer in het midden van de jaren zeventig en aan de betekenis in dit verband van de 
lening van 1878. P.D. Groote, Kapitaalvorming in infrastructuur in Nederland 1800-1913 
(Capelle aid IJssel 1995) 64-65. 
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Een 'kaufmannische ' lening? 
De redacteur van De Economist, Mr. J.L. de Bruyn Kops, sprak zich in een uitvoe
rige beschouwing uit voor 'een spoedige en gave uitvoering van het spoorweg
plan' .5 Hij schreef echter niet te begrijpen dat men bij 'die algemeene zucht' om 
toch maar spoedig spoorwegen te hebben 'als het ware terugdeinst, zoodra het 
woord 'leening voor de spoorwegen' wordt uitgesproken. ( .. . )'t Is of die Regering 
het land op de rand des afgronds zou gebracht hebben die( .. . ) om de eens bepaalde 
110 millioen te vinden, eene matige leening zou will en aangaan'. Terwijl het niet 
om gewone uitgaven ging maar om 'het opzetten van een groot industrieel werk' , 
om 'kapitaal-uitgaven'. 

De Bruyn Kops was zich bewust dat hij zich op gevoelig terrein begaf: 'Maar 
Nederland heeft toch werkelijk te dure ervaring omtrent leeningen gehad? Het 
antwoord kan kort zijn: leeningen voor bedekte speculatien, voor het amortisatie
syndicaat, leeningen om een kostbaren oorlogswet of jaarlijkse tekorten te dekken 
ten koste van een eeuwigdurende nieuwe bezwaring met rentebedrag, - ja, al die 
soort leeningen kennen wij ; doch wat de rationeele leeningen, kaufmannische leenin
gen betreft, daarrnede hebben wij ons ( .. . ) nog niet veel bezondigd' . Niet alleen 
m6cht men voor spoorwegen lenen, vond De Bruyn Kops, het zou ook onvermij
delijk zijn. Er waren immers nog zoveel andere verbeteringen die geld zouden 
kosten. Voorkomen moest worden dat 'elke andere uitgave ad kalendas graecas 
uitgesteld ; althans sterk bestreden zoude worden ' . 

Buitengewone uitgaven 
De Bruyn Kops kon niet voorzien dat het nog zeventien jaar zou duren voor een 
lening noodzakelijk zou worden. De koloniale baten bleven voorlopig toestromen 
in een mate, die verwezenlijking van bijna alle wensen mogelijk maakte: en spoor
wegen en waterwegen - in het bijzonder de zeer kostbare werken voor verbetering 
van de haventoegangen - en afschaffing van drukkende accijnzen. Opeenvolgen
de ministers van Financien hoefden daarvoor niet alleen niet te lenen. Zij konden 
zelfs de bestaande staatsschuld met tientallen miljoenen guldens verminderen, 
'amortiseren'. 

Niettemin hebben in de jaren daarna die ministers van Financien en het parle
ment zich vaak zorgen gemaakt over de grote afhankelijkheid van de Indische 
baten. In de jaarlijkse debatten over de nieuwe begroting kwam het onderwerp 
regelmatig terug. In het algemeen achtte men het wel verantwoord om, indien no
dig, voor productieve uitgaven te lenen. Als het echter zo uitkwam werden, om de 
begrotingspresentatie een dragelijker aanzien te geven, ook wel uitgaven voor ves
tingbouw of marineschepen buiten de vergelijking van 'gewone' uitgaven en 'ge-

5 'Economische Kronijk' , 'Eenige opteekeningen aangaande het in de Staten-Generaal 
verhandelde', De Economist 1861 , bijblad, 431-434. 
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wone' middelen gehouden . Het criterium werd dan verruimd. Naast (direct of in
direct) 'productieve' uitgaven ging het ook (investerings-)uitgaven omvatten waar
van het 'algemeen nut' zich over een reeks van jaren zou doen gevoelen. Het 'uit

gerekte periodiciteitsbeginsel' noemde Stevers het in 1976.6 

Buitengewone uitgaven konden - tenzij men ze wilde stopzetten - uit 'buitenge
wone' inkomsten worden betaald. Dat k6nden leningen zijn 6ftijdelijke belasting
verhogingen.7 Maar het was natuurlijk gemakkelijker wanneer er ieder jaar weer 
'buitengewone' inkomsten uit Indie beschikbaar waren. De Leidse hoogleraar S. 
Vissering schreef in zijn Handboek: 'Wanneer wij niet uit lndische overschotten 
de middelen hadden kunnen vinden tot den aanleg onzer staatsspoorwegen, dan 
zou het volkomen redelijk geweest zijn ( ... ) daartoe eene leening aan te gaan' .8 

Maar die middelen waren er we! en dus bleven het voorlopig 'academische' - niet
verplichtende - bespiegelingen . 

Nationale schuld 
De bestaande schuld werd, zoals gezegd, in die jaren zelfs met tientallen miljoe
nen guldens verminderd. Niet: 'afgelost'. Sinds de sanering van 1844 (toen onder 
meer het Amortisatie-syndicaat werd afgeschaft) bestond de staatsschuld vrijwel 
geheel uit zogenoemde 'Grootboekschuld': op naam van de rechthebbenden ge
stelde inschrijvingen in een van de (2,5, 3 en 4%) Grootboeken der Nationale 

schuld. Het begrip 'Grootboekschuld' dateert uit de Franse tijd .9 Grootboekschuld 

6 Th.A. Stevers, 'Begrotingsnormering 1814-1939' in: ESHJ XXXIX (1976) 101-247. 
Daarvan 107-113. Stevens gaat er daarin overigens ten onrechte van uit dat er al sinds 
1870 ook feitelijk voor spoorwegen werd geleend. Er was in die jaren wel regelmatig 
sprake van eventuele financiering door uitgifte van 'schatkistbiljetten' (kortlopende schuld) 
maar dat bleek steeds niet nodig. Ook Stevers maakte niet afzonderlijk melding van de 
lening van 1878. 
7 Een tijdelijke belastingverhoging werd voorgesteld toen na de Frans-Duitse oorlog 
extra uitgaven noodzakelijk leken 'tot verbetering van 's lands weerbaarheid ( ... )al zullen 
die uitgaven zich misschien voordoen in den vorm van rentebetaling en aflossing eener 
later te sluiten geldleening, waarin dan ook, zoo noodig, het ongedekt bedrag der uitgaven 
voor de voltooijng van de Staatsspoorwegen begrepen zouden kunnen worden ' . (Minister 
Blusse bij de aanbieding van de rijksbegroting voor 1872. HSG 1871-1872, T.K. 18.) De 
voorstellen voor een - tijdelijke - rijksinkomstenbelasting maakten in de Kamer echter 
geen schijn van kans. 
8 S. Vissering, Handboek van praktische staathuishoudkunde, Derde herziene druk, 
Tweede Deel (Amsterdam 1872) 207. 
9 De Grootboeken bestaan nog steeds maar hebben hun betekenis verloren. De tekst is 
daarom in de verleden tijd geschreven. In 1994 bedroeg de Grootboekschuld nog maar 
f 92 miljoen op circa 6200 rekeningen; 0,03% van de totale staatsschuld. Krachtens de 
Wet Administratie Grootboekschuld van 1 april 1996 zullen de Grootboeken daarom na 
een overgangstermijn van tien jaar warden opgeheven. 
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was in beginsel een 'perpetuele' of 'eeuwigdurende' schuld, waarop niet werd 
afgelost. De staat betaalde we! periodiek rente over het nominale bedrag van de 
inschrijvingen, maar de bedragen zelfwaren niet opvorderbaar. Wie zijn inschrij
ving te gelde wilde maken, verkocht deze op de beurs. De koper kon dan de in
schrijving bij het Grootboek op zijn naam laten zetten . Oat was een tijdrovende, 
ingewikkelde en relatief kostbare procedure die echter we! een hoge mate van 
rechtsbescherming bood. Grootboekschuld werd dan ook vooral geschikt geacht -
en was in bepaalde gevallen wettelijk verplicht - voor de belegging van vermo
gens van minderjarigen en andere personenen onder voogdij ('personae miserabi
les') en van kerkelijke en Iiefdadige instellingen ('ad pios usos'). Wanneer de staat 
geld over had kreeg de agent van het ministerie van Financien in Amsterdam op
dracht om inschrijvingen op de beurs tegen de geldende koers (die afhankelijk was 
van de rentestand) op te kopen. Dat waren begrotingsuitgaven waarvoor de minis
ter van Financien aan het parlement toestemming moest vragen. Hoewel sommige 
radicale liberalen, waaronder J. Kappeyne van de Copello, vaak de voorkeur ga
ven aan hogere uitgaven voor werken van openbaar nut dan aan schuldverminde
ring, ging het parlement toch steeds in overgrote meerderheid akkoord . 

Tussen 1852 en 1876 daalde de staatschuld door deze 'amortisaties' van f 1249 
min tot f 912 min. De jaarlijkse rentelast, in 1844 nog circa f 36 min - meer dan 
de helft van de staatsbegroting - was v66r de lening van 1878 gedaald tot circa 
f 25 miljoen, iets minder dan een kwart van de begroting. In procenten van het 
nationaal inkomen was de daling nog sterker: van meer dan 6% in 1844 naar circa 
2,5% in het midden van de jaren zeventig. (Zie de grafieken aan het slot.) 

Het keerpunt 
Het hoogtepunt - en daarmee tegelijkertijd het keerpunt- van de financiele voor
spoed vie! omstreeks 1873. Nadat eerder datjaar nog voor f 8,9 min was geamor
tiseerd , dit keer uit de afkoopsom van de Belgische 'onvervreemdbare rente' die 
nog stamde uit de regeling van de Afscheiding, vroeg Minister A. van Delden bij 
de aanbieding van de begroting voor 1874 aandacht voor de uitkomsten van 1872: 
' ... omdat we dan het zoo lang gewenschte doe! hebben bereikt, dat de gewone 
kosten onzer Staatshuishouding door de gewone inkomsten hebben kunnen wor
den gedekt'. Tegenover een bedrag aan 'gewone' uitgaven van ruim f 86 min ston
den 'gewone' ontvangsten van ruim f 86,5 min, 'zonder eenige bijdrage uit de 
lndische geldmiddelen' zei van Del den met nadruk. 10 Dat nam niet weg dat die 

I 0 Het was in die jaren gebruikelijk om een vaste bijdrage van Indie van circa f I 0 min 
tot de 'gewone' inkomsten te rekenen. Alleen wat daarboven verder nog uit lndische op
brengsten beschikbaar kwam was 'buitengewoon'. In totaal droeg Indie tussen 1852 en 
1877 voor f 583 min bij aan de Nederlandse Rijksmiddelen , gemiddeld meer dan f 20 min 
per jaar bij een uitgaventotaal dat pas aan het einde van de periode def I 00 min bereikte. 
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lndische middelen we! waren gebruikt voor dekking van 'buitengewone' uitgaven 
ad in totaal circa f 23 min, waarvan f 10 min voor amortisatie en f 8 min voor 
aanleg spoorwegen. Ook voor de nieuwe begroting voerde Van Delden ze weer 
op. 

Daarna ging het snel bergafwaarts. Met het uitbreken van de Atjeh-oorlog ver
dampten de Indische overschotten. In het moederland bleven, ondanks de in die
zelfde tijd uitgebroken langdurige economische crisis, de gewone belastingmidde
len nog we) stijgen. De uitgaven stegen echter 66k. Nieuwe spoorwegplannen, de 
tegenvallers bij de werken voor de haventoegangen van Amsterdam en Rotterdam 
en vestingwerken in eigen land zorgden voor oplopende tekorten in de financie
ring van de begroting. 

Ondertussen bleven de particuliere kapitaalbezitters beleggen in uiterst specula
tieve buitenlandse objecten. G.M. Boissevain, de onder pseudoniem schrijvende 
vaste medewerker van De Economist, noemde in 1877 'belemmerende wetgeving 
en belastingen' als oorzaak <lat niet veel meer kapitaal in eigen land werd belegd. 
De regering zou die belemmeringen moeten opheffen. 'En dan daarnaast een krach
tiger aanpakken en doortasten op het gebied der werken van openbaar nut. ( .. . ) 
Niet )anger zich angstvallig en schoorvoetend bepaald tot het verrichten van wat 
uit gewone middelen bestreden kan worden. ( ... )en dat de noodige kapitalen met 
gemak bijeengebracht zouden kunnen worden, zal wel boven iedere bedenking 
verheven zijn' . 11 Die kapitalen zouden spoedig nodig blijken. 

3. 1878 'De Leening' 

De bodem van de schatkist 
In het najaar van 1877 vie! het kleurloze kabinet-Heemskerk om te worden opge
volgd door een kabinet onder leiding van de radicaal-liberaal Kappeyne van de 
Copello. Directe aanleiding was de onderwijskwestie maar de Kamer was even
eens ernstig bezorgd over de financiele situatie. De ontwerp-begroting voor 1878, 
nog ingediend door J.J. van der Heim, minister van Financien in het kabinet
Heemskerk, vertoonde een fors tekort. Voorlopig was <lat gesteld op f 7,3 min 
maar dat zou gemakkelijk kunnen stijgen tot f 20 min en meer wanneer enkele 
ingeboekte ontvangsten - waaronder een veronderstelde bijdrage uit Indie van f 9 
min - niet gerealiseerd zouden kunnen worden . 

11 '*** ' (G.M . Boissevain) in De Economist 1877 I, 85-86. Boissevain schreef onder dit 
pseudoniem ('Driestar ' ) tussen 1876 en 1887 een driemaandelijks 'Overzicht van de geld
en fondsenmarkt' in De Economist. Daarin wijdde hij ook beschouwingen aan meer alge
mene vraagstukken van krediet- en muntbeleid. Boissevain publiceerde daarnaast artike
len en brochures onder eigen naam. 
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De nieuwe minister van Financien, J.G. Gleichman, noemde de toestand der 
geldmiddelen 'zeker niet gunstig' maar voegde daar aan toe: 'Tot ernstige bekom
mering bestaat ( ... ) geen aanleiding.( ... ) Geen ernstige gevaren bedreigen den Staat; 
ongeschokt is 's Lands crediet. .. '. De regering overwoog niet om de spoorweguit
gaven te beperken maar wenste deze 'al dadelijk ( ... ) uit eene leening ( ... ) te be
strijden' .12 

Het duurde even voor de kersverse minister zich een beeld van de situatie en het 
te voeren beleid had gevormd. Tegenover de Kamer noemde hij aanvankelijk een 
leningbedrag van f 9,5 min alleen voor de financiering van de spoorwegplannen. 
Later wilde hij ook dat deel van de tekorten uit voorgaande jaren, dat kon worden 
toegeschreven aan uitgaven voor spoorwegen en andere openbare werken, uit le
ning financieren . Zo kwam hij op circa f 30 min, eventueel nog te verhogen met 
ruim f 11,5 min voor Kolonien ten behoeve van de spoorwegaanleg in Indie. Steeds 
echter werd in de beschouwingen van de minister de lening nadrukkelijk gekop
peld aan 'spoorwegen en andere open bare werken'. Op deskundig ad vies . 

De voorbereiding van de Lening 
Ondertussen had Gleichman namelijk intern de voorbereidingen voor de lening in 
gang gezet. Op 22 november 1877 vroeg hij advies aan de agent van het ministerie 
te Amsterdam, die machtiging kreeg om 'onder volstrekte geheimhouding ( ... ) een 
of twee beursmannen' te raadplegen .13 Op 27 november stuurde de agent, J.W. 
Blaauw, een uitvoerig antwoord. 14 Na overleg met de heer A.L. Wurfbain, van de 
Firma Wurfbain & Zn en tevens voorzitter van de Vereeniging voor den Effecten
handel, noemde de agent openstelling van de inschrijving in een Grootboek 'niet 
wenschelijk' . Met een dergelijke lening zou de staat niet zeker zijn van ruime 
deelneming ten gevolge van 'gebrek aan medewerking van de zijde van den kapi
talist, die voor zijne kapitalen een voordeelige belegging beoogt of althans, door 
uitzicht op uitloting en atlossing a pari, zich eene vergoeding voor eene zeer mati
ge rente wenscht te verzekeren'. Een obligatielening met aflossingsschema zou 
daarentegen een betere kans van slagen hebben ' ... uit aanmerking dat dergelijke 
schuld niet slechts aan onze beurs maar ook op de Engelsche en andere buiten-

12 Handelingen Staten-Generaal (HSG) 1877-1878, Bijl.A (Staatsbegrooting voor 1878, 
Hoofdst. I), Memorie van Beantwoording 7-9. 
13 Algemeen Rijks Archief, 's-Gravenhage (ARA), Yerbaal archief van het ministerie 
van Financien 1831-1935 (archief Fin.), B Kabinets- en Geheim Verbaal met eigentijdse 
toegangen (Kab.Geh.), toegangsnr. 2.08.22, inv.nr 10121, 22 november 1877, 112. 
14 De aan de minister gezonden brief bevindt zich niet in het arch ief van Financien. De 
minute ervan berust in: ARA, Archief van het Agentschap van het ministerie van Financi
en 1841-1919 (Archief Agentschap), toegangsnr. 2.08.22, Geheime briefwisseling 1876-
1883, invnr. 153, 27 november 1877, 76. 
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landsche markten opname zou kunnen vinden, tengevolge waarvan zich daarin 
alligt een meer uitgebreide handel zou kunnen ontwikkelen'. 

Beide heren beklemtoonden daarbij dat, ' ... het hare goede zijde [kan] hebben 
aan de uit te geven leening een bepaald karakter, geheel verschillende van die der 
perpetueele staatsschulden toe te kennen door er bovenbedoelde Amortisatie bin
nen een zeker aantal jaren aan te verbinden, teneinde ook langs dien weg, bij de 
beoordeling van het publiek, het daarhenen te leiden dat het sluiten dezer Geld
leening gevorderd wordt, niet tot dekking van een tekort op de gewone dienst, 
maar ter voorziening in de buitengewone kosten van werken van Openbaar nut'. In 
een tweede brief verzekerden zij de minister dat ook wanneer de lening f 40 min 
zou bedragen (in plaats van def 20 a f 25 min van het aanvankelijke plan), dat 
' .. geen aanleiding [zou] geven tot minder gunstige beoordeling'. Verdeling van 
dat bedrag over twee jaren leek echter niet aan te bevelen. Blaauw en Wurfbain 
schreven ' ... dat het tegenwoordige tijdstip niet ongunstig is ( ... ) immers door stil
stand van handel en nijverheid is veel kapitaal beschikbaar .. .' .15 

Het wetsontwerp 
Gleichman volgde hun advies. Bij Koninklijke Boodschap van 23 februari 1878 
werd het wetsontwerp bij de Tweede Kamer ingediend 16een obligatielening van 
f 44 min tegen 4% rente met openbare inschrijving en schuldbekentenissen aan 
toonder. Voor rente en aflossing zou jaarlijks een bedrag van 4,5% van de oor
spronkelijke hoofdsom, dus circa f 2 min worden bestemd, waardoor de lening in 
56 jaar zou zijn afgelost. Voor de dekking van die f 2 min werd tegelijkertijd een 
voorstel ingediend tot invoering van een successiebelasting in de rechte lijn, die 
eenzelfde bedrag zou moeten opbrengen. 

Volgens de Toelichting was f 34.mln van de beoogde opbrengst van de lening 
nodig voor de dekking van de nadelige saldo's van 1876, 1877 en 1878. Er werd 
niet meer gerekend op bijdragen uit Indie, maar er werd ook geen geld uit de 
lening gereserveerd voor spoorwegaanleg in lndie. Gleichman vroeg wel na
drukkelijk f 10 min extra voor 'de uitgaven voortvloeijende uit de wetten, vastge
steld en nog vast te stellen op den aanleg van spoorwegen en openbare werken'. 
Hij kondigde in <lit verband aan ' ... een eerlang aan de Vertegenwoordiging te 
onderwerpen plan van aanleg van nieuwe open bare werken '. [De enkele weken 
later ingediende ontwerp-kanalenwet van P.J. Tak van Poortvliet, Lo]. 

Als verklaring van de vorm van de lening - obligaties aan toonder in plaats van 
de tot dan toe gebruikelijke Grootboekschuld - werd gezegd <lat de regering ge
meend had ' .. . zich no pens de wijze van uitgifte naar de vermoedelijke voorkeur 
van kapitalisten en beurslieden te moeten voegen'. 

15 ARA, Archief Agentschap, geheime briefw., 12 december 1877, 79. 
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De eerste reactie van de Kamer op het voorstel liet Jang op zich wachten. Het 
archief-Gleichman getuigt van particuliere correspondentie van de minister met 
de voorzitter en met !eden van de Kamer om de zaak te bespoedigen. 17 Tevergeefs. 
Kamervoorzitter Dullert schreef Gleichman terug: ' ... Men meende dat Uw be
zwaren niet geheel gegrond waren en dat toch zoo spoedig geen geldleening kan 
tot stand komen' . Dat beloofde weinig goeds en dat bleek ook toen, op 10 april, 
eindelijk het Voorlopig Verslag verscheen. 18 De Kamer had honderd-en-een be
denkingen. Zeer vele leden hadden 'overwegend bezwaar' tegen het voornemen 
om een definitieve lening te sluiten. De minister moest eerst maar eens met 'een 
plan' komen met meer duidelijkheid over de vermoedelijke uitgaven over een reeks 
van jaren, en zich voorlopig maar behelpen met schatkistbiljetten . 

Gleichman noemde dat laatste in zijn Memorie van Beantwoording een lapmid
del, 'een palliatief' .19 Over het gevraagde meerjarenplan schreef de minister: 
'Vermoedelijk, en zeer teregt, zou men bij schier ieder punt op de volstrekte onze
kerheid daaromtrent gewezen hebben en de Regering met onmogelijk te beant
woorden vragen ( ... ) overstelpt hebben' . 

In het belang van de eenvoud en verhandelbaarheid hield de minister voor zijn 
lening vast aan het karakter van 'toonderschuld' met een vast aflossingsschema. 
Hij kwam echter de Kamer op een belangrijk punt tegemoet in het belang van de 
'personae miserabiles' : Wie toch de voorkeur gaf aan schuld-op-naam kon zijn 
stukken inwisselen tegen een inschrijving in het Grootboek. Het aflossingsschema 
mocht daardoor echter niet worden gewijzigd. Wanneer uitgelote stukken zouden 
blijken te zijn omgeruild zou de regering voor hetzelfde bedrag andere obligaties 
of Grootboekschuld moeten inkopen . Het was een wijziging waar Gleichman later 
spijt van zou krijgen ... . 

Het bedrag van de lening werd gewijzigd van f 44 min naar f 43 min. Het be
drag van de vermoedelijke tekorten over de lopende jaren zou waarschijnlijk een 
miljoen lager uitkomen; f 33 min in plaats van f 34 min. De minister hield echter 
vast aan de gevraagde f 10 min extra. 

De Kamer moest overtuigd blijven van de ernst van de financiele problemen. Bij 
de Memorie van Beantwoording was een overzicht gevoegd, waaruit bleek dat de 
'Neder!andse' kas in juli 1878 minder dan een miljoen zou bevatten en vanaf septem
ber een nadelig saldo zou hebben. De 'Indische' kas zou vanaf oktober nagenoeg 
leeg zijn. Hoe hard het was gegaan bleek wel uit een verwijzing die Gleichman 
eerder al had gedaan naar een uitspraak van zijn voorganger Van der Heim.20 Deze 

16 HSG 1877-1878, Bijl.dl.2. stknr 125,l, 2 en 3, 1-9. 
17 Ongenummerde correspondentie in het archief-Gleichman (onderdeel van het archief
Escher, in particulier bezit), inv.nr 436. 
18 HSG 1877-1878, Bijl.dl 2 stuknr 125,5.11-17. 
19 HSG 18777-1878, Bijl.dl.2 stuknr 125 ,7, 18-24. 
20 HSG 1877-1878, Staatsbegrooting voor 1878, Tweede Kamer, 154. 
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had een jaar tevoren nog de stellige verwachting uitgesproken, dat het saldo van 
de staat we! nooit onder def 30 min zou zakken! 

Hoewel de minister zijn voorstel krachtig had verdedigd, was hij toch niet gerust 
op de uitkomst. In de overgang van april naar mei vroeg hij tot tweemaal toe aan 
de koning machtiging om de wetsontwerpen voor de lening en het recht van suc
cessie te mogen intrekken wanneer de loop van de beraadslagingen daartoe aanlei
ding zou geven. Zijn verzoek werd elke keer zonder nadere toelichting afgewezen . 
Het Kabinet des Konings stuurde de tweede keer aan de minister kortweg bericht 
' ... dat Z.M. bij H.D. uitgedrukt gevoelen blijft volharden' .21 

De openbare behandeling 
Tijdens de openbare behandeling bleek echter dat de grote meerderheid van de 
Kamer veel van de bezwaren tegen het voorstel had laten vallen.22 Slechts een 
enkeling (J.A.C.A. van Nispen tot Sevenaer) vond het gebruik van Rijksgeld in 
spoorwegen ' ... een zeer slechte geldbelegging'. Hij noemde het ook 'constitutio
neel en oekonomisch al een zeer zonderling beheer ( ... )om leeningen aan te gaan 
voor werken die nog niet gedecreteerd en nog geheel problematiek zijn '. Wei werd 
door sommigen opnieuw gevraagd om een plan 'welke open bare werken nog zul
len worden aangelegd' . Ook waren er bezwaren tegen het strakke aflossingsschema. 

Minister Gleichman verdedigde dat laatste met kracht. 'Daar waar wij staan aan 
het begin van eene periode die, om het op zijn zachtst uit te drukken, meer leenin
gen kan zien geboren worden; daar waar wij staan voor groote uitgaven, daar is het 
meer dan ooit zaak dat wij ons rekenschap geven niet alleen van de wijze waarop 
wij het geld zullen vinden, maar ook van de wijze waarop wij het geld zullen 
terugbetalen'. 

Veel van degenen die een lening op zichzelf onvermijdelijk achtten, bleven twij
fel houden over het gevraagde bedrag. Het probleem zat in de extra tien miljoen 
gulden die de minister gevraagd had voor nieuwe openbare werken . Het kamerlid 
A. van Deldeo, dezelfde die als minister vijf jaar eerder zo trots gemeld had dat de 
begroting op orde was, waarschuwde tegen te grote luchthartigheid. De jaarlijkse 
rentelast op de nationale schuld was dan we!, dank zij de Indische bijdragen, sinds 
Van Hall gedaald van f 37 min naar f 27 min ' ... maar die last was dan ook gewel
dig zwaar en is nog zwaar gebleven'. 

Van Deldeo verklaarde zich niet tegen de financiering van openbare werken 
door leningen maar men moest niet vergeten ' ... dat de indirecte voordeelen eerst 
langzamerhand zich in de schatkist doen gevoelen, terwijl deze terstond gereed 

21 ARA, Archief Financien , inv.nr I 0121 , 29 april 1878, nr 36; 4 mei 1878, nr 38; Ar
chief Kabinet des Konings, toegangsnr 2.02.04, inv.nr 37254, 8 mei nr 35. Uit de Notulen 
van de Ministerraad (ARA, toegangsnr 2.02.05.02, inv.nr 98) blijkt overigens niet dat 
Gleichman bij de Raad machtiging voor zijn verzoek aan de koning gevraagd heeft. 
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moet zijn om de kosten en de renten te betalen'. Hogere belastingopbrengsten als 
gevolg van openbare werken zijn alleen te verwachten, aldus Van Delden, als de 
belastingen ' ... erop zijn aangelegd om de opbrengst gelijke tred te doen houden 
met den toenemende welvaart, en ook dit is niet altijd het geval'. 

De bedenkingen van Van Delden en anderen vonden hun neerslag in een amen
dement van het kamerlid P. Blusse van Oud-Alblas (ook al een oud-minister van 
Financien) om het leningbedrag te beperken tot f 33 min. Gleichman verzette zich 
daar met kracht tegen, hoewel hij al eerder het directe verband met de ontwerp
kanalenwet had losgelaten . Ook zonder dat had hij het geld nodig. Het lag toch 
niet in de bedoeling van de Kamer om de reeds goedgekeurde aanleg van spoor
wegen en andere open bare werken te vertragen ofuit te stellen? Toen Blusse en de 
zijnen aanhielden bracht de minister zwaarder geschut in stelling. Wanneer het 
amendement zou worden aangenomen, zei Gleichman, kon hij zich 'de beteekenis 
van dit votum niet ontveinzen'. Hij vond dat het gevraagde bedrag hem ' ... niet 
[kon] worden geweigerd' . Die uitspraak wekte beroering omdat de Kamer er het 
dreigement in zag dat de minister zijn ontslag zou aanbieden . Maar dat had hij niet 
bedoeld, zei Gleichman. Hij had alleen maar duidelijk willen maken dat de Kamer 
door aanvaarding van het amendement zijn taak moeilijker zou maken dan nodig 
was. 'Wanneer ik de portefeuillequaestie te stellen heb, zal ik dat met ronde woor
den doen'. 

Het amendement werd uiteindelijk verworpen . Achtenveertig leden steunden de 
minister. Daartoe behoorde ook Van Delden die zich had laten overtuigen. Drieen
dertig !eden - waaronder radicale liberalen , die zich in voorgaande jaren toch 
steeds sterke voorstanders van openbare werken hadden getoond - wilden de mi
nister nu op het minimumbedrag houden . Toen echter de beslissing over het be
drag eenmaal gevallen was , werd het ontwerp-Leningwet zonder veel problemen 
aanvaard: 64 - 15. Het debat in de Eerste Kamer leverde geen enkel probleem 
meer op. Het ontwerp werd daar op 3 juni met algemene stemmen aangenomen en 
met spoed bekrachtigd als 'Wet van den 5cten Junij 1878' (Staatsblad n" 87). 

Reacties 
De reacties uit de samenleving waren ondertussen beperkt gebleven. Bij de indie
ning van het ontwerp hadden de meeste dagbladen zich beperkt tot eenvoudige 
berichtgeving met een enkel commentaar waaruit zorg - maar geen verrassing -
sprak over de verslechterde begrotingssituatie. Alleen hetAlgemeen Handelsblad 
en de Nieuwe Rotterdamsche Courant wijdden een serie beschouwingen aan het 
voorstel. Het Handelsblad was helemaal op de hand van de minister en zette al
leen een kanttekening bij het gevraagde bedrag, dat toch niet onmiddellijk nodig 

22 HSG 1877-1878, Tweede Kamer 769-790. 
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zou zijn . Daarom stelde het blad een uitgifte in series van f 5 a f I 0 min voor.23 

De NRC was kritischer: over het gevraagde bedrag, het rentepercentage en over de 
verplichte aflossing. Vooral tegen het laatste had de NRC bezwaar: 'Is het gehoor-
zamen aan een doctrinair beginsel ( ... ) of het eenvoudig navolgen van het voor-
beeld door andere Staten gegeven? ( ... ) Laten wij ans eenvoudig houden aan het 
stelsel waarbij wij ans van 1850-1875 uitstekend wel bevonden : aflossen of amor
tiseren , wanneer wij het geld overhebben; afwachten wanneer dit niet het geval 
is' .24 Het Handelsblad ging daar op 2 en 5 april weer tegenin. 

Boissevain ('Driestar') constateerde na de aanvaarding met instemming dat 'van 
meer principieele oppositie, die men volgens het voorlopig kamer-verslag had 
kunnen voorzien en die sommigen verwacht hadden van een deel der ministerieele 
partij, daar in dien geest herhaaldelijk een Jans was gebroken door de Nieuwe 
Rotterdamsche Courant' weinig of niets gebleken was. 'In het bijzonder bleek het 
zoo belangrijke beginsel der verplichte aflossing genoegzaam ( ... ) adhaesie te vin
den' .25 Daarentegen was er bij de conservatieve pers kritiek op het 'machtswoord' 
van de minister tijdens het debat. 26 

Een opvallende - maar weinig invloedrijke - reactie op het leningsontwerp was 
een brochure, waarin oud-minister Van der Heim het beleid van zijn opvolger aan
viel. 27 Wanneer het nieuwe kabinet bereid zou zijn geweest te bezuinigen op spoor
wegen en andere open bare werken zou een beperkte financiering met schatkistbil
jetten voldoende zijn geweest, schreef Van der Heim. Hij kreeg noch in de Kamer 
noch in de pers veel voet aan de grond. Men vond, dat had hij dat dan maar had 
moeten voorstellen toen hij zelf nog de verantwoordelijkheid droeg. 

Het meest veelzeggend was misschien wel het totaal ontbreken van reacties van
uit het publiek. In de bijna vier maanden tussen de indiening van het wetsontwerp 
en de aanvaardig ervan door de Tweede Kamer kon Kamervoorzitter Dullert niet 
eenmaal melding maken van een 'ingekomen stuk' dat op de lening betrekking 
had. Terwijl in diezelfde tijd de ontwerp Lager-Onderwijs Wet stromen van brie
ven en adressen uitlokte. 

De Lening een succes 
Op 11 Juni 1878, zes dagen na de publicatie van de wet in het Staatsblad, werden 
de inschrijvingsvoorwaarden gepubliceerd. De inschrijving werd voor het volle 
bedrag van de lening opengesteld tegen een koers van 98 .28 Men kon op 20 en 21 

23 Algemeen Handelsblad, 7, 8, 18 en 19 maart 1878. 
24 Nieuwe Rotterdamsche Courant, 28 maart en 8 april 1878. 
25 ' Driestar', 'Overzicht...', De Economist 1878-2, 785. 
26 Dagblad voor Zuid-Holland en 's -Gravenhage, 18 mei 1878. 
27 H.J . van der Heim, Belasting en leening ('s-Gravenhage 1878). 
28 N.G. Pierson, in die tijd directeur van De Nederlandsche Bank had al op 6 januari in 
een particuliere brief aan Gleichman het 'ongevraagd advies' gegeven: 'Ste! Uw koers van 
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juni door bemiddeling van een bankier of commissionair inschrijven bij de agent 
te Amsterdam en de betaalmeesters in de provincie. Storting moest plaats vinden 
in vier termijnen, respectievelijk 30, 30, 20 en 18 % van het toegewezen bedrag, 
op vastgestelde dagen in juli , september, november en december. Wie dat wenste 
kon echter ook ineens storten en zou daarvoor een kleine rentevergoeding krij
gen.29 

Teneinde het welslagen der lening in de hand te werken verleende De Nederland
sche Bank verschillende faciliteiten op het gebied van de belening van effecten en 
discontering van wissels in vreemd geld. De bedoeling hiervan was om het de 
inschrijvers gemakkelijk te maken op de stortingsdagen voldoende geld vrij te 
maken. Het girale geldverkeer was nog weinig ontwikkeld, zodat betalingen vrij
wel uitsluitend in bankpapier moesten worden gedaan. Ondanks het ruime gebruik 
dat van de fac\liteiten werd gemaakt, was er toch sprake van een vrij ernstige 
ontwrichting van het geldverkeer.30 'Driestar' erkende dat de geboden faciliteiten 
'de geldsbeweging ... eenigermate vergemakkelijkt' hadden, maar had van de Bank 
'als kassier van den Staat' toch nog wat meer verwacht.31 

Hoe dan ook, de lening was een succes. Er werd voor bijna f 128 miljoen inge
tekend zodat slechts ongeveer een derde gedeelte kon worden toegewezen. Reeds 
op de avond van 21 juni kon de minister per telegram en per brief aan de koning 
mededelen, dat 'volgens voorlopig bericht de bedoelde inschrijvingen de belang
rijke som hebben bereikt van honderdzevenentwintigmillioen achthonderdvijftig 
duizend gulden (f 127 850 000,)' .32 Enkele dagen later kreeg de minister van de 
Agent nadere bijzonderheden. Het bedrag van bijna f 128 miljoen was verdeeld 
over 1203 posten, waarvan de laagste f IOO,- en de hoogste f 32.500.000. De 
Agent schreefverder: 'Zonder metjuistheid te kunnen aangeven welk bedrag voor 
Fransche, Engelsche of Duitsche rekening werd ingeschreven, [is] het toch naar 
mijne meening aan te nemen, dat de door tusschenkomst van verschillende Ban
kiers en Bankinstellingen ingeschreven bedragen te zamen ruim 69 min meerende
els zijn geschied voor Buitenlandsche rekening' .33 

Hoewel daarover van officiele zijde niets werd gepubliceerd, wist ook 'Drie
star' in zijn 'Overzicht' van het tweede kwartaal al te melden dat ' ... de binnen-

uitgifte toch vooral niet te hoog. Tienmaal erger dan een paar percenten verlies ware een 
echec of half succes. De leening moet over en over volteekend worden'. J.G.S.J. van Maar
seveen (ed .), Briefwisseling van Nicolaas Gerard Pierson (1839-1909). Dl.I (Amsterdam 
1990), nr.397, p.645. 
29 ARA, Archief Agentschap, ' Stukken betreffende de 4 pct obligatieleening 1878' , inv.nr 
274. 
30 A.M . de Jong, Geschiedenis van de Nederlandsche Bank, tweede dee! (Amsterdam/ 
Haarlem 1967) 402-403. 
31 'Driestar', 'Overzicht. .. ', De Economist 1878-2, 789-790. 
32 ARA, Archief Financien, Kab./Geh., inv.nr 10121 , vrijdag 21 julij 1878, nr 50. 
33 ARA , Archief Agentschap, alg. corr. inv.nr 58, I julij I 878. 
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landsche inschrijvingen, die men kan veronderstellen voor vaste plaatsing te zijn 
geweest, te Amsterdam zeer aanzienlijk waren '. Toch waren er ook 'aanzienlijke 
posten, zowel voor binnen- als buitenlandsche rekening, meer als speculatie of 
tijdelijke belegging dan voor vaste plaatsing genomen ' . Driestar gaf vervolgens in 
enkele zinnen een beeld van het functioneren en de betekenis van de speculanten 
op de Amsterdamse beurs: ' .. . het schijnt niet dat de leening op eenmaal een vast 
onderkomen [bedoeld is: aankopen voor belegging op lange termijn, Lo] had kun
nen vinden. Niemand die de Hollandsche fondsenmarkt kent, zal dit verwonderen; 
groot is haar absorberend vermogen, maar het is langzaam. Hierin is niets veront
rustends gelegen . De kleine speculanten - en daaronder vermoedelijk ook zij, die 
op beursgeruchten v66r de inschrijving ( ... ) wat mimschoots overtekenden - heb
ben reeds veel verkocht. De groote intekenaren zullen, indien geen ongunstige 
omstandigheden tusschenbeide komen, slechts langzaam en naar gelang der be
hoefte van de markt, ecouleeren' .34 

Drie maanden later was het beeld veranderd. Door onrust op de Engelse geld
markt waren Engelse bankinstellingen genoodzaakt hun speculatieve inschrijvin
gen op de Nederlandse lening versneld van de hand te doen. Zoals 'Driestar' het 
uitdrukte: ' ... hebben ook de buitenlandsche inschrijvers aan onze markt de midde
len gezocht ter verrichting hunner fournissementen ( ... ) Eene geleidelijke, meer 
vaste overbrenging in het buitenland van een deel der leening, die anders volstrekt 
niet onwaarschijnlijk ware geweest, is tevens voor het oogenblik geheel verval
len '. 35 

Ondertussen moesten de obligaties nog gedrukt worden en op het Agentschap 
stuk voor stuk van parafen worden voorzien. Pas een half jaar na de inschrijving 
konden de inschrijvers de obligaties in ontvangst nemen. De beurshandel had in 
afwachting daarvan op basis van zogenoemde 'recepissen' - tijdelijke stortingsbe
wijzen - plaats gevonden. 

4. 1879-1886 ... en wat volgde 

Opnieuw lenen 
Niet alleen de lening was een succes geworden. Ook het wetsontwerp voor een 
successiebelasting in de rechte lijn werd door beide Kamers aanvaard, al was dat 
niet zonder moeite gegaan. Gleichman hoefde voorlopig niet te vrezen voor acute 
kasproblemen. Hem was trouwens ook geen Jang )even als minister meer bescho
ren. In mei van het volgende jaar werd de ontwerp-kanalenwet van Tak van Poort
vliet (die door Gleichman mede ondertekend was) in de Tweede Kamer verwor
pen. Allerlei regionale tegenstellingen speelden daarbij een rol, maar 66k 

34 'Driestar', 'Overzicht...', De Economist 1878-2, 790. 
35 'Driestar ', 'Overzicht...', De Economist 1878-2, 975-977. 
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onduidelijkheid over de financiering. In Vragen des Tijds vond redacteur J.D. Vee
gens de verwerping dan ook een echec voor Gleichman. Het ging er vooral om, 
had de regering gezegd, of de voorgenomen werken nuttig en hun geld waard wa
ren en dan moest dat geld er maar komen. Dat betekende dat de kosten door een 
nieuwe lening zouden moeten worden gedekt. Veegens vond dat volledig in strijd 
met de voorzichtigheid, waartoe Gleichman nog tijdens het debat over de leening
wet had gemaand.36 

De verwerping was - na veel politieke verwarring- de inleiding voor de val van 
het kabinet Kappeyne van de Copello. Het werd opgevolgd door het (zaken-)kabi
net-Van Lynden tot Sandenburg, met de Leidse hoogleraar S. Vissering als minis
ter van Financien. Zijn begroting voor 1881 gaf een tekort te zien van meer dan 
f 21 min, waarvan f 13 min voor spoorwegen. Vissering moest ontslag nemen en 
C.Th. van Lynden van Sandenburg nam de portefeuille over. Hij financierde de 
tekorten aanvankelijk met schatkistpapier maar vroeg in mei 1883 machtiging voor 
een lening van f 83 miljoen. De rente wilde hij op 3% stellen, hetgeen zou hebben 
betekend dat de lening tegen een koers ver beneden pari zou moeten worden uitge
geven. De opbrengst was zowel voor Nederland als voor Indie bestemd. Inschrij
vers zouden kunnen kiezen tussen obligaties of inschrijvingen in het Grootboek. 
Het voorstel werd zeer kriti sch ontvangen en daarom een half jaar later ingrijpend 
gewijzigd . De vorm van de lening sloot nu meer aan bij die van 1878 en het bedrag 
werd teruggebracht tot f 60 min , waarvan f 45 min voor Indie. Gleichman, inmid
dels Kamerlid , kreeg nog twee wijzigingen gedaan. De rente werd op 4% bepaald. 
Tevens werd de bepaling over de inwisselbaarheid van obligaties tegen inschrij
vingen Grootboek (die Gleichman in 1878, op verzoek van de Kamer, in de lening
wet van 1878 had gebracht) nu op zijn voorstel uit de leningwet 1883 geschrapt. 
De bepaling had tot problemen geleid bij de aflossing. Wanneer stukken, die voor 
aflossing werden uitgeloot, intussen reeds waren ingewisseld voor inschrijvingen 
Grootboek moest de minister van Financien voor eenzelfde bedrag andere obliga
ties of inschrijvingen op de beurs inkopen en dat bleek (door de dalende rente en 
door de kosten) onvoordeliger dan aflossen tegen de nominale waarde. 

In de gewijzigde vorm werd de lening een groot succes; er werd voor niet min
der dan 760 miljoen ingeschreven. Er was nog meer gemajoreerd dan in 1878 en 
inschrijvers kregen dus maar een fractie van het bedrag waarvoor zij hadden inge
schreven. Opnieuw was er belangstelling van buitenlandse kant, in dit geval voor
al vanuit Duitsland, maar ook dat duurde niet Jang. 'Driestar' noemde deze keer 
het regeringsbeleid als oorzaak: ' ... er is dan ook niets gedaan om die gunstige 
stemming te handhaven en te versterken . De aanbieding der begrooting voor 1884 
andermaal met een tekort tusschen gewone middelen en uitgaven , achten wij een 
ware financieele fout te zijn' .37 Inderdaad had de lening niets opgelost. Met de 

36 J.D.Yeegens, 'Een grafschrift', Vragen des Tijds YI (1880) 1-29, aldaar 6-7. 
37 'Driestar ', 'Overzicht... ', De Economist 1883 ll , 977. 
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opbrengst waren kortlopende kredieten afgelost maar omdat de begrotingstekor
ten bl even voortduren moest al gauw opnieuw schatkistpapier worden uitgegeven. 

In 1884 besloot W.J.L. Grobbee, minister van Financien in het volgende kabi
net(-Heemskerk) dan ook weer opnieuw een lening uitschrijven: dit keer voor f 60 
min. Het werd weer een obligatielening, nu opnieuw met een mogelijkheid tot 
inwisseling tegen inschrijvingen Grootboek. Aan het bezwaar daartegen werd te
gemoet gekomen door de minister van Financien de bevoegdheid te geven om bij 
het uitloten van stukken die al tegen Grootboekinschrijvingen waren ingewisseld, 
andere obligaties a pari afte lossen in plaats van ze boven pari te moeten inkopen. 
De grote nieuwigheid was echter, dat de minister de bevoegdheid kreeg om de 
lening niet bij open bare inschrijving te plaatsen maar het gehele bedrag onder te 
brengen bij een bankconsortium. Oat zou dan de stukken voor eigen rekening en 
risico bij particuliere beleggers moeten zien te verkopen. Inderdaad slaagde de 
nieuwe minister van Financien, Grobbee, erin de lening bij een consortium te plaat
sen, zelfs voor een koers iets boven pari : 100,51 %. Het zou ongeveer een jaar 
duren voor het consortium de stukken tegen een koers van 101 %% bij het publiek 
had ondergebracht. Voor de minister van Financien was dat echter niet meer van 
belang. Die had zijn geld binnen . 

'Gewone en Buitengewone uitgaven ' 
Ondertussen bestond er nu al jaren een uiterst onduidelijke situatie. De Kamer 
klaagde van jaar tot jaar over de tekorten op de begroting. Herhaalde pogingen 
van opeenvolgende ministers van Financien en van kamerleden - waaronder een 
initiatiefwetsontwerp van Van Delden en Gleichman - om met een of andere vorm 
van belasting op de inkomsten tot een verbetering van de ontvangsten te komen, 
leden echter schipbreuk op het hardnekkig verzet van de kamermeerderheid. Ver
der bleken de zegeningen van de spoorwegaanleg en andere openbare werken toch 
niet zo vanzelfsprekend ook tot belangrijk grotere ontvangsten te leiden als som
migen (waaronder De Bruyn Kops) hadden gedacht. Een scherpziende commenta
tor van hetAlgemeen Handelsblad had op 19 maart 1878 al geschreven dat het 'in 
theorie' waar was dat tegenover de extra lasten voor welvaartsbevorderende wer
ken ook extra inkomsten staan. Hij vervolgde echter: 'Maar dan moeten de belas
tingen eene elasticiteit vertoonen als bij de hier te lande bestaande heffingen maar 
al te veel gemist wordt'. Van Delden had, zoals reeds vermeld, in 1878 tijdens het 
Kamerdebat een soortgelijke opmerking gemaakt. 38 

Ministers van Financien moesten daarom steeds weer het ene gat met het andere 
stoppen. Zij slaagden daar wonderwel in zoals uit de inschrijvingen op de leningen 

38 Pas in 1892/1893 zou N.G. Pierson slagen in een voorlopige hervorming van het be
lastingstelsel met als onderdeel een matige en nauwelijke progressieve belasting op in
komsten. 
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bleek. Leningen waarvoor de Kamer tel kens toestemming gaf zonder zelf duide
lijk uit te spreken waarvoor wel en waarvoor niet geleend mocht worden. Boisse
vain schreef, onder eigen naam en als 'Driestar', het ene stuk na het andere over de 
noodzaak van belastinghervorming, over het achterwege blijven van een grondige 
discussie in de Kamer over 'financieele quaestien' en over het - naar zijn mening 
- verwaterde onderscheid tussen 'gewone' en 'buitengewone' uitgaven. 39 

Met name over dat laatste publiceerde hij in 1886 een dikke brochure.40 Aanlei
ding was nu een uitlating van de opvolger van minister Grobbee, J.C. Bloem, waarin 
deze in feite voor alle uitgaven van algemeen nut het onderscheid tussen 'produc
tief' en 'improductief' had losgelaten. Voor al dit soort uitgaven , die mede ten 
bate van het nageslacht komen, zou volgens de minister kunnen warden geleend. 
Zijn standpunt was in de Kamer door onder meer De Bruyn Kops gedeeld maar 
door anderen, waaronder Gleichman bestreden. Een echte uitspraak van de 
Kamer(meerderheid) was er echter niet geweest; tot verdriet van Boissevain die 
op dit punt een strikt standpunt huldigde. De economische theorie, die de basis 
was voor zijn betoog, werd later door De Bruyn Kops in een boekbespreking in De 
Economist bestreden. De discussie zou trouwens eindeloos blijken.41 

Het einde van 'De Leening van 1878 ' 
Voorlopig werd de Kamer echter niet meer voor het probleem geplaatst. Ten ge
volge van omstandigheden, die hier verder onbesproken blijven, behoefde de staat 
pas in 1892 weer te lenen voor de financiering van een tekort. Toch werd in 1886 
nog we! een keer een lening uitgeschreven: een zogenoemde 'conversielening'. In 
verband met de gedaalde rentestand wilde minister Bloem alle uitstaande leningen 
met een rente van 4% vervangen door een nieuwe met een rente van 3,5%. Het 
ging om in totaal ongeveer f 340 min. Houders van inschrijvingen in het 4%
Grootboek (circa f 232 min) , van de nog uitstaande obligaties van de leningen van 

39 Zie o.a.: 'Driestar', 'Overzicht. .. ', De Economist 1883 II , 977-978; G.M. Boissevain, 
De financieele toestand (Amsterdam 1883). 
40 G.M. Boissevain, Gewone en buitengewone uitgaven (Amsterdam 1886). 
41 J.L. De Bruyn Kops, 'Gewone en buitengewone uitgaven', bespreking van de ge lijk
namige brochure van Boissevain, De Economist 1886 I, 353-380. Meer dan 25 jaar later 
kwam A. van Gijn nog op die discussie terug: ' Hervorming onzer staatsbegrooting', De 
Economist 191 2 II , 77-107. Nadat in 1977 het (sinds de jaren twintig) bestaande onder
scheid op de rijksbegroting tussen 'Gewone Dienst ' en 'B uitengewone Dienst' was ver
vallen, kwam de vraag opnieuw op bij de formatie van het Kabinet-Kok. Op 3 maart 1997 
deelde de minister van Financien aan de Tweede Kamer mee: 'Terugblikkend op het reeds 
lang lopende debat over al dan niet een kapitaaldienst ( ... )[wordt](. .. het argument dat de 
bedrijfseconomische benadering binnen de rijk soverheid meer accent moet krijgen ( ... ) 
door het kabinet volledig onderschreven'. Het kabinet koos echter voor een 'baten-l asten
stelsel'. HSG 1996-1997, stknr 25.257,1. 
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1878, 1883 en 1884 (in totaal circa f 102 min) en van door de staat overgenomen 
obligaties van de Amsterdamsche Kanaal Maatschappij konden atlossing krijgen 
ofhun stukken inwisselen tegen nieuwe 3,5% schuld. Ze kregen dan nog een klei
ne premie als vergoeding. Het was een ingewikkelde operatie, die echter enigszins 
werd vereenvoudigd door een overeenkomst van de minister met het bankiershuis 
Rothschild, dat alle stukken die niet voor inwisseling nodig waren, zou innemen.42 

Van def 43 min van de lening van 1878, waarvan de atlossing volgens het oor
spronkelijke plan tot in 1934 zou zijn doorgelopen, was in 1886 nog maar een 
klein bedrag afgelost. Ongeveer de helft van het oorspronkelijke bedrag was in
middels omgewisseld in inschrijvingen in het 4%-Grootboek. 43 Voorzover dat was 
gebeurd om het inmiddels aantrekkelijk geworden rentepercentage in veiligheid te 
stellen tegen uitloting, bleek dat tevergeefs te zijn geweest. De inschrijvingen wer
den in 3,5% Grootboekschuld geconverteerd. De uitstaande obligaties, circa f 20 
min, werden ingewisseld tegen obligaties van de nieuwe 3,5%-lening 1886. Dat 
was het einde van 'De Leening van 1878'. 

5. Slotbeschouwing 

Was 'De Leening van 1878' een keerpunt, zoals in en buiten de Kamer werd be
weerd? De verslechtering van de overheidsfinanciering zette al rond 1873 in en 
dater geleend zou moeten worden was dus op zichzelf voor niemand echt verras
send. De langzame bocht werd in 1878 wel nadrukkelijk gemarkeerd omdat toen 
formeel een einde kwam aan een periode van vierendertigjaar van schuldverminde
ring. 

Lag aan de lening een andere visie ten gronds lag over de financiering van 'wer
ken van openbaar nut ', zoals door De Bruyn Kops in 1861 was gepropageerd? Bij 
Gleichman ongetwijfeld. Uit de Kamerdiscussie werd echter duidelijk dat daar, 
ondanks jarenlange betogen over de financiering van openbare werken uit lenin
gen, aarzeling bestond om die stap ook werkelijk te nemen. Oat de staat een taak 
had op het gebied van werken van openbaar nut lijkt niet erg omstreden meer te 
zijn geweest. Dat daarvoor geleend moest worden gaf toch weer een nieuwe di
mensie aan het vraagstuk. 

Onbegrijpelijk is dat niet. Staatsschuld en rentelast mochten dan in de voorgaan
de decennia belangrijk zijn gedaald, voor de begrippen en mogelijkheden van die 
tijd waren ze niet gering. De grafieken in de bijlage geven aan dat ze - achteraf 
gezien en uitgedrukt in percentages van het Nationaal Inkomen - niet dramatisch 

42 Voor bijzonderheden over deze conversie: A.M. de Jong, Geschiedenis van De Neder
landsche Bank, Derde dee! (Amsterdam/Haarlem 1967) 471-474. 
43 ARA, Archief Agentschap, 'Stukken betreffende de 4 pct obligatieleening 1878' , inv.nr 
274 (tabel). 



222 NEHA-J AARBOEK 1997 

waren. Het leggen van een relatie met het Nationaal Inkomen lijkt voor het laatste 
kwart van de negentiende eeuw echter minder relevant dan voor dezelfde periode 
in de twintigste eeuw. In de eerste plaats had men toen weinig zicht (en zeker 
weinig invloed) op de omvang van het nationaal inkomen . Maar wat nog belang
rijker lijkt: dat nationaal inkomen viel buiten de reikwijdte van de staat. Ministers 
van Financien ontbrak het aan instrumenten en aan politieke mogelijkheden om 
een substantieel groter deel van dat nationaal inkomen in de staatskas te laten 
vloeien. De aarzeling van de Kamer wordt dan ook beter verklaarbaar wanneer 
men de cijfers beziet in verhouding tot het begrotingstotaal. In 1878 bedroeg de 
schuld - circa f 950 min - ongeveer achtmaal het uitgavenbedrag van de begro
ting (f 120 min) en was de rentelast met circa f 27 min goed voor bijna een kwart 
van het uitgaventotaal.44 

Daarbij kwam dat de Kamer zeer gesteld was op zijn rechten als mede-wetgever 
en in ieder geval niet mee wenste te werken aan ongebreidelde schuldvergroting. 
Iedere belissing die ook maar leek vooruit te lopen op nadere, toekomstige, 
besluitvorming werd met grote argwaan bekeken. Vandaar de vraag naar 'een plan'; 
vandaar de relatief grote steun voor het amendement-Blusse om het leningbedrag 
te beperken. Vandaar verzet tegen de koppeling van de leningwet aan de ontwerp
kanalenwet en aan de ontwerp-successiewet. Dat de lening uiteindelijk voor het 
voile bedrag werd aanvaard is dan ook niet alleen aan de overtuigde voorstanders 
te danken. Voor een aantal leden waren de alternatieven - drastische verhoging 
van de belasting of het snoeien in de programma's van openbare werken - n6g 
onaantrekkelij ker. 

'De Leening van 1878' ontleent haar betekenis echter vooral aan de vorm. Met 
het omslachtige en eenzijdige systeem van de 'perpetuele' inschrijvingen in het 
Grootboek zou Gleichman de middelen, die hij dringend nodig had, niet zo vlot 
hebben gekregen. En zeker zou het zijn opvolgers niet mogelijk zijn geweest om 
op die manier tel kens weer belangrijke bedragen op te nemen. 

Gleichman koos voor een nieuw instrument, dat aansloot bij de wensen en mo
gelijkheden van de markt. Om de woorden van de minister nog weer in herinne
ring te brengen: hij had gemeend ' ... zich nopens de wijze van uitgifte naar de 
vermoedelijke voorkeur van kapitalisten en beurslieden te moeten voegen'. En hij 
moest duidelijk maken dat het geen bodemloze put zou worden: 'Daar waar wij 
staan aan het begin van eene periode die, om het op zijn zachtst uit te drukken, 
meer leeningen kan zien geboren worden ( ... ) daar is het meer dan ooit zaak dat wij 

44 De cijfers en de grafieken in de bijlage zijn ontleend aan K.B. van Popta, 'S taatsschuld 
en consolidatiebeleid in Nederland in de periode 1814-1994', NEHA-Jaarboek LYII ( 1994) 
159-295 . Ter vergelijking: Vol gens de Mi ljoennnota 1997 bedraagt de staatsschuld dit jaar 
rond f 420 mrd, iets meer dan tweemaal de zogenoemde 'relevante rijksuitgaven' van 
circa f 203 mrd . De jaarlijkse rentelast ad ruim f 30 mrd komt overeen met rond 15 pro
cent van het uitgaventotaal. 
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ons rekenschap geven niet alleen van de wijze waarop wij het geld zullen vinden, 
maar ook van de wijze waarop wij het geld zullen terugbetalen'. Daarom werd het 
een lening met obligaties aan toonder en met een aflossingsschema. 

De staat verzekerde zich op deze wijze van de middelen voor een voortgezette 
groei van de uitgaven, waaronder die voor investeringen in de infrastructuur. Finan
cieringsmiddelen die anders aan Russische leningen en Amerikaanse 'spoortjes' 
verloren zouden zijn gegaan, werden zo voor de Nederlandse economie behouden 
en productief gemaakt. 

'De Leening van 1878' betekende een doorbraak in de financiering van de rijks
uitgaven. Welke aarzelingen de Kamer ook gehad heeft, vanaf dat moment is feite
lijk aanvaard dat voor uitgaven op de rijksbegroting ten behoeve van werken van 
openbaar nut kon worden geleend. De obligatielening, in de vorm zoals door Gleich
man ge'lntroduceerd, bleek daarvoor het geschikte instrument. Het lijkt dan ook 
niet gewaagd om te zeggen dat Gleichman met 'De Leening van 1878' zelf een 
'werk van openbaar nut' op zijn naam heeft gebracht. Hij heeft het kanaal gegra
ven dat, tot op de dag van vandaag, de onontbeerlijke verbinding vormt tussen de 
Amsterdamse kapitaalmarkt en de Haagse schatkist. 



224 

Bijlage 

Grafiek 1. Staatsschuld (in % NI) 
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Grafiek 2. Rentelasten (in % NI) 
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VIII 

Nederlandse kartelvorming 1n de olien- en vetten

industrie in de jaren dertig 

D.J.G. ARNOLDUS 

1. Inleiding1 

Historisch onderzoek naar internationale kartels wordt vaak in de context geplaatst 
van internationale politiek-economische betrekkingen en multinationale onderne
mingen.2 Veel internationale kartels fungeerden als coordinator van de internatio
nale markt, door de thuismarkten aan de nationale kartels over te laten.3 Vanwege 
deze beschermende werking voor de thuismarkt werd deelname aan internationale 
kartels in het Interbellum in toenemende mate gestimuleerd door de nationale over-

De heer A.J. Bannink van het Historisch Archief Unilever ben ik zeer erkentelijk voor 
zijn hulp bij het zoeken naar relevant bronnenmateriaal. lk wil graag de heer J.C. Duyvis 
bedanken voor het beeldmateriaal uit het familie-archief en voor zijn uitleg over de tech
niek van de plantaardige olieproductie. Verder dank ik de leden van de redactie van het 
NEHA-Jaarboek en de anonieme referent voor de opmerkingen bij een eerdere versie van 
dit artikel. 
2 Multinationale ondernemingen worden wisselend beschouwd als de aanstichters van 
internationale kartels , of als de uitkomst van internationale kartels. A. Teichova wijst er 
echter op dat internationale kartels ook een onderdeel van een concentratieproces kunnen 
uitmaken zonder een oligopolistische of monopolistische uitkomst; A. Teichova, Interna
tionale Grossunternehmen, Kartelle und das Versailler Staatensystem in Mitteleuropa (Stutt
gart 1988) 30; Clemens A. Wurm, 'Politik und Wirtschaft in den internationalen Bezie
hungen . Internationale Kartelle, Aussenpolitik und weltwirtschaftlichte Beziehungen 
1919-1939: Einfiihrung' , in : Clemens A. Wurm, Internationale Kartelle und Aussenpoli
tik/ International Cartels and Foreign Policy (Stuttgart 1989) 1-31. 
3 D. Barbezat, 'Cooperation and rivalry in the International Steel Cartel, 1926-1933', 
Journal of economic history 49 (1989) 435-447. 
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heden. Het Interbellum is daarom bij uitstek een periode om (inter)nationale kar
telvorming te bestuderen.4 

In Nederland, waar een coi:iperatieve vorm van het industrieel kapitalisme zich 
veel later ontwikkelde dan in Duitsland, vormde de geringe omvang van de Neder
landse markt voor de meerderheid van de bedrijven aanvankelijk een reden om 
buiten internationale kartels te blijven. De Eerste Wereldoorlog was wat <lat be
treft een keerpunt. Er kwam een ontwikkeling naar meer samenwerking tussen 
Nederlandse bedrijven op gang die er toe leidde dat in 1930 een derde van de 
grootste honderd ondernemingen betrokken was bij een (inter-)nationaal kartel.5 

In dezelfde periode kwamen ook drie 'Nederlandse' multinationals op: Philips, 
AKU en Unilever. Van deze drie nam Philips dee! aan het internationale Phoebus
kartel (1925-1939) van de gloeilampenindustrie en AKU had afspraken met het 
Duitse IG Farben over de verkoop van kunstzijde.6 De sectoren electronica en 
chemie waren naast de ijzer- en staalindustrie de sectoren met de meeste internatio
nale kartels in het Interbellum, sectoren die dan ook in het onderzoek het zwaarst 
vertegenwoordigd zijn. Unilever, <lat onder andere actief was in de voedingsmid
delen-sector maakte geen dee! uit van een internationaal kartel , omdat <lat in de 
olie- en vettenindustrie niet bestond . Reeds in 1926 had de International Associa
tion of Seedcrushers pogingen daartoe ondernomen, maar die waren op niets uit
gelopen .7 Sectoren waarin consumentenproducten worden geproduceerd zouden 
zich ook minder voor internationale kartelvorming lenen, omdat samenwerking in 
geval van heterogene productie zeer moeilijk is.8 Toch was Unilever wel betrok
ken bij allerlei kartels. Hoewel Ch. Wilson er in zijn standaardwerk over de ge
schiedenis van Unilever geen aandacht aan besteedt, nam Unilever in Nederland 
tijdens het Interbellum namelijk dee! aan verschillende nationale kartels.9 

4 A. Kudo en T. Hara (red.), International cartels in business history. The international 
conference on business history 18. Proceedings of the Fuji Conference (Tokyo 1992). 
5 Keetie E. Sluyterman en Helene J.M . Winkelman , 'The Dutch family firm confronted 
with Chandler's dynamics of industrial capitalism, 1890-l 940', Family capitalism. Spe
cial issue Business History 35 (1993) (4) 152-183, aldaar 154-155. 
6 Ben P.A. Gales en Keetie E. Sluyterman, 'Outward bound. The rise of Dutch multina
tionals ' in: Geoffrey Jones en Harm G. Schroter, The rise of multinationals in continental 
Europe (Aldershot l 993) 65-98, aldaar 72-74; Yoor een uitgebreide beschrijving van de 
ontstaansgeschiedenis en werking van het Phoebus-kartel zie I.J. Blanken, Geschiedenis 
van Philips Electronic NV. Deel Ill. De ontwikkeling van de NV Philip's Gloeilampenfa
brieken tot elektrotechnisch concern (Leiden 1992) 79-142. 
7 T.J. Twijnstra, 'Samenwerking in de Nederlandsche Olie-industrie', Olien, Vetten en 
Oliezaden (Jubileumnummer, 1916-1941) 41-48, aldaar 41-42. 
8 Geoffrey Jones , The evolution of international business: an introduction (Londen/ 
New York 1996) 124. 
9 Charles Wilson, Geschiedenis van Unilever. Een beeld van economische groei en maat
schappelijke verandering (Den Haag 1954). 
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In de Nederlandse plantaardige olie-industrie ontstonden onder druk van de over
heid enkele nationale kartels. Deze nationale kartels stonden uiteraard niet los van 
de internationale economische situatie. In plaats van aan te dringen op internatio
nale samenwerking, koos de Nederlandse overheid voor het zeer sterk stimuleren 
van nationale kartels als instrument in de economische politiek.10 Dit was deels het 
gevolg van de crisiswetgeving met importrestricties, maar ook deels van de groeien
de erkenning dat de economische orde geheel veranderd was . In de parlementaire 
discussie over de wet 'Algemeen verbindend en onverbindend verklaren van on
dernemersovereenkomsten' in 1935 bleek dat kamerbreed de opvatting leefde dat 
de economische orde door technologische ontwikkelingen en massa-productie 
zodanig gewijzigd was , dat vrije mededinging niet meer zaligmakend was . De wet 
- die zowel kartels kon verbieden als afdwingen - werd dientengevolge beschouwd 
als een noodzakelijk en nuttig instrument om gewenste marktwerking te bereiken. 
In de discussies kwam duidelijk naar voren dat deze kartelwetgeving geen crisis
maatregel was. 11 

Dit artikel onderzoekt hoe de ondernemingen in de Nederlandse olien- en vet

tenindustrie reageerden op de pogingen van de overheid om de sector te ordenen. 

Welke kartels ontstonden er en hoe werkten ze? Gepoogd wordt om de kartels 
zoveel mogelijk in hun onderlinge samenhang te bekijken. Op deze wijze kan kar
telonderzoek zowel een bijdrage leveren aan meer kennis op bedrijfstakniveau al s 
op het niveau van individuele bedrijven in de olien- en vettenindustrie. 12 Om te 
beginnen zal kart de bekende Margarineconventie uit 1933 besproken warden, die 
als eerste een subsector van de alien- en vettenmarkt ordende. Het vervolg van het 
artikel zal de minder bekende kartelvorming in de spijsolie-sector en de olie-pro
ductie behandelen: het Spijsoliefabrikanten-Syndicaat (en de daaruit voortvloeiende 
Spijsolie-Conventie en Spijsolie-Overeenkomsten) en het geheime Kartel van 

I 0 De aard van de relatie tussen nationale kartels en het al dan niet bestaan van internatio
nale kartels krijgt in toenemende mate aandacht in het onderzoek naar internationale kar
tels. Zie bijvoorbeeld Kudo en Hara, International cartels in business history, 8. 
11 H.H. Yleesenbeek, 'Overheid, parlement en economische mededinging. Analyse van 
de parlementaire diskussie naar aanleiding van de wet tot het algemeen verbindend en 
onverbindend verklaren van de ondernemingovereenkomsten, 1934/1935 ', in: J. van Her
waarden (red.), Lof der Historie. Opstellen over geschiedenis en maatschappij (Rotter
dam 1973) 377-390. 
12 De bedrijfsbiografieen en gedenkboeken over respectievelijk Twijnstra, Wessanen, 
Unilever en Kaars Sijpesteijn vermelden geen van alle de deelname van het bedrijf aan 
kartels in de bedrijfstak, noch het bestaan van deze kartels. B. van Eijsselsteijn , 'Bi) de 
horens gevat 'jubileumuitgave U. Twijnstra 's Oliefabrieken NV (Akkrum/Maarssen 1962) ; 
R. Laan, Wessanen s Koninklijke Fabrieken. Eertijds Wessanen & Laan, Wormerveer 1765-
1940 (Wormerveer 1940); Wilson, De geschiedenis van Unilever; K. Woudt, Van cane.fas 
tot coral: de geschiedenis van een Krommenier familie-onderneming (Krommenie 1987). 
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Nederlandse Oliefabrikanten. Ter inleiding daarop dient een analyse van de vele 
belangen en tegenstellingen in de olien- en vettensector in de jaren dertig en de 
relatie tussen olieindustrie en landbouw. Bij de bespreking van de kartels zal naast 
de karteltechnische aspecten aandacht besteed worden aan de informele kracht 
van de kartels. Tenslotte zal aandacht besteed worden aan de langere termijn reac
ties op de ordening van de industrie. 

2. De Margarineconventie 

Het eerste kartel in de olien- en vettenindustrie dat onder druk van de crisiswetge
ving tot stand kwam, was de Margarineconventie (1933) die de uitvoering van de 
Crisis-Zuivelwet (1932) moest vergemakkelijken. De Crisis-Zuivelwet zelf was 
een reactie op de acute afzet- en exportproblemen van boter. Allereerst werden er 
maatregelen getroffen die de boter zelf betroffen: de import van boter werd vrij
wel stopgezet door heffingen en de export werd bevorderd met toeslagen. Daar
naast richtte zich allerlei regelgeving op het botersubstituut margarine. Zo werd er 
een minimumprijs voor margarine vastgesteld die 2/3 van de boterprijs bedroeg. 
Bovendien werd gepoogd de boterafzet te verhogen door margarine-producenten 
te verplichten boter door de margarine te mengen . De op grond van dit menggebod 
gebruikte boter werd bovendien belast, evenals het eindproduct, de margarine zelf. 
Op die manier probeerde men de binnenlandse boterafzet te stimuleren ten koste 
van de margarine. 13 Het menggebod had echter een onverwacht averechts effect. 
De duurdere margarines kregen een tlinke smaakverbetering en drongen de echte 
boter uit de markt. De extra verwerkte boter in de margarine woog daarbij niet op 
tegen het verlies van roomboter op de consumentenmarkt. 14 Daarop besloot de 
overheid dat de margarine-productie met 20% teruggebracht diende te worden. 
Ter uitvoering van deze contingentering drong de regering aan op de vorming van 
de Margarineconventie. Tegelijkertijd werd de bedrijfstak gesloten door het ver
bod op de oprichting van nieuwe margarinefabrieken. De Margarineconventie was 
een productie-kartel met twintig deelnemers. 15 Van de fabrikanten die behalve in 
de margarine ook actief waren op de plantaardige olie-markt, participeerden al
leen Jurgens en Van den Bergh (concern Unilever) in dit kartel. Met een marktaan
deel van ruim 70% had Unilever reeds v66r de Margarineconventie een monopo
listisch overwicht op de margarine-markt. 16 De Margarineconventie was in het 

13 P. Herweijer, De Margarineconventie, eenige beschouwingen over haar totstandko
ming en werking binnen het kader van de crisis-zuivelpolitiek (Rotterdam 1943) 3-20. 
14 Marlou Schrover, Het vette, het zoete en het wederzijdse profijt. Arbeidsverhoudingen 
in de margarine-industrie en in de cacao- en chocolade-industrie in Nederland i870-
i960 (Hilversum 1991) 47-49. 
15 ibidem 49 , 317. 
16 ibidem 58-59. 
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voordeel van Unilever omdat de concurrentie nog meer verminderde. Ten eerste 
kreeg Jurgens en Van den Bergh op basis van het grote marktaandeel een omvang
rijke quote toebedeeld. Bovendien was het voor het bedrijf aantrekkelijk om de 
toegestane quote te overschrijden, omdat de winst die het met de lage productie
kosten kon maken hoger was dan de boete van quote-overschrijding. Dit stimu
leerde de kleinere fabrikanten met hogere productiekosten om hun quoten over te 
dragen aan Unilever, terwijl zij formeel hun economische zelfstandigheid (nog) 
niet verloren. Zo wist Unilever in 1939 ruim 90% van de quoten in handen te 
krijgen. 17 

3. Intern verdeelde groepen in de plantaardige olie-industrie 

De Margarineconventie illustreert hoe landbouw en margarine-industrie met el
kaar verband hielden en hoe de overheid intervenieerde in de industrie. De com
plexe relaties tussen landbouw, industrie en overheid die ook een rol speelden in 
de gehele olien- en vettenindustrie, zullen in deze paragraaf geanalyseerd worden. 

De hoofdrolspelers 
Volgens een schatting van Unilever uit 1942 was de capaciteit van de totale Neder
landse olie-industrie (37 bedrijven op dat moment) ongeveer een miljoen ton ver
werkt zaad per jaar. De grootste elfbedrijven bezaten 82,5% van de totale capaci
teit. Het merendeel daarvan was voor rekening van het Unilever-concern; 
Unilever-Zwijndrecht, Calve-Delft en Twijnstra waren samen goed voor 45% van 
de Nederlandse capaciteit. 18 Daarna kwam het Zaanse familiebedrijf Kaars Sijpe
steijn NV, die met het in 1936 overgenomen Crok & Laan (ook Zaans) een capaci
teit had van I 0%. De volgende op de ranglijst waren de andere Zaanse bedrijven 
Wessanen, Duyvis en 'Het Hart en De Zwaan' voorheen Adriaan Honig.19 (zie 
Tabel I) 

17 Ibidem 49, 84; Herweijer, De Margarineconventie , 99. 
18 De Calve-Delft Groep werd op 31 december 1928 gekocht door de Margarine Unie 
NV (die in 1929 met het Britse bedrijf Lever fuseerde tot Unilever); Twijnstra werd in 
1930 overgenomen door Unilever NV. 
19 Niet te verwarren met stijfsel- en levensmiddelenfabrikant 'NV De Bijenkorf voor
heen M.K. Honig', het bedrijf dat de familienaam Honig als merknaam bekendheid gaf in 
Nederland. Meindert Kz. Honig (1846-1908) en Adriaan Honig (1851-1931), de oprich
ters van respectievelijk 'De Bijenkorf' en 'Het Hart en De Zwaan' waren voile neven. De 
geschiedenis van NV De Bijenkorf v/h M. K. Honig is beschreven in C.M.C. Vancoppe
nolle, Tussen paternalistische zorg en zakelijk management. C.J. Honig als eindpunt van 
persoonsgericht sociaal ondernemersgedrag in een Zaans familiebedrijf ( 1930-1957) 
(Amsterdam 1993). 
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Tabel 1. Capaciteit van de belangrijkste olie-fabrieken in 1942 (schatting) 

I. Unilever - Zwijndrecht 
2. Wessanen - Wormerveer 
3. Duyvis - Koog aan de Zaan 
4. Kaars Sijpesteijn - Krommenie 

Jaarcapaciteit 
(ton zaad per jaar) 

300.000 
75.000 
75.000 
75.000 

5. Twijnstra's Oliefabrieken Maarssen en Akkrum - Zaandam 75.000 
6. Calve-Delft - Delft 75.000 
7. 'Het Hart en De Zwaan' v/h A. Honig - Zaandam 60.000 
8. Crok & Laan - Wormerveer 25.000 
9. Oliefabrieken 'De Toekomst' - Wormerveer 25 .000 
I 0. Reinder's Olie- en Yeevoederfabrieken - Zwolle 20.000 
11. H.W. Verloop - Oudewater 20.000 

Totaal 825.000 

Aandeel 
in totaal (%) 

30,0 
7,5 
7,5 
7,5 
7,5 
7,5 
6,0 
2,5 
2,5 
2,0 
2,0 

82,5 

Bron: Historisch Archief Unilever NV, Historisch Archief tot 1945 1504.20 

Het relatief grote belang van de Zaanse olie-industrieen is terug te voeren op de 

opkomst van de olieslagerij in windmolens in de zeventiende eeuw. De productie 
van lijnolie nam daarbij van oudsher een belangrijke plaats in. 21 Ook de olieslage
rijen elders in het land produceerden aanvankelijk alleen maar lijnolie. In feite 
waren alleen Unilever te Zwijndrecht en Calve-Delft niet als lijnolieslagerijen 
begonnen. Dit is een veelzeggend detail, omdat het juist de Unilever-bedrijven 
waren die begin jaren dertig de extractie-methode in Nederland introduceerden, 
die minder geschikt was voor de verwerking van lijnzaad, maar wel vele andere 
voordelen had.22 Bij deze methode wordt de olie met behulp van vetoplossende 
middelen uit de zaden gewonnen in plaats van door het uitoefenen van druk, zoals 
in de traditionele methoden van persen en wringen gebeurt. Een extractie-installa
tie heeft een veel grotere productiviteit en is ook qua rendement veel efficienter 

20 Binnen de plantaardige olie-industrie stond Unilever bekend om de goede statistieken. 
Deze statistieken speelden ook een belangrijke rol in de Contact-Commissie die sinds 
1933 de schakel vormde tussen de regering en de Vereeniging van Nederlandsche Oliefa
brikanten. Historisch Archief Unilever NV (HAU), Oils Fats & Buying Division (OFB) 
40/4004. 
21 Zie voor een geschiedenis van de Zaanse olie-industrie in het molentijdvak: L.A. An
kum, 'Een bijdrage tot de geschiedenis van de Zaanse olieslagerij', in Tijdschrift voor 
Geschiedenis, 73 (1960) 39-57 en 215-251. 
22 HAU, Historisch Archief tot 1945 (HIS) 1504. 
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Atbeeldingen I en 2. Duyvis verkocht wwel spijsolie (en aanverwante le
vensmiddelen) als een eigen merk murwe veekoeken. Het kenmerk TD dat 
op de veekoeken te zien is (naar Teewis Duyvis, de oprichter en naamgever 
van het bedrijf) stond volgens Duyvis ook wet voor Traditioneel Deugd
zaam, volgens concurrenten voor Te Duur ( ± 1935, Familie A rchief Duyvis 
- Egmond Binnen). 
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dan de traditionele methoden. Niet alle oliehoudende zaden kunnen echter even 
goed geextraheerd worden (evenmin als alle zaden economisch gezien in aanmer
king komen voor persen of wringen). Paradoxaal genoeg komen matig-oliehou
dende en relatief olie-arme zaden zoals sojabonen het meest in aanmerking voor 
de extractie-methode. Het voordeel voor de producent is dat men praktisch alle 
olie uit het zaad kan winnen. Het residu, schroot genoemd, bevat nauwelijks olie 
in vergelijking met de koeken of schilfers die ontstaan als restproduct bij het per
sen of wringen van lijnzaad. Daarom werd het schroot van de extractie-methode 
door Nederlandse boeren, die traditioneel een voorkeur hadden voor murwe lijn
koeken, minder geschikt geacht als veevoer. De olie-rijke geperste murwe koeken 
werden daarentegen zelfs als merkartikelen afgezet. Andere oliehoudende zaden, 
bijvoorbeeld raap- en koolzaad, werden ongeveer voor de helft geextraheerd (voor 
de olieproductie) en voor de helft geperst of gewrongen (wanneer ook de veekoe
ken-productie een rol speelde).23 

Verschillende belangen in lijnolie en spijsolie 
De techniek van de verwerking bepaalde voor een groot dee) op welke markt de 
producenten actief waren. Lijnolie is een technische olie, gezien de sterk-drogen
de eigenschappen, die de olie geschikt maakte voor gebruik in onder andere de 
verf, linoleum- en kunstharsindustrie. Hoewel sinds 1920 met nieuwe raffinage
en hardingstechnieken lijnolie in theorie ook toepasbaar werd in de margarine
industrie, is dit waarschijnlijk nauwelijks gebeurd.24 De meeste lijnolie werd geex
porteerd en op de binnenlandse markt was vooral de afzet van de lijnkoeken be
langrijk voor de lijnolieslagers. 

De fabrikanten in de Nederlandse plantaardige olie-industrie opereerden der
halve op verschillende markten: de veevoedermarkt en de oliemarkt, die weer on
der te verdelen was in lijn- en spijsolie. Deze markten waren aan elkaar gelieerd 
doordat de spijsolie een botersubstituut vormde (al dan niet verwerkt tot margari
ne) en de melkveehouderij deels afhankelijk was van de 'boter- en vetvormende' 
krachtvoeders van de eiwitrijke oliekoeken. Met zoveel verschillen in productie
techniek en afzetproduct waren de belangen in de plantaardige olie-industrie niet 
homogeen te noemen. Omdat uiteenlopende belangen de inzet van ondernemingen 
kon ondermijnen om mee te werken aan een karteI; is het interessant om kort in te 
gaan op de tegenstellingen die een rol speelden. 

23 A.L. Jongbloed, De Nederlandse spijsolie-industrie en de ordening daarin (Rotter
dam 1953) 11-13, 28. 
24 HAU, HIS 1504; H. Peeters, 'Spijsolien', Olien, Vetten en Oliezaden, technisch en 
economisch weekblad voor Nederland en Kolonien betreffende alien, vetten, oliezaden en 
aanverwante producten (Jubileumnummer, 1916-1941) 124-126, aldaar 124; Voor een 
beschrijving van raffinage-technieken: Nico Schouten, 'De plantaardige-olie-industrie in 
Nederland 1850-1950', Erfgoed van industrie en techniek 1995 ( 4) 113-124. 
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Allereerst bestond er een belangentegenstelling tussen de producenten van boter 
enerzijds en margarine en spijsolie anderzijds. Omdat de regering zich met de 
Zuivel-Crisiswet de bescherming van de melkveehouderij tot doel had gesteld, lag 
het voor de hand dat de crisiswetgeving ook de producenten van botersubstituten, 
de margarineproducenten en de spijsoliefabrikanten, zou raken. 

Ook in de kwestie van de veekoeken stonden melkveehouders en industrielen 
tegenover elkaar.25 De veehouders waren natuurlijk gebaat bij een zo laag mogelij
ke prijs van veekoeken, met name van lijnkoeken, en daarom waren zij tegen in
voerbeperkingen en heffingen. De fabrikanten van de veekoeken wilden daarente
gen gesteund worden met een contingentering van de veekoekeninvoer. Met name 
voor de lijnolieproducenten was de veekoekenmarkt essentieel, vooral sinds de 
export van olie door de protectie van het buitenland was ingezakt. De buitenlandse 
oliefabrikanten (met name uit de Verenigde Staten en Duitsland) concurreerden 
van oudsher voornamelijk met veekoeken op de Nederlandse markt, omdat zij in 
tegenstelling tot de Nederlandse oliefabrikanten een vrij grote binnenlandse markt 
hadden voor olie, maar slechts een beperkte thuismarkt voor veekoeken.26 Ge
steund op hun thuismarkten door importbeperkingen, konden deze buitenlandse 
oliefabrikanten hun veekoeken tegen ]age prijzen afzetten op de Nederlandse markt. 
Daarom richtte de lobby van de voorzitter van de Vereeniging van Nederlandsche 
Oliefabrikanten, ir. W. Kaars Sijpesteijn, voor beschermingsmaatregelen van de 
Nederlandse olie-industrie zich ook op de invoer van veekoeken.27 Kaars Sijpe
steijn had succes; op I november 1933 werd de invoer van veekoeken aan banden 
gelegd tot maximaal 100% van de gemiddelde invoer per halfjaar in de periode 
I juli 1931 - I juli 1933. De veekoekenimport bleef tot aan de Tweede Wereldoor
log beperkt, vanaf 1934 met een nog beperkter contingent van 60% en met aanvul
lende maatregelen in het kader van het Crisis Akkerbouwbesluit.2R Hoewel alle 
oliefabrikanten door deze contingentering gesteund werden bij de afzet van hun 
veekoeken waren zij wat betreft de voordelen van deze steun in twee groepen te 
verdelen. De lijnoliefabrikanten produceerden en verkochten zowel olie als vee
koeken, terwijl de spijsoliefabrikanten wel de veekoeken verkochten, maar de ge
produceerde olie zelf gebruikten (voor raffinage tot spijsolie en als grondstof voor 
bijvoorbeeld margarine). Toch werden ook de spijsoliefabrikanten gesteund door 

25 HAU, OFB 40/4004. Bijvoorbeeld verslag van de hearing van de Commissie van Ad
vies voor de Crisisinvoerwet (de Commissie Spanjaard, naar de voorzitter) op 20 maart 
1934; HAU, HIS 1504. 
26 T.J. Twijnstra, 'The lineseed crushing industry of the Netherlands' , Special number 
Olien, Vetten en Oliezaden, technisch en economisch weekblad voor Nederland en Kolo
nien betreffende alien, vetten, oliezaden en aanverwante producten Uuli 1926) 88-92, 
aldaar 92. 
27 Twijnstra, 'Samenwerking in de Nederlandsche Olie-industrie', 42. 
28 W. Kaars Sijpesteijn jr., ' Het ontstaan der veekoekencommissie; een stukje geschiede
nis', Olien, Vetten en Oliezaden (Jubileumnummer 1916-1941), 197-199. 
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de contingentering van de veekoeken als compensatie voor de verminderde olie
export. De tegenstanders van contingentering wezen er op dat door duurdere vee
koeken te kopen, de veehouders derhalve de grondstof voor het botersubstituut 
margarine bekostigden. 

Er was nog een groep die zich roerde in de lobby van anti-veekoekencontingen
tering, namelijk de mengvoederfabrikanten. Deze betoogden dat de oliefabrikan
ten door de steun die zij ontvingen zich nu konden permitteren ook mengvoeders 
te gaan produceren .29 De Algemene Nederlandsche Molenaarsbond en de Neder
landsche Industrie- en Handelsraad voor Land- en Tuinbouw stuurden aan op een 
verbod voor de oliefabrikanten om mengvoeders te maken. Zij wilden dat de olie
fabrikanten dezelfde producten bleven maken als in de basisjaren 1931-1933. De 
Vereeniging van Nederlandsche Oliefabrikanten verzette zich natuurlijk tegen dit 
standpunt. Zij wees er op dat de opkomst van mengvoeder het gevolg was van 
nieuwe inzichten in de voedingsleer en dat het vreemd zou zijn als alleen de meng
voederfabrikanten daarvan zouden mogen profiteren. De leerboeken uit het agra
risch onderwijs uit de periode 1920-1940 geven inderdaad aan dat de voedings
leer zich snel ontwikkelde in die tijd. 30 Bovendien waren er maar enkele 
oliefabrikanten overgegaan op het produceren van gemengd veevoer na de contin
gentering; de rest van de oliefabrikanten die ook gemengde veevoeders maakten, 
deed dat al voor die tijd. De gemengde veevoeders van de oliefabrikanten waren 
overigens meestal duurder dan die van de specifieke mengvoederfabrikanten, zo
dat er niet echt sprake was van concurrentievervalsing. De oliefabrikanten stonden 
op het standpunt dat hun producten van een hogere kwaliteit waren en dat de meng
voederfabrikanten daardoor in de problemen kwamen . Volgens hen bestond het 
voordeel van de olie-industrie boven de specifieke mengvoederfabrikanten slechts 
uit de besparing van transportkosten van de voorslagkoeken. De oliefabrikanten 
hadden echter ook aanzienlijke schaalvoordelen ten opzichte van de grate meer
derheid van de mengvoederbedrijven. 31 

De landbouw crisiswetgeving: heffingen op spijsolie en veekoeken 
De Nederlandse regering moest met de crisiswetgeving schipperen tussen de hier
boven genoemde tegengestelde belangen. Terwijl de oliefabrikanten werden ge
steund door de contingentering van de veekoeken, werd de overheid er door de 

29 HAU, OFB 40/4004 en 4005. 
30 J.B. van der Meulen, 'Enkele opmerkingen omtrent de ontwikkeling en de huidige 
positie van de mengvoeder-industrie in Nederland', Olien, Vetten en Oliezaden (Jubileum
nummer, 1916-1941) 189-195, aldaar 190-193. 
31 In 1939, toen tijdens de oorlogsomstandigheden mengvoeder verplicht werd gesteld, 
waren er ongeveer 1700 erkende mengbedrijven. Daarvan waren er 15 groot en 100 mid
delgroot. De rest bestond voor het merendeel uit molenaars. Ibidem 195. 
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tegenstanders voortdurend op gewezen dat deze invoerbeperking nadelig voor hen 
was. De contingentering van de veekoeken kwam nooit werkelijk in gevaar, maar 
de regering was we! bereid om aan de vele bezwaren tegemoet te komen door 
maatregelen te nemen die tegen de oliebelangen in gingen. De spijsoliefabrikanten 
waren de eersten die dit merkten. 

Toen in 1932 crisisheffingen aangekondigd waren op margarine en spijsvetten, 
waren de spijsoliefabrikanten de dans ontsprongen. Op 23 juli 1934 volgde echter 
alsnog een crisisheffing op spijsolie. Deze heffing werd door de regering gelegiti
meerd op grond van het feit dat spijsolie een substituut van boter was. Deze rede
natie had iets merkwaardigs. Boter werd immers in de eerste plaats gebruikt om 
brood te besmeren en slechts zeer beperkt als bakmiddel. Spijsolie daarentegen 
werd gebruikt om in te bakken en om de sla mee aan te maken. Spijsolie was 
derhalve geen volwaardig substituut van boter, maar boter eventueel als bakmid
del we! van spijsolie. In 1932 had de regering impliciet ook dit standpunt ingeno
men, door de crisisheffing op margarine en spijsvet niet uit te breiden met spijs
olie. A.L. Jongbloed, die de ordening in de spijsolie-industrie heeft beschreven, 
meent dat de crisisheffing een soort straf met terugwerkende kracht was voor de 
sector die winst had gemaakt ten koste van de boterproducenten. De spijsolie
industrie had zeer geprofiteerd van de opkomst van de margarine die de melkvee
houderij in de problemen had gebracht.32 De beperkingen van de margarinepro
ductie had de spijsolieproducenten echter ook geraakt. Deze crisisheffing moet 
dan ook vooral gezien worden als een pressiemiddel van de regering om de spijs
ol ie-industrie te dwingen tot een 'spontane ' ordening. De uitgeoefende druk leek 
zeer effectief; de zeven grote spijsoliefabrikanten en enkele groothandelaren te
kenden in overleg met de Crisis-Zui vel-Centrale twee maanden na de crisisheffing 
twee kartelovereenkomsten: het Spijsoliefabrikanten-Syndicaat (SOFS; een pro
ductie-kartel) en het daarbij aansluitende prijs- en conditiekartel de Spijsolie-Con
ventie (later verlengd als de Spijsolie-Overeenkomst) samen met een groep groot
handelaren. 

Als tegenprestatie voor enter bescherming van deze spontane ordening sloot de 
regering de bedrijfstak voor nieuwkomers. Er werd nog aan zes kleinere margari
nefabrikanten en vetsmelters een klein quantum toegestaan, maar verder werd de 
situatie van de zeven spijsoliefabrikanten geconsolideerd. 33 

Veekoeken 
Ook de samenwerking tussen de gezamenlijke oliefabrikanten (zowel lijnolie- als 
spijsoliefabrikanten) werd gestimuleerd door de regering. De invoerbeperking van 
veekoeken werd op 1 augustus 1934 verzwaard door een monopolieheffing op de 

32 Jongbloed, De Nederlandse spijsolie-industrie, 52-56. 
33 Ibidem , 56-57. 
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buitenlandse veekoeken, tot groot ongenoegen van de oliefabrikanten die vrees
den dat hun herstellende export door vergeldingsmaatregelen in het buitenland 
getroffen zou worden.34 De regering had echter ook niet steun aan de oliefabrikan
ten beoogd, toen zij de heffing op buitenlandse koeken afkondigde. De bedoeling 
was om de hogere winsten van de importeurs, ontstaan door de stijgende prijs, af 
te romen en over te hevelen naar het Landbouwcrisisfonds. Bovendien was het een 
middel om de veekoekprijs in overeenstemming te brengen met de prijzen van de 
voedergranen die als gevolg van andere invoerheffingen waren gestegen. De olie
fabrikanten besloten een plan tot productiebeperking op te laten stellen door de 
Contact-Commissaris. Het bestuur van de Vereeniging van Nederlandsche Oliefa
brikanten las het plan welwillend, maar achtte in januari 1935 'een psychologisch 
moment om de besprekingen over een productiebeperking te beginnen niet aanwe
zig. ' 35 Het bestuur leek in dat idee bevestigd te worden door het feit dat op 22 
maart 1935 de monopolieheffing op buitenlandse koeken werd vervangen door 
een lagere variabele heffing en doordat mogelijke heffingen op de binnenlandse 
koeken, waarover al eens dreigend gesproken was, van de baan leken.36 

Er waren twee partijen die deze ontwikkeling met lede ogen aanzagen : de rege
ring en de kleine oliefabrikanten. Deze laatsten wilden desnoods een productiebe
perking afdwingen met behulp van het - toen nog - wetsontwerp tot verbindend 
verklaring van de ondernemersovereenkomsten. Een van hen , E. van Vollenhoven 
(die later zitting kreeg in het bestuur van de Vereeniging van Nederlandsche Olie
fabrikanten) bracht daarom de minister op de hoogte van het bestaan van het plan 
tot productiebeperking dat in de la dreigde te verdwijnen. Waar de grote fabrikan
ten bang voor waren, gebeurde nu: de regering werd 'belangstellend' . Zij begon 
wederom te dreigen met een binnenlandse heffing om de grote oliefabrikanten een 
laatste duwtje in de rug te geven om haast te maken met 'vrijwillige' samenwer
king. De zeven grootste fabrikanten, die driekwart van de productie vertegenwoor
digden, bereidden daarop alsnog een overeenkomst voor, in de hoop dat door sa
menwerking en productiebeperking een hogere veekoekprijs ten goede zou komen 
aan de producenten in plaats van aan het Landbouwcrisisfonds. 

De opzet van de kleine oliefabrikanten en de regering leek succesvol te zijn . Op 
19 augustus 1935 werd inderdaad een productiebeperkend contract ondertekend 
door bijna de gehele branche, op drie fabrieken na. Omdat de ondertekenaars het 
voorbehoud hadden gemaakt dat het contract pas in werking zou treden als alle 
fabrikanten deelnamen en de drie fabrieken weigerachtig bleven, dreigde de gehe
le samenwerking niet door te gaan. Om de zaak vlot te trekken was een drastische 

34 HAU, OFB 40/4004. 
35 Notulen bestuur Vereeniging Nederlandsche Oliefabrikanten, 11 januari 1935; HAU, 
OFB 40/4004. 
36 Kaars Sijpesteijn, 'Het ontstaan der veekoekencommissie', 197. Nata betreffende de 
gevoerde contingenteeringspolitiek en hare gevolgen, 1934-1935 (Den Haag 1936) 171. 
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Atbeelding 3. Opslag van geperste koeken. Deze zogenaamde voorslagkoeken 
waren nog te hard als veevoer. Na vermaling werden ze weer geperst tot murwe 
veekoeken (± 1930, Familie Archief Duyvis - Egmond Binnen). 

maatregel nodig. Een paar weken later (op 5 september) overviel minister Gelissen 
de industrie alsnog met een binnenlandse heffing. Toen in een gesprek met de 
minister bleek dat de heffing van 50 cent per 100 kilogram binnenlandse veekoe
ken niet ongedaan gemaakt zou worden, maar integendeel zelfs verhoogd zou 
worden als de fabrikanten de veekoekprijzen niet zelf zouden verhogen, kozen de 
participanten van het kartel in spe eieren voor hun geld. Of de drie buitenstaanders 
nu wel of niet wilden toetreden, het Kartel van Nederlandse Oliefabrikanten zou 
zo spoedig mogelijk in werking treden.37 

Zo dwong de regering een kartel af in een branche die zij verder niet bescherm
de; de sector bleef gewoon open voor toetreding. De dwingende werking van de 
binnenlandse heffing be'invloedde later ook de werking van het kartel. Begin 1937, 
toen het kartel leed onder geruchten van prijsontduikingen en dreigementen het 
contract op te zeggen, kreeg de Kartelcommissie alle participanten weer in het 
gareel door er op te wijzen dat het loslaten van de prijs- en productie-overeen-

37 HAU, OFB 40/4004. 
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komst ongetwijfeld een verhoging van de binnenlandse heffing tot gevolg zou heb
ben. 38 

4. Kartels in de olie-industrie 

De kartels die de Nederlandse plantaardige olie-industrie ordenden, waren dus 
niet spontaan tot stand gekomen. Bij gebrek aan een internationaal kartel dat bin
nenlandse kartelvorming stimuleerde, was het de overheid die met de Crisis-In
voerwet de buitenlandse concurrentie zo goed als uitsloot. Bovendien had de over
heid in haar streven om het prijs- en productiebeleid van de landbouwpolitiek te 
beschermen sterke druk uitgeoefend, zodat zowel de Spijsolie-Conventie (1934) 
als het Kartel van Nederlandse Oliefabrikanten (1935) gesloten werden.39 De hete
rogeniteit op de plantaardige olie-markt, die een belemmering vormde voor kar
telvorming, werd ondervangen doordat ieder kartel zich op een zo homogeen mo
gelijke deelsector van de branche richtte. 

Spijsoliefabrikanten-Syndicaat en Spijsolie-Conventie (-Overeenkomsten) 
De ordening in de spijsolie-industrie was in 1953 het onderwerp van de dissertatie 
van A.L. Jongbloed.40 Omdat de kartelafspraken toen nog bestonden, beperkte de 
studie zich tot een weergave van de afspraken zonder de deelnemers noch de quo
te-verdeling te noemen. Daarnaast beoordeelde hij de karteltechnische aspecten 
van het contract, zonder op mogelijke samenhang met andere vormen van samen
werking te letten. 

Van de zeven grote spijsoliefabrikanten die in 1934 het Spijsoliefabrikanten
Syndicaat sloten (zie Tabel 2), behoorden er zes tot de grootste oliefabrieken van 

38 HAU, OFB 40/4005. 
39 Buiten beschouwing blijven hier nog twee kartels : De Spijsvet-Conventie (1938) en 
de Raffinage-Overeenkomst (23 november 1940). In de spijsvet-industrie ging het zowel 
om de verwerking van plantaardige als dierlijke vetten. Het is niet duidelijk hoe groot het 
aandeel van plantaardige vetten in deze sector was. De Spijsvet-Conventie had een lange 
aanloop en werd uiteindelijk in 1938 opgericht. Volgens Herweijer vond er in deze Spijs
vet-Conventie compensatie plaats voor die margarinefabrikanten die ondanks capaciteits
uitbreiding bij de verlenging van de Margarineconventie in hetzelfde jaar dezelfde quote 
toegewezen kregen. De Raffinage-Overeenkomst was een direct gevolg van de oorlogs
omstandigheden, waardoor export van geraffineerde olien onmogelijk was geworden. Her
weijer, De Margarineconventie, 96, 153; Jongbloed, De Nederlandse spijsolie-industrie, 
44-45, 122-123. 
40 A.L. Jongbloed, De Nederlandse spijsolie-industrie en de ordening daarin (Rotter
dam 1953). 
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het Iand.41 In de considerans van het Spijsoliefabrikanten-Syndicaat (SOFS) gaven 
de participanten aan dat zij hun eigen belangen wilden beschermen en tevens de 
uitvoering van de regeringsmaatregelen wilden vergemakkelijken. Om de prijzen 
van spijsolie die aan anderen dan de margarine- en zeepindustrie werd afgezet te 
handhaven, kregen de zeven ieder een quote in de totaalomzet toegewezen (zie 
Tabel 2). Doe! van de erbij behorende Spijsolie-Conventie was het regelen van de 
verkoop op de binnenlandse markt. De Conventie bepaalde welk percentage de 
fabrikanten voor de deelnemende groothandelaren ter beschikking moesten stel
len tegen een wekelijkse 'noteringsprijs', die zo nodig in overleg met de Rege
ringscommissaris voor Steunverleening aan de Melkveehouderij werd bepaald. 
Het stond de fabrikanten vrij een bepaald percentage van het toegestane contin
gent direct aan de kleinhandelaren te leveren, de zogenaamde 'eigen handel' (zie 
Tabel 2). De veertien deelnemende groothandelaren mochten alleen van de zeven 
fabrikanten betrekken, maar waren niet verplicht alles wat hen ter beschikking 
stond af te nemen. Verder ordende de Spijsolie-Conventie ook de gedragslijn ten 
opzichte van de kleinere afnemers, grootwinkelbedrijven en bepaalde industriele 
ondernemingen. De groothandelaren hadden daarbij als voordeel dat zij verzekerd 
waren van de laagste prijs. Voor andere afnemersgroepen waren ook kortingen 
afgesproken, maar die waren altijd kleiner dan die van de groothandelaren . 

Tabel 2. Spijsolie-Conventie in 1934 

De zeven spijsoliefabrikanten Spijsoliefabrikanten-Syndicaat (SOFS) 

Quote in SOFS 'Eigen Handel' 
(% van de quote) 

Calve-Delft - Delft 25% 90% 
Crok & Laan - Wormerveer 4% 50% 
Duyvis - Koog aan de Zaan 20% 50% 
Oliefabrieken 'De Toekomst' - Wormerveer 22% 40% 
Reinder's Olie- en Veevoederfabrieken - Zwolle 13% 40% 
Unilever - Rotterdam 10% 50% 
Zaanlandsche Olieraffinaderij - Zaandam 6% 20% 

Bron: Historisch ArchiefUnilever NV (HAU) HA 0167; HAU, HIS 1715. 

41 HAU, Historisch Archiefvanaf 1945 (HA) 0167; HAU, HIS 1715; De Zaanlandsche 
Olieraffinaderij, zoals de naam al aangeeft, raffineerde alleen en produceerde geen olie uit 
zaad. HAU, HIS 1504; HAU, HA 0168a. 
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Zoals uit de tabel blijkt, mochten de meeste spijsoliefabrikanten meer dan de helft 
van hun omzet via de 'eigen handel' afzetten. Het ging hier om de verkoop van 
merkartikelen, flessen olie die van oudsher buiten de groothandel om gingen. Om 
deze merkartikelen te beschermen, werd er in de overeenkomst vastgelegd dat de 
groothandelaren de fabrieksmerken niet mochten gebruiken. In 1939 werd dit laat
ste nog aangescherpt, door de groothandelaren te gebieden de controlemerken van 
de fabriek te vervangen door eigen merken, zodat de herkenbaarheid van de arti
kelen werd verminderd. Op deze manier probeerde men te voorkomen dat slimme 
afnemers zouden overstappen op merkloze olie waarvan men wist dat dit dezelfde 
was als een duurdere merkolie. 42 

In 1936 werden de zes kleinere fabrikanten-raffinadeurs, die eerder een door de 
regering bepaald klein quotum hadden gehad, opgenomen in het Spijsoliefabri
kanten-Syndicaat. Zij werden echter niet opgenomen in de Spijsolie-Conventie, 
die in 1936 en 1938 verlengd werd. Ter onderscheiding van de twee soorten groe
pen fabrikanten, noemden de zeven spijsoliefabrikanten zich in de verlengde con
venties (met de nieuwe naam Spijsolie-Overeenkomst) het Verkoop-Syndicaat; de 
gezamenlijke groothandelaren, die inmiddels in aantal waren uitgebreid tot 21 tooi
den zich met de naam Inkoop-Syndicaat.43 

Kartel van Nederlandse Oliefabrikanten 
Het kartel dat zich richtte op de gehele Nederlandse plantaardige olie-industrie 
was gesloten onder auspicien van de Vereeniging van Nederlandsche Oliefabri
kanten. Dit belangrijke kartel was, zoals we reeds zagen, afgedwongen door de 
overheid. In principe was het geheim - alleen de regering werd op de hoogte ge
steld van de inhoud van de overeenkomst - en er was dan ook geen officiele naam 
en zelfs geen officieel postpapier.44 In officiele stukken aan de deelnemende par
tijen werd vaak gesproken over de 'Overeenkomst van 19 augustus 1935', maar 
onder de participanten stond het kartel bekend onder allerlei namen, waarvan 'Kartel 
der Oliefabrikanten' en 'Veekoekenkartel' de essentie het best weergeven. Ik zal 
hier verder spreken over het Kartel van Nederlandse Oliefabrikanten, of kortweg 
het Kartel. Het Kartel was in werking, met tussentijdse verlengingen, van 19 au
gustus 1935 tot en met 31december1939. 

Ondanks de grote onderlinge verschillen verenigde het kartel op drie na alle 
oliefabrikanten. De grote participatie was mogelijk en noodzakelijk omdat de 
veekoeken het uitgangspunt vormden. Mogelijk, omdat de binnenlandse afzet van 
veekoeken redelijk stabiel en voorspelbaar was; de binnenlandse productie was 

42 Jongbloed, De Nederlandse spijsolie-industrie, 76, 115. 
43 HAU, HA 0167; HAU, HIS 1715; Jongbloed, De Nederlandse spijsolie-industrie, 67. 
44 HAU, OFB 40/4005, Afschrift Kartelovereenkomst, 19 augustus 1935, artikel 16. 
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bekend en door de contingentering wist men bij benadering hoe groot de import 
zou zijn. Deel name van meer fabrikanten dan alleen de lijnolieslagers die het meeste 
in nood zaten, was noodzakelijk omdat er anders een substitutie van lijnkoeken 
door ander soorten veekoeken zou plaats vinden.45 Zoals hierboven al beschreven, 
waren er bij de inwerkingtreding van de overeenkomst toch drie buitenstaanders . 
Dit werden er in de loop van de tijd meer omdat de branche we! beschermd werd 
door de overheid maar niet gesloten.46 

Het is interessant om te bekijken hoe het Kartel van Nederlandse Oliefabrikan
ten functioneerde. Het Kartel was een productie-kartel dat lange tijd gecombi
neerd werd met een prijsafspraak voor veekoeken in de vorm van een herenak
koord. Als basis voor de productie-beperking gold een quote in procenten die aan 
het begin van de periode werd vastgesteld . De daadwerkelijke beperking vond 
plaats doordat de Kartelcommissie per periode een beperkingspercentage afkon
digde. Uit de quote-verdeling blijkt dat er compromissen nodig waren om alle 
oliefabrikanten er toe te bewegen mee te werken . De quote was deels gebaseerd op 
de daadwerkelijke zaadverwerking door de fabrikant in een basisperiode die voor 
alle fabrikanten gelijk was (1931-medio 1935, waarbij 1933 slechts voor de helft 
meetelde) . Daarnaast mocht de fabrikant een periode van 52 achtereenvolgende 
weken uit de basisperiode kiezen , zodat hij de periode met de grootste productie 
kon laten meetellen . Deze laatste factor telde zelfs dubbel mee. Dit was een con
cessie aan de (lijnolie)fabrikanten die vonden dat de capaciteit als grondslag voor 
de quoteverdeling zou moeten gelden. Dit waren vooral de fabrikanten die met 
overcapaciteit hadden te kampen. Een belangrijk verschil met het eerdere plan tot 
samenwerking uit december 1934, was dat de fabrikanten vrij waren om binnen de 
toegewezen quote te kiezen welke zaden zij wilden verwerken.47 Zoals we later 
zullen zien, legde het aldus gekozen systeem van quotering niet simpelweg de 
verhoudingen van v66r 1935 vast. 

De quote die volgens bovenstaande manier was bepaald door de uitvoerende, 
onafhankelijke accountant, was voor de rest van de deelnemers geheim. Daarom 
kan alleen bij benadering de quote-verdeling gegeven worden van de 'Grote Ze
ven' zoals zij zichzelf noemden, die de beslissende voorbesprekingen hadden ge
houden. Dit was overigens niet geheel dezelfde groep fabrikanten als de zeven 
grote spijsoliefabrikanten . 

45 HAU, OFB 40/4004, plan van Ir. S.H. Visser, adjunct-secretaris van het Verbond van 
Nederlandsch Werkgevers en Contact-Commissaris, december 1934. 
46 De belangrijkste buitenstaander was 'De Toekomst' , de spijsoliefabrikant die in het 
Spijsoliefabrikanten-Syndicaat na Calve-Delft de grootste quote voor spijsolie-productie 
had . Na veel gesoebat, was 'De Toekomst' toch toegetreden, om er na enkele maanden 
weer uit te stappen. 
47 HAU, OFB 40/4004, notulen Bestuur Vereeniging Nederlandsche Oliefabrikanten, 22 
juli 1935; Twijnstra, 'Samenwerking in de Nederlandsche Olie-industrie ', 47 . 
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Tabel 3. Schatting quote-verdeling in het Kartel van Nederlandse Oliefabrikanten 

'De Grote Zeven' Aandeel in totale Quote(%)· 
Jaarcapaciteit (%) = schatting 

I. Unilever - Zwijndrecht 30,0 24,0 
2. Wessanen - Wormerveer 7,5 11,0-12,0' 

3. Duyvis - Koog aan de Zaan 7,5 8,0 
4. Kaars Sijpesteijn - Krommenie 7,5 7,5' 
5. Twijnstra's Oliefabrieken Maarssen 7,5 8,5 

en Akkrum - Zaandam 
6. Calve-Delft - Delft 7,5 9,5 
7. 'Het Hart en De Zwaan ' v/h A. Honig - Zaandam 6,0 5,0' 

Bron: Familie-archief Duy vis - Egmond Binnen; Bedrijfsarchief Duyvis Utrecht, 
doos 17; HAU, OFB 40/4005. 

Van de Unilever-participanten had Calve-Delft een relatief hoge quote toegewe
zen gekregen, waardoor deze fabriek vrijwel op voile capaciteit kon draaien. Uni
lever-Zwijndrecht daarentegen was enigszins onderbezet, hetgeen bij de hoge vas
te kosten nadelig was. Duyvis meende heel gunstig bedeeld te zijn in het kartel. In 
1928 had dit bedrijf een perserij van Unilever aangekocht, toen deze overging op 
extractie van grondnoten. Duyvis wilde zijn productie van lijnolie en grondnoten
olie met het oog op toekomstige contingentering-wetgeving graag uitbreiden.4x 

Bij de inwerkingtreding van het Kartel werden zeven fabrikanten benoemd als 
lid van de Kartelcommissie. De meeste commissieleden werden gerecruteerd uit 
de Grote Zeven. Voor de kleine fabrikanten die het overige kwart van de productie 
vertegenwoordigden, hadden altijd twee commissie-leden zitting in de Kartelcom
missie.49 

48 HAU, HIS 1504; Interview J.C. Duyvis, 10 april 1996 te Egmond-Binnen. 
49 In de Kartelcommissie had elk lid een vervanger. Als we deze ook beschouwen blijken 
de Grote Zeven geheel vertegenwoordigd te zijn. De Commissie bestond de gehele perio
de uit de volgende personen. De vervanger staat tussen haakjes. T.J. Twijnstra (voorzitter) 
(H. Pars) beiden van Twijnstra; K.G.E. Kretzschmar (Stoon) beiden van Unilever; Mr. 
Th.H.M. Verspijck (R.E. Laan) beiden van Wessanen; Ir. W. Kaars Sijpesteijn (C.A. Ho
nig); T. Duyvis EGzn (A.C. Waller van Calve); Mr. R.A.H. Bertels (H. Verloop) kleine 
fabrikanten; E. Yan Yollenhoven (I. Hooghiemstra) kleine fabrikanten. 
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Atbeelding 4. Fabriek '1928' van Duyvis met de persinstallaties die waren over
genomen van Unilever. Met '1928' breidde Duyvis de productie uit, wat later een 
gunstige quote in het Kartel opleverde (± 1930, Familie Archie! Duyvis - Egmond 
Binnen). 

Prijzen voor veekoeken 
Behalve het bepalen van het beperkingspercentage, vaardigde de Kartelcommis
sie ook indicatieprijzen voor de veekoeken uit. In de kartelovereenkomst zelf was 
geen prijsregeling opgenomen, zodat de prijsovereenkomst zoals gezegd een gentle
man's agreement was. Dit legde de kiem voor een probleem: terwijl de productie
beperking door de quote in zaad in het Kartel was vastgelegd, betrof de mondelin
ge prijsovereenkomst de veekoeken. Hierdoor kwamen sommige fabrikanten in de 
problemen, omdat zij door de hogere veekoekenprijs met een 'excedente voor
raad' kwamen te zitten, die alleen maar verkoopbaar was tegen een lagere prijs. 
Binnen de Kartelcommissie betrof het met name lijnkoekproducenten zoals Ver
loop, Kaars Sijpesteijn en Wessanen. Omdat dit probleem de prijsovereenkomst 
sterk onder druk zette, was de excedente-voorraadkwestie een steeds terugkerend 
discussiepunt in de vergaderingen van de Kartelcommissie. In juli 1936 nam de 
Commissie een clausule over de excedente voorraden aan, waarin de mogelijkheid 
werd geschapen om tijdelijke afwijkingen van de indicatieprijs toe te staan: 
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'Indien een participant den accountant kan aantoonen, dat hij een excedenten 
onverkochten voorraad koeken heeft, kan de Commissie zulk een participant 
op <liens aanvraag de gelegenheid geven een bepaalde hoeveelheid daarvan 
tegen een voor ieder geval door de Commissie vast te stellen prijs binnen een 
door de Commissie te bepalen termijn af te geven. De wijze, waarop deze afzet 
tegen lageren prijs zal geschieden, wordt voor ieder geval afzonderlijk door de 
Commissie bepaald .' 50 

Toch bleef dit een terugkerend probleem. In maart 1937 stelde mr. Th.H.M. Ver
spijck (van Wessanen) zelfs voor om de prijsovereenkomst voor twee weken hele
maal los te laten, zodat Wessanen de voorraad kon spuien en het opdringen van 
buitenstaanders - die voor een deel het probleem van de excedente voorraden 
veroorzaakten -tijdelijk kon worden gestuit. De anderen vreesden dat de sfeer om 
tot een nieuwe gentleman's agreement te komen daardoor bedorven zou worden 
en dat de kans dan groot zou zijn dat de regering de binnenlandse heffing zou 
verhogen. Hierdoor werd nog eens pijnlijk duidelijk dat de oliefabrikanten in een 
kartel waren geforceerd dat gedoemd leek tot instabiliteit, omdat de overheid, die 
wel dreigde met heffingen, de bedrijfstak niet had gesloten! Buitenstaanders wer
den aangetrokken door de hogere veekoekprijzen en konden gemakkelijk concur
reren met kartelleden, daarmee de interne cohesie van het Kartel ondermijnend. 
Uiteindelijk besloot Wessanen de prijsovereenkomst van lijnkoeken inderdaad op 
te zeggen. De prijsovereenkomst van de andere soorten veekoeken werd door K.G.E. 
Kretzschmar (van Unilever) opgezegd vlak voor het verlopen van de Kartelover
eenkomst in 1939, hetgeen het einde van het Kartel bespoedigde.51 

5. Een delicaat evenwicht 

Formeel afgedwongen stabiliteit 
De twee besproken kartels, het Spijsoliefabrikanten-Syndicaat en het Kartel van 
Nederlandse Oliefabrikanten, waren defensieve kartels die door productiebeper
king de marktprijs probeerden te verhogen, om zo verlies tijdens een moeilijke 
periode te beperken . De participanten gingen er vanuit dat het kartel slechts tijde
lijk noodzakelijk zou zijn. Daarom weigerde Wessanen zeer Jang zijn overtollige 
voorraden via de andere fabrikanten op de markt te brengen. Wessanen vreesde 
daarmee klantenrelaties kwijt te raken, die het bedrijf na afloop van het Kartel 
hard nodig dacht te hebben. 

Doordat de quote een percentage van de totale productie was, werd niet de pro
ductie-omvang maar de relatieve positie van iedere fabrikant vastgelegd. Het aan-

50 HAU, OFB-40/4005, notulen Kartelcommissie, 24 juli 1936. 
51 Ibidem, 31 oktober 1938 en 4 september 1939. 
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Afbeelding 5. De Kartelcommissie anno november 1938: v.l.n.r. Mr. R.A.H. Ber
tels, Jr. W Kaars Sijpesteijn, T Duyvis EGzn, E. van Vollenhoven, F Guittart 
(accountant), Tl. Twijnstra(voorzitter), Ir. S.H. Visser(secretaris), K. Kretzschmar, 
A.C. Waller, Mr. Th.H.M. Verspijck; CA. Honig. 
(Olien, Vetten en Oliezaden, technisch en economisch weekblad voor Nederland 
en Kolonien betreffende alien, vetten, oliezaden en aanverwante producten (Jubi
leumnummer, 1916-1941)). 

bod van de gezamenlijke participanten kon zich zodoende aanpassen aan ontwik
kelingen in de vraag, maar de afzetverhoudingen werden gefixeerd. In theorie zou 
dit op de Jang ere duur de stabil iteit van het Kartel 'in gevaar kunnen brengen omdat 
het punt van fixatie - de basisperiode voor de quote-bepaling - steeds verder in 
het verleden zou komen te liggen. Dit zou vooral ten tijde van verlengings-onder
handelingen tot onenigheid kunnen leiden omdat een quote-verandering alleen maar 
bereikt zou kunnen worden door te dreigen met uittreding.52 In de verlengingson
derhandelingen van het Kartel van Nederlandse Oliefabrikanten -die vaak al maan
den voor het aflopen van het jaarlijkse contract werden gevoerd - kwamen de 
quoten van de participanten echter nauwelijks aan de orde. 

52 Jongbloed wijst op een alternatief, waarmee in Nederland reeds in 1936 op zeer be
scheiden schaal werd geexperimenteerd , de zogenaamde ' meelopende quota ' waarbij bij 
de oprichting al een geleidelijke aanpassing van ieders quote aan gewijzigde omstandighe
den werd geregeld. Dit was voor de continu'iteit van een kartel belangrijk. Jongbloed ver
baast zich erover dat deze vorm niet werd toegepast in de Spijsolie-Overeenkomsten. Jong
bloed, De Nederlandse spijsolie-industrie, 68 , I 20. 
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Het waren alleen de buitenstaanders die men alsnog wilde opnemen in bet Kar
tel die ecbt onderbandelden over een (boge) quote . De Kartelcommissie zag ecbter 
al snel in dat de stabiliteit van bet Kartel er onder zou lijden als buitenstaanders 
tegen iedere prijs opgenomen zouden worden.53 Men verkoos tenslotte bet alge
meen erkende gevaar van instabiliteit veroorzaakt door buitenstaanders boven het 
veel grotere gevaar van een kartel met alle oliefabrikanten dat intern verdeeld was. 
Een gevolg biervan was dat buitenstaanders veekoeken onder de indicatieprijs van 
de prijsovereenkomst konden verkopen, wat leidde tot de problematiek van exce
dente voorraden. De eisen die participanten stelden bij de verlengingsonderhande
lingen hadden dan ook meestal met de kwestie van excedente voorraden te maken. 

Het systeem van quote-bepaling leverde op de korte termijn geen problemen 
van formaat op. Belangrijker was het om ontduiking van de kartelafspraken te 
voorkomen. Voor participanten is bet aantrekkelijk om zicb te onttrekken aan kar
telafspraken, om op die manier met een bogere productie optimaal te profiteren 
van de monopolistiscbe kartelprijs, die bereikt wordt door de discipline van de 
andere deelnemende partijen. Als de andere deelnemers hierop anticiperen en ook 
het kartel ontduiken, gaat het voordeel voor alle partijen verloren. Dit prisoner's 
dilemma van het kartel is deels te ondervangen met een goede controle door een 
onatbankelijk Kartelbureau en een lik-op-stuk boetesysteem, waarbij zo zwaar 
gestraft wordt per overtreding dat het niet loont om de kartelafspraken te ontdui
ken.54 Zowel bij de Spijsolie-Overeenkomst als bij het Kartel van de Oliefabrikan
ten speelde het accountantsbureau Burgmans te Rotterdam deze rol.55 Wekelijks 
gaven de participanten bun omzet doot aan de accountant, die vervolgens elke 
week meldde in hoeverre de bedrijven hun quote badden over- of onderschreden 
(en tevens de eventuele boete inde) . Ook het verkopen van quote aan andere kar
telleden kon anoniem via de accountant. 

Doordat de quoten effectief werden afgedwongen, kon het prisoner's dilemma 
overwonnen worden en werd de interne cobesie van het Kartel dus niet in gevaar 
gebracbt. Zoals we zagen bij bet probleem van de excedente voorraden, was ont
duiking van de prijsindicatie een potentieel groter probleem, omdat dit gebaseerd 
was op een gentleman's agreement en geen boete-systeem kende. In de praktijk 
bleek ecbter, dat prijsknoeierij bfnnen het Kartel geen probleem vormde. 

53 HAU, OFB 40/4005, notulen Kartelcommissie, 2 en 16 september 1936. 
54 Hal. R. Varian, Intermediate microeconomics (New York31993) 471-477. 
55 Ook bij de Jatere Raffinage-Overeenkomst fungeerde het accountantsbureau Burgmans 
als spil. Tot september 1937 ging het om accountant Douwe; daarna hield accountant F. 
Guittart zich met de drie kartels bezig. Jongbloed wijst erop dater in de Spijsolie-Over
eenkomst officieel geen Kartelbureau was, maar dat de accountant voor onpartijdigheid 
zorgde. Jongbloed, De Nederlandse spijsolie-industrie, 119-120. 
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Informeel 'afgedwongen' stabiliteit 
Jongbloed stelt dat karteltechnisch gezien, het Spijsoliefabrikanten-Syndicaat en 
de Spijsolie-Overeenkomsten blijk gaven van een 'amateuristische' aanpak van de 
zeven spijsoliefabrikanten. Volgens hem hadden de fabrikanten een al te simpel 
beeld van kartels, aangezien de overeenkomsten niet waterdicht waren.56 Toch, zo 
constateert hij met enige verbazing, verliep met name de fabrikanten-zijde van de 
Spijsolie-Overeenkomsten zonder noemenswaardige problemen. Hij verklaart dit 
uit de historische zelfstandigheid van de bedrijven, die de kartelparticipanten er 
toe bracht om het 'noodzakelijke keurslijf' zo comfortabel mogelijk te houden. De 
fabrikanten, die elkaar goed kenden, hielden zich aan hun woord, hetgeen door 
Jongbloed waarderend een goed oud-vaderlandse karaktertrek wordt genoemd. 57 

Er zijn echter ook andere oorzaken aan te wijzen. Het is inderdaad waar dat de 
kartels, vooral het Kartel van de Nederlandse Oliefabrikanten, gedeeltelijk infor
mele overeenkomsten waren waarbij onderling vertrouwen belangrijk was voor 
het welslagen. De dreiging van nog draconischer maatregelen van de overheid 
dwong echter ook fair play af. Dit gold met name bij het Spijsoliefabrikanten
Syndicaat, waar de overheid door de sluiting van de bedrijfstak een grote vinger in 
de pap had. Bij het Kartel van Nederlandse Oliefabrikanten hielp de dreigende 
verhoging van de binnenlandse heffing op veekoeken de cooperatie aanzienlijk. 
Indien nodig liet men alle contractpartijen in de vergadering nog eens mondeling 
verklaren dat zij zich 'zich strikt achter de door de commissie te indiceeren prijzen 
zullen stellen; dat geen der contractpartijen rechter in eigen zaak zal spelen op 
grond van geruchten over prijsonduikingen.' - waarna de voorzitter kon constate
ren dater weer een vaste basis voor het gentleman's agreement bestond. 58 

In het Kartel van Nederlandse Oliefabrikanten probeerde men verdere inmen
ging van de overheid zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Men vreesde dat 
bescherming van de overheid- in de vorm van het algemeen verbindend verklaren 
of met een beroep op de bedrijfsvestigingswet - op de langere termijn wel eens 
moeilijk af te schaffen zou zijn. Daarom bleef men binnen het Kartel voortdurend 
twijfelen of men deze steun moest vragen, ondanks de lastige buitenstaanders die 

56 De case-study van L.L. Peters van het Rheinisch-Westfaelische Kohlensyndikat ( 1893-
1913) heeft echter aangetoond dat- tegen de verwachting van karteltheorie in - een kar
telcontract dat niet sluitend is de stabiliteit van een kartel niet in gevaar hoeft te brengen, 
zeker niet als het streven naar winst niet de drijvende kracht achter het kartel is. In het 
genoemde geval was bijvoorbeeld het creeren van evenwicht tussen de kartelleden het 
hoofddoel. 'Opportunities for individualistic behavior, including contractual loopholes 
and horizontal combinations, combined with a collusive objective function that emphasi
zed overall control and stability, allowed the cartel to survive for over two decades without 
government interference or support', Lon L. Peters, 'Managing competition in German 
Coal, 1893-1913', Journal of economic history 49 (1989) 419-433. 
57 Jongbloed, De Nederlandse spijsolie-industrie, 73, 134-135. 
58 HAU, OFB 40/4005, notulen vergadering van alle contractpartijen, 8 maart 1937. 



ARNOLDUS NEDERLANDSE KARTELVORMING 249 

Gemciner 

Afbeelding 6. 'De poliep in de Hollandse wateren '. De belangrijkste !eden van de 
Kartelcommissie: 
De 'inktvisser': Ir. S.H. Visser, de notulist en secretaris. De Zwaan representeert 
'Het Hart en De Zwaan ', die samen met de snoek Verspijck twist om de lijnzaad
quote. (Honig en Wessanen verwerkten voornamelijk lijnzaad.) De rag in de vorm 
van een gitaar is de accountant Guittart die wekelijks de over- of onderschrij
dingen van de quoten berekende. De poliep, (Unilever unLimited), heeft alle voor
delen in handen. Aan 'de lijnzaad' -zak trekt Twijnstra (met voorzittershamer) en 
aan de grondnotenzak Waller van Calve, beide onderdeel van het Unilever-con
cern. De Duitser Kretzschmar had moeite met de lidwoorden in het Nederlands en 
sprak altijd van 'de schroot' en 'de lijnzaad'. Duyvis zelf is afgebeeld als een 
kreeft die graait naar zowel lijnzaad als grondnoten. Duyvis was naast Unilever 
de enige die verschillende grondstoffen tegelijkertijd kon verwerken. De schild
pad is Kaars Sijpesteijn die zich voor vaste afzet had verbonden met het CB ( Cen
traal Bureau, landelijk voer-cooperatie van veehouders), vandaar de tekst 'Het 
kwetsbare zit in mijn schild'. De haai die gevaarlijk loerend toeziet is S.L. Louwes 
(initialen SLL: Steun Landbouw Loert), de regeringscommissaris voor de akker
bouw en veehouderij (± 1938139, Familie Archief Duyvis - Egmond Binnen). 
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de cohesie van het Kartel in gevaar brachten. Het waren met name de kleinere 
fabrikanten die last hadden van buitenstaanders, wanneer dezen in hun regio ge
vestigd waren. Het waren echter uiteindelijk de grotere fabrikanten die de dienst 
uitmaakten. 

De Kartelcommissie vergaderde in het vier jaar en vier maanden durende be
staan van de Kartelovereenkomst ruim 260 maal. De hoge frequentie versterkte de 
onderlinge band - blijkens de notulen uitte zich dit in menige 'bloemenhulde' 
voor jarige, jubilerende of zich verlovende commissieleden . De veelvuldige ont
moetingen van de grootste fabrikanten verminderde de neiging tot opportunistisch 
gedrag.59 

De onderlinge verbondenheid blijkt ook uit een anekdote die zijn sporen niet in 
de notulen maar in de vorm van een spotprent heeft achtergelaten.60 Vanaf eind 
1938 bestond er een anti-Unilever comite met de naam NAPA 'Nationale Anti 
Poliep Actie', ontleend aan het artikel 'Een poliep in de vaderlandsche trekvaar
ten' uit De Zuid-Limburger. In dit artikel werd de expansie-politiek van Unilever 
veroordeeld als 'economische dictatuur', mogelijk door de bescherming die Uni
lever genoot als gevolg van de landbouwcrisispolitiek. Een kort geding hierover 
werd door Unilever verloren, omdat, zo stelde de rechtbank, ook economisten en 
zelfs de paus (in Quadragesimo Anno) zich bezighielden met de problematiek van 
kapitaals- en bedrijfsconcentratie. Ook bij behandeling van de rijksbegroting van 
1939 kwam het concentratie-vraagstuk als gevolg van de vorming van kartels aan 
de orde. Enkele kamerleden betoogden dat de winsten die Unilever door de con
venties voor margarine, olie en spijsvetten maakte, het bedrijf in staat stelden op 
het terrein van vleeswaren en zeep een gevaarlijke concurrent te worden. Het kabi
net vond speciale maatregelen niet nodig, omdat de positie van Unilever op deze 
markten waarschijnlijk hetzelfde zou zijn geweest zonder margarine- en oliecon
ventie.61 Al kreeg het concern ook steunbetuigingen van consumenten, het was al 
met al een onverkwikkelijke zaak voor Unilever. Binnen de Kartelcommissie kon 
men hier lichtvoetig mee omgaan. T. Duyvis EGzn liet door zijn oudste dochter 
een spotprent tekenen waarop naast de poliep, de gehele Kartelcommissie was 
afgebeeld als zeedier. De tekening werd anoniem op de vergadering bezorgd en 
aan de heer Kretzschmar overhandigd. De interne grapjes van de prent kunnen 
hier niet aan de orde komen; opgemerkt zij de pikante rol die was weggelegd voor 
S.L. Louwes, de regeringscommissaris voor de akker- en landbouw als het gevaar
lijkste dier, de haai (zie afbeelding 6). 

De cohesie binnen de kartels werd ook versterkt door de onderlinge verwevenheid 
van de verschillende vormen van samenwerking. Alie Spijsoliefabrikanten behal-

59 Ibidem , notulen Kartelcommissie, laatste vergadering 29 december 1939. 
60 Met dank aan de heer J.C. Duyvis die mij attent maakte op deze prent. 
61 HAU, Directie Archief (DIR) 9-176.4 en 10-193.1. 
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ve 'De Toekomst' waren ook participant in het Kartel van Nederlandse Oliefabri
kanten. Drie van hen, Calve-Delft, Duyvis en Unilever, speelden zelfs een grote 
rol in dit Kartel. Het opgebouwde krediet in de ene kartelovereenkomst verminderde 
ongetwijfeld ook de lust om dwars te liggen in de andere, hoewel er in de notulen 
zelden verwijzingen zijn te vinden naar de andere vormen van samenwerking; dis
cretie was een andere pijler van de herenakkoorden. 62 

Het gaat te ver om te stellen dat de kartels werkten als communicerende vaten, 
maar ze be"Invloedden elkaar onmiskenbaar. De crisissituatie (en het gevoel dat de 
kartels tijdelijk waren) gecombineerd met de lijnen tussen de verschillende kar
tels, zorgden voor een wankel evenwicht dat de kartels relatief probleemloos maakte, 
ondanks de theoretische haken en ogen. Uiteraard waren er af en toe onenigheden. 
In de meeste gevallen waren dat onderhandelingstrucs. In de loop van de jaren 
maakte ieder Kartelcommissielid wel een keer duidelijk dat er met hem niet te 
spotten vie!. Bij echt grote problemen werd de hulp ingeroepen van 'neutrale voor
zitters' . De hierboven besproken clausule over de gedragslijn ten aanzien van ex
cedente voorraden veekoeken kwam tot stand na vergaderingen onder leiding van 
de externe voorzitters K.C. Honig en J.W. Dekker, die de lucht moesten klaren 
tussen de Kartelcommissie en Kaars Sijpesteijn, die toen grote problemen met de 
excedente voorraden had.63 

Uiteindelijk bleek het wel het eigenbelang van met name de grote participanten 
dat de doorslag gaf, zoals in 1938 toen Wessanen de prijsovereenkomst voor lijn
koeken opzegde. Toen een jaar later, op 4 september 1939, K.G.E. Kretzschmar 
dit ook voor de andere veekoeken deed, leek dit overigens het gevolg van een 
onenigheid met C.A. Honig. Kretzschmar Iiet weten dat het hem speet dat hij de 
prijsovereenkomst niet reeds een jaar eerder had opgezegd; daarmee gaf hij aan 
dat hij een jaar Jang het belang van het Ka rte I boven het directe be Jang van U nile
ver had gesteld.64 Hiermee wordt ook de kracht van het herenakkoord duidelijk; 
toen de informele prijsovereenkomst eenmaal opgezegd was, vond men het niet 
meer de moeite waard om de contractuele overeenkomst te verlengen. 

62 In een vergadering van het naoorlogse Spijsoliefabrikanten-Syndicaat (SOFS) ont
stond ruzie over het al dan niet verlagen van de boete. De voorstander daarvan , een kleine 
fabrikant, die pas na de oorlog wilde toetreden tot het SOFS, kreeg het verwijt te horen, 
dat dit plan een born legde onder het SOFS en daarmee onder de Spijsolie-Overeenkomst, 
maar ook onder de Raffinage-Overeenkomst en 'zeer waarschijnlijk daarna het Oliefabri
kantenkartel.' HAU, HA 0167. 
63 K.C. Honig, directeur van het Zaanse bedrijf NY Stijfselfabriek ' De Bijenkorf' (beter 
bekend als Honig) was een achterneef van de Honig die in de Kartelcommissie zat. Be
langrijker was echter dat K.C. Honig ook zitting had in de Commissie van Advies voor de 
Crisisinvoerwet (de Commissie Spanjaard) die de hearings over de contingentering van 
veekoeken hield ; hij kon dus daadwerkelijk beschouwd warden als een expert, zonder dat 
hij - als stijfselproducent - medebel anghebbend was. 
64 HAU , OFB 40/4005, notulen 4 september 1939. 
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6. Verschuivingen in een beschermde industrie 

De Nederlandse plantaardige olie-industrie had tijdens de crisis een oligopolis
tisch karakter. Dit bevorderde de mogelijkheid van kartelvorming. Immers, hoe 
minder ondernemingen in een industrie-tak, hoe gemakkelijker het is om tot over
eenstemming te komen. Het Kartel van Nederlandse Oliefabrikanten was blijk
baar succesvol in het herstellen van de winstmogelijkheden, want na het verlopen 
van het kartel bleken er meer bedrijven tot de niet-gesloten sector te zijn toegetre
den (zie Tabel 4). Het waren onder andere deze nieuwe toetreders, die als buiten
staanders van het kartel het erewoord met betrekking tot de prijsovereenkomst 
zwaar op de proef stelden . 

Tabel 4. Aantal ondernemingen in Nederlandse plantaardige olie-industrie 

Jaar Aantal olieslagerijen/fabrieken 

1858 540 
1906 223 
1926 ± 70 
1935 29 (26 Kartelpartijen en 3 outsiders) 
1940 37 (door regering ingeschakeld bij verdeling oliezaden) 

Bron: Historisch Archief Unilever NV HIS I 504. 

Een beschermde overstap naar spijsolien 
In tegenstelling tot de Margarineconventie, bracht het Kartel van Nederlandse 
Oliefabrikanten verschuivingen teweeg die niet onverdeeld gunstig waren voor de 
grootste partij, het concern Unilever. Dit kwam in de eerste plaats doordat de over
heid de bedrijfstak niet had gesloten voor nieuwkomers. Essentieler was echter dat 
het Kartel de fabrikanten de mogelijkheid gaf om te kiezen welk zaad zij wensten 
te verwerken. Vooral lijnolieslagers, die het meest in de problemen waren geko
men door de crisis, waren hierdoor in de gelegenheid om over te stappen op ande
re zaadsoorten. Omdat de lijnkoeken relatief sterk werden gesteund, gebeurde dit 
overigens niet direct en niet massaal. Om dit te begrijpen, moeten we het systeem 
van heffingen op de veekoeken nader beschouwen. Hoewel, zoals al beschreven 
is, de oliefabrikanten liever niet met heffingen gesteund werden, werden de prij
zen van de veekoeken vanaf I augustus 1934 ondersteund met een monopoliehef
fing die aanvankelijk voor alle soorten koeken hetzelfde was, namelijk f 1,50 per 
I 00 kilo koek. Na I april 1935 kwam er een variabele heffing, die niet voor iedere 
soort veekoek gelijk was en regelmatig aangepast werd . Al deze heffingen hielden 



ARNOLDUS NEDERLANDSE KARTELVORMING 253 

Tabel 5. Sterke bescherming voor lijnkoeken 

Ontvet nodig heffing gemiddelde gemiddelde 
restproduct voor voor gelijke heffing heffing 

100 kilo bescherming lehelft 2e helft 
koek/schroot (fictief) 1936 1938 

lijnzaad 67% (koek) 149 kilo 1,00 1,00 1,00 
copra 36% (koek) 277 kilo 1,86 0,49 1,49 
sojabonen 81 % (schroot) 123 kilo 0,83 0,52 0,72 

Bron: Bedrijfsarchief Unilever Rotterdam, HIS 1504. 

onvoldoende rekening met het feit dat niet iedere zaadsoort evenveel veekoek 
opleverde. In Tabel 5 worden drie grondstoffen met elkaar vergeleken, waarbij de 
heffing op lijnkoek op l ,00 is gesteld. Ook voor alle andere soorten zaad gold dat 
deze minder sterk beschermd werden dan lijnzaad. 

Terwijl de lijnveekoeken veel sterker beschermd werden dan alle andere soorten 
zaad, was de productiebeperking in principe gelijk voor alle zaadsoorten. Lijn
olieslagers werden dus meer gesteund dan spijsoliefabrikanten, omdat lijnkoek 
meer beschermd werd dan sojaschroot en grondnotenkoek, de bijproducten van 
spijsolie-fabricage.65 

Zonder de bescherming van het Kartel had de verschuiving van lijnzaadverwer
king naar andere (spijsolie-)zaden de vorm van een koude sanering gehad, waarbij 
lijnolieslagerijen zouden zijn verdwenen en bestaande spijsoliefabrikanten flink 
hadden kunnen expanderen. In een interne evaluatie van Unilever van de kartelja
ren 1935-1939 werd dan ook spijtig geconstateerd: 'Voor het Concern is het ver
moedelijk te betreuren, dat deze regeling per soort zaad niet is doorgevoerd - het 
had toen nog het allergrootste dee! van de spijsolieslagerij in handen; na 1935 zijn 
meer en meer lijnolieslagers zich toe gaan leggen op de verwerking van andere 
zaden.' 66 En hoewel in dezelfde notitie lijnolieslagers werden beticht van conserva
tieve politiek vanuit een defensieve positie, zag Unilever ook wel in dat de lijn
olie-industrie voor een groot deel bestond uit 'krachtige bedrijven, die zich zoo 
noodig gaarne zullen omschakelen op de verwerking van andere zaden, zoodat 
een eventueele strijd om het nieuw te veroveren gebied wel eens zware offers zou 
kunnen kosten.' 67 

65 HAU, HIS 1504. 
66 Ibidem. 
67 Ibidem. 
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De kartels tijdens en na de Tweede Wereldoorlog 
De Margarineconventie werd tijdens de Tweede Wereldoorlog opgeschort en in 
1947 weer nieuw !even ingeblazen. Na een korte onderbreking in de vroege jaren 
vijftig, werd de Margarineconventie wederom opgericht in I 954.6x 

Het Spijsoliefabrikanten-Syndicaat en de Spijsolie-overeenkomst werden tijdens 
en na de Tweede Wereldoorlog voortgezet, hoewel dit in toenemende mate ge
paard ging met inwendige strijd .69 De belangrijkste merkartikelen-fabrikanten 
Calve-Delft en Duyvis dreigden bijvoorbeeld in 1949 met opzegging. Toen bij het 
aflopen van een verlenging op I 0 juli 1954 reeds bekend was dat per 23 augustus 
1954 de aankoop van ruwe olien volkomen vrij zou worden en dus de noodzaak 
van de semi-dwangkartels wegviel, weigerden twee leden (waarschijnlijk ook Cal
ve-Delft en Duyvis) in te stemmen met een voorlopige verlenging, zodat zowel het 
Spijsoliefabrikanten-Syndicaat als de Spijsolie-Overeenkomst nogal abrupt beein
digd werden.70 

Het Kartel van Nederlandse Oliefabrikanten werd na het verlopen van de over
eenkomst op 31 december 1939 al niet meer verlengd. 71 Daags na het begin van de 
Tweede Wereldoorlog, was de prijsovereenkomst voor alle veekoeken opgezegd 
door Unilever 's afgevaardigde in de Kartelcommissie, K.G.E. Kretzschmar. Daar
mee was een belangrijke basis van het Kartel weggevallen . Een paar weken later 
werd de Vereeniging van Nederlandsche Oliefabrikanten benaderd door de rege
ring die voortaan de oliezaden centraal wilde inkopen. De Vereeniging werd ver
zocht een distributieplan op te stellen. Uiteraard werd het Kartel daarvoor als uit
gangspunt genomen, maar er waren toch allerhande problemen . Allereerst moesten 
de buitenstaanders van het Kartel ook opgenomen worden in het distributiesys
teem. De Vereeniging stelde voor dat zij voor 80% van hun gemiddelde verwer
king van 1938 en het eerste halfjaar van 1939 werden opgenomen. Hoewel de 
buitenstaanders zelf voor 90% pleitten, nam de regering dit ad vies over. De kartel
participanten onderling waren ook verdeeld. Men was het erover eens dat de quo
te-verdeling van het Kartel als basis genomen moest worden. Maar vooral Unile
ver vond dat de zaden niet meer - zoals bij het Kartel - ongeacht de soort verdeeld 
moesten worden, maar op basis van de specifieke zaadsoorten, die door de ver
schillende firma's daadwerkelijk waren verwerkt tijdens de karteljaren . De rege
ring moest ook op dit punt beslissen en gaf Unilever gelijk.72 

Tijdens de bezetting werden vele oliefabrieken stilgelegd. Er kon alleen binnen
lands koolzaad verwerkt worden. Deze verwerking werd van overheidswege ge
concentreerd in enkele fabrieken, om op die manier brandstof- en vervoerskosten 

68 J.H. Stuijvenberg (red.), Honderd jaar margarine 1869-1969 (Den Haag 1969) 277. 
69 Jongbloed , De Nederlandse spijsolie-industrie, XI. 
70 HAU, HA 0167. 
71 HAU, OFB 40/4005; Notulen Kartelcommissie augustus 1939 t/m 31 december 1939. 
72 HAU, OFB 40/4005 . 
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te besparen. 73 Voor Duyvis werden noodmaatregelen, zoals de productie van sur
rogaat-slasaus 'Salatoma' de kurk waarop het bedrijf kon blijven drijven .74 Bij 
'Het Hart en De Zwaan' van Honig daarentegen, die gedurende de karteljaren een 
echte lijnolieslagerij was gebleven, stonden de fabrieken praktisch stil. 75 

Na de oorlog werd de hernieuwde invoer van oliezaden wederom centraal gere
geld door het Voedselvoorziening Importbureau (VIB) in samenwerking met het 
Bedrijfschap voor Margarine, Olien en Vetten . Vanwege de schaarste van devie
zen en de voedselvoorziening, werd de invoer praktisch beperkt tot spijsolieza
den. De invoer van lijnzaad kwam op een tweede plaats. De overheid verordon
neerde dat ingevoerde sojabonen geextraheerd moesten worden, omdat dit meer 
olie opleverde en bovendien het waardevolle plantaardig eiwit, lecithine.76 Dit was 
in het voordeel van Unilever en Calve-Delft, tot dan toe de enige twee bedrijven 
die konden extraheren. Waarschijnlijk bracht deze situatie de Zaanse oliefabrikan
ten, toen nog allen familiedirecteuren, ertoe om samen met hun zoons een geheime 
vergadering te beleggen. Men vergaderde over het plan om gezamenlijk olie te 
gaan extraheren in de nooit in gebruik genomen meelfabriek 'De Vrede' aan het 
Noordzeekanaal. Dit tegenoffensief tegen de grote Unilever werd echter nooit ge
reali see rd. 77 

De verdeling van de gelmporteerde oliezaden werd zoveel mogelijk gebaseerd 
op het vooroorlogse Kartel van Nederlandse Oliefabrikanten. Ook de organisatie 
werd weer nieuw )even ingeblazen zonder de oude termen te gebruiken; het Kartel 
heette voortaan Overeenkomst van Nederlandse Oliefabrikanten en de Kartelcom
missie kreeg haar opvolger in de Verdelingscommissie. Ook het accountantskan
toor Burgmans, dat na het bombardement op Rotterdam in 1940 een groot dee) 
van de kartel-administratie had verloren, werd weer ingeschakeld.78 Eind 1953 
werd er gedacht over de mogelijkheid om tot een meer permanente kartelovereen
komst te komen. In discussies gaven de lijnolieslagers te kennen 'de vrijheid' te 
vrezen; zij wilden daarom de overeenkomst voortzetten. De wetenschap dat de 
invoer van grondstoffen olien en vetten spoedig vrij gegeven zou gaan worden, 
maakten echter met name de (gemengde) spijsoliefabrikanten onwillig om zich 

73 Bedrijfsarchief SaraLee/Douwe Egberts, Utrecht, Historische Archief Duyvis, doos 
JO. 
74 Interview J.C. Duyvis, 10 april 1996 te Egmond-Binnen. 
75 A.J. Honig, Van Molen tot Grootbedrijf, Firma Adriaan Honig Cz., later Naamloze 
Vennootschap Oliefabrieken 'Het Hart' en 'De Zwaan' voorheen Adriaan Honig (ongepu
bliceerd manuscript, GA Zaanstad, z.j.) 211-212. 
76 Historisch Archief Duyvis, doos I 0. 
77 Interview J.C. en J. Duyvis, 14 oktober 1996, te Egmond-Binnen. 
78 Wanneer deze Overeenkomst werd gesloten, is niet geheel duidelijk. In ieder geval 
bestond de overeenkomst van 26 februari 1950 tot en met 31 december 1953. Historisch 
Archief Duyvis, doos 10. 
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weer te binden; zij wilden in alle vrijheid weer kunnen concurreren en expande
ren.79 

7. Besluit 

Zoals uit het bovenstaande blijkt lieten de oliefabrikanten in Nederland zich slechts 
met tegenzin tot kartelvorming verleiden. Met crisisheffingen (en dreigementen 
deze te verhogen) ter ondersteuning van het landbouwcrisisbeleid, kon de over
heid ordening in de Nederlandse olien- en vettenindustrie afdwingen. Het Spijs
oliefabrikanten-Syndicaat (en de Spijsolie-Overeenkomsten) en het Kartel van 
Nederlandse Oliefabrikanten, waarop dit artikel zich concentreerde, kunnen met 
recht semi-dwangkartels genoemd worden. 

Met name het Kartel van Nederlandse Oliefabrikanten, dat bijna alle plantaardi
ge olie-fabrikanten in Nederland verenigde, kwam met moeite tot stand. Dit kan 
deels toegeschreven worden aan het feit dat in de jaren twintig de poging om een 
internationaal kartel op te richten was mislukt, waardoor er geen internationaal 
kartel bestond dat bescherming kon bieden aan een Nederlands kartel. Daarnaast 
kan de moeizame oprichting verklaard worden door de enorme tegenstellingen die 
er binnen de sector bestonden (met name tussen lijn- en spijsoliefabrikanten). Men 
begon aan een samenwerking die in theorie alle 'stabiliteitswetten' van kartels 
tartte: de participanten produceerden geen homogeen product. De bedrijfstak werd 
niet gesloten voor nieuwkomers en men begon met het kartel terwijl drie buiten
staanders weigerden toe te treden. Bovendien werd een wezenlijk onderdeel als de 
prijshandhaving niet opgenomen in het contract, maar in de vorm van een gentle
man's agreement gegoten. 

Niettemin bleken de oliefabrikanten, eenmaal geforceerd tot samenwerking, re
delijk tot effectief samenwerken in staat. Twee factoren zijn hierbij van belang 
geweest. De wil om verder overheidsingrijpen te voorkomen, bracht de oliefabri
kanten er toe hun tegenstellingen te overbruggen en constructief te werk te gaan. 
De. tweede factor was de omstandigheid dat de belangrijkste participanten van het 
Kartel van Nederlandse Oliefabrikanten ook - min of meer gedwongen - deelna
men aan het Spijsoliefabrikanten-Syndicaat; men was als het ware tot elkaar ver
oordeeld. De constellatie waarin de beide kartels waren opgenomen, neutraliseer
de zo de imperfecties van de schriftelijke overeenkomsten. 

Op de langere termijn, bleken vooral de lijnoliefabrikanten te profiteren van de 
bescherming die zij ondervonden van het aanvankelijk ongewenste Kartel van 
Nederlandse Oliefabrikanten. Een dee! van hen kon hierdoor overstappen naar de 
meer lucratieve productie van spijsolie. Dit betekende voor de grootste speler, het 
concern Unilever, dat het niet, zoals in de margarine-sector het geval was geweest 

79 Ibidem. 
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onder de Margarineconventie, tijdens de kartelperiode kon uitgroeien tot een on
betwistbare monopolist op de spijsoliemarkt. Voor de marktverhoudingen op de 
Nederlandse olien- en vettenmarkt in de jaren vijftig en later, zou het interessant 
zijn het eventuele vervolg van de kartelvorming te onderzoeken. 



IX 

Marketing als bedrijfshistorische invalshoek: de case 
van Vlisco in West-Afrika, 1900-1996 

PAUL INGENBLEEK 

1. Inleiding 

In een van de meest recente bundels over marketing in de bedrijfsgeschiedenis 
werd geconcludeerd dat 'marketing matters ' .1 Deze conclusie is niet verwonder
lijk gezien de opmars die marketing binnen de bedrijfskunde gemaakt heeft en 
gezien het feit dat marketing inmiddels bepalend is voor de verkoop van produc
ten en diensten in bijna alle ondernemingen . In de jaren tachtig en begin jaren 
negentig trok marketing een toenemende belangstelling onder bedrijfshistorici . 
Aangezien er geen overeenstemming bestaat over wat marketing precies omvat, is 
ook het bedrijfshistorisch onderzoek op dit gebied sterk uiteenlopend. De vraag 
op welke manier de marketingtheorie toegepast kan worden in de bedrijfsgeschie
denis speelt dan ook een belangrijke rol in de recente literatuur over dit onder
werp. Pas wanneer hier meer duidelijkheid over bestaat, kan de bedrijfsgeschiede
nis mogelijk een bijdrage Jeveren aan de ontwikkeling van een breed geaccepteerde 
theorie en definitie van marketing. In dit artikel zal daarom de eerste vraag, op 
welke manier marketing als invalshoek een bijdrage kan leveren aan het bedrijfs
historisch onderzoek, centraal staan . 

Eerst zullen de belangrijkste resultaten van het bedrijfshistorisch onderzoek met 
marketing als invalshoek besproken worden en zal er een standpunt ingenomen 
worden over de richting waarin verder onderzoek plaats kan vinden. Vervolgens 
zal de daad bij het woord gevoegd worden met een case studie over de marketing 
van Vlisco in West-Afrika.2 Vlisco is een katoendrukkerij in Helmond, die zoge-

I G. Jones and R.S. Tedlow (ed.) , The Rise and Fall of Mass Marketing (London 1993) 
7. 
2 Deze casestudie is grotendeels gebaseerd op: P. Ingenbleek , Een overzeese afzetmarkt. 
De marketing van Vlisco in Ghana 1900-1996 (Rotterdam 1996) doctoraalscriptie. Voor 
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naamde waxprints en Javaprints produceert voor de Westafrikaanse markt. Deze 
textiel wordt voornamelijk door Westafrikaanse vrouwen gedragen, die vaak ook 
een symbolische betekenis en een culturele waarde toekennen aan de verschillen
de dessins . Sommige dessins worden al decennia verkocht. Tegenwoordig wordt 
het grootste dee! van de wax- en Javaprints in Afrika geproduceerd, maar Vlisco 
vervult nog altijd een rol als marktleider en produceert voor het topsegment van de 
markt. Het onderzoek moet meer inzicht geven in de manier waarop marketing als 
invalshoek een bijdrage kan leveren aan het bedrijfshistorisch onderzoek. Deze 
inzichten zullen in de conclusie geformuleerd worden. 

2. Marketing in de bedrijfsgeschiedenis 

In de bedrijfsgeschiedenis is marketing gebruikt om de ontwikkeling van afzet

markten te beschrijven en te onderzoeken op welke manier bedrijven op deze ont
wikkelingen inspeelden . In Nederland is marketing nog nauwelijks het onderwerp 
van historisch onderzoek geweest. 3 In het buitenland daarentegen, werd marketing 
regelmatig als invalshoek gekozen om meer helderheid in bepaalde situaties te 
brengen. Zo was de Duitse eenwording en de mogelijke gevolgen daarvan voor 
Duitse bedrijven op de Europese markt, het onderwerp van een geschiedkundige 
marketingstudie.4 De discussie rond het verval van de Britse industrie tussen 1870 
en 1914, leverde een aantal interessante studies op nadat men zich afvroeg of een 
gebrek aan marketingactiviteiten debet was aan dit verval.5 Marketing staat im
mers in nauw verband tot de verkoop van producten en diensten en zonder ver
koop heeft een bedrijf geen bestaansrecht. 

deze scriptie is onder andere gebruikgemaakt van bronnen uit het Vlisco-archief, inter
views, afgenomen in Ghana in de periode november 1995 - maart 1996, en het ju bi leum
boek: M. Jacobs en W. Maas, Een [even in kleur. Katoendrukkerij Vlisco 1946-1996 (Den 
Bosch 1996). 
3 Een van de weinige studies over marketing in Nederland is: E. Boers, 'Philips en de 
radiodistributie 1920-1940: een marketingdilemma', Jaarboek voor de geschiedenis van 
bedrijf en techniek 6 (1989) 210-233. 
4 H.G. Schroter, 'The German Question, the Unification of Europe, and the European 
Market Strategies of Germany 's Chemical and Electrical Industries, 1900-1992', Business 
History Review 67 (1993) 369-405. 
5 Bijvoorbeeld: J.R. Fisher en A. Smith, 'International competition in the Australian 
wire market 1880-1914', Business History Vol. 22 (1980) nr. 1 71-86. J.C. Brown, 'Imper
fect Competition and Anglo-German Trade Rivalry: Markets for Cotton Textiles before 
1914', Journal of Economic History 55 (1995) 494-527. S.J . Nicholas , 'The Overseas 
Marketing Performance of British Industry, 1870-1914', Economic History Review 37 
(1984) 489-506. 
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Er bestaat geen algemeen geaccepteerde definitie of theorie over marketing. In 
een aantal studies werd de term daarom ontweken en vervangen door bijvoorbeeld 
'trade policy' .6 Om meer duidelijkheid te brengen in wat marketing om vat, kunnen 
bedrijfskundige ideeen behulpzaam zijn . Als bekendste voorbeeld hiervan gelden 
de vier P's: Product, Prijs, Plaats en Promotie. R.P.T. Davenport-Hines nam in 
1986 de bedrijfskundige ideeen over marketing als uitgangspunt voor een reeks 
historische casestudies. 7 Hoewel Davenport-Hines zich er bewust van was dat de 
modellen die hij gebruikte in een modernere wereld waren ontstaan dan de case
studies die hij in zijn bundel behandelde, was er een begin gemaakt met het idee 
dat ondernemers zich altijd op de een of andere manier met marketing bezig hiel
den en dat de moderne kijk op marketing behulpzaam kon zijn om meer helder
heid op dit gebied te krijgen. 

In 1992 verscheen er een themanummer van Business History over 'Organisa
tional Capability and Competitive Adventage'. Uitgangspunt voor dit nummer waren 
de ideeen van A.D. Chandler en M. Porter die beiden in 1990 een studie publiceer
den, die volgens de redacteuren Ch. Harvey en G. Jones een belangrijke bijdrage 
leverde aan de verklaring waarom bepaalde bedrijven en industrieen een sterke 
groei doormaken, terwijl anderen achterblijven; en waarom bepaalde nationale 
economieen groeien en anderen stagneren of relatief dalen. 8 Feitelijk stond de 
concurrentiepositie hierin centraal, gekoppeld aan de vraag hoe aan deze positie 
gestalte kon worden gegeven. Marketing houdt nauw verband met de concurren
tiepositie. G. Tweedale vroeg zich bijvoorbeeld in zijn bijdrage voor dit thema
nummer af, welke rol marketing speelde in de teloorgang van het eens florerende 
computerbedrijf Ferranti en concludeerde dater vergeleken met de concurrentie 
een gebrek aan aandacht was geweest voor marketing en sales.9 

Ook Richard Tedlow, evenals Chandler en Porter verbonden aan de Harvard 
Business School , liet zich volgens Harvey en Jones in zijn visie op marketing 
Jeiden door de ideeen van met name Chandler. 10 Hij legde deze ideeen vast in New 
and Improved, dat ook in 1990 verscheen. 11 In dit boek beschrijft Ted low het ont
staan van een massamarkt in de Verenigde Staten aan de hand van vier casestudies: 

6 M.W. Dupree, 'Struggling with destiny: The cotton industry, overseas trade policy 
and the Cotton Board, I 940- I 959', Business History 32 (1990) nr. 4 , I 06- I 28 . Ook: F. 
Bostock, 'The British Overseas Banks and Development Finance in Africa after I 945' , 
Business History 33 (1991) nr. 3, 157-176, kan hiertoe gerekend worden. 
7 R.P.T. Davenport-Hines , Markets and Bagmen Studies in the History of Marketing 
and British Industrial Performance 1830-1939 (Aldershot I 986). 
8 C. Harvey and G. Jones, 'Introduction Organisational Capability and Competitive 
Advantage ', Business History 34 (I 992) nr. 1, 1-10. 
9 G. Tweedale, 'Marketing in the Second Industrial Revolution: A Case Study of the 
Ferranti Computer Group, I 949-63', Business History 34 (I 992) nr. 1, 96-123. 
10 Harvey, Jones , 'Organisational Capability and Competitive Advantage', 9. 
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Coca Cola, Ford, Sears en A & P. Tedlow bracht drie fasen aan in de ontwikkeling 
van de Amerikaanse consumentenmarkt. In de eerste fase was de markt gefrag
menteerd. De productie werd gekenmerkt door een laag volume, hoge marges en 
hoge transportkosten voor ondernemers die een grotere markt wilden bestrijken. 
Deze fragmentatie werd gevolgd door een fase van unificatie: heel Amerika werd 
gelncorporeerd in een massamarkt, waarin producten in een groot volume en met 
lage marges afgezet konden worden. In de derde fase werd de markt demografisch 
en psychografisch gesegmenteerd en werden producten voortaan naar waarde ge
prijsd. Als duidelijkste voorbeeld van demografische segmentatie gold de 'Pepsi 
generation', waarmee Pepsi Cola er voor het eerst in slaagde een substantieel markt
aandeel te winnen op Coca Cola, door zich te richten op de generatie 'babyboom
ers ' . 

Behalve deze fasering zag Tedlow zes terugkerende elementen in zijn casestu
dies: (1) de strategie 'winst door volume' was de aanzet voor veel Amerikaanse 
marketingsuccessen; (2) de ondernemer speelde een essentiele rol in de creatie en 
organisatie van massamarkten; (3) massaproductie vereiste massamarketing: een 
verticaal systeem waarin massaproductie en massamarketing samengingen ; (4) het 
ontstaan van 'first mover' voordelen voor het bedrijf dat als eerste tot massapro
ductie en massamarketing overging leidde tot enorme winsten voor dit bedrijf en 
wierp een barriere op voor concurrenten die dit voorbeeld wilden volgen; (5) vol
gers van de ' first mover' waren gedwongen om 6f de strategie van de 'first mover' 
kopieren, 6f om iets geheel nieuws bedenken; en (6) succes op lange termijn was 
alleen mogelijk wanneer de firma interne en externe veranderingen wist te over
winnen.12 Deze terugkerende elementen zijn feitelijk antwoorden op vragen als: 
Hoe bemachtigde een bedrijf zijn concurrentiepositie? Welke organisatorische 
gevolgen had dit voor het bedrijf? Slaagde het bedrijf erin zich in deze positie te 
handhaven? Hiermee wees Tedlow op de rol van marketing als een essentieel on
derdeel voor de concurrentiepositie van een bedrijf en als een middel om deze 
positie en de veranderingen die daarin optreden, te bestuderen. 

Tedlow's New and Improved werd het uitgangspunt van een nieuwe bundel on
der redactie van Tedi ow en Jones: The Rise and Fall of Mass Marketing .13 Hierin 
concludeerde men dat het model van Tedlow, gebaseerd op de Amerikaanse markt, 
niet overal toepasbaar is. Wanneer gekeken wordt naar verschillende industrietak
ken, landen of periodes, dan blijkt dat de taken en uitdagingen van de marketing in 
grote mate van elkaar afwijken. Waar de auteurs volop aandacht hadden voor het 
fasemodel van Tedlow, daar schoten zij echter tekort in aandacht voor de zes te-

11 R.S. Tedi ow, New and Improved. The Story of Mass Marketing in America (New York 
1990). 
12 Idem, 344-345. 
13 Jones , Tedlow, The Rise and Fall of Mass Marketing. 
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rugkerende elementen die Tedlow onderscheidde. Deze kwamen nauwelijks aan 
bod in de verschillende bijdragen. 14 Opvallende bijdragen voor de bundel waren 
afkomstig van Marc Casson, die marketing een plaats probeerde te geven in de 
economische theorie en van Tony Corley. 15 De bijdrage van Corley wees op de 
vergaande invloed van marketing op een bedrijf. Wanneer een bedrijf de afzet wil 
maximaliseren wordt de marketinginspanning groter en dit heeft gevolgen voor 
het totale bedrijf. Corley ontwikkelde een model waarin bedrijven geclassificeerd 
konden worden als: productgericht, verkoopgericht en marketinggericht en be
weerde zelfs dat deze classificering de bedrijfsgeschiedenis nieuwe richtlijnen zou 
kunnen bieden .16 Toepassing van dit model bleek echter onmogelijk zonder discu
tabele conclusies te trekken, omdat meerdere classificaties van toepassing konden 
zijn op een bedrijf in een bepaalde periode. 17 

Na The Rise and Fall of Mass Marketing lijkt de aanvankelijk groeiende be
langstelling voor het onderwerp enigszins weg te ebben. In plaats van het bedrijfs
historisch onderzoek naar marketing een impuls te geven, heeft het er alle schijn 
van dat het onderzoek na het verschijnen van deze bundel op een dood spoor 
belandde. De belangrijkste conclusies, dat het fase model van Tedlow voor de 

Amerikaanse markt voor veel andere situaties niet toepasselijk is en dat 'Marke
ting matters', waren weinig prikkelend voor verder onderzoek. De bijdragen van 
Casson en Corley wekken de indruk dat zij teveel ineens wilden oplossen en geen 
recht deden aan het feit dat marketing een gecompliceerd onderwerp is waarin 
slechts stap voor stap meer helderheid gebracht kan worden. Waar een algemeen 
geaccepteerde definitie en theorie over marketing ontbreken, zal ook de bedrijfs

historicus bescheiden moeten zijn in zijn bijdrage in de marketingdiscussie. 
Het idee dat marketing veelzeggend is over de concurrentiepositie van een be

drijf en als zodanig gevolgen heeft voor de organisatie lijkt echter meer terrein te 
winnen. In meerdere gevallen werd marketing al bestudeerd in combinatie met de 
organisatie, zonder dat deze combinatie theoretisch verantwoord werd. 18 Verder 

14 Tedlow gaf daartoe zelf de aanzet met een bijdrage over een vierde marketingfase, 
waarin volgens hem sprake was van een ontwikkeling naar minder segmentatie. 
15 T.A.B. Corley, 'Marketing and business history, in theory and practice ', in: Tedlow, 
Jones, Rise and Fall of Mass Marketing, 93-115. M. Casson, 'An economic theory of 
marketing' , in: Tedlow, Jones, Rise and Fall of Mass Marketing, 183-204. 
16 T. Corley, 'The Ultimate Synthesis? Towards an Integration of Business History, So
cial Science and Managerial Theory' , in: M. Davids e.a. (red.), Proceedings of the Confe
rence on Business History (Rotterdam 1995) 78-90. 
17 I ngenbleek, Een overzeese afzetmarkt, 11 7. 
18 Al in 1968 verscheen er een artikel waarin marketing in combinatie met organisatie 
werd bestudeerd: C.H. Lee, 'Marketing organisation and policy in the cotton trade: 
M'Connel & Kennedy of Manchester 1795-1835', Business History IO (1968) nr. 2, 89-
100. Een recent voorbeeld waarin marketing gebruikt is om ontwikkelingen in de concur
rentiepositie te beschrijven is: M.A. Cusumano, Y. Mylonadis , R. Rosenbloom, 'Strategic 
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onderzoek lijkt daarom vooral interessant wanneer marketing bestudeerd wordt in 
samenhang met de concurrentiepositie en organisatorische kwesties . Daarbij kun
nen de terugkerende elementen die Tedlow in New and Improved onderscheidde 
voor de Amerikaanse marketing als uitgangspunt dienen. Door deze toe te passen 
in nieuwe casestudies, waarbij ze los gemaakt worden van de Amerikaanse con
text, kan het bedrijfshistorisch onderzoek naar marketing mogelijk meer richting 
krijgen. Uiteindelijk zal de bedrijfsgeschiedenis op deze manier wellicht een bij
drage kunnen leveren aan de oplossing van een aantal theoretische marketing
vraagstukken. 

3. Casestudie: Vlisco in West-Afrika 

De terugkerende elementen uit de casestudies van Tedlow zullen nu nader beke
ken worden in een casestudie. Marketing zal hier gezien worden als: alle verkoop
ondersteunende activiteiten van een bedrijf, die voortkomen uit de strategie van 
het bedrijf ten aanzien van de markt. Dit is een breed terrein dat niet alleen ele
menten als prijsbeleid, productontwikkeling, distributie en promotie om vat, maar 
ook het vergaren van marktkennis en het op grond van deze kennis aanpassen van 
de organisatie. De case is chronologisch opgebouwd in vijf paragrafen en bestrijkt 
de periode vanaf het begin van de handel in wax- en Javaprints in het laatste kwart 
van de negentiende eeuw, tot op heden . 

3.1 'First mover ' en volgers 
Katoendrukkerij P. F. van Vlissingen & Co . was vanaf de oprichting in 1846 op 
meerdere markten actief; aanvankelijk Nederland en Nederlands-Indie. De afzet 
in Nederlands-Indie was in de negentiende eeuw van vitaal belang, niet alleen 
voor het bedrijf in Helmond, maar voor de hele Nederlandse katoendrukindustrie. 
Het belangrijkste product op de Indische markt was de imitatiebatik, een fabriek
matige kopie van de lndische batik. Omdat de Nederlandse bedrijven niet in staat 
waren tegen de lage prijzen van veel grootschaligere Britse industrie te concurre
ren, waren zij gedwongen de kwaliteit van hun producten op te voeren. Dit resul
teerde in een groot aantal innovaties op het gebied van kleuren en productiemetho
den.19 De Haarlemse katoendrukker Previnaire ontwikkelde een werkwijze die 
dichtbij de originele manier van batikken stond. Hij maakte gebruik van een uit
sparingstechniek door een lijmlaag op het doek aan te brengen. Na onderdompe
ling in een verfbad werd er een patroon zichtbaar. Extra kleuren konden vervol
gens met behulp van handdrukblokken op het doek worden aangebracht. Door 

Maneuvring and Mass-Market Dynamics: The Triumph of VHS over Beta', Business His
tory Review 66 ( 1992) 51-94. 
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deze werkwijze ontstond er een onregelmatig aderpatroon op het doek, dat ook in 
de originele batiks zichtbaar was. Met name in de jaren zestig van de negentiende 
eeuw deed Previnaire goede zaken met zijn wasbatik. Ook andere producenten 
slaagden erin deze werkwijze machtig te worden. Zij boekten hun resultaten ech
ter te laat, want al in de jaren zeventig daalde de afzet. Ondanks een korte opleving 
in de jaren tachtig bleek de dating van de afzet in Indie structureel, waardoor 
producenten uit moesten wijken naar andere markten. 

Bij Van Vlissingen besloot men de binnenlandse markt intensiever te gaan be
werken en op zoek te gaan naar andere afzetmarkten, die onder andere gevonden 
werden in Oost- en West-Afrika, Japan, Singapore, Thailand en Birma. Men pro
beerde de productie uit te breiden, om tegen lagere kostprijzen te kunnen produce
ren. Hierdoor ontwikkelde Van Vlissingen zich tot de grootste katoendrukkerij 
van Nederland. Rond de eeuwwisseling had het bedrijf een brede schare handels
huizen in de klantenkring die orders plaatsten van uiteenlopende aard. In het laat
ste kwart van de negentiende eeuw druppelden ook steeds meer orders voor West
Afrika binnen. In deze periode waren handelaars die op West-Afrika voeren 
waarschijnlijk op zoek naar textiel van een hogere kwaliteit, naast de eenvormige 
massaproducten die de Britse textielindustrie voorbracht. Op deze manier konden 
de handelaars hun marktpositie verbeteren in de moordende concurrentiestrijd die 
op dat moment heerste in de Westafrikaanse handel. De Britse handelaar Swanzy 
schreef bijvoorbeeld in 1874 dat zijn firma voor textiel van een fijnere kwaliteit en 
betere kleuren naar katoendrukkerijen buiten Groot-Brittannie was uitgeweken.20 

Het meest verfijnde product <lat hier gemaakt werd was de imitatiebatik, door de 
Britse handelaars Javaprint genoemd. Zo vond de imitatiebatik, onder de naam 
Javaprint, geleidelijk aan een nieuwe markt in West-Afrika.21 

De vraag naar deze kwalitatief betere producten bleef aan het einde van de ne
gentiende en in het begin van de twintigste eeuw groeien. In deze periode voltrok 
zich de 'Scramble for Africa' en in het kielzog van de nieuwe koloniale machtheb
bers trokken ook de handelshuizen steeds dieper het binnenland in. Op deze ma
nier vergrootten zij de markt voor de Europese producenten. Een belangrijk dee! 
van de Westafrikaanse textielhandel was geconcentreerd aan de Goudkust en hier 
nam de welvaart na de kolonialisering toe. Door de ontwikkeling van een omvang
rijke cacaoproductie raakten steeds meer inwoners betrokken bij de exportecono
mie en steeg ook de vraag naar duurdere textielsoorten, de eerste tijd voornamelijk 
Javaprints. De Nederlandse drukkerijen profiteerden hiervan. Waar in de laatste 
jaren van de negentiende eeuw over het algemeen minder dan honderd ton per jaar 

19 G.P.J. Yerbong, Technische innovaties in de katoendrukkerij en -ververij in Nederland 
1835-1920 (Amsterdam 1988). 
20 A. Swanzy, 'On trade in West Africa with and without British protection', Journal of 
Society of Arts 22 ( 1874) 482. 
21 De Javaprint onderging een eigen ontwikkeling, waardoor het product geleidelijk aan 
vervreemde van de lndische oorsprong. 



INGENBLEEK MARKETING ALS BEDRIJFSHISTORISCHE INVALSHOEK 265 

naar West-Afrika geexporteerd werd, daar was dit in 1913 al opgelopen tot meer 
dan duizend ton. 22 

Een logisch gevolg van de toenemende vraag naar textiel van een hogere kwali
teit, was dat ook de meest geslaagde imitatiebatik in West-Afrika op de markt zou 
worden gebracht: de wasbatik, in de Westafrikaanse handel waxprint genoemd. 
De Haarlemse Katoen Maatschappij (HKM), zoals de fabriek van Previnaire heette, 
had zich in het verleden volledig op lndie en andere exotische markten gericht. 
Omdat op deze markten de afzet daalde, bood de export naar West-Afrika een 
mogelijkheid om het bedrijf draaiende te houden. Waarschijnlijk werden de bij
zondere kleuren en het aderpatroon dat het wasdrukprocede met zich meebracht, 
door de Westafrikaanse consument zeer gewaardeerd.23 De dessins werden aange
past aan de Westafrikaanse smaak, al bleven Indische elementen nog veelvuldig 
gebruikt worden. De wax print werd een steeds belangrijker product op de gestaag 
groeiende markt, maar het zou nog enige tijd duren voordat ook andere producen
ten dit moeilijk te vervaardigen artikel in de collectie opnamen. Aanvankelijk 
maakten concurrenten imitaties van echte waxprints, maar daarmee bleek de op
mars van het artikel niet te stoppen. 

De eerste nieuwkomer op de waxprintmarkt was Ankersmit uit Deventer. Dit 
bedrijf had in 1907 de HKM uit de brand geholpen toen deze als gevolg van de 
grote vraag met een capaciteitsprobleem kampte. Dit inspireerde de directie van 
Ankersmit waarschijnlijk om zelfwaxprints te gaan maken.24 Nadat men in 1911 
het productieproces onder de knie had gekregen, was het vinden van een afnemer 
vervolgens geen probleem. De Haarlemse waxprints werden allemaal verhandeld 
via Brown Fleming, een handelaar uit Glasgow. Klanten van dit handelshuis had
den al pogingen ondernomen om de producten zonder tussenkomst van deze han
delaar te bemachtigen en vermoedelijk ook reeds katoendrukkerijen benaderd om 
dit product in de collectie op te nemen. Ankersmit koos een Zwitsers handelshuis 
voor de verkoop van wax prints aan de Goudkust en probeerde via andere handels
huizen nieuwe markten aan te boren in andere delen van West-Afrika. In ruil daar
voor steunde het bedrijf Ankersmit bij het ontwerpen van eigen dessins. Hoewel 
men aanvankelijk het plan had om een geheel eigen dessincollectie op te bouwen, 
drongen agenten van de Zwitserse handelaar er op aan om ook een aantal dessins 
te baseren op Haarlemse waxprints. De 'first mover' voordelen van de HKM wa
ren blijkbaar zo groot dat een geheel eigen collectie niet levensvatbaar was. De 
positie van de HKM bleek ook uit het feit dat de waxprints van Ankersmit voor 
een lagere prijs op de markt werden gezet. Wanneer de prints van de HKM en 

22 Statistiek van in-, uit- en doorvoer, 1880-1916. 
23 Het voert te ver om in dit artikel verder in te gaan op de redenen voor de populariteit 
van de waxprint. Zie daarvoor: Ingenbleek, Een overzeese afzetmarkt, 41-42. 
24 Zie voor Ankersmit: G.J . Meeles, Wasdruk: Geschreven geschiedenis van het was
drukartikel van Ankersmits Textielfabrieken N. V. (Helmond 1972) niet gepubliceerd. 
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Ankersmit door elkaar gepresenteerd werden, zochten Afrikaanse klanten de pro
ducten van Haarlem uit zonder dat deze door een etiket herkenbaar waren. 

Van Vlissingen was , zoals gezegd, ge"interesseerd in een groat aantal producten 
voor veel verschillende markten. De export van Javaprints steeg in het begin van 
de twintigste eeuw en men wilde vermoedelijk ook in de vraag naar waxprints 
kunnen voorzien. Na een periode van proefnemingen had men omstreeks 1910 de 
techniek voor de vervaardiging van waxprints onder de knie. De waxprints van 
Van Vlissingen werden verhandeld door het Britse handelshuis F & A Swanzy, 
eerder klant van Brown Fleming's Haarlemse waxprints. Swanzy verscheepte de 
waxprints van Van Vlissingen vanuit Rotterdam naar bijna dertig verschillende 
handelsposten van het bedrijf aan de Goudkust, waar ze vervolgens door Afri
kaanse handelaars werden meegenomen voor verkoop op de markt aan consumen
ten, of aan handelaars die ze weer op andere markten verkochten . Bij deze handel 
werd van oudsher vaak krediet gegeven om grotere hoeveelheden tegelijkertijd op 
de markt te kunnen brengen. Waar de directeur van Ankersmit al in een vroeg 
stadium enkele reizen naar de Goudkust maakte, om op de hoogte te geraken van 
de wensen van de consument en de manier van verkoop, daar hield Van Vlissingen 
zich vast aan zijn rol als producent. Men probeerde Swanzy als opdrachtgever op 
zijn wenken te bedienen, maar ondernam zelf geen initiatieven om het product 
beter aan te laten sluiten op de wensen van de consument. 

De Eerste Wereldoorlog had grate gevolgen voor de waxprintmarkt. Doordat de 
oorlog een groot deel van de internationale handel lamlegde, probeerden de mees
te katoendrukkerijen te overleven door zich op de thuismarkt te richten. De HKM 
had zich echter volledig in de productie voor exotische markten gespecialiseerd en 
was daarom gedwongen tijdens de oorlog te liquideren . Hoewel een groat aantal 
machines uit de failliete inboedel van de fabriek bij opbod werd verkocht, maakte 
het bedrijf in 1919 een doorstart in een nieuwe Naamloze Vennootschap, die ech
ter in 1922 weer failliet ging. Uit de inboedel van <lit bedrijf kocht Van Vlissingen 
een nieuwe lijmdrukmachine en, belangrijker nog: 42 koperen drukrollen met suc
cesvolle Haarlemse dessins. Daarmee kocht Van Vlissingen feitelijk een dee! van 
de 'first mover ' voordelen van de HKM. Door de liquidatie van de HKM werden 
Van Vlissingen en Ankersmit de belangrijkste producenten van waxprints. An
kersmit verruilde in 1918 de Zwitserse zakenpartner voor Swanzy, dat daarmee 
voor beide producenten de belangrijkste afnemer werd en een dominante positie 
verkreeg op de waxprintmarkt. 

In de jaren twintig bleef de Westafrikaanse markt voor wax- en Javaprints groeien. 
In deze periode verschenen er nog meer katoendrukkerijen op de markt met wax
prints, afkomstig uit Groot-Brittannie, Zwitserland en Nederland. De Helmondse 
drukkerij ontwikkelde zich voorspoedig. Tijdens de Eerste Wereldoorlog had men 
het bedrijf omgezet in een Naamloze Vennootschap en direct na de oorlog werden 
verschillende afdelingen van het bedrijf uitgebreid , waaronder de lijmdrukafde
ling. Aan het einde van de jaren twintig probeerde men met succes de export van 
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Afbeelding I. Handdrukkers zouden Lange tijd een grate rot van betekenis blijven 
spelen, met name in het drukken van technisch moeilijke dessins. De laatste hand
drukker verliet het bedrijf in 1993 (Vlisco-archief). 

Javaprints naar West-Afrika uit te breiden. Deze was door de wax print inmiddels 
naar de achtergrond gedrongen. Swanzy groeide uit tot de grootste opdrachtgever 
van de Helmondse drukkerij. Van Vlissingen had bij Swanzy aangedrongen op een 
verdubbeling van de productie. De wijze waarop men dit deed was typerend voor 
de Helmondse werkwijze: men stelde een agent aan in Londen die door middel 
van een lobby bij Swanzy een vergroting van de opdrachten moest bewerkstelli
gen. Naast Swanzy ging Van Vlissingen waxprints leveren aan de Groningse za
kenman Haykens, die tot die tijd alleen Javaprints uit Helmond verhandelde. Hay
kens kreeg in Helmond een collectie dessins die exclusief aan hem geleverd werden. 
Hij verkocht deze door aan handelaars die in West-Afrika gevestigd waren. Hoe
wel Van Vlissingen dus bleef uitbreiden, beschouwde men kennis van de wensen 
van de consument als een zaak van de afnemer. De uiteindelijke afzetmarkt was 
voor de producent een abstract begrip op grote afstand. 
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3.2 De verre markt dichterbij 
In 1927 trader een nieuwe directie aan bij Van Vlissingen. Willem van Beusekom 
werd commercieel-directeur en de broers Piet en Jan Fentener van Vlissingen 
technisch-directeur, waarbij Piet zich richtte op de productie voor de Europese 
markten en Jan op de exotische markten. Van Beusekom kwam als commercieel
directeur regelmatig in aanvaring met zijn twee technische collega's, die zich steeds 
vaker met het commercieel beleid bemoeiden. Van Beusekom zette het commer
ciele beleid voort zoals dat al jaren gevoerd werd bij Van Vlissingen: hij richtte 
zich op het binnenhalen van orders van handelshuizen. Techniek en markt raakten 
echter steeds meer met elkaar vervlochten binnen het bedrijf. Jan was bijvoor
beeld met zijn specifieke producten voor West-Afrika en als hoofd van de ont
werpafdeling, nauw betrokken geraakt bij het commerciele beleid voor deze markt. 
Waarschijnlijk diende Van Beusekom uit onvrede met de toenemende vervlech
ting van technische en commerciele activiteiten in 1929 zijn ontslag in. Het feit dat 
de beide broers Fentener van Vlissingen als tweehoofdige directie verder wilden, 
was tekenend voor hun ambities . De commissarissen drongen echter aan op een 
nieuwe commercieel-directeur, dit werd Tobie Hoogenboom. 

In 1932 kreeg de Helmondse directie evenals de Ankersmit-directie, bezoek van 
A. T. MacLaren, manager van de United Africa Company (UAC) . De UAC was 
ontstaan door een proces van toenemende concentratie in de Westafrikaanse han
del. Het handelshuis Swanzy was in 1919 opgegaan in de African & Eastern , die 
op zijn beurt in 1929 werd opgenomen in de UAC, dat dee) uit ging maken van 
Unilever.25 Door deze fusies ontstond er een enorm handelsconcern met vele ves
tigingen in West-Afrika. De UAC maakte van de dominante positie gebruik door 
de Nederlandse producenten van waxprints tegen elkaar uit te spelen om een lage 
prijs te bedingen. In 1931 was Van Vlissingen daardoor gedwongen om de voorra
den voor een zeer lage prijs van de hand te doen. Een ongemotiveerde prijsdaling 
van Ankersmit met het doel Van Vlissingen uit de markt te concurreren, werd door 
de UAC tegen gehouden. MacLaren informeerde de fabrikanten over de hoge sta
tus die hun producten hadden in West-Afrika. In Deventer was men reeds op de 
hoogte van het feit dat men samen met Van Vlissingen marktleider was in wax
prints, maar in Helmond bestond hiervan slechts een flauw vermoeden. Men had 
immers de afzetmarkt nog nooit bezocht. MacLaren informeerde de fabrikanten 
ook over de astronomische kosten die de logge organisatie van de UAC maakte bij 
de verkoop. Hierdoor lag de verkoopprijs volgens hem 65% hoger dan de inkoop
prijs. 

De UAC-manager ontvouwde een plan om samen met Ankersmit, Van Vlissin
gen en een Oostenrijkse zijdefabriek een nieuwe handelsorganisatie op te richten 
met drie vestigingen aan de Goudkust en een hoofdkantoor in Engeland. De nieu-

25 Zie voor de UAC: D.K. Fieldhouse, Merchant Capital and Economic Decolonization. 
The United Africa Company 1929-1987 (Oxford 1994). 
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we organisatie zou met veel lagere kosten kunnen werken dan de UAC en zou voor 
de producenten daarom aanmerkelijk hogere marges op hun producten opleveren. 
Dit vooruitzicht was zeer aantrekkelijk, zeker in een tijd waarin de ondernemingen 
gebukt gingen onder de zware economische crisis van de jaren dertig. In juli 1932 
werd daarom de firma MacAnderson Cottons Ltd. opgericht en enkele maanden 
later, nog voor de onderneming actief was, reisde directeur Hoogenboom naar de 
Goudkust om de situatie ter plekke te bekijken. De UAC schrok echter van deze 
ontwikkelingen en wist het operationeel worden van de nieuwe onderneming te 
voorkomen door de fabrikanten aan zich te binden met goede contracten . Hoewel 
MacAnderson nooit actief werd, had de onderneming belangrijke veranderingen 
teweeg gebracht. De relaties tussen de UAC enerzijds en Van Vlissingen en An
kersmit anderzijds en tussen beide Nederlandse drukkerijen onderling, waren voor 
goed veranderd. Voor de UAC werden de Nederlandse bedrijven verreweg de be
langrijkste leveranciers van waxprints en Van Vlissingen en Ankersmit bleven in 
gesprek om de concurrentie aan de top van de markt binnen de perken te houden. 

Ook de verhouding tussen Van Vlissingen en de Westafrikaanse afzetmarkt ver
anderde. MacAnderson had deze markt ineens een stuk dichterbij gebracht, met 
name door de reis die Hoogenboom maakte naar de Goudkust. Met de informatie 
die Hoogenboom mee terugbracht werd met succes de productie aangepast en de 
kwaliteitsachterstand op Ankersmit teruggebracht. Vanaf dat moment ging men de 
afzetmarkt vaker bezoeken. Van de reis die Jan Fentener van Vlissingen maakte in 
1934 is een uitvoerig verslag bewaard gebleven.26 Hij constateerde bijvoorbeeld 
hoe groot het belang was van de cacaoproductie voor de koopkracht van de consu
menten, hij deed ideeen op voor nieuwe dessins en hij legde staaltjes voor aan de 
Westafrikaanse klanten van de UAC en G.B. Ollivant (GBO). De UAC en GBO 
waren de grootste afnemers van de katoendrukkerij. Met GBO handelde men via 
Hay kens. Met deze twee organisaties, die met name in de Britse kolonies een grote 
invloed op de markt konden uitoefenen, had Van Vlissingen twee sterke troeven in 
handen. Uit het reisverslag blijkt dat Jan de agenten van deze organisaties zag als 
de behartigers van zijn belangen in West-Afrika en sprak over hen in zijn brieven 
als zodanig ook een waardeoordeel uit, bijvoorbeeld in de mate waarin zij de loka
le talen beheersten. Dit kon belangrijk zijn in het opdoen van marktinformatie, 
want Jan constateerde ook dat de verschillende etnische groepen vaak een eigen 
voorkeur hadden voor bepaalde dessins en kleurstellingen. 

De marktinformatie werd in Helmond omgezet in een nieuw commercieel be
leid. De markt werd het leidende element op grond waarvan de beslissingen wer
den genomen en niet !anger het productieproces of de orders van afnemers. Tij
dens de reizen die men in de jaren dertig maakte, bleken er ook nadelen te zitten 
aan de positie van marktleider: concurrenten bleken in grote mate kopieen van 
succesvolle dessins op de markt te brengen en deze vonden in de crisisjaren gretig 

26 Dit reisverslag is aanwezig in het Ylisco-archief. 
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Atbeelding 2. Foto vermoedelijk gemaakt door Jan Fentener van Vlissingen tij
dens zijn eerste bezaek aan de Goudkust (Vlisco-archief). 
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aftrek. Om de kopiegolf tegen te gaan, ontwikkelde men enkele producten voor de 
lagere marktsegmenten: de fancyprint, een goedkoop artikel van een iets betere 
kwaliteit dan de goedkoopste prints op de markt; en de imiwax, een goedkope 
imitatie van een echte waxprint. Door de afzet in West-Afrika te maximaliseren, 
probeerde men het bedrijf draaiende te houden tijdens de crisis. In het begin van 
de jaren dertig had Van Vlissingen nog een extern bureau in de arm genomen dat 
het bedrijf saneerde volgens beproefde methoden. Men probeerde de kosten te 
drukken door investeringen uit te stellen, loonsverlagingen door te voeren en werk
nemers te ontslaan. Eind 1932 telde de fabriek daardoor nog maar 685 werkne
mers. 

Het nieuwe beleid werd ge'initieerd door Tobie Hoogenboom. Onder zijn leiding 
werd de productie in toenemende mate gemechaniseerd om de kostprijzen terug te 
dringen en werd er gestreefd naar een gevarieerde collectie in prijs, kwaliteit, kleur
stelling en ontwerp. In 1931 werd er een coloristisch laboratorium ingericht onder 
leiding van chemisch ingenieur Jan Lotichius. Hier werd onderzoek verricht naar 
het productieproces en de toepassing van kleurstoffen. Het productieproces van 
waxprints kreeg hierdoor een meer wetenschappelijke basis. Ook het aantal des
sins werd vergroot en waar voorheen de ontwerpen vaak werden aangeleverd door 
de afnemer, ging men zich nu meer bezig houden met het maken van eigen ontwer
pen. Ook werden er fotoboeken samengesteld van de dessins die naar de belang
rijkste distributiepunten in West-Afrika werden gestuurd. Commercieel, technisch 
en artistiek beleid gingen hand in hand binnen de onderneming en dit beleid stoel
de op de nauwe samenwerking tussen Jan Fentener van Vlissingen, Tobie Hoogen
boom en Jan Lotichius. Door deze innovaties werd er echter stevig ingeteerd op de 
financiele reserves, waardoor de nominale waarde van de aandelen gehalveerd 
moest worden. Daar stond tegenover dater vanaf 1936 weer winst gemaakt werd 
en dat het aantal personeelsleden weer groeide tot acht- a negenhonderd. Van Vlis
singen had de kwaliteitsachterstand op Ankersmit definitief ingehaald en produ
ceerde tegen lagere kosten dan veel concurrenten, waarvan een aantal de crisis niet 
zou overleven. Hoewel de fabriek ook nog voor andere markten produceerde, met 
name voor de Nederlandse markt, was een belangrijk deel van het bedrijf nu ge
richt op West-Afrika. 

3.3 Naoorlogse groei 
Tobie Hoogenboom, de man die Van Vlissingen tijdens de jaren dertig in een nieu
we richting gestuurd had, overleed in 1939. De broers Jan en Piet Fentener van 
Vlissingen besloten hierna om als tweehoofdige directie verder te gaan. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog lag de export stil en werkte de fabriek aan de toekomst door 
de ontwikkeling van nieuwe dessins en procedes. De voorstellen die Jan na de 
oorlog aan de UAC deed om de export sterk op te voeren, werden in eerste instan
tie als onrealistisch van de hand gewezen. Aan de Goudkust werd de UAC en met 
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name de schaarste in textiel echter het mikpunt van sociale onrusten, mede ingege
ven door antikoloniale sentimenten. Tijdens de crisis van de jaren dertig beston
den er al tekorten aan consumentengoederen en deze bereikten een dieptepunt 
tijdens de oorlog. De prijzen van waxprints hadden astronomische hoogten bereikt 
op de markt. De UAC zag zich gedwongen de hoeveelheid op korte termijn te 
verhogen. Bij Ankersmit kreeg de UAC nu! op request, maar bij Van Vlissingen 
vond men wel een gewillig oor. In de volgende jaren werd de productie sterk opge
voerd. De enorme stijging in de jaren vijftig is zichtbaar in de grafiek. 27 De West
afrikaanse economie trok in de jaren vijftig weer aan; er werden goede prijzen 
betaald voor Afrikaanse landbouwproducten waardoor de koopkracht steeg. De 
waxprint ontwikkelde zich tot een alledaags gebruiksartikel voor een steeds groter 
deel van de bevolking. De afzetmarkt groeide uit tot bijna geheel West- en Cen
traal-Afrika. Van Vlissingen slaagde er door de snelle productieverhoging in om 
het leeuwendeel van deze groeiende vraag naar zich toe te trekken. Het aantal 
dessins en kleurstellingen werd verhoogd en de fabriek werd sterk uitgebreid met 
nieuwe gebouwen, machines en person eel. In 1960 werkten er inmiddels meer dan 
3.600 mensen bij het bedrijf. 

Grafiek 1. De export van Van Vlissingen & Co naar de Goudkust/Ghana in dui
zenden strekkende yards, 1946-1966 

27 De grafiek is gebaseerd op diverse exportcijfers van Van Vlissingen & Co. Van de 
jaren 1952, '53, '54 en '59 waren geen cijfers beschikbaar. 
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Door deze drastische uitbreiding kreeg de Helmondse drukkerij een dominante 
positie op de markt. De concurrentie zocht daarom toenadering tot Van Vlissin
gen. De samenwerking met Ankersmit werd voortgezet en ook producenten van 
waxprints uit Groot-Brittannie en Zwitserland drongen aan op samenwerking. Tij
dens de reizen die Jan Fentener van Vlissingen in de jaren vijftig naar de afzet
markt maakte, werd hij steevast geconfronteerd met de grote vraag naar zijn pro
ducten. Herhaaldelijk leidde dit tot prijsverhogingen. De Japanners waren een 
nieuwe concurrent die voornamelijk goedkope bulkproducten op de markt brach
ten, waaronder imitaties van Nederlandse waxprints. De UAC deed daarom pogin
gen om de Europese dessins juridisch te beschermen. Van Vlissingen besloot als 
gevolg van deze concurrentie, paal en perk te stellen aan de eigen productie van 
goedkope prints. Men ging zich meer richten op de kwalitatief betere producten en 
ontwikkelde de superwax, een waxprint van de hoogst mogelijke kwaliteit voor de 
top van de markt. Omdat de Japanse prints steeds vaker als Nederlandse waxprints 
werden aangeboden op de markt, besloot men in Helmond aan de rand van de 
doeken voortaan de tekst Genuine Dutch Waxblock Print te zetten, later Real Dutch 
Waxprint. Tot die tijd was de afkomst voor het minder geoefende oog slechts af te 
lezen aan het etiket. 

Atbeelding 3. Een delegatie van Van Vlissingen bezoekt een markt in Belgisch 
Congo, met rechts op de voorgrond Jan Fentener van Vlissingen (Vlisco-archief). 
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Ook de banden met de afzetmarkt werden steeds intenser in deze periode van 
groei. Behalve dat men zelfregelmatig naar Afrika afreisde, werd het in Helmond 
een komen en gaan van vertegenwoordigers van de UAC en GBO. Nadat Haykens 
eind jaren veertig met pensioen was gegaan, handelde men voortaan direct met 
GBO. In het kielzog van deze managers, reisden ook steeds vaker de belangrijkste 
klanten van de handelsorganisaties naar Helmond. Een aantal van deze, meestal 
vrouwelijke, Afrikaanse handelaars, maakte van de naoorlogse groei gebruik door 
een eigen handelsnetwerk op te bouwen waarmee ze een aanzienlijk kapitaal kon
den vergaren. Deze grote handelaars kregen vaak exclusieve dessins, soms ont
worpen aan de hand van hun eigen schetsen, die ze in grote hoeveelheden op de 
markt konden brengen. Catherine Botchuy, de belangrijkste handelaar aan de Goud
kust, reisde volgens haar dochter vaak meer dan een keer per jaar naar Europa. De 
rol van deze vrouwen werd na de oorlog dus belangrijker dan voorheen het geval 
was en het contact tussen de producent en deze handelaars werd intenser. In de 
jaren vijftig ging Van Vlissingen ook bewust gebruik maken van deze netwerken 
van Afrikaanse handelaars. Via deze netwerken werden de doeken vaak over de 
grenzen van kolonies gedistribueerd. In de Franse kolonie Togo bijvoorbeeld mocht 
men slechts een beperkte hoeveelheid invoeren. Dit had tot gevolg dat men des
sins die specifiek aansloten op de smaak van de Togolezen, naar buurlanden ex-

Afbeelding 4. Overzichtsfoto van hetfabriekscomplex in 1954 (Vlisco -archief). 
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porteerde waarna het via de Afrikaanse handelsnetwerken in Togo belandde. Via 
deze parallelle handel kwam ongeveer zeventig procent van de totale export be
stemd voor Togo de kolonie binnen. 

De naoorlogse groei was ook een persoonlijke overwinning voor directeur Jan 
Fentener van Vlissingen. Zijn familiebedrijf was groot geworden met de productie 
van imitatiebatiks voor Nederlands-Indie. Jan was gedurende zijn carriere nauw 
betrokken geweest bij de ontwikkeling van de opvolgers van dit product, de wax
print en de Javaprint voor West-Afrika, en tijdens het begin van zijn carriere had 
hij nog moeten knokken om de afdeling van het bedrijf waar deze producten ge
maakt werden te behoeden voor sluiting. Jan leek dan ook vooral gericht op het 
behalen van grotere omzetcijfers en een groter marktaandeel, dan op maximalise
ring van de winst. Een groot dee) van de winst werd gebruikt om de productiecapa
citeit te vergroten , hetgeen ten kostte ging van de winstuitkering aan aandeelhou
ders . Binnen het bedrijf werd de productie voor de Europese markt volledig 
overvleugeld door de export naar Afrika. Beide afdelingen groeiden uit elkaar, 
waardoor het bedrijf feitelijk twee verschillende fabrieken huisvestte. 

3.4 Interne en externe uitdagingen 
Na de periode van naoorlogse groei, zou Van Vlissingen te maken krijgen met een 
ingewikkelde samenloop van omstandigheden binnen en buiten het bedrijf. In 1957 
was de Goudkust de eerste Afrikaanse kolonie die onafhankelijkheid verwierf en 
werd uitgeroepen tot de republiek Ghana. Andere kolonies zouden spoedig vol
gen. Dit had grote gevolgen voor de export naar deze gebieden. De regeringen van 
de nieuwe landen streefden naar de ontwikkeling van een eigen industrie en een 
groter aandeel van de Afrikaanse bevolking in de import- en exporthandel. Daar
toe stelden ze voor importen vaak een licentiesysteem en hoge heffingen in. Om de 
Afrikanen een groter aandeel in de handel te geven, stelde Jan Fentener van Vlis
singen voor om een bedrijf in Ghana op te richten via welke Afrikaanse handelaars 
direct konden importeren. In de elkaar snel opvolgende ontwikkelingen kwam hier 
waarschijnlijk niets van terecht. 1960 en 1961 waren nog absolute topjaren, maar 
vanaf 1962 ging het snel bergafwaarts zoals te zien is in de grafiek. Als gevolg van 
het licentiebeleid week Van Vlissingen uit naar een aantal andere handelsorganisa
ties om nog een zo groot mogelijk deel van de export veilig te stellen. Hoewel de 
totale export van Van Vlissingen minder sterk terug viel dan die naar Ghana, kwam 
de afzetdaling hard aan in Helmond. In 1966 exporteerde men in totaal nog maar 
ongeveer de helft van het totaal van 1961. Het aantal arbeidsplaatsen werd inge
krompen en ambitieuze plannen voor een heel nieuw fabriekscomplex werden af
geblazen. Men vreesde in Helmond ook dat de sociale en culturele ontwikkelingen 
die de onafhankelijkheidsbeweging met zich mee bracht, een nadelige invloed zou 
hebben voor een 'koloniaal' product als de waxprint. Om deze reden stuurde men 
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Atbeelding 5. Jan Fentener van Vlissingen (tweede van links) toont een dessin ter 
ere van de Ghanese onajhankelijkheid aan een officiele Ghanese delegatie op 
bezaek in Helmond (Vlisco-archief). 

twee sociologen naar Ghana, die constateerden dat deze vrees ongegrond was.28 

Door dit onderzoek steeg in Helmond de kennis over het gebruik van de wax- en 
Javaprints en de plaats die deze in Westafrikaanse cultuur innamen. 

Behalve deze externe veranderingen kreeg het bedrijf ook met interne veranderin
gen te maken. In 1959 zou een slepend conflict binnen de familie Fentener van 
Vlissingen escaleren, waardoor de verdeling van het aandelenkapitaal van de N.V. 
drastisch veranderde.29 Hein Fentener van Vlissingen, een neef van de beide di
recteurs , koesterde al lange tijd de wens om directeur te worden van de onderne
ming. Een wens die keer op keer geblokkeerd werd, mede door de tegengestelde 
persoonlijkheid van Jan. De vermogende Hein besloot zijn campagne kracht bij te 
zetten, door een zo groot mogelijk aandelenpakket van de onderneming bij elkaar 

28 Een dee! van de onderzoeksresultaten is later verwerkt in een artikel: W.J. Boelman en 
FL. van Holthoon, 'African Dress in Ghana', Kroniek van Afrika 3 (1973). 
29 Jacobs en Maas, Een Leven in kleur, hoofdstuk 4. 
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te brengen. In de loop van 1959 escaleerde het slepende conflict tussen beide 
persoonlijkheden. De kranten stonden vol over de 'oorlog' van Hein en zijn zoons 
tegen de zittende directie. Persoonlijke belangen, aandeelhoudersbelangen en fa
miliebelangen liepen op gecompliceerde wijze door elkaar. Hein vond de Rotter
damse industrieel Bonda aan zijn zijde, die anoniem een hoog bod uitbracht op 
alle aandelen van de N.V. Bonda en Hein beschikten hierdoor samen over meer 
dan veertig procent van de aandelen van de onderneming. Hierop besloot Unilever 
in te grijpen, dat als moederbedrijf van de UAC betrokken was bij de onderne
ming. Unilever deed daarom een hoog bod op de aandelen van Bonda. Nadat deze 
overstag ging, koos ook Hein eieren voor zijn geld. Vanaf dat moment had Unile
ver een doorslaggevende stem op de aandeelhoudersvergadering. 

Unilever had belang bij het verwerven van een groot aandelenkapitaal in Van 
Vlissingen, want de veranderingen op de Westafrikaanse markt gingen niet aan de 
UAC voorbij. Al in 1955 werden de UAC-vestigingen aan de Goudkust gedeelte
lijk losgekoppeld van het moederbedrijf en als UAC Gold Coast plaatselijk gere
gistreerd. Ook kon de UAC niet voorbij gaan aan de wens van de Afrikaanse rege
ringen om een lokale industrie op te bouwen, indien men geen marktaandeel prijs 
wilde geven. Unilever streefde daarom naar controle over de Nederlandse wax
printtechnologie om deze in Afrikaanse fabrieken toe te kunnen passen. Naast 
controle over Van Vlissingen streefde de UAC daarom ook naar controle over de 
technologie van Ankersmit. Deze mocht immers niet in handen van een concurrent 
belanden. Een eerste stap werd gezet met de oprichting van VAEM, Van Vlissin
gen-Ankersmit Export Maatschappij. Dit bedrijf richtte zich op de verkoop van 
textiel van beide drukkerijen aan de handelsorganisaties in West-Afrika. Door de 
licentiewetgeving washier behoefte aan. Unilever had een belang van 75 procent 
in dit bedrijf, waardoor het voor een belangrijk dee! controle uitoefende op de 
verkoop van Nederlandse wax- en Javaprints. 

Tegelijkertijd met de besprekingen over VAEM werd er gesproken over een 
mogelijke fusie tussen Van Vlissingen en Ankersmit. De markt was feitelijk niet 
groot genoeg meer voor twee Nederlandse producenten van waxprints en Ankersmit 
werd als kleinste van de twee daardoor het hardst getroffen. In 1964 gingen de 
drukkerijen daarom samen met het Enschedese bedrijf Stoomweverij Nijverheid 
dat voor de Europese markt produceerde, op in de holding company Texoprint. In 
de praktijk bleek Texoprint echter een krachteloze holding van drie werkmaat
schappijen die een onderlinge machtsstrijd voerden en een Unilever dat voor de 
UAC de grip alleen maar wilde verstevigen zonder een meerderheidsbelang te 
ambieren. Een grondige reorganisatie was nodig. In de loop van 1965 werd het 
besluit genomen om het aantal werknemers van de holding drastisch in te krimpen 
en de productie voor Afrika in Helmond te concentreren. De Ankersmitfabriek in 
Deventer werd daarom gesloten en de naam van de fabriek in Helmond werd ge
wijzigd in Vlisco. Pas in 1967 kwam de holding in een rustiger vaarwater met de 
komst van Jan Loopuyt, voormalig directievoorzitter van Unilever Nederland, als 
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voorzitter van de Raad van Bestuur. Onder zijn leiding zou de holding met meer 
werkmaatschappijen uitgebreid worden onder de naam Gamma Holding. 

Unilever ginger vanuit dat wanneer de productie in West-Afrika op gang was 
gekomen dat de Nederlandse productie van waxprints geleidelijk aan zou stoppen. 
In 1956 startte de UAC besprekingen over de oprichting van een textielfabriek in 
Nigeria. Voor de technische kennis wendde men zich tot de belangrijkste leveran
ciers van bedrukte katoen. De UAC, Van Vlissingen, Ankersmit en een Britse pro
ducent startten daarop een samenwerkingsverband onder de naam Adatig, Anglo
Dutch Textile Investigation Group. Het doe] van Adatig was het onderzoeken van 
de mogelijkheden van productie in Afrikaanse landen en, belangrijker nog, het 
beschermen van de lijmdruktechnologie. Door samen te werken konden de drie 
drukkerijen voorkomen dat ze tegen elkaar uitgespeeld zouden worden bij het ves
tigen van drukkerijen in Afrika. Het zou echter nog duren tot 1965 voor het eerste 
initiatief van de grond kwam. In Ghana werd toen een joint-venture met de Ghane
se overheid opgericht: de Ghana Textile Printing Company (GTP). De UAC nam 
in deze fabriek het commerciele management op zich en Vlisco het technische 
management. Begin jaren zeventig zou GTP de productie van wax prints toevoe
gen aan de reeds bestaande productie van eenvoudigere prints. Adatig startte daar
na ook fabrieken in lvoorkust, Nigeria en Zafre; enkele concurrenten volgden dit 
voorbeeld . 

3.5 Handhaving in een topsegment 
De jaren zestig brachten voor de Helmondse fabriek grote veranderingen. Hoe 
slaagde de marketing van Vlisco erin zich aan deze nieuwe situatie aan te passen? 
Gesterkt door de wetenschap dat de vraag naar waxprints in beginsel conservatief 
was en dat men nog altijd over de 'first mover' voordelen beschikte, kreeg de 
Nederlandse productie een nieuwe rol toebedeeld. Vlisco kwam in het bovenste 
marktsegment terecht en bleef toonaangevend op de markt voor wax prints. GTP 
en andere mede door Adatig opgerichte katoendrukkerijen , maakten gebruik van 
bepaalde Vlisco-dessins en druktechnologie. In Helmond richtte men zich op nieuwe 
dessins, nieuwe kleuren en nieuwe artikelen. Door tijdig met nieuwe dessins en 
kleurstellingen te komen behield men de leidende positie op de markt. De kwalita
tief hogere producten, zoals de superwax, werden steeds belangrijker, terwijl een 
product als de Javaprint verder naar de achtergrond verdween. Men bracht regel
matig nieuwe kleurstellingen op de markt, maar in de dessins richtte men zich 
steeds meer op de ontwerpen van voor de oorlog die in de ogen van de consument 
een klassieke status hadden. 

Men streefde naar spreiding van de afzet over zoveel mogelijk Afrikaanse Ian
den, om zo de risico's die de jonge Afrikaanse staten met zich meebrachten in te 
perken. Omdat de grenzen van een aantal landen gesloten werden voor de Neder
landse producten, werd de parallelhandel belangrijker. Met name Togo en later 
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ook Benin groeiden uit tot belangrijke doorvoerhavens voor afzetmarkten als Ghana 
en Nigeria. Ook via in Europa woonachtige Westafrikanen ontstond er een paral
lelcircuit. De stoffen werden meestal direct bij de fabriek in Helmond gekocht en 
vervolgens naar familie in Westafrikaanse landen gestuurd. De gevestigde distri
butienetwerken van onder andere de UAC kregen zwaar te lijden onder de teruglo
pende economie en politieke instabiliteit in veel Afrikaanse landen. Een aantal 
organisaties stapte uit de textielhandel terwijl anderen hun aantal vestigingen sterk 
terugbrachten. Ook de Afrikaanse handelaars hadden hier onder te lijden. Het ont
brak de vrouwen steeds vaker aan voldoende kapitaal om dessins in grote hoeveel
heden op de markt te brengen. De hoeveelheden waarin Nederlandse waxprints 
verhandeld werden, werden steeds kleiner. Alleen de consumenten die over veel 
geld beschikten konden zich nog een regelmatige aanschaf van Nederlandse wax
prints permiteren. 

In de praktijk bleek de nieuwe strategie echter problemen met zich mee te bren
gen. De kloof tussen de fabriek en de overzeese afzetmarkt was alleen maar groter 
geworden. De totstandkoming van VAEM wierp de eerste barriere op tussen het 
bedrijf en de markt en hoewel de werking van dit bedrijf na verloop van tijd weer 
stopgezet zou worden, zette deze ontwikkeling zich voort. De import geschiedde 
voornamelijk via het parallelcircuit, het grootste dee! van de wax- en Javaprints 
werd nu in Afrika zelf geproduceerd en men zag nauwelijks nog agenten of hande
laars uit West-Afrika op de bedrijfsvloer. Men leek te berusten in de rol van produ
cent van kwaliteitsartikelen. Een bedrijfsnotitie uit 1974 uitte zich kritisch over 
het verkoopbeleid van de onderneming in die jaren: 'Minder dictatoriaal optreden 
van de fabriek hetgeen neerkomt op "dat maken we of dat hebben we gemaakt en 
dat moet dan maar verkocht worden", andersom zou reeler zijn maar de praktijk 
zou moeten zijn dat een samenspel wordt op basis van overleg, vertrouwen en 
inspraak. ' 30 Een soortgelijke notitie uit 1984 bewijst dater vervolgens in tien jaar 
nauwelijks verandering kwam in deze situatie. 

De noodzaak om hier verandering in te brengen ontbrak dan ook. De totale afzet 
van Vlisco in West-Afrika stabiliseerde zich in de tweede helft van de jaren zeven
tig en maakte een nieuwe groei door in de jaren tachtig. De Raad van Bestuur van 
de Gamma Holding besloot daarom de productie van waxprints bij Vlisco uit te 
breiden en de productie voor de Europese markt over te plaatsen naar een andere 
werkmaatschappij. De groei tussen 1981en1986 in veel Afrikaanse landen, maakte 
van Vlisco een bijzonder rendabel bedrijf. Deze groei ontging ook potentiele con
currenten niet. Enkele )eden van de familie Ankersmit wilden oude tijden doen 
laten herleven, door de oprichting van een nieuwe katoendrukkerij . Dit had voor 
Vlisco de consequentie dater een concurrent kwam, die volledig legitiem de tekst: 
'Real Dutch Waxprint' op de doeken kon zetten, het verkoopmiddel bij uitstek. 
Vlisco moest dus op korte termijn een defensieve marketingstrategie ontwikkelen, 

30 Citaat overgenomen uit: Jacobs, Maas, Een Leven in kleur, 149. 



280 NEHA-JAARBOEK 1997 

Atbeelding 6. Een zogenaamde 'mammytrader' op de markt van Kumasi, Ghana 
1996 (Joto: Paul lngenbleek). 
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waardoor op de markt de Vliscoproducten van de andere Nederlandse fabriek on
derscheidden konden worden. Men besloot daarom voortaan ook de merknaam 
'Vlisco' aan de rand van de doeken te drukken. In 1987 kwam er echter weer een 
einde aan de opleving van de markt en daarmee ook aan het Ankersmitinitiatief. 

De problemen waarmee de afzet eind jaren tachtig kampte, zetten zich voort in 
de jaren negentig. Een staking in Togo zou een groot dee! van de doorvoer naar 
Nigeria, Ghana en lvoorkust platleggen en een devaluatie van de aan de Franse 
Franc gekoppelde CPA Franc zou de Vliscoproducten in de Franstalige landen van 
West-Afrika in een klap twee keer zo duur maken. Nigeria kampte met politieke 
onrust en zag de waarde van zijn munt eveneens met ongeveer de helft afnemen. 
De afzet belandde in 1994 op een dieptepunt waardoor een drastische reorganisa
tie noodzakelijk was, waarbij ongeveer tweehonderd van de 820 arbeidsplaatsen 
bij Vlisco moesten verdwijnen. Behalve deze inkrimping, onderging de organisa
tie nog meer veranderingen omdat de relatie tussen Unilever en de Gamma Hol
ding veranderde. Unilever ging zich richten op de kernactiviteiten en verkocht 
eerst het aandelenpakket in de holding company en vervolgens de distributiepun
ten in Togo, Benin en Niger. Ook de fabrieken en distributiepunten in Ghana en 
Ivoorkust werden aan de Gamma Holding overgedragen. 

Eind 1995 werd duidelijk dat de markt door het dal been was. Hierdoor kreeg men 
de ruimte zich op de nieuwe situatie te richten. De Gamma Holding beschikte nu 
over drie fabrieken op de waxprintmarkt: Vlisco voor het hoogste segment en twee 
Westafrikaanse fabrieken voor het segment daar onder. Omdat de kwaliteit van 
concurrenten steeds vooruit blijft gaan, probeert men de merknaam Vlisco en het 
daaraan verbonden imago te stimuleren. Een belangrijk neveneffect is dat de merk
naam Vlisco gemakkelijker juridisch is te beschermen dan de aanduiding 'Real 
Dutch Wax print'. De organisatie is dus aangepast aan de positie waarop het bedrijf 
zich bevindt op de markt en dit gaat gepaard met de ontwikkeling van nieuwe 
marketingactiviteiten. Vlisco zit momenteel relatief veilig in het topsegment van 
de markt en is daardoor minder kwetsbaar geworden voor economische schomme
lingen. 

4. Conclusies 

De zes terugkerende elementen die Tedlow naar aanleiding van zijn casestudies 
over de Amerikaanse consumentenmarkt optekende, zijn als uitgangspunt geno
men bij de casestudie naar Vlisco. Hier zullen deze zes elementen achtereenvol
gens besproken worden in het licht van de casestudie. Vervolgens zal getracht 
worden op grond van deze resultaten een richting aan te geven waarin verder be
drijfshistorisch onderzoek met marketing als invalshoek plaats kan vinden. 
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( 1) De strategie winst door volume was de aanzet voor veel Amerikaanse mar
ketingsuccessen. Het succes van de wax- en Javaprints ontstond als gevolg van 
een toenemende vraag naar textiel van een hogere kwaliteit. De strategie winst 
door volume lag dus niet aan de basis van de markt voor waxprints, hetgeen beves
tigt dat Tedlow's ideeen over de Amerikaanse marketing niet zomaar in alle geval
len opgaan. De strategie winst door volume ging Van Vlissingen feitelijk pas vanaf 
de crisis in de jaren dertig voeren. Hierdoor wist men de crisisjaren te overleven 
en behaalde men grote successen in de jaren direct na de oorlog. Een opvallend 
aspect van dit streven naar maximalisering van de afzet, was dat het nieuwe mar
ketingactiviteiten met zich meebracht. Recent streeft Vlisco opnieuw naar maxi
malisering, maar nu binnen een bepaald marktsegment. Ook dit levert nieuwe mar
ketingactiviteiten op, zoals de introductie van de merknaam 'Vlisco'. Waar Tedlow's 
stelling over winst door volume dus niet volledig opgaat in deze context, valt het 
we! op dat streven naar maximalisering van winst of afzet nieuwe marketingactivi
teiten met zich meebracht. Dit is eveneens het uitgangspunt van Corley's ideeen 
over marketing. 

(2) De ondernemer speelde een essentiele rol in de creatie en organisatie van 
massamarkten. Hoewel er bij de waxprints niet over de gehele linie gesproken 
mag worden over massamarketing, speelde de ondernemer een belangrijke rol in 
creatie en groei van de markt. De Schotse ondernemer Brown Fleming was de 
eerste die mogelijkheden zag in het door Previnaire voor de Indische markt ont
worpen product. Jan Fentener van Vlissingen herkende vervolgens de mogelijkhe
den die er direct na de oorlog lagen. Mede aan deze enorme expansie heeft Vlisco 
de hedendaagse positie als marktleider te danken. Ook kwam de belangrijke rol 
van de ondernemer aan het licht bij het omzetten van marktinformatie in marke
tinginstrumenten, zoals bij de productdifferentiatie in de jaren dertig die volgde 
op bezoeken van de ondernemers Jan Fentener van Vlissingen en Tobie Hoogen
boom aan de afzetmarkt. 

(3) Massaproductie vereist massamarketing: een verticaal systeem waarin mas
saproductie en massamarketing samengaan. In het geval van Vlisco lag het verti
cale systeem - de handelshuizen - zelfs aan de basis van het succes. De grote vraag 
die er bij handelshuizen ontstond naar waxprints, inspireerde producenten om de 
vervaardiging van dit moeilijke product ter hand te nemen. De enorme groei van 
de productie bij Van Vlissingen na de oorlog, was niet mogelijk geweest wanneer 
het bedrijf niet de grootste handelsorganisaties in West-Afrika, UAC en GBO, tot 
zijn afnemers mocht rekenen. Voorts speelden ook de klanten van deze organisa
ties een steeds belangrijkere rol. Zij werden in toenemende mate gebonden aan de 
producenten, hetgeen bijvoorbeeld blijkt uit de reizen die zij maakten naar Euro
pa. Sinds Vlisco produceert voor de top van de markt, is de rol van de handelsor
ganisaties en hun kapitaalkrachtige klanten sterk gereduceerd. Het nieuwe passen
de verticale systeem wordt voor een belangrijk dee! gevormd door handelaars in 
het parallelcircuit. Een verticaal systeem dat aansluit bij het marktsegment waarop 
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een bedrijf zich richt, lijkt dus een belangrijke bijdrage te leveren aan het marke
tingsucces . 

( 4) Het ontstaan van 'first mover' voordelen kan tot enorme wins ten Leiden en 
werpt een barriere op voor volgers. De voordelen die de HKM bemachtigde door 
als eerste met wax prints op de Westafrikaanse markt te verschijnen waren enorm. 
Doordat Ankersmit en Van Vlissingen deze voordelen na de Eerste Wereldoorlog 
overnamen, belandden zij in de positie van marktleider, een positie die Vlisco nu 
nog heeft. Deze positie droeg in grote mate bij aan het lange termijn succes. Con
currenten overleefden bijvoorbeeld de crisis van de jaren dertig niet of kwamen in 
de problemen toen Westafrikaanse landen een eigen textielindustrie ontwikkel
den. Er mag dus zeker gesproken worden van een barriere voor volgers . Direct na 
de oorlog waren er opnieuw ' first mover' voordelen te behalen voor de producen
ten, zoals de snelle productie-uitbreiding bij Van Vlissingen laat zien. Hierdoor 
behaalde het bedrijf inderdaad enorme winsten en werd de concurrentiepositie 
voor de lange termijn aanzienlijk versterkt. 

(5) Volgers waren gedwongen om de strategie te volgen of om iets geheel nieuws 
te bedenken. In een traditionele markt als die van de waxprints is iets nieuws be
denken dat door de markt geaccepteerd wordt wellicht onmogelijk. Dit bleek al 
toen Ankersmit als eerste volger van de HKM de markt betrad: een geheel nieuwe 
dessincollectie was niet levensvatbaar. Concurrenten volgen daarom de marktlei
der nauwlettend en baseren hun dessins op die van de marktleider of kopieren deze 
zelfs . Lagere productie- en transportkosten droegen bij aan het succes van de ka
toendrukkerijen in de onafhankelijke Afrikaanse staten. Zij kaapten een groot 
marktaandeel weg, maar slaagden er nooit in om de positie van marktleider over te 
nemen. Vlisco is dan ook gedwongen zich te beschermen tegen concurrenten die 
dessins kopieren of hun producten van een Nederlands etiket voorzien. 

(6) Het succes op Lange termijn wordt bepaald door het vermogen om interne 
en externe verandering te overwinnen. Het succes van de HKM bleek kortstondig 
toen het niet in staat was de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog het hoofd te 
bieden. Van Vlissingen werd in de jaren zestig geconfronteerd met de onafhanke
lijkheid van Afrikaanse kolonies, die grote gevolgen zou hebben voor de produc
tie in Nederland. Ongeveer tegelijkertijd bemachtigde Unilever een aanzienlijk 
aandelenkapitaal in het bedrijf en paste de lijmdruktechnologie toe in nieuwe Afri
kaanse drukkerijen. Vlisco werd gedwongen zich aan de nieuwe situatie aan te 
passen : het werd een producent voor de top van de markt en raakte betrokken bij 
de productie in Afrikaanse landen. Deze veranderingen waren echter niet zonder 
gevolgen voor de marketing en de organisatie van het bedrijf. Het duurde zeer 
Jang voordat organisatie en marketing weer met elkaar in evenwicht kwamen en de 
nieuwe strategie in alle lagen van het bedrijf doordrong. 

Wat kan er op grond van deze bespreking van de door Tedlow onderscheidde te
rugkerende elementen, geconcludeerd worden over de richting waarin toekomstig 
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bedrijfshistorisch onderzoek met marketing als invalshoek, het meest rendabel kan 
zijn? Uit de bespreking van de zes elementen blijkt een duidelijk verband tussen 
marketing, organisatie en concurrentiepositie van een bedrijf. Verder onderzoek 
zou daarom in kunnen gaan op drie centrale vragen: Welke concurrentiepositie 
bekleedde het bedrijf op de markt? Op wat voor manier werd daar gestalte aan 
gegeven? en Hoe reageerde men op veranderingen in de interne en externe omge
ving die de concurrentiepositie konden bei'nvloeden? Deze vragen kunnen uitge
werkt worden met een aantal deelvragen op het gebied van marktpositie, marke
tinginstrumenten en organisatie, zoals: Met welke strategie probeerde men de 
concurrentievoorsprong te continueren (in het geval van een 'first mover') of te 
verbeteren (in het geval van een volger)? Op wat voor manier maakte men daarbij 
gebruik van marketinginstrumenten als productontwikkeling, distributie, promo
tie- en prijsbeleid? Was het gebruik van deze instrumenten in overeenstemming 
met de positie van het bedrijf op de markt en de daar aan gekoppelde strategie? Op 
welke manier gaf men gestalte aan de organisatie in relatie tot de concurrentiepo
sitie en de beoogde marktetinginstrumenten? Werd de organisatie aangepast bij 
een verandering van de marktpositie? Wat was de invloed van marktinformatie op 
de strategie, marketinginstrumenten en organisatie? enz. 

Door antwoord te geven op dit soort vragen komt er meer aan het licht over hoe 
bedrijven een positie bemachtigen op de markt en welke rol factoren als onderne
merschap en omgeving daarbij spelen. Marketing zegt daarmee meer over de ont
wikkeling van een onderneming dan slechts over het verkoopbeleid, het is van 
invloed op de hele organisatie. 



x 

'Hoogviadukten in het polderland?' 
De introductie van de autosnelweg in Nederland. 1 

HANS BUITER 

Inleiding 

Dat met de snelle groei van het gemotoriseerd verkeer in de jaren twintig en dertig 
het wegenstelsel aangepast diende te worden, was veel betrokkenen al snel duide
lijk. 

Welke vorm deze verbeteringen dienden te krijgen, daarover verschilden de 
meningen. Een van de kwesties die centraal stond, was of voor het opkomend 
gemotoriseerd verkeer speciale wegen gebouwd moesten worden. Analoog aan 
buitenlandse pleidooien waren ook in Nederland vanaf 1921 pleitbezorgers voor 
dergelijke verbindingen actief. Na een debat van meer dan twaalf jaar paste de 
Rijksoverheid de principes van de 'autosnelweg' in Nederland toe. Met de aanleg 
van deze autosnelwegen kregen automobilisten een infrastructuur tot hun beschik
king die hen in staat stelde hun voertuigen ook efficient te gebruiken ter over
brugging van middel- en lange afstanden. 

Wat de spoorwegen en kanalen voor de negentiende eeuw waren, zijn de autosnel
wegen voor de twintigste. De autosnelweg vormt aan het einde van de twintigste 
eeuw in de Verenigde Staten en in West-Europa het dominante verkeersstelsel. 
Desondanks is de geschiedenis van de autosnelweg in Nederland nog niet geschre
ven. Dit is des te opvallender aangezien de geschiedenis van haar berijder, de 
automobiel, wel uitgebreid bestudeerd is .2 Pas recentelijk verscheen literatuur 
die de neerslag vormde van onderzoek naar de autosnelweg. Zo rapporteerde 

Met dank aan Kees Volkers, Marie-Louise ten Horn-van Nispen en Willem van der 
Ham voor geleverd commentaar op een eerdere versie van het artikel. 
2 Het aantal buitenlandse studies naar de geschiedenis van de automobiel is zeer groot. 
Recentelijk verschenen in het Nederlandse taalgebied A. Bos, H. van Groningen, G. Mom 
Het paardloze voertuig: de auto in Nederland een eeuw geleden (Deventer, 1996) en F. 
Alkemade Het beeld van de auto (Deventer, 1996) 



286 NEHA-J AARBOEK 1997 

M.-L. ten Horn-Van Nispen over de totstandkoming van het Rijkswegenplan 19273, 

waarbij ze de ontstaansgeschiedenis van de autosnelweg terloops aanstipte, ook 
D.M. Ligtermoet behandelde in zijn historische analyse van het beleid van 
Rijkswaterstaat ten aanzien van de planning van Rijkswegen de ontstaansge
schiedenis van de autosnelweg zijdelings.4 T. Metz demonstreerde recentelijk dat 
de autosnelweg tegenwoordig ook in kunsthistorische kring belangstelling onder
vindt.5 Buiter en Volkers schetsten een beeld van de ontwikkeling van dit wegtype 
aan de hand van de ontwikkeling van het verkeersknooppunt Oudenrijn.6 Het ver
schijnsel autosnelweg verdient ook belangstelling van historici : de autosnelweg is 
maatschappelijk een van de belangrijkste innovaties in deze eeuw ingevoerd. 
Toepassing van het verschijnsel zorgde ervoor dat automobilisten niet !anger de 
weg behoefden te delen met het overige wegverkeer en dat optimaal gebruik ge
maakt kon worden van de snelheid die auto's konden ontwikkelen. Het autosnelwe
gennet vergrootte de efficientie van de auto op de middel en Jange afstand belang
rijk , bevorderde het autogebruik in belangrijke mate en had grote invloed op de 
ruimtelijke orde van ons land. 

Dit artikel wil aandacht besteden aan de wijze waarop de autosnelweg in Neder
land werd gei"ntroduceerd. Wat mij interesseert, zijn vragen als: waarom en op 
welke wijze werd besloten tot de aanleg van wegen !outer bedoeld voor gemotori
seerd verkeer, hoe verhield deze aanleg zich tot de aanleg van autosnelwegen, 
welke actoren waren betrokken bij de besluitvorming over de eventuele aanleg 
van autosnelwegen en welke overwegingen speelden een rol bij de besluitvorming 

hieromtrent? 

Wegenvraagstuk 7 

'De motor en de rubberband hebben in de 20e eeuw het wegenvraagstuk, zoals wij 
het nu kennen , doen ontstaan', oordeelde de Rijkswaterstaatsingenieur G.J. van 

3 M.-L. ten Horn van Nispen 'Het Rijkswegenplan 1927. De aanpak van het verkeers
vraagstuk in de jaren twintig ', in: Jaarboek voor de geschiedenis van Techniek en Bedrijf, 
( 1992), 185-208 
4 D.M. Ligtermoet Beleid en Planning in de Weg enbouw. De relatie tussen beleidsvor
ming en plannen in de geschiedenis van de aanleg en verbetering van rijkswegen (Amster
dam, 1990) 
5 Th . Saart, C. Markerink en T. Metz Snelweg. Highways in the Netherlands (Amster
dam, 1996) 
6 H. Suiter en K. Volkers Oudenrijn. De geschiedenis van een verkeersknooppunt 
(Utrecht, 1996) 
7 Deze en de volgende paragraaf zijn behalve op het aangehaa ld archiefmateriaal vooral 
gebaseerd op Ten Horn-van Nispen (1992), Ligtermoet (1990) , Suiter en Volkers (1996) 
en Y. van der Vinne Automobielen in Nederland. Ondernemers, conswnenten en overheid 



BUITER 'HOOGVIADUKTEN IN HET POLDERLAND?' 287 

Atbeelding 1. Blik op de Rijksweg Utrecht- Zeist -Arnhem ter hoogte van De Bilt, 
rand I 9 I 5. Deze rijksweg was net als alle andere niet berekend op het in de jaren 
twintig snel in omvang toenemende autoverkeer. 

Bron: Rijksarchief Utrecht, 'Topografische atlas', inv.nr. 212 

den Broek in 1927.8 Door een aantal technische doorbraken lukte het het 'paard
loze' voertuig, zoals de automobiel aanvankelijk wel heette, te verbeteren en mas
sa-produktie deed de prijs van het vervoermiddel dalen. Het resultaat hiervan was 
dat het aantal auto's in Nederland na 1920 zeer sterk steeg. Was de maatschappe
lijke betekenis van de automobiel in de eerste twintigjaar van haar aanwezigheid 
in Nederland beperkt, na de Eerste Wereldoorlog veranderde dit. 

Op de markt verschenen Amerikaanse auto's die minder dan 2000 gulden per 
stuk kostten. Deze auto's waren veel goedkoper dan die tot dan toe op de markt 
aangeboden werden. Ze waren aantrekkelijk vanwege toepassing van vindingen 
als ruitenwissers, achterlichten en een soepele koppeling. Door de ontwikkeling 

in een innovatieproces (Ongepubliceerde doctoraalscriptie KUN, 1990, Nijmegen) 
8 Preadvies G.J. van den Broek op het Rijkswegenplan 1927. Uitgebracht voor de jaar
vergadering van het Nederlandsch Wegencongres 1927 
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van de elektrische startmotor werden auto's steeds betrouwbaarder en eenvoudi
ger te berijden. Het gevolg was dat steeds meer consumenten tot aanschaf van een 
auto overgingen, al maakte de prijsstelling massa-motorisering nog steeds niet 
mogelijk. 

Onder invloed van na de Eerste Wereldoorlog voor burgergebruik beschikbaar 
komende vrachtauto's en de import van relatief goedkopere, in massa-productie 
vervaardigde auto's steeg het aantal auto's snel. Was voor de Eerste Wereldoorlog 
het aantal auto's in Nederland klein en de auto vooral een speeltje voor rijkelui, na 
1920 kreeg het vervoermiddel ook economische betekenis en een groeiende groep 
vrije beroepsbeoefenaren als artsen e.d. en beroepsvervoerders maakten gebruik 
van dit vervoermiddel. 

Reden in 1919 6000 auto 's in Nederland rond, in 1922 was dit aantal al gestegen 
tot 19.000: een verdrievoudiging in driejaar. In 1925 waren dit al 35.000 auto's. 
Bovendien verschenen in dezelfde periode voor het eerst vrachtauto 's en autobus
sen op de weg. Vanaf de vroege jaren twintig nam het goederenvervoer over de 
weg toe ten koste van dat over de rails. 

De overheid werd zich van de groeiende hoeveelheid verkeer bewust door de ver
keerstellingen, die ze vanaf 1908 organiseerde. De groeiende hoeveelheid fietsen 
en auto's noodzaakten de beleidsmakers niet het wegdek en de breedte van de 
wegen aan te passen. De bestaande wegen waren op de toename van het verkeer 
niet berekend. De breedte van de bestaande rijkswegen, vier tot vijf meter, was 
niet geschikt om gemotoriseerd verkeer veilig naast fietsers, wandelaars en aange
spannen voertuigen te Iaten rijden. Veel lokale wegen waren smaller en slechts 
twee oftweeenhalve meter breed. Het wegdek van de meeste wegen voldeed niet 
voor de nieuwe vervoermiddelen . Puin- en grindlagen waren niet bestand tegen 
autoverkeer, steeds sneller werd het grind naar de kant van de weg gereden, waar
na het weer naar het midden van de weg geharkt moest worden. De relatief hoge 
snelheid van de auto's veroorzaakte een stofprobleem waarover omwonenden klaag
den en de smalle doorgangen door steden en dorpen zorgden voor oponthoud en 
onveilige situaties. 

Belangenorganisaties als de KNAC (Koninklijke Nederlandsche Automobiel 
Club) en de ANWB pleitten voor meer aandacht van de rijksoverheid voor verbe
tering van het bestaande wegennet en voor het bouwen van vaste oeververbindin
gen voor het wegverkeer over de grote rivieren. Een handicap bij dit alles vormde 
de grote variatie aan wegtypen en wegbeheerders. Behalve rijk, provincies en 
gemeenten hadden ook waterschappen en particulieren wegen in beheer. Deze de
centrale en deels private organisatie vormde een belemmering om tot efficient 
wegbeheer te komen. Vanouds werden de wegenaanleg en - onderhoud gefinan
cierd door tolheffing. Het rijk schafte tolheffing in 1899 af, Noord-Brabant was 
hiertoe al eerder overgegaan; de meeste provincies volgden na 1908. Rijwielbelas
ting en belasting op automobielen dienden voortaan het wegenonderhoud te bekos-
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tigen. Vee! gemeenten, waterschappen en particulieren hielden !anger dan het rijk 
en de provincies aan de tolgaarding vast. Deze tolheffing was bij veel automobilis
ten in de jaren twintig en dertig zeer omstreden, tegenover de kosten stonden vol
gens hen te weinig inspanningen van de wegbeheerders om tot aanpassing van de 
wegen aan de automobiel te komen. 

Om structurele aandacht voor het wegennet te krijgen, organiseerden de ANWB 
en het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) in september 1920 in Den Haag 
een Nederlandsch Wegen Congres. Dergelijke wegencongressen waren in het bui
tenland al eerder tot stand gekomen. Vertegenwoordigers van Rijks- en Provin
ciale waterstaat, gemeenten, politie, wegenbouwbedrijven, klinker- en asfaltfa
brikanten, ANWB en KNAC praatten er over de problemen. Om een permanent 
podium te hebben, richtten de deelnemers de 'Vereeniging Het Nederlandsch 
Wegencongres' op. De vereniging voerde propaganda voor wegverbetering en gaf 
vanaf 1925 het blad Wegen uit. Daarnaast organiseerde ze jaarlijks vergaderingen 
waarop verschillende onderwerpen rond wegenaanleg en wegbeheer behandeld 
werden. De vereniging hield verder excursies naar nieuwe of in aanleg zijnde we
gen en naar plaatsen waar met wegenverharding werd geexperimenteerd. Gestimu
leerd door deze lobby en door de toename van het wegverkeer voerden de ver
schillende overheidslagen verbeteringen aan wegen door. Naar mening van de 
belangengroepen ging het echter allemaal te langzaam en koos de overheid Jang 
niet altijd de meest efficiente oplossingen. 

Plannen 

In de beslotenheid van de Haagse burelen werd ondertussen al gewerkt aan een 
landelijke aanpak van de problematiek van het wegverkeer. Vooral onveiligheid 
op de wegen noopte de ambtenaren van Rijkswaterstaat en het ministerie van Water
staat haast te maken met een ontwerp-regeling. Door gelijktijdig gebruik van de
zelfde (smalle) wegen door auto's, vrachtwagens, fietsers, voetgangers, paard-en
wagens en handkarren liep het aantal verkeersslachtoffers snel op. Omdat 
Rijkswaterstaat vanaf 1925 hiervan een statistiek bijhield, werd de organisatie zich 
hiervan pijnlijk bewust. Het dichtbevolkte westen had de drukste wegen en de 
meeste verkeersslachtoffers. 

Om de problemen op te lossen nam het parlement eind 1926 de Wegenbelasting
wet aan om een financiele basis te scheppen voor een nationale aanpak van het 
wegenprobleem. De opbrengsten van deze belasting werden gestort in het Wegen
fonds waaruit wegenaanleg betaald zou worden. Het rijk zou hieruit zowel zelf 
putten als ook het geld doorsluizen naar provinciale overheden ter verbetering van 
het wegennet op hun grondgebied. De organisatorische basis hiervoor vormden de 
Rijkswegenplannen en de Provinciale wegenplannen. 



290 NEHA-JAARBOEK 1997 

Juni 1927 werd het eerste Rijkswegenplan gepubliceerd. Het plan omvatte zo
wel bestaande, te verbeteren wegen, als nieuw aan te leggen verbindingen. Dit 
Rijkswegenplan vormde in samenhang met op te stellen provinciale plannen een 
blauwdruk van een nationaal stelsel van doorgaande verbindingen. De opstellers 
gingen ervan uit dat de overheid met de opbrengsten van de wegen- en rijwielbe
lasting in 25 a 30 jaar tijd een dergelijk net zou kunnen aanleggen. De kosten 
ervan werden op 300 miljoen geschat. Het Rijkswegenplan bestond uit lijsten met 
te verbeteren en aan te leggen wegen en een toelichtende kaart. De voorberei
dingstijd voor het plan sinds de vaststelling van de Wegenbelastingwet waste kort 
geweest om tot een gedetailleerdere uitwerking over te gaan, aldus G.J . van den 
Broek, hoofd van het District Wegtechniek van Rijkswaterstaat en de geestelijke 
vader van het Rijkswegenplan 1927. 

Het Rijkswegenplan omvatte niet alleen verbeteringen van bestaande verbindin
gen, maar ook nieuw aan te leggen verbindingen van Amsterdam naar Den Haag 
en van Rotterdam en Den Haag naar Utrecht. Dergelijke rechtstreekse verbindin
gen tussen deze grote steden ontbraken tot op dat moment. Plannen voor derge
lijke verbindingen dateerden al uit de jaren tien. De aanvaarding van het Rijkswe
genplan en de invoering van de wegenbelasting waren impulsen om met het 
vaststellen van de trace's van de nieuwe wegen meer haast te maken . In 1929 zou 
de minister besluiten tot de bouw van geheel nieuwe verbindingen en de trace's 
hiervan vaststellen. 

Om de uitvoering van het Rijkswegenplan mogelijk te maken, werden binnen de 
Rijkswaterstaat reorganisaties doorgevoerd. Al in 1923 was een district Wegen
techniek gevormd om zich bezig te houden met de techniek van de wegen
verbetering, in 1929 werd deze omgevormd tot een directie wegenverbetering. De 
genoemde Van den Broek stond aan het hoofd hiervan. Van den Broek en de zijnen 
waren verantwoordelijk voor de opstelling van het Rijkswegenplan 1927 en zou
den ook de herzieningen hiervan voor hun rekening nemen. De wegenaanleg werd 
in 1936 apart ondergebracht bij de districten Nieuwe Wegen I en II (gevolgd in 
1940 door Nieuwe Wegen III), dit waren in feite bouwdirecties. Deze afdelingen 
werden in 1946 samengebracht in de Directie Wegen. Hoewel soms ook regionale 
Waterstaatsdirecties bij de aanleg van wegen waren betrokken, waren vooral deze 
centrale afdelingen verantwoordelijk voor de aanleg van nieuwe wegen volgens 
het Rijkswegenplan. Het grootste dee] van de opbrengst van de wegenbelasting 

. besteedde de overheid echter niet aan de aanleg van nieuwe wegen, maar aan verbe
tering van bestaande wegen. De aanpassing van het wegdek aan het gemotori
seerde verkeer was een van de grootste prioriteiten. Daarnaast wilde Rijkswater
staat de breedte van bestaande wegen vergroten, hinderlijke bochten uit de trajecten 
halen en zoveel mogelijk doorgangen door de bebouwde kommen van steden en 
dorpen vermijden. 
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Atbeelding 2. De Rijksweg Utrecht - Leiden in het dorpje Harmelen in 1924. De 
bestaande uit de 19e eeuw stammende rijkswegen liepen van bebouwde kom naar 
bebouwde kom. 

Bron: Rijksarchief Utrecht, 'Topografische atlas', inv.nr. 779-1. 

Viaductwegen? 

Ondanks alle werkzaamheden en verbeteringen kregen de plannenmakers veel kri
tiek te verwerken. Ze zouden teveel tegelijk aanpakken en bovenal wegen verbete
ren die principieel niet te verbeteren waren. De ANWB en de KNAC lieten in 
1929 aan de minister weten dat bij de plannen tot wegenverbetering een onder
scheid gehanteerd moest worden tussen lokale wegen en hoofdwegen. Ir. P. Bak
ker Schut, op dat moment nog directeur van de Haagse Dienst van Openbare Wer
ken en Stadsontwikkeling, oordeelde in 1929: 'Het komt mij voor dat men te 
huiverig is geweest voor nieuwe trace's.' 9 Daarnaast vond hij het tempo van de 
wegenverbetering te laag. Bakker Schut haalde ltalie aan waar wegenaanleg veel 
sneller van de grond kwam. Bovendien, zo vroegen critici zich af: waarom worden 

9 Verslag van de jaarvergadering van het Nederlandsch Wegencongres 1929, 30 decem
ber 1929, 37 (ANWB-archiet). 
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geen wegen gebouwd speciaal bestemd voor het autoverkeer? Dergelijke opmer
kingen ventileerde ook de hoofdingenieur A.A. Mussert van de Utrechtse Provin
ciale Waterstaat in 1931 in zijn brochure Vrij baan voor de toekomst. 'Het ontbre
ken van beginselen, het gebrek aan richtlijnen voor de toekomst, het gemis aan een 
urgentie-program, <lat alles is de oorzaak, <lat een groot gevoel van onzekerheid 
den onbevooroordeelden beschouwer van het Rijkswegenplan bekruipt', schreef 
Mussert. 'Gaat men voort, met den arbeid op deze wijze, als tot nu toe geschiedt, 
dan bestaat de kans, neen, de groote waarschijnlijkheid, dat als nog 100 of 200 
miljoen gulden zullen zijn uitgegeven, men tot de conclusie komt, dat een geheel 
andere koers moet worden gezeild en dat een groot dee! van <lit geld als nutteloos 
uitgegeven zal moeten worden beschouwd' .10 Mussert pleitte voor een structureel 
andere aanpak van het wegenprobleem. Volgens hem diende de overheid vooral 
speciale autowegen aan te leggen . Mussert greep met deze pleidooi terug op al 
eerder geventileerde ideeen. 

Terwijl de Rijksoverheid zich opmaakte om het bestaande wegennet te verbete
ren en geschikt te maken voor het gemotoriseerd verkeer, had een Zandvoortse 
constructeur al in het begin van de jaren twintig plannen gelanceerd voor de aan
leg van speciaal op het autoverkeer toegesneden wegen. Naar eigen zeggen bracht 
een bezoek aan de Verenigde Staten in 1919 hem op het idee <lat 'evenals voor
heen de spoorwegen - ook de auto's eigen, dan echter breede banen zonder krui
singen a niveau en zonder gelijkvloersche nevenbanen voor wielrijders en gewone 
voertuigen, diende te krijgen ' 11 

Gedachten aan de aanleg van dergelijke verbindingen leefden in wijdere kring. 
Zo was een zuidelijke toegangsweg van Berlijn in 1921 al van een autoweg voor
zien, de zogenaamde AVUS (Automobil Verkehrs Ubungs Strecke), de eerste van 
zijn soort in Europa. De weg was alleen toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer 
en kende geen kruisingen met andere verkeersaders op hetzelfde niveau . De lengte 
van deze nieuwe verbinding was echter beperkt. In de Verenigde Staten werden in 
deze periode rond grote steden Parkways aangelegd, voor automobilisten bedoel
de, toeristische wegen door landschappelijke fraaie zones. In Noord-Italie deed 
een particulier consortium pogingen om de aanleg van 'Autostrade' mogelijk te 
maken. Net als bij de aanleg van de spoorwegen tachtig tot honderd jaar eerder 
waren de gedachten en de pogingen om speciale autowegen van de grond te ti lien 
ook nu vooral van particulieren afkomstig. Zowel in Duitsland (Berlijn) als in 
Halie waren voor dit doel particuliere maatschappijen opgericht. 

Ten Bokkel Huinink werkte zijn ideeen over de aanleg van dergelijke wegen uit 
vanaf 1920 met de hulp van de bij zijn bedrijf werkzame technische staf. Hij dien-

10 A .A. Musser! Vrij baan voor de toekomst. Bijdrage tot de kennis van het wegenvraag
stuk (Utrecht, 1931 ), 38 
11 S. ten Bokkel Huinink 'Speciale autowegen onmisbaar' in: Openbare werken ( 1938, 
9), 2 
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de in 1923 een concessieaanvraag in voor een speciale autoweg van Amsterdam -
Den Haag naar Rotterdam. Ten Bokkel Huinink dacht de kosten van aanleg van 
deze verbinding terug te kunnen verdienen door de exploitatie van een geregelde 
autobusdienst tussen deze drie grate steden. 

Het ontwerp van de weg was bijzonder. Ten Bokkel Huinink stelde voor een 
autosnelweg aan te leggen op een zogenaamd 'hoogviaduct' van gewapend beton, 
rustend op bogen van gemiddeld veertig meter. De breedte van het rijvlak zou 15 
meter moeten zijn . Hij stelde voor de rijweg 's avond en 's nachts te verlichten. 
Volgens Ten Bokkel Huinink konden op deze wijze funderingsproblemen in de 
drassige ondergrond van het polderland vermeden warden, terwijl de lengte van 
de bogen ervoor zou zorgen de vele in het gebied stromende watertjes gekruist 
konden warden, terwijl ook de in het gebied aanwezige spoorwegen op deze wijze 
geen hindernissen zouden zijn . Volgens de initiatiefnemer zou door een dergelijke 
aanleg de hoeveelheid te onteigenen grand tot een minimum beperkt blijven, waar
door een aanzienlijke besparing op de onteigeningskosten zou optreden. 

Ten Bokkel Huininks plan brak met de gegroeide wegenbouwkundige praktijk 
in Nederland en was in velerlei opzicht revolutionair. Zijn vertrouwen in gewa
pend beton was nogal groat, hij wilde hiermee de hele door hem voorgestelde 
autoweg construeren . Ten Bokkel Huinink stand in familiekring bekend als 'Sam 
met de grate plannen' ; naast de viaductweg hield Ten Bokkel Huinink zich bezig 
met verscheidene andere mega-projecten. Zo lanceerde hij ook een plan voor de 
drooglegging van 18.000 ha wadden tussen Ameland en de Friese kust. Ondanks · 
een positief ad vies van Rijkswaterstaat wees de regering het echter af. 12 

Ten Bokkel Huininks voorstel voor een autosnelweg hing samen met dergelijke 
andere plannen van hem. Op het moment van indienen was Ten Bokkel Huinink al 
in het bezit van een concessie voor de bedijking en drooglegging van de Westeinder
plas bij Aalsmeer. De noorderdijk rond deze plas wilde de Zandvoortse construc
teur laten aansluiten op zijn hoogviaducten. Het zand voor de verbreding en op
hoging van deze dijk wilde Ten Bokkel Huinink uit deze plas halen. Dit 
gebruikmaken van de dijk rond deze plas sloot aan bij de wegenbouwpraktijk in 
het laaggelegen West-Nederland om wegen zoveel mogelijk over de hoog gelegen 
kruinen van dijken aan te leggen. 

De koppeling van het plan voor de aanleg van de Speciale autoweg met de dr
oogmaking van deze plas betekende echter ook een fundamentele zwakte van de 
plannen. Vertraging of het niet doorgaan van het ene element zou ook onherroepe-
1 ijk gevolgen hebben voor het andere element. Dit bl eek ook we) nadat de plannen 
voor de droogmaking van de Westeinderplas schipbreuk hadden geleden door on
verwachte financiele eisen van het Hoogheemraadschap Rijnland, die de plas ei-

12 Ten Bokkel Huinink, 1938 
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genlijk wilde behouden als boezem vanwege de onvoldoende capaciteit van de 
stoomgemalen waarover het beschikte. 

Volgens Ten Bokkel Huinink verleende de regering hem geen concessie we
gens tegenstand van de spoorwegen. Een hoger beroep van Ten Bokkel Huinink 
bij de Raad van State leverde hem opnieuw niet de gewenste vergunning op. 13 Het 
is de vraag of Ten Bokkel Huinink de financiering van het project rond gekregen 
zou hebben, wanneer de Rijksoverheid zijn plannen goedgekeurd had. 

Italie als voorbeeld 

Volgens sommige medestanders was Ten Bokkel Huininks presentatie niet altijd 
gelukkig en was zijn pleidooi voor de aanleg van 'hoogviaducten' hooggegrepen. 
H.W.O. De Bruyn, secretaris-ingenieur van de wegencommissie KNAC-ANWB 
schreef: 'hij (Ten Bokkel Huinink. H.B .) had voor de verdere uitwerking van zijn 
plannen ook geen gelukkige keus van zijn medewerkers. Hij liet zich de meening 
opdringen, dat in ons land een autoweg naar het voorbeeld van de "autostrade" 
niet mogelijk was( ... ) en zijn plan alleen werkelijkheid zou kunnen worden als hij 
den heel en weg als een groot viaduct ging bouwen., 14 

Het enige land in Europa waar in de eerste helft van de jaren twintig daadwerke
lijk autosnelwegen werden aangelegd, was Halie. Vanaf 1923 legde een speciaal 
voor dit doel opgerichte maatschappij in het ltaliaanse merengebied bij Varese en 
Como zogenaamde Autostrade aan. De wegen waren touter toegankelijk voor au
to's tegen betaling van tol, ook motorrijwielen werden geweerd van deze wegen . 
De ontwerpers hadden alle kruisingen a niveau met spoor- en andere wegen op het 
85 km lange traject vermeden, hiervoor hadden ze niet minder dan 229 viaducten 
en tunnels moeten aanleggen. Naast de uitvoering van het project wekte ook het 
tempo van de aanleg internationaal bewondering. Nadat de initiatiefnemers hun 
plannen in 1919-1920 hadden uitgewerkt, verleende Mussolini vrijwel direct na 
zijn machtsgreep in december 1922 steun aan het project. Binnen twee jaar wer
den vervolgens de eerste Autostrade gebouwd, een tempo waarop buitenlandse 
wegenbouwers jaloers waren. 

Tijdens het vijfde internationale wegencongres in 1926 in Milaan hadden de 
Nederlandse delegatieleden de mogelijkheid het ltaliaanse wonder van nabij te 
zien . Als apart onderdeel van het congres stond een excursie over de Autostrade 
op het programma. Het oordeel van de Nederlandse delegatie over het nieuwe 
wegtype was echter niet positief. De Nederlanders vonden de kaarsrechte weg saai 
en de langs de weg aangebrachte reclame -die de exploitatiekosten gedeeltelijk 

13 Ten Bokkel Huinink, 1938 
14 'De toepassing van automobielwegen in verband met de verbetering van het wegennet 
in ons land', in : Wegen (I 929) , 323 
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Afbeelding 3. Perspectieftekening van een zagenaamde viaductweg, zaals de 'Zand
voortse constructeur S. ten Bokkel Huinink deze voorgesteld had. 

Bron: A.A. Mussert, Ruim baan voor de toekomst (Utrecht, 1931), bijlage 5. 

moest dekken- uitgesproken lelijk en een ontsiering van het landschap. De Neder
landse deskundigen vroegen zich bovendien af of de financiele onderbouwing van 
de tolweg wel deugde; de ltalianen waren op dit punt niet bijzonder mededeel
zaam. Over de organisatie van de excursie waren de Nederlanders al in het geheel 
niet te spreken. De Bruyn vertelde: 'De tocht was begonnen met een lunch voor de 
2000 deelnemers in het autodrome te Monza. De organisatie van de lunch viel niet 
bepaald te roemen; een groot deel van de voor de gasten bestemde wijn kwam 
terecht bij de chauffeurs, waardoor verschillende daarvan in een zodanige overmoe
dige stemming waren gekomen, dat de tocht voor een groot dee! ontaardde in een 
race van een 70 a 80 autobussen met een snelheid van 80 tot zelfs 90 km. Het zal 
u niet verwonderen, dat deals reclame voor de autostrada bedoelde tocht eenjam
merlijk fiasco is geworden. '15 

Desondanks kwamen na dit congres van diverse kanten initiatieven tot de bouw 
van autowegen. Een Duits-Zwitsers-Italiaans consortium lanceerde een plan voor 
een autowegennet voor West- en Midden-Europa. In buurland Duitsland nam het 
regionaal bestuur van de Rijn-provincie het jaar erop het besluit tot de bouw van 
een Speciale 'nur-autoweg' van Bonn over Keulen naar Di.isseldorf. In 1928 zou 
de bouw hiervan beginnen. Ook in 1928 werd in Duitsland de Hafraba opgericht, 

15 Wegen (1929) , 324 
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een consortium dat een autoweg wilde bouwen van Hamburg via Frankfurt naar 
Basel. In Engeland werd een plan gelanceerd voor een autoweg van Londen in 
noordelijke richting via Birmingham en Manchester naar Liverpool. Het was de 
bedoeling dat de weg de Londense City zou verbinden met het industriele midden 
en noorden van Engeland. De financiering van deze weg zou verkregen moeten 
worden uit de inning van tolgelden op de weg. 16 De plannen van de Hafraba zou
den pas in de jaren dertig onder Hitler ( onder het predikaat 'Reichsautobahn') als 
start gaan, terwijl het Engelse plan van tafel verdween. 

NEVAS 

In Nederland bespraken belangstellenden de oude plannen van Ten Bokkel Hui
nink. Ze hoopten dat na de instelling van de Wegenbelastingwet geld zou vrijko
men voor de aanleg van dergelijke speciaal voor het autoverkeer gebouwde we
gen. De inspiratie van het ltaliaanse voorbeeld en de totstandkoming van het 
Rijkswegenfonds leidde tot de oprichting op 13 oktober 1927 van de 'Nederlandsche 
Vereeniging voor Autosnelwegen' (NEVAS). Ook Ten Bokkel Huinink trad toe tot 
het bestuur. Een opvallend groot aantal aannemers werd lid van de nieuwe orga
nisatie. Tot de !eden behoorden onder andere twee directeuren van de 'Nederland
sche Basaltmaatschappij' en een directeur van het 'Nijmeegsch Bagger en Aanne
mers Bedrijf' . Ook R.W.H. Hofstede Crull, een van Nederlands pioniers op 
electriciteitsgebied, oud-directeur van de HEEMAF en verwoed automobilist, was 
van de partij. 

Daarnaast kende de vereniging vertegenwoordigers van ANWB, de KNAC en 
BBN (Bond van Bedrijfswagenshouders Nederland) als leden. Op de oprich
tingsvergadering aanwezige bestuursleden van gemeenten, kamers van koophan
del en Gedeputeerde Staten traden echter niet toe tot de vereniging, ze wilden 
afstand houden tot de organisatie. De vereniging stelde zich tot doe] een consor
tium op te richten dat met steun van de rijksoverheid en door middel van gelden uit 
het Wegenfonds en afkomstig van private financiers autosnelwegen zou aanleggen 
tussen de grote Nederlandse steden onderling en tussen deze steden en Duitsland 
en Belgie. 

Opmerkelijk was de internationale dimensie van de plannen. Had Ten Bokkel 
Huinink zich aanvankelijk beperkt tot voorstellen voor een net van autowegen 
tussen de drie grote steden, de NEVAS voegde niet alleen een autoweg van Den 
Haag naar Utrecht toe, maar ook aansluitende autowegen naar Duitsland en Belgie 
en Frankrijk. Uit dit voorstel en uit het programma van de vereniging en de door 
haar voorgestelde werkwijze bleek duidelijk de invloed van de buitenlandse auto
wegverenigingen. 

16 H.W.O de Bruyn 'Automobielwegen', in: De Kampioen (1924), 966-970 
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Met haar voorstel ging ze ervan uit dat de auto niet alleen voor de korte en 
middellange afstand gebruik zou worden, maar ook voor de lange afstand. Dit 
standpunt verklaarde de internationale dimensie van het voorgestelde net. Bij het 
ontwerp ervan was de structuur van de spoorwegen het uitgangspunt geweest. Net 
als bij het railnet zou ook bij de opbouw van autowegennet een scheiding tussen 
langzaam en snel verkeer tot stand moeten komen. Was het voorstel om de exploi
tatie van de autowegen deels te bekostigen uit een autobusdienst, misschien gei'nspi
reerd door de baten van het personenvervoer over de rails? 17 

Aan het kruispunt van de door haar bepleite autowegen Amsterdam-Rotterdam 
en Utrecht-Den Haag moest een vliegveld te verrijzen, zo vond de NEVAS, waar
mee ze een ruim voorschot nam op de toekomst. Op de uitvoering van het net 
wilde de vereniging zich niet vastleggen, al vond ze de ideeen van Ten Bokkel 
Huinink aantrekkelijk. Ze schreef: 'NEVAS staat niet een beton-viaduct voor over 
het geheele trace, al zal steeds in theorie moeten worden erkend, dat dit de ideale 
oplossing ware van de moeilijkheid der kruisingen van andere wegen.' 18 

Slechte indruk 

De geestelijk vader van het Rijkswegenplan van 1927, ir. G.J. van den Broek, 
vond de tijd nog niet rijp voor speciale autosnelwegen. Tijdens de jaarvergadering 
van het Nederlandsch Wegencongres op 27 december 1927 verklaarde hij: 'Het 
vraagstuk der speciale automobielwegen is reeds dikwijls aan de orde geweest en 
nu geloof ik, dat voor Nederland dat vraagstuk niet in die sterke belangstelling 
staat, als voor andere landen het geval is.' 19 Van den Broek was wel een voorstan
der van de aanleg van rijstroken louter bestemd voor autoverkeer op daarvoor in 
aanmerking komende wegen, en van de scheiding van snel- en langzaam verkeer. 

De discussie over dergelijk problematiek liep soms hoog op. Toen De Bruyn als 
ingenieur-secretaris van de wegen-commissie van de ANWB kritiek uitoefende op 
Rijkswaterstaat, stapten twee vertegenwoordigers van deze rijksdienst als protest 
uit de ANWB-commissie. Rijkswaterstaat bleef zich in navolging van Van den 
Broek keren tegen de aanleg van de speciale autosnelwegen en tegen particuliere 
exploitatie ervan. De NEVAS kreeg geen voet aan de grond. 

Voor discussie zorgde de vereniging we!. In de herfst van 1930 behandelde de 
ambtelijke 'Rijkscommissie voor de Wegen' (een adviescommissie van ambtena
ren van Rijkswaterstaat) de brochure 'Wat wil de NEVAS?'. De ambtenaren waren 

17 Wat wit de NE VAS ? (Den Haag, 1928) 
18 'Wegen uitsluitend voor het autoverkeer' (ANWB-archief, archief van de wegencom
missie) 
19 Yerslag van de jaarvergadering van het Nederlandsch Wegencongres 1927, 22 decem
ber 1927, 6 
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no gal resoluut in hun afwijzing van het door de NEV AS bepleite wegenstelsel. De 
slechte indruk die de Nederlandse ingenieurs van de ltaliaanse Autostrade hadden 
gekregen, speelde hierbij een rol. Rijkswaterstaat-ingenieur Van Voorst Vader 
schreef: 'De Speciale autowegen, van Milaan uitgaande, schijnen in hoofdzaak 
met het oog op militaire belangen te zijn aangelegd. Financieel schijnen zij geen 
succes te zijn. ' 20 Een andere Rijkswaterstaatingenieur, P.J.P. van der Steur, oor
deelde dat het aantal auto's in Nederland de aanleg van autowegen niet rechtvaar
digde.21 Op dat moment reden in Nederland 68.000 auto's rond op een bevolking 
van 7,8 miljoen. De verantwoordelijke minister nam het oordeel van de commissie 
over. De afwijzing van de rijksoverheid van de aanleg van autowegen was daar
naast vooral ook gegrond op de verwachte kosten. Van der Steur voorspelde in 
december 1930 tijdens de jaarlijkse vergadering van 'Het Nederlandsche Wegen
congres' dat in de toekomst zeker speciale autowegen aangelegd zouden moeten 
worden, maar dat voorlopig de miljoenen ontbraken om de wegen aan te leggen. 

Onder invloed van de voortdurend overheidstegenstand liet de NEVAS geleide
lijk haar ideeen over private aanleg van een net van autowegen los, maar bleef we! 
ijveren voor toepassing van het concept. Opvallend is dat de NEVAS haar ideeen 
over particuliere aanleg van de autosnelweg losliet in dezelfde periode als haar 
internationale zusterorganisaties dat deden. 

Doorbraak 

In de pers bleef de roep van aanhangers van de NEVAS om autosnelwegen klin
ken. Ten Bokkel Huinink keerde zich in 1932 in het blad Wegen tegen de uitvoe
ring van de nieuwe rijksweg tussen Den Haag en Rotterdam (RW 13), aangezien 
deze verbinding geen gescheiden rijbanen had en gelijkvloerse kruisingen zou ken
nen. Hij betreurde het dat de door hem bepleite hoogviaducten niet gebouwd wa
ren en verzuchtte: 'Werd dit plan in Nederland niet uitgevoerd, in ltalie werd het 
door de vooruitzienden Mussolini gaarne gevolgd.' 22 

Ook in de zomer van 1932 werd de minister weer bestookt met pleidooien voor 
de aanleg van speciale autowegen. In mei 1932 richtte de in Nijmegen gevestigde 
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor het Land van Maas en Waal een adres 
tot de minister van Waterstaat, waarin ze pleitte voor de aanleg van een autoweg 
tussen Arnhem en Nijmegen vanwege 'het drukke autoverkeer op den weg Arn
hem-Nijmegen, waarbij een spoorwegviaduct en twee spoorwegkruisingen a ni-

20 Rijkscommissie voor de wegen. Schriftelijke behandeling van Aanleg van Autosnel
wegen. Oktober - November 1930 
21 Ibidem 
22 Wegen, 1 mei 1932 
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veau moeten warden gepasseerd.' 23 Naast de bestaande weg, die voor het lokaal 
verkeer kon dienen, wilde de Kamer de aanleg van een weg voor doorgaand gemo
toriseerd verkeer in min of meer een rechte lijn lopend vanaf de twee aan te leggen 
overbruggingen voor het wegverkeer bij Arnhem en Nijmegen. De weg diende 
alle kenmerken van de door de NEVAS bepleite autosnelwegen te krijgen en dien
den voorzien te warden van een lage muur in het midden om de beide rijbanen te 
scheiden. Of het pleidooi van de Nijmeegse kamer van koophandel plaatsvond in 
overleg met de NEVAS is onbekend, het verband met de plannen van de vereni
ging is wel duidelijk. De door de NEVAS bepleite autosnelwegverbinding met 
Duitsland liep via Arnhem zuidwaarts over Nijmegen om vervolgens af te buigen 
naar Kleef. 

De NEVAS zelf richtte zich op 13 september 1932 tot de minister in een her
haalde poging om aandacht te vragen voor de aanleg van 'speciale autowegen' . De 
NEVAS trok opnieuw alle registers open om de verantwoordelijke bestuurders te 
overtuigen van de wenselijkheid van haar geesteskind. Ze stelde dat 'door de bouw 
van Speciale autowegen nuttige werkverruiming, productief werk en bovendien 
een grate besparing voor het Rijk wordt verkregen.' 24 De besparing waarvan de 
NEVAS gewaagde, zou veroorzaakt warden doordat verbetering van bestaande 
wegen deels kon vervallen . Volgens haar zou aan verbetering van bestaande we
gen veel minder gedaan behoeven te warden wanneer autosnelwegen aangelegd 
werden. Niet voor de eerste maal haalde de vereniging de verkeersveiligheid als 
argument toen ze schreef dat 'de onmogelijkheid blijft bestaan om op de gewone 
wegen het verkeer behoorlijk te regelen voor de snelrijdende auto's, te midden van 
het boerenbedrijf, van paarden, veewagens, van wielrijders en voetgangers.' 25 Ze 
vervolgde met: 'Evenals de spoorwegen destijds eigen banen verkregen, dienen 
ook de auto's voor personen en vrachtverkeer absoluut gescheiden van ander ver
keer zooveel mogelijk langs afzonderlijke banen te warden geleid.' 26 

De vereniging stelde voor de spoorwegmaatschappijen eventueel ook te betrek
ken bij de exploitatie van de autowegen, om op deze wijze de concurrentie tussen 
de verschillende vervoerssystemen te verminderen . Dit voorstel was een nieuw 
element. Was het bedoeld om de veronderstelde tegenstand van de spoorwegen te 
neutraliseren? Kenmerkend voor de crisistijd waarin het adres werd opgesteld, 
was de nadruk op het werkverschaffende karakter van de uitvoering van een der
gelijk project. De NEVAS wees op de vele arbeiders die bij de aanleg van de 

23 Adres van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor het land van Maas en Waal 
aan de minister van Waterstaat, 12 mei 1932. (ARA, archief van de commissie van Over
leg) 
24 Adres van de NEVAS aan de minister van Waterstaat, 13 september 1932 (ARA, ar
chief commissie van overleg) 
25 Ibidem 
26 Ibidem 
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autoweg Keulen-Bonn werk hadden gevonden. Ze schreef: 'Wanneer men bedenkt, 
dat naast de arbeiders voor de baanlichaam nog 5 of 6 maal meer arbeidskrachten 
noodig zijn voor nevenbedrijven, voor materiaal, transport enz., dan zouden in 
nederland door den bouw van speciale autowegen over 50 ad 150 km lengte, tien
duizenden loonend werk kunnen vinden. De binnenscheepvaart, de steen-cement
aphalt en teerfabrieken, de scheepswerven en vele andere thans kwijnende indus
trieen zouden ten zeerste daardoor gebaat zijn.' 27 De projecten waar de NEVAS 
zich nu speciaal sterk voor maakte, waren verbindingen van Amsterdam beoosten 
Leiden en langs den Haag naar Rotterdam en van 's Gravenhage via Utrecht en 
Ede naar Arnhem en Nijmegen. 

Dit hernieuwde adres van de NEVAS verscheen enkele weken nadat in Duits
land op 6 augustus 1932 de autoweg Keulen - Bonn was geopend. Deze verbin
ding was door het regiobestuur ter plaatse aangelegd, waarbij onder andere de 
toenmalige Keulse burgemeester Konrad Adenauer een stimulerende rol speeld
e.28 Keulen - Bonn kon als voorbeeld gelden voor aanleg van autosnelwegen door 
de overheid. Uit de aard van de zaak had een rijksdienst als Rijkswaterstaat voor 
een dergelijke aanleg meer sympathie als voor een private aanleg, terwijl dit voor
beeld dichter bij de belevingswereld van de Haagse ambtenaren lag dan de wegen
aanleg door grootindustrielen en fascisten, zoals in Italie. 

Dat de gedachten over autosnelwegen veranderden, bleek uit een op 15 septem
ber 1932 opgestelde notitie van Van den Broek, bestemd voor de minister van 
Waterstaat. Van den Broek schreef de minister nog steeds niets in de door de NE
VAS bepleite wegen te zien. Hij noteerde echter ook: 'Niettemin bestaan er bij het 
Rijk plannen om verbindingen voor snelverkeer tusschen Amsterdam, 's Gra
venhage, Rotterdam en Utrecht aan te leggen en zelfs zijn deze plannen reeds in 
uitvoering. Volledige autosnelwegen zullen dit niet worden, omdat niet alle kruisin
gen a niveau zullen kunnen worden vermeden. Zij zullen intussen in zooveel mo
gelijk in inrichting de autosnelwegen naderen.' 29 Van den Broek gaf eigenlijk aan 
dat zijn bureau bij de planning van de verbindingen tussen de grote steden in West
Nederland de principes van de autosnelweg zou toepassen, het voornaamste voor-

27 Ibidem 
28 De autobahn Keulen - Bonn was de eerste autoweg in Duitsland van substantiele leng
te. De veel meer omvattende HAFRABA-plannen en de initiatieven van soortgelijke con
sortia liepen in Duitsland op niets uit, met name door de sterk (federaal) versnipperde 
besluitvorming in de Weimar-republiek. Met het aan de macht komen van de nationaal
socialisten nam het Hitler-regime de bestaande autobahn-plannen over en voerde ze vanaf 
juni 1933 uit als Reichsautobahn. Het Nationaal-Socialistisch regime voerde energiek (mede 
ook om propagandistische redenen) de al in de bureaula klaar liggende pl annen, maar is 
zeker niet de geestelijke vader van de Duitse autobahn zoals ze zelf we! claimde. 
29 Kantschrijven dd 15 september 1932, no. 49 van G.J. van den Broek aan de Hoofddi
recteur van Rijkswaterstaat (ARA, commissie van Overleg) 
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Afbeelding 4. Titelpagina van een brochure van de NEVAS (Nederlandsche Ver
eeniging voor Autosnelwegen) uit 1928. Deze particuliere vereniging bepleitte 
naar ltaliaans voorbeeld de aanleg van een door een particuliere maatschappij te 
exploiteren autosnelwegennet. 
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behoud dat de ingenieur maakte, betrof de mate waarin ongelijkvloerse kruisingen 
vermeden zouden worden. Naar buiten toe bleek echter van deze veranderende 
opstelling nog niets. 

Deze notitie was niet het enige signaal dat het denken in Den Haag over de 
eventuele toepassing van autosnelwegen aan het veranderen was. In deze periode 
circuleerde in Den Haag ook een verslag van dezelfde Van Broek over een bezoek 
aan het 'Tweede Internationale Congres voor Autosnelwegen', gehouden van 18 
tot en met 20 april 1932 te Milaan. Was tijdens het eerste congres over deze mate
rie een jaar te voren in Zwitserland nog gloedvol gepleit voor een uitgestrekt Euro
pees net van autosnelwegen aan te leggen door particuliere maatschappijen, tij
dens dit tweede congres merkte Van den Broek verheugd op dat de pleidooien veel 
gematigder waren en juist veelal uitgingen van aanleg door de staat. Hij noteerde: 
'Zonder twijfel is het tweede Congres voor autosnelwegen van veel meer belang 
geweest dan het eerste. De voorbereiders van het eerste Congres hadden zich een 
fantastisch denkbeeld gevormd over den aanleg door particuliere maatschappijen 
van een tamelijk dicht net van autosnelwegen over Europa, welke wegen hoofdza
kelijk met retributie voor het gebruik van die wegen, zouden gefinancierd worden. 
( ... ) Bij het tweede Congres bleek, dat men van de al te grootsche plannen had 
afgezien ( ... ) dat dit net van veel bescheidener afmeting gedacht werd , dan op het 
le Congres; dat verder naar het oordeel der !eiders de aanleg zeker niet uitsluitend 
door het particulier initiatief zou behoeven te geschieden en dat de retributie voor 
het gebruik der wegen, zoo zij al zou worden geheven, toch slechts een der gron
den zou zijn waarop een financieringsplan zou moeten rusten. ' 30 De zwenking 
naar een grotere rol voor de staat kwam mede tot stand onder invloed van A. 
Thomas, directeur van het internationale arbeidsbureau te Geneve, die in de aan
Ieg van dergelijke wegen door de verschillende staten een middel tot bestrijding 
van de werkloosheid zag. Tijdens het congres werd tijdens lezingen aandacht be
steed op welke wijze een regering via inkomsten uit wegen- en benzinebelasting 
dergelijke wegen zou kunnen financieren. 

Van den Broek constateerde dat particuliere aanleg van autowegen op basis van 
tolheffing behalve in ltalie nergens van de grond was gekomen. Met de particulie
re maatschappij die de ltaliaanse tolwegen exploiteerde, was het volgens Van den 
Broek treurig gesteld. 'Thans nu de gewonen wegen tusschen Milaan en de Meren 
door het Staatswegenbedrijfbelangrijk verbeterd zijn, is het gebruik van den auto
snelweg afgenomen en men kan het kapitaal in den autoweg als verloren beschou
wen. ' 31 De Italiaanse vertegenwoordiger op het congres pleitte ervoor dat de staat 
de bestaande tolwegen over zou nemen. Voor Van den Broek veranderde deze 
ontwikkeling alles. Hij stelde: 'Het door Nederland ingenomen standpunt, dat au-

30 Verslag over het tweede internationaal congres voor autosnelwegen gehouden 18-20 
april 1932 (ARA, archief commissie van Overleg) 
31 Verslag tweede internationaal congres autosnelwegen, 5 
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tosnelwegen door particulieren gebouwd en tegen tol toegankelijk naast de Rijks
wegen overbodig zouden zijn, wordt daarmede bevestigd. ' 32 Van den Broek con
cludeerde nu dat het mogelijk zou moeten zijn om ook in Nederland speciaal voor 
autoverkeer bestemde wegen te bouwen, zonder daarbij per definitie alle kruisin
gen met andere verbindingen te vermijden. 

Deze gedachten speelden een belangrijke rol toen in december 1932 op ambte
lijk niveau de discussie over eventuele aanleg van autosnelwegen weer ontbrand
de. Op het moment <lat dit gebeurde, had de minister van Waterstaat juist onder 
druk van de Tweede Kamer zijn ambtelijke adviescommissies gereorganiseerd. 
De volksvertegenwoordigers vonden in navolging van de auto-organisaties dat de 
Haagse verkeersplannen op een te grote afstand van de verkeerspraktijk stonden 
en pleitten voor een samengaan van de ambtelijke adviescommissie 'Rijkscom
missie voor de We gen ' met de adviescommissie 'Rijkscommissie van Overleg voor 
de Wegenverbetering', bestaande uit vertegenwoordigers van auto-organisaties en 
de ANWB. De minister voegde onder invloed hiervan beide organisaties samen. 
De nieuwe commissie kreeg als naam 'Rijkscommissie van Overleg voor de We
gen'. De autolobby kon nu rechtstreeks invloed uitoefenen op de beleidsmakers 
van het Ministerie van Waterstaat. 

Deze samengevoegde commissie besprak in het najaar van 1932 de kwestie van 
de autosnelwegen naar aanleiding van Van den Broeks verslag van zijn bezoek aan 
de ltaliaanse Autostrade en zijn bevindingen tijdens het voorjaar 1932 in Italie 
gehouden Tweede Internationale Congres voor Autosnelwegen. De discussie leid
de ertoe dat de commissie een subcommissie uit haar midden instelde ter bestude
ring van het verschijnsel autosnelweg. 

In oktober 1933 bracht deze commissie een rapport uit waarin ze een Jans brak 
voor de aanleg van wegen speciaal bestemd en toegerust voor doorgaand gemo
toriseerd verkeer. De aanleg van autosnelwegen zou onderdeel moeten zijn van 
het Rijkswegenplan; speciale autosnelweg-plannen wees ze van de hand. Het rijk 
zou de aanleg van dergelijke infrastructuur voor haar rekening moeten nemen. De 
commissie keerde zich nadrukkelijk tegen het bouwen van tolwegen naar ltaliaans 
voorbeeld. De toon van het gezelschap was genuanceerd en weinig dogmatisch, 
volgens haar moest dit nieuwe wegtype geleidelijk ingevoerd worden en van geval 
tot geval bezien worden of invoering noodzakelijk was . Om de uitgaven te begren
zen, raadde de commissie beperkte toepassing van gelijkvloerse kruisingen aan. 

De voltallige Commissie van Overleg conformeerde zich aan het oordeel van de 
subcommissie uit haar midden. Ook Rijkswaterstaatingenieur Van der Steur, die 
eerder afwijzend geadviseerd had over toepassing van autosnelwegen, reageerde 
nu instemmend. De voorzitter van de Commissie van Overleg concludeerde: 'de 
100 % autosnelweg wenschen wij niet. De quintesse van ons rapport is, dat de 
eischen aan de autosnelweg te stellen, als ware een harmonica vormen.' 33 Met 
andere woorden van geval tot geval moest bekeken worden of aan alle kenmerken 
van de autosnelweg voldaan kon worden. 
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Afbeelding 5. Door de minister van Waterstaat vastgesteld autosnelwegennet anno 
1936. Dit schema vormde het eerste van bevoegde zijde vastgesteld plan voor de 
bouw van autosnelwegen in Nederland. 

Bron: Wegen, 16 augustus 1936. 
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Gescheiden rijbanen 

Hoewel de minister niet direct onomwonden de aanbevelingen van het rapport 
overnam, gaf hij wel toestemming voor publicatie in het blad Wegen van december 
1933. In 1936 zou zijn opvolger een voorstel voor een landelijk autosnelwegennet 
publiceren, <lat nauw aansloot bij de door de Commissie van Overleg naar voren 
geschoven suggesties. In de Circulaire Ministerie van Waterstaat betreffende au
tosnelwegen, dee! uitmakend van het Rijkswegenplan omschreef de bewindsman 
een autosnelweg als 'een weg met gescheiden rijbanen, ongelijkvloerse kruisin
gen, vaste bruggen en weinig aansluitingen met andere typen wegen'. Vanaf de 
herziening van het Rijkswegenplan van 1938 zouden deze autosnelwegen inte
graal dee! uit maken van het nationale wegenstelsel. 

De principes van de autosnelweg werden echter al eerder in de praktijk gebracht. 
Het eerst gebeurde <lat bij de uitvoering van de nieuwe Rijksweg Den Haag -
Utrecht. Na kritiek van de Commissie van Overleg voerde Rijkswaterstaat in het 
ontwerp van deze verbinding het principe van de gescheiden rijbanen door. Op 
basis hiervan mag Den Haag - Utrecht aanspraak maken op het predikaat van de 
eerste autosnelweg van Nederland, ondanks dat de weg wel voorzien was van een 
beweegbare brug over de Gouwe. Mussert verklaarde in september 1934 op een 
vergadering van de NEVAS : 'Den Haag- Utrecht is praktisch de overwinning van 
den specialen autoweg in Nederland.' 34 Het rapport van de commissie van Overleg 
zag hij een groot succes voor 'alien die geijverd hebben voor speciale autosnelwe
gen' .35 In de jaren dertig zouden enkele rijkswegen volgens deze principes aange
legd worden. Het Nederlandse autosnelwegennet zou echter pas in de jaren zestig 
substantieel een grotere omvang bereiken. De basis hiervoor werd in de jaren twintig 
en dertig gelegd. 

Conclusie 

De aanvaarding van het idee 'autosnelweg' geschiedde stapsgewijs. De noodzaak 
wegprofielen te verbreden en het wegdek van bestaande wegen aan te pakken van-

32 Verslag tweede internationale congres autosnelwegen, 5 
33 Notulen Commissie van Overleg, 24 okt. 1933, 7 (ARA, Archief van het Ministerie 
van Waterstaat archief van de Commissie van Overleg). 
34 Nieuwe Rotterdamsche Courant, 18 september 1934. 
Ook de secretaris van de ANWB-wegencommissie De Bruyn wees Den Haag-Utrecht aan 
als de eerste autosnelweg in nederland. In december 1934 verklaarde hij in de wegencom
missie: 'De weg krijgt geschieden banen voor beide verkeersrichtingen en is uitsluitend 
bestemd voor motorrijtuigen en dus niet voor rijwielen en paardentractie. In het oorspron
kelijk ontwerp van den weg·was niet voorzien in gescheiden banen voor beide richtingen. 
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wege het sterk groeiende gemotoriseerd verkeer en de noodzaak om in sommige 
gevallen voor nieuwe wegtrac6' s te kiezen , waren logische en noodzakelijke 
tussenstappen om de invoering van autosnelwegen mogelijk te maken. De aanleg 
van speciaal voor auto's bestemde wegen was desondanks ook te midden van de 
snelle groei van het gemotoriseerd verkeer in de jaren twintig en dertig voor de 
beleidsmakers bepaald geen vanzelfsprekende zaak. 

De ijveraars van autosnelwegen waren vooral in de civiel-technische hoek te 
vinden, zowel in de kringen van bouwers en aannemers als in ambtelijke kringen . 
Opvallend is de grote aarzeling die de beleidsbepalende ambtenaren van Rijkswater
staat ten toon spreiden ten aanzien van het concept autosnelwegen. De autosnelweg
gedachte werd aanvaard op het moment dat de ijveraars de denkbeelden aan priva
te aanleg los lieten en in het buitenland voorbeelden beschikbaar kwamen van 
(pleidooien voor) overheidsaanleg van dergelijke infrastructuur. Wellicht dat de 
weerstand tegen private aanleg en de bijbehorende tolheffing deels begrepen moet 
worden tegen de achtergrond van de op dat moment zeer omstreden tolheffing op 
het bestaande Nederlandse wegennet. 

De internationale orientatie van de discussie over de autosnelweg is opvallend. 
De Nederlandse pionier op gebied van autosnelwegen, S. ten Bokkel Huinink, 
ontvouwde in dezelfde periode als de eerste buitenlandse pleitbezorgers zijn idee
en op dit gebied. Niet de Verenigde Staten of Duitsland waren de aansprekende 
voorbeelden voor de voorstanders voor autosnelwegen, maar vooral de ltaliaanse 
Autostrade vormden het ijkpunt. Het tijdstip waarop in Nederland tot aanleg van 
autosnelwegen werd besloten, december 1933, was relatief vroeg. Op dat moment 
waren slechts in Italie, Duitsland en de Verenigde Staten besluiten tot aanleg van 
dergelijke wegen genomen . Het vroege tijdstip van de aanvaarding van autosnel
wegen is zeker niet terug te voeren op een in internationaal opzicht hoge motori
seringsgraad: die bleef op dat moment achter bij het ons omringende buitenland.36 

Ook de sombere economische conjunctuur van het begin van de jaren dertig vormt 
geen logische achtergrond voor deze vroege invoering. 

De beschreven besluitvorming rond de introductie van de autosnelweg toont dat 
de beleidsmakers stap voor stap het nieuwe wegtype aanvaarden. De wijze waarop 
de beslissingen genomen werden en de zeer geleidelijke en pragmatische aanvaar
ding van de principes van het wegtype passen naadloos in de Nederlandse over
legcultuur. Al stonden de bevlogen ijveraars van de NEVAS bij de uitvoering van 
de autosnelweg buiten spel , de door hen aangezwengelde discussie resulteerde 
wet in een relatief vroege introductie van de autosnelweg in Nederland. 

De beschouwingen in het rapport Autosnelwegen hebben daartoe den stoat gegeven.' (No
tulen ANWB-wegen-commissie, 11 december 1934, 3; ANWB-archief te Den Haag) 
35 Nieuwe Rotterdamsche Courant, 18 september 1934 
36 Terwijl in Nederland in 1930 de verhouding auto's - inwoners I op 76 bedroeg, was 
dit I op 58 in Belgie, 1 op 35 in Denemarken, I op 33 in Frankrijk en I op 30 in Groot
Brittannie. 
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De legale en illegale productie in de landbouw 1938-
19481 

HEIN A.M. KLEMANN 

1 Inleiding 

Vanaf het begin van de Duitse bezetting kreeg de landbouw de taak de eigen bevol
king te voeden. Zij diende daartoe te transformeren van een exportgerichte be
drijfstak naar een branche gericht op de binnenlandse behoeftebevrediging. Al 
v66r Nederland bij de oorlog betrokken raakte, lagen de plannen hiervoor klaar. In 
de Eerste Wereldoorlog was gebleken dat een Britse blokkade tegen Duitsland 
oak voor een neutraal Nederland fnuikend kon zijn. In combinatie met de politieke 
keus de markten vrij te laten, had de blokkade ertoe geleid dat de bevolking ge
brek leed, terwijl de voedselexporten naar Duitsland gewoon doorgingen.2 Om te 
voorkomen dater opnieuw zo'n situatie zou ontstaan, werden er vanaf 1936 plan
nen in voorbereiding genomen om de productie en distributie van voedsel in geval 
van een Europese oorlog te reguleren. Volgens die plannen moest een groat dee! 
van het vee warden geslacht zodra de overzeese aanvoer van veevoeders en brood
graan onmogelijk werd. Varkens en kippen waren concurrenten van de mens als 
het om graanconsumptie ging. Daarnaast was het nodig hoger gelegen weiland om 
te zetten in akkerland.3 Tenslotte werd de productie van siergewassen beperkt. 
Bollenkwekers mochten vanaf 1940 nag maar 50% van hun land voor bollen gebrui-

Bij het schrijven van dit artikel werd ik met raad en daad bijgestaan door Jan-Pieter 
Smits, Gerard Trienekens en Jan Luiten van Zanden, die bovendien elk vanuit hun eigen 
deskundigheid nuttig commentaar leverden bij een eerste versie. 
2 lvo Kuijpers, Een stille revolutie. De Nederlandse arbeidersbeweging en de overheid, 
1914-1920 (Utrecht 1996) 198 e.v. 
3 Zie over de voorbereiding van de voedselvoorzieningsmaatregelen: G.M.T. Triene
kens, Tussen ons volk en de hanger. De voedselvoorziening 1940-1945 (Utrecht 1985) 9 
e.v. 



308 NEHA-JAARBOEK 1997 

ken, terwijl de verdere bloementeelt vanaf 1942 met ruim een kwart werd inge
krompen. Hetland dat vrij kwam, werd in de voedselproductie ingezet. 4 

De voedselvoorziening voor de eigen bevolking kwam vanaf 1940 centraal te 
staan in de Jandbouwpolitiek. Aardappelen, granen en oliehoudende zaden kregen 
prioriteit. Een combinatie van dwang en prijsmaatregelen bewerkstelligde dat de 
doelstelling - een op de eigen voorziening gerichte landbouw - in de eerste oor
logsjaren werd bereikt.5 Behalve de akkerbouw, nam ook de tuinbouw fors toe. 
Kleinere veehouders die nog slechts een paar kippen of een enkel varken mochten 
houden, hadden vaak te weinig land om op akkerbouw over te schakelen, maar 
konden wel als tuinbouwers hun brood verdienen.6 Tenslotte werden allerlei rest
jes grond met groenten beteeld . Zo gingen bollenboeren er niet alleen toe over 
groenten te telen op land waarvoor een bollenvergunning ontbrak, maar kwam het 
zelfs voor dater op de paden tussen de bollenvelden groente of tabak werd ver
bouwd .7 In welke mate dat gebeurde, is onbekend, maar het zal niet meer zijn 
geweest dan een bijverdienste voor een enkele familie, net als de volkstuintjes van 
de stedelingen en de met aardappelen bepote parken. 

Voor de Nederlandse bevolking betekende de omschakeling van ge"lmporteerd 
voedsel naar de eigen agrarische producten een verandering in dieet. Vetten, vlees 
en genotmiddelen als koffie, thee en cacao kwamen minder ter beschikking, maar 
de consumptie van aardappelen , brood (hoewel van een andere, als inferieur erva
ren kwaliteit), peulvruchten en groenten nam in de eerste bezettingsjaren toe.R Het 
voedsel werd er voor de welvarende klassen niet lekkerder op, maar tot oktober 
'44 was het voedselpakket zodanig dat een ieder kreeg wat hij nodig had. Het 
hongergevoel waar velen last van hadden, werd veroorzaakt door een verminderd 
vetgebruik. Vet geeft een gevoel van verzadiging. De honger die iemand krijgt als 
hij minder vet eet, betekent niet dat hij objectief iets tekort komt. Het Ministerie 
van Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening concludeerde na de oorlog: "Tot 
October 1944 gelukte het de rantsoenen op een gezien de benarde oorlogsom
standigheden voor de volksgezondheid te verantwoorden minimum-basis te handha
ven."9 Trienekens kwam tot een zelfde conclusie. De voedselvoorziening heeft 

4 CBS, Economische en sociale kroniek der oorlogsjaren 1940-1945 (Utrecht 1947) 
105 
5 S.L. Louwes, "De voedselvoorziening'', In, J.J. van Bolhuis e.a., Onderdrukking en 
verzet. Nederland in oorlogstijd. Deel 2 (Arnhem s.a.) 605-646 aldaar 606 e.v. 
6 De hoeveelheid land bestemd voor groente- en fruitteelt steeg van 52 duizend hectare 
in 1939 tot 73 duizend hectare in 1943. CBS, Economische en sociale kroniek, 92 . 
7 Gerben Bergman, De bloembollenteelt in de Tweede Wereldoorlog (Onuitgegeven 
werkstuk Universiteit Utrecht 1997) 
8 Gerard Trienekens, Voedsel en hanger in oorlogstijd 1940-1945. Misleiding, mythe en 
werkelijkheid (Utrecht 1995) 15 e. v. 
9 Ministerie van Landbouw, Yisscherij en Voedselvoorziening. Afd . Voorlichting, Rant
soeneering en distributie van levensmiddelen in de bezettingsjaren (s.1., s.a.) I 
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goed gefunctioneerd en het beleid van de Nederlandse voedselvoorzieningsautori
teiten is er in geslaagd de bevolking tot september 1944 naar behoren te voeden. 
De distributie zorgde voor een gedegen basis; onofficiele kanalen moesten voor 
het beetje extra zorgen dat men nodig had.10 

Trienekens wijst er niet alleen op dat de beschikbare hoeveelheid levensmidde
len tot september 1944 voldoende was, maar ook dater een groeiende discrepantie 
bestond tussen de gedistribueerde levensmiddelen en de feitelijke productie. Boe
ren gaven een dee! van hun productie niet op. Tot op zekere hoogte lieten de 
voedselvoorzieningsautoriteiten dat begaan. Hogere opgaven hadden tot hogere 
rantsoenen geleid , waardoor die boven het Duitse niveau uit zouden stijgen. Aan
gezien Hitler had bepaald dat Nederlanders niet slechter mochten worden behan
deld dan Duitsers, waren voedselexporten niet aan de orde zolang het Nederlandse 
distributie-pakket kleiner was dan het Duitse. Een ruimere distributie had daar we! 
toe geleid. 11 De Nederlandse voedselvoorzieningsautoriteiten zorgden er daarom 
zoveel mogelijk voor dat het officiele rantsoen in Nederland vlak onder het Duitse 
bleef. 

In dee) 7 van zijn werk betreffende Nederland in de Tweede Wereldoorlog schrijft 
De Jong over voedselexporten naar Duitsland. Hij meent dat elke krop sla die naar 
Duitsland ging een onttrekking was aan de voorziening van het Nederlandse volk 
en suggereert dat al vroeg in de oorlog door export naar Duitsland een ernstig 
gebrek ontstond. 12 Dit is een onjuiste voorstelling van zaken. 13 Uiteraard is er veel 
groente geexporteerd, maar dat was ook v66r de oorlog het geval. Gegeven de 
groeiende productie was het maar goed ook dat een belangrijk dee! van de groente 
die in het hoogseizoen op de markt kwam, werd gexporteerd. 14 Verder haalden de 
Duitsers een dee) van het vlees naar zich toe dat in 1941 en '42 vrijkwam ten 
gevolge van de inkrimping van de veestapel. 15 Voor wat betreft dit vlees en de 
vangsten van de visserij waren de Duitse eisen van een voor de voedselvoorziening 
ongewenste omvang. Bedreigend voor die voorziening waren ze echter niet. Ern
stige tekorten waren er vanaf 1941 en '42 op het gebied van zeep, steenkool, tex
tiel, woningbouw en andere industriele consumptiegoederen, niet van voedsel. 

10 Trienekens, Tussen ans valk en de hanger, 361-373 
11 Trienekens, Vaedsel en hanger in aarlagstijd, 69 
12 L. de Jong, Het Kaninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldaarlag. Deel 7: Mei 
'43-juni '44 ('s-Gravenhage 1976) (Handelseditie) 146 e.v. 
13 Zie over het werk van De Jong en de voedselvoorziening het soms wel erg scherp 
geformuleerde artikel van Trienekens: G.M.T. Trienekens, "Het Kaninkrijk der Nederlan
den in de Tweede Wereldaarlag van L. de Jong getoetst op het terrein van de voedselvoorzie
ning", In, BMGN 105 (1990) 231-243 
14 Verder werden riet, zaai- en pootgoed geexporteerd, maar ook dat waren gewassen die 
voor de export werden gekweekt. Trienekens, Tussen ans valk en de hanger, 187 
15 Louwes, op.cit. 617-618 



310 NEHA-JAARBOEK 1997 

In 1947 publiceerde het CBS zijn Economische en sociale kroniek van de 
oorlogsjaren. Daarin werd een beeld gegeven van de economische ontwikkeling 
gedurende de bezetting aan de hand van cijfers die het CBS gedurende die jaren 
had kunnen en mogen verzamelen. 16 Dat waren belangrijke beperkingen. Neder
landse bedrijven en instellingen hadden er Jang niet altijd belang bij de Duitsers op 
de hoogte te houden van hun productie. Ook leek het soms met het oog op de 
naoorlogse situatie beter Nederlandse instanties niet te informeren over de pro
ductie voor de Duitsers. Bovendien verboden de Duitsers het soms gegevens be
treffende de oorlogsproductie aan Nederlandse instellingen door te geven. Ten
slotte werd het steeds lucratiever productie buiten het officiele circuit te houden. 17 

Vol gens de CBS-cijfers daalde de landbouwproductie van I 939= 100 tot 46 in 
1944 en 39 in 1945. 18 In zijn proefschrift over de landbouw in Nederland in de 
periode 1850-1950 berekende Knibbe een terugval in dezelfde periode tot respec
tievelijk 59 en 48%. 19 Hij leunt echter zwaar op de CBS-cijfers. Trienekens maak
te geheel eigen berekeningen van de landbouwproductie. Deze historicus was ech
ter niet genteresseerd in de vraag hoe het de landbouw verging, maar stelde zich de 
vraag hoe het Nederlandse volk werd gevoed. Hij heeft zich daarom niet ingelaten 
met de vraag naar de totale agrarische productie. In de onderstaande paragrafen is 
doorgerekend met de cijfers van Trienekens en zijn diens reeksen voortgezet voor 
de jaren 1938, '39 en de jaren na '44, omgerekend naar guldens en geaggregeerd 
tot een cijfer betreffende de agrarische productie in de jaren 1938-1948. Boven
dien zijn de herberekende cijfers vergeleken met de cijfers zoals die te reconstrue
ren zijn uit CBS-gegevens. Op die manier ontstaan reeksen betreffende de legale 
en de totale productie, zodat de illegale productie gemakkelijk te berekenen valt. 
In dit artikel luidt de vraagstelling, wat de omvang was van de agrarische produc
tie, welk dee! daarvan illegale productie was en in welke jaren die illegale produc
tie een rol van betekenis speelde. Gedurende het onderzoek bleek dat de illegale 
productie in 1945 niet verdween. Pas toen de schaarste minder werd, werd ook de 
illegale productie minder interessant. Vandaar dater voor gekozen is de periode 
1938 t/m 1948 te bezien . Pas de Marshall-hulp, die in dat laatste jaar op gang 

16 CBS, Economische en sociale kroniek 
17 Zie voor zwarte prijzen: CBS, Economische en sociale kroniek, 266; S.H.A.M. Zoet
mulder (red.), Nederland in den oorlog. Zooals het werkelijk was! Herinneringen en ont
hullingen 1940-1945. Deel 2 Onze uitplundering (Utrecht s.a.) 36 en 8; G.J. Kruijer, Hon
gertochten. Amsterdam tijdens de hongerwinter (Meppel 1951) 112 en 265 e.v.; M.J. Adriani 
Engels en G.H. Wallagh, Nacht over Nederland. Journalistieke reportage van vijf bezet
tingsjaren 1940-1945 (S .L. 1946) 186-187 
18 CBS, Economische en sociale kroniek, 5 
19 Merijn Knibbe, Agriculture in the Netherlands 1851-1950. Production and institutio
nal change (Amsterdam 1993) 292. Het gaat hier om een enkelvoudig gedefleerde Paas
che-reeks. Hoe het CBS zijn cijfers precies voor de prijsontwikkeling heeft gecorrigeerd is 
onduidelijk. 
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kwam, maakte een eind aan de schaarste en daarmee aan de zwarte markt in Ne
derland. 

2 De akkerbouw 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog daalde de agrarische productie minder dan lange 
tijd werd aangenomen, zo weten wij van Trienekens. Deze Utrechtse historicus 
nam als uitgangspunt voor de reconstructie van de akkerbouwproductie de beteel
de oppervlakten . Hoe de landbouwgrond over de gewassen was verdeeld, werd 
niet alleen gedurende de oorlogsjaren en de jaren van de voedseldistributie scherp 
in de gaten gehouden, maar werd in de jaren '30 al bijgehouden in verband met de 
landbouwcrisiswetgeving. Wetgeving waarbij de overheid prijzen garandeert die 
de wereldmarktprijzen overtreffen, kan leiden tot ongewenste productie-groei en 
noodzaakt daarom tot teeltbeperkingen die strikt gecontroleerd dienen te worden. 
Dit gold ook voor de landbouwcrisiswetgeving van de kabinetten Colijn. Al vanaf 
de jaren dertig werden daarom de beteelde oppervlakten per gewas door daartoe 

Tabel 1: Beteelde oppervlakten akkerbouw in 1000 ha. 1938-1948 

Jaar Tarwe Rogge Gerst Haver Erwten Veld- Stam- Han- Con-
bonen bonen de ls- sumptie-

gewas- aard-
sen appel-

en 

1938 126 243 42 150 35 11 5 36 91 
1939 124 225 41 176 43 11 6 34 96 
1940 135 228 43 134 38 7 13 39 92 
1941 137 241 47 105 43 12 20 37 117 
1942 144 281 51 104 39 7 16 53 159 
1943 149 317 46 114 31 5 7 97 161 
1944 147 299 33 124 27 6 5 91 141 
1945 119 216 48 148 33 16 8 62 134 
1946 122 225 62 177 29 11 3 20 141 
1947 86 181 68 163 26 7 4 14 147 
1948 99 184 53 142 23 4 4 20 160 

Bronnen: CBS, Economische en sociale kroniek der oorlogsjaren 1940-1945 
(Utrecht 1947) 127 ; G.M.T. Trienekens, Tussen ans volk en de hanger. De 
voedselvoorziening 1940-1945 (Utrecht 1985) 447 e.v.; Merijn Knibbe, Agricul-
ture in the Netherlands 1851-1950. Production and institutional change (Amster-
dam 1993) 294 e.v. 
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speciaal opgeleide tellers bijgehouden. Voor elk jaar tussen 1938 en 1948 zijn 
deze cijfers beschikbaar (Tabel 1). 

Minder betrouwbaar zijn de gegevens over de opbrengst per hectare. De CBS
cijfers laten lagere resultaten zien naarmate de oorlog !anger duurde, hetgeen ge
makshalve vaak aan gebrek aan kunstmest wordt geweten. Het kunstmestgebruik 
was v66r de oorlog echter niet zodanig dat een daling daarvan zo'n effect gehad 
kan hebben. De CBS-cijfers zijn samengesteld aan de hand van de opgaven van 
boeren en ambtenaren van het landbouwcrisisapparaat, waardoor de vraag rele
vant wordt in hoeverre die boeren het in hun belang achtten de autoriteiten op de 
hoogte te stellen van hun productie. Voor zover zij dat deden, dienden zij zich te 
houden aan de regels van de verplichte inlevering. De ambtenaren van het ministe
rie van Landbouw en Voedselvoorziening hielden hun opgaven aan de lage kant 
om te voorkomen <lat de productie naar Duitsland ging. In 1945 werd er volgens 
de CBS-cijfers voor vele gewassen een onwaarschijnlijk dieptepunt bereikt. Hier 
moet worden opgemerkt dat er van het CBS geen gegevens zijn betreffende de 
opbrengst per hectare voor hetjaar 1944.20 De cijfers die in het najaar van 1944 bij 
het CBS hadden moeten binnenkomen, zijn daar kennelijk nooit gearriveerd als 
gevolg van de krijgshandelingen in het zuiden en de daarop volgende splitsing van 
het land in een bevrijd zuiden en een bezet noord-westen. Om in <lit vitale jaar toch 
een beeld te krijgen van de productie die voor de voedselvoorziening beschikbaar 
kwam, is een schatting gemaakt door een gemiddelde te nemen van de cijfers van 
1943 en '45. Op het eerste gezicht lijkt het juister om bij zo' n schatting naar meer 
jaren te kijken, maar dan raakt men verder verwijdert van de extreme situatie waar
door juist deze jaren werden gekenmerkt. De op gave voor '44 is een grove schat
ting. Vermoedelijk wordt de productie die aan de voedselvoorzieningsautoriteiten 
is doorgegeven er door overschat. De zwarte-marktprijzen waren extreem hoog,21 

20 CBS, Vijfennegentig jaar statistiek in ti)dreeksen ('s-Gravenhage 1994) 
21 In de winter van 1944-' 45 was de officiele prijs voor een kilo aardappelen nog steeds 
I 0 cent, maar moest er volgens het CBS op de zwarte markt F 7,- voor worden betaald. In 
de Jordaan, waar een belangrijke zwarte markt was, kostte een kilo aardappelen op I maart 
1945 zelfs F 12,-. Een brood van 19 cent werd zwart voor F 40,- verkocht, evenals een kilo 
bruine bonen, waarvan de officiele prijs slechts 50 cent was. Ook in de Jordaan kostte een 
brood F 40,-, maar een Zweeds brood van vooroorlogse kwaliteit werd voor F 60,- verhan
deld, terwijl twee sneetjes F 5,- kostten. Hier werden bonen voor F 30,- per pond verkocht. 
Tarwebloem was F 60,- per kilo waard, terwijl er officieel niet meer dan 26 ct voor mocht 
worden gevraagd en havermout met een officiele prijs van 34 ct, ging voor F 55,- onder de 
toonbank door. In de Jordaan kostte tarwe F 35,- per pond, terwijl suiker, volgens het CBS 
op de zwarte markt F 80,- waard, (officiele prijs 55ct) in de Jordaan voor F 110,- van de 
hand ging. CBS, Economische en Sociale Kroniek, 266; Zoetmulder (ed.), Nederland in 
oorlogstijd deel 2, 81-83 
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terwijl er zeker in het dee) van het land dat nog niet was bevrijd, alle reden bestond 
om een zo groot mogelijk dee) van de productie te onttrekken aan de volstrekt 
geblameerde Duitsers of de Nederlandse autoriteiten die nog met hen samenwerkten. 

Naast de officiele productie per hectare volgens het CBS, is een schatting ge
maakt van de feitelijke productie per hectare. Deze cijfers zijn tot stand gekomen 
met behulp van standcijfers. Vanaf 1905 tot 1939 en vanaf 1946 werden in de 
Staatscourant vijfkeer per jaar per gewas uitgesplitste kwalificaties gepubliceerd 
van de te verwachten oogst. Deze zogenaamde standcijfers liepen van 0 tot 100. 
Bij 10 werd de oogst als mislukt beschouwd, bij 50 als matig en vanaf 70 vond 
men de oogst goed. De cijfers werden samengesteld door de Directie van de Land
bouw op basis van gegevens van de landbouwconsulenten. Gedurende de bezet
ting bl even zij cijfers doorgeven, maar die werden op het ministerie weggeborgen. 
Pas ver na de oorlog ontdekte Trienekens ze daar. 22 De laatste schatting van de 
stand der gewassen gemaakt rond de oogsttijd in augustus of september, zegt voor 

Tabel 2: Toegevoegde waarde in de akkerbouw in miljoenen guldens 1938-1948 

Jaar Bruto pro<luctie 

Berekend Berekend 

mbv mbvCBS· 

stand· cijfers 

cijfers 

1938 229 232 
1939 232 251 
1940 255 265 
1941 312 318 
1942 394 350 
1943 417 364 
1944 423 324 
1945 431 266 
1946 603 574 
1947 521 499 
1948 684 737 

Kosten 

Zaad 

en 

mest 

39 
41 
35 
24 
23 
21 
II 
78 

121 
123 
IOI 

Toegevoegde 

waartle 

Berekend 

mbv 

stand-

cijfers 

173 
174 
201 
265 
341 
365 
380 
321 
436 
359 
532 

Berekend 

mbv 

CBS-

cijfers 

176 
191 
210 
270 
301 
316 
289 
168 
410 
339 
581 

Paasche ReCle toegevoegde ReClc illegale 

Prijsindex waarde prodm:tie 

1939 = JOO Berekend Berekend In mil- in pm-

mbv mbv joenen centen 

stand- CBS- gul- van 

djfers cijfers dens de reCle 

1939 = toege-

100 voegde 

waarde 

94 184 187 -3 -2 
100 174 191 -17 -10 
115 175 183 -8 -5 
136 195 199 -4 -2 
142 240 212 28 12 
146 250 216 33 13 
172 221 168 53 24 
199 161 84 77 48 
235 186 174 II 6 
234 153 145 9 6 
260 205 223 -19 -9 

Bronnen: CBS, Economische en sociale kroniek der oorlogsjaren 1940-1945 
(Utrecht 1947); G.M .T. Trienekens, Tussen ons volk en de hanger. De 
voedselvoorziening 1940-1945 (Utrecht 1985); Merijn Knibbe, Agriculture in the 
Netherlands 1851-1950. Production and institutional change (Amsterdam 1993); 
Eigen berekeningen 

22 Trienekens, Tussen ons volk en de honger, 244 e.v. 
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de oorlogsjaren en de eerste jaren daarna meer over de productie dan de CBS
cijfers, zo is het uitgangspunt hier. Naarmate de oorlog voortduurde werden de 
zwarte marktprijzen interessanter en zowel de politieke motieven als de belangen 
bij het achterhouden van een deel van de productie werden sterker. In de standcij
fers speelt dat geen enkele rol. Wei kan een gunstige of ongunstige verandering 
tussen de opname van het laatste standcijfer en de oogst een afwijking bewerk
stelligen, maar gegeven de korte periode waarover dit gaat, zal dat over het alge
meen van weinig betekenis zijn. 

Voor 1945 zijn geen standcijfers bekend. Trienekens geeft ze niet en evenmin 
heeft de overheid ze gepubliceerd.23 Mogelijk had men in de zomer van 1945 an
dere zaken aan het hoofd dan de stand der gewassen. Van 1945 is niet bekend dat 
het een uitzonderlijk slechtjaar was. Vandaar dat als schatting van de standcijfers 
voor dit jaar een gemiddelde van de twee voorafgaande en de twee opvolgende 
jaren gerechtvaardigd lijkt. Zo is een schatting van de opbrengst per hectare ont
staan voor elk jaar en elk relevant gewas. Alleen indien er tussen de laatste op na
me van de stand der gewassen en de oogst grote veranderingen optraden, kan de 
oogst sterk afwijken van de geschatte oogst. In 1939 is dat enigszins het geval, 
maar in de jaren 1938, 1940 en 1941 is het verschil marginaal.(Tabel 2) De onder
zochte gewassen zijn tarwe, rogge, gerst, haver, erwten, veld- en stambonen, kool
zaad (waarbij ervan is uitgegaan <lat <lit gewas - dat gedurende de oorlog steeds 
belangrijker werd - representatief was voor de handelsgewassen) consumptie- en 
fabrieksaardappelen en suikerbieten. Voedergewassen zijn buiten beschouwing 
gebleven. In bijna alle gevallen werd voeder verbouwd door de veehouder die ze 
ook vervoederde. Daardoor vonden voedergewassen zelden een markt en is er 
geen prijs bekend. Het waarderen van deze productie met een geschatte prijsreeks 
is schier ondoenlijk. Daar komt bij dat het van het belangrijkste voedergewas, gras 
en hooi, onmogelijk is een hoeveelheid of waarde te schatten. Al deze productie 
vindt zijn weerslag in de waarde van de veeteeltproducten. Het heeft geen zin deze 
hier op te nemen. 

De verschillen tussen de feitelijke oogst en de opgegeven cijfers werden groter 
naarmate de oorlog ]anger duurde. Het is bekend dat er tijdens de bezetting een 
zwarte markt voor voedsel ontstond. In de Economische en Sociale Kroniek ver
meldt het CBS zwarte prijzen vanaf 1942, maar ook daarv66r is er zwart gehan
deld . 24 De zwarte prijzen voor voedingswaren bedroegen volgens die detailhan-

23 Trienekens deelde mee dat hij betreffende de standcijfers van 1945 niets in zijn aante
keningen terug kan vinden. Hij weet niet meer of deze er ook niet geweest zijn. 
24 CBS, Economische en sociale kroniek, 266; Zie voor zwarte prijzen ook Trienekens, 
Tussen ons volk en de hanger, 175 en noot 126 p. 496 
25 CBS, Economische en sociale kroniek, 26; G.J. Kruijer, Hongertochten. Amsterdam 
tijdens de hongerwinter (Meppel 1951) 112 
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delscijfers in 1942 het vier- tot tienvoudige van de officiele prijzen. In 1944 liepen 
die verhoudingen op tot het 50 tot 100-voudige.25 Volgens Trienekens, die een 
groot aantal zwarte prijzen uit processen verbaal heeft gei"nventariseerd, was de 
illegale prijs voor de boer wel lucratief, maar niet zo extreem winstgevend als het 
CBS suggereert.26 Toch bleef illegale productie uiterst winstgevend en was de pak
kans gering. Het Nederlandse volk zou dan ook uit louter heiligen hebben bestaan 
indien niet velen hier een graantje van wilden meepikken en er niet enkelen waren 
die er zwaar misbruik van maakten. Daar komt bij dat de idee, door Radio Oranje 
en de illegale pers aangewakkerd, dat het voedsel "anders toch maar naar de Mof
fen ging" voor velen een rechtvaardiging was.27 Deboer zat bij de bron van de 
voedselproductie en het was voor hem, mede doordat ook de ambtenaren hun oogst
schattingen laag hielden, betrekkelijk eenvoudig een te lage opbrengst op te ge
ven, hetgeen er in resulteerde dat hij een deel van zijn oogst vrij ter beschikking 
kreeg. Behoudens statistische verschillen die gegeven de verschillen tussen de offi
ciele en de berekende opbrengst in 1938, '40 en '41 gering zijn, betekenen ver
schillen tussen de officiele cijfers en de berekende cijfers, zwarte productie. Daar
bij dient wel te worden aangetekend dat hier niet wordt bedoeld zwarte productie 
in de zin dat deze tegen extreme prijzen werd verkocht; dat zal slechts voor een 
deel van die productie het geval zijn geweest. Zwart is slechts een term om aan te 
geven dat deze productie buiten de officiele kanalen werd gehouden. 

De productiecijfers per hectare en per gewas zijn in tabel 2 vermenigvuldigd 
met de prijzen (voor de oorlogsjaren officiele prijzen) en het aantal hectare per 
gewas en daarna opgeteld. Omdat het CBS geen productiecijfers voor bonen geeft, 
is de productie van erwten in de CBS-reeks representatief gesteld voor de peul
vruchtenproductie. Een en ander resulteert in cijfers die op zich nog niet veel zeg
gen; het zijn niet meer dan bruto productie-cijfers in lopende prijzen. Wei valt nu 
al een verschil te zien tussen de productie volgens de CBS-cijfers en volgens de 
standcijfers (tabel 2, eerste kolom). Om inzicht te krijgen in de toegevoegde waar
de in de akkerbouw dient een bedrag te worden afgetrokken voor overhead, waaron
der de kosten van ops lag, gereedschap, verpakkingsmateriaal, de boekhouding en 
dat soort zaken wordt verstaan. Gewoonlijk wordt daar 7,5% voor in rekening 
gebracht. Daar bovenop komen de directe productiekosten, de kosten voor zaai
goed en mest. Voor granen, aardappelen en koolzaad werd het zaai- en pootgoed al 
verrekend door de gemiddelde hoeveelheid zaad per hectare van de opbrengst per 
hectare af te trekken. Verder geeft het CBS de kosten van zaden voor elkjaar voor 
de gehele landbouw. Voor wat betreft kunstmest zijn gegevens bekend betreffende 
de gebruikte hoeveelheden fosfor, salpeter en stikstof. Voor die producten zijn ook 
prijsreeksen bekend, maar deze zijn verder uitgesplitst in verschillende soorten 
fosfor-, salpeter- en stikstofmest. Om het eenvoudig te houden is per mestsoort 

26 Trienekens, Tussen ons volk en de honger, 175 e. v. 
27 Trienekens , Voedsel en hong er in oorlogstijd, 111 e. v. 
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steeds voor een prijsreeks gekozen, waarbij op pragmatische gronden de keuze 
vie! op die reeks die voor elk relevant jaar gegevens bevatte. Het resultaat moest 
worden uitgesplitst naar akker- en tuinbouw. Die uitsplitsing is gebeurd aan de 
hand van de gebruikte arealen, ervan uitgaande dat de veeteelt dierlijke mest ge
bruikte. 

Nadat door aftrek van kosten een tweetal toegevoegde waardecijfers voor de 
akkerbouw in de jaren 1938-1948 zijn berekend (tabel 2, kolom 3), moeten deze 
worden gecorrigeerd voor de prijsontwikkeling. Daartoe is een Paasche-prijsin
dex berekend, waarin de prijzen van alle genoemde producten zijn gewogen aan 
de hand van het grondgebruik. Hierdoor is het mogelijk de reele akkerbouwproduc
tie te berekenen. Opvallend aan deze cijfers is dat het met CBS-cijfers berekende 
toegevoegde waardecijfer in betrekkelijk normale jaren als 1938 en 1948, maar 
ook in de eerste oorlogsjaren toen de illegale productie nog gering was, eerder 
hoger dan lager lag dan de productie berekend op basis van de standcijfers. Met 
andere woorden: de productieschatting berekend met behulp van standcijfers is 
aan de !age kant, hetgeen betekent dat de cijfers ook voor de jaren 1942 t/m 194 7, 
toen dit cijfer veel hoger uitkwam dan het cijfer berekend met behulp van CBS
cijfers, zeker niet te hoog moet worden geacht. Bovendien wordt uit de jaren 1938, 
'40 en' 41 duidelijk, dat de verschillen tussen de beide berekeningsmethoden over 
het algemeen gering zijn. Behoudens 1939 - een jaar waarin tussen het opnemen 
van de standcijfers en de oogst de Tweede Wereldoorlog uitbrak - bleef het ver
schil beneden de 5%, een acceptabele afwijking. 

Tot 1942 was van een zwarte markt voor akkerbouwproducten nauwelijks spra
ke. Vanaf datjaar- het eerste jaar waarvoor het CBS in zijn kroniek zwarte prijzen 
vermeldt - neemt de zwarte markt toe. Verschillende oorzaken zijn daarvoor aan 
te wijzen. In de eerste plaats was in 1942 langzamerhand alles op de bon en zijn de 
officiele voedselvoorraden van v66r de oorlog verdwenen. De officiele distributie 
vertoonde daardoor en door de tegenvallende oogst van 1941 in dit jaar een diep 
dal. Pas in de tweede helft van 1944 bereikte de distributie opnieuw een zo laag 
niveau. 28 Ook kan een rol hebben gespeeld dat de strengere exploitatie die een 
gevolg was van het beleid van de nieuwe Duitse minister van bewapening Albert 
Speer, meer en meer weerstanden opriep. De bevolking werd Jangzamerhand min
der gehoorzaam.29 

Illegale productie was in de jaren '42-' 47 zeker geen marginaal verschijnsel. Bij 
het achterhouden van een dee! van de productie kan voor een enkele boer de overwe
gi ng hebben gegolden dat hij daarmee onderduikers kon helpen of de productie uit 
de handen van de Duitsers houden, maar de grootte van de illegale productie en 

28 Trienekens, Tussen ons volk en de hanger, 462 
29 Hein A.M. Klemann, " De economische exploitatie van Nederland door de bezetter", 
in, Henk Flap en Wil Arts, De organisatie van de bezetting (Amsterdam 1997) 117-138 
daari n 125 e. v. 
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het feit dat deze na de bevrijding in belangrijke mate doorging, maakt het onwaar
schijnlijk dat dit een hoofdmotief is geweest. Zolang de distributie bestond, was er 
een zwarte markt. 30 Uit de laatste kolom van tabel 2 blijkt dat de zwarte productie 
na de bevrijding, in 1945, zelfs een hoogtepunt bereikte, maar de berekeningen 
voor 1944 en '45 bevatten enige onzekerheden. 

1944 was een uitzonderlijk jaar. Gedurende de oogsttijd maakten krijgshande
lingen voor een kleine negen maanden een einde aan Nederland als bestuurlijke 
eenheid en werd bovendien, door het wegvallen van allerlei transportmiddelen (de 
spoorwegstaking, het Duitse vervoersverbod) niet alleen de vraag relevant of er 
voedsel was, maar vooral ook waar dit zich bevond. Terwijl in West-Nederland de 
Hongerwinter op gang kwam, gingen boeren in Oost-Nederland - ook nog steeds 
dee! uitmakend van het bezette gebied - ertoe over varkens te houden om aardap
pelen te vervoederen die ze moesten inleveren, maar die niet vervoerd konden 
worden. Ze lagen in hun bedrijven weg te rotten. Cijfers over het land als geheel 
zeggen in dit jaar daarom weinig over de beschikbaarheid van voedsel. 

Tabel 3: Toegevoegde waarde in de akkerbouw 1944 en 1945. Alternatieve bere
keningen 

Jaar 

1944 
1945 

Bruto productie 

Berekend CBS 

402 
397 

238 
266 

Bron: Eigen berekeningen 

Toegevoegde waarde Reele toegevoegde Reele illegale 

Berekend CBS 

360 
289 

209 
168 

waarde 

Berekend CBS 

210 
145 

121 
84 

toegevoegde waarde 

Miljoenen In pro
guldens centen 
van 1939 

88 
61 

42 
42 

In verband met het ontbreken van CBS-productiecijfers is er voor l 944 van uitge
gaan dat de boeren evenveel aan de voedselvoorzieningsautoriteiten ter beschik-

30 In een Engelstalige brochure van het ministerie van Economische Zaken uit oktober 
1947 betreffende de economische situatie in Nederland , kennelijk geschreven met het oog 
op de plannen van Marshall (de spelling is Amerikaans), wordt niet ontkend dater een 
zwarte markt bestond. "The extent of the black market is limited and consequently the 
effect on the total food supply a minor one ... . In order to prevent an increase in black 
market activities, as recent developments may entail a greater scarcity of food , new measu
res are being taken, ... " Public Relation Office of the Netherlands Ministry of Economic 
Affairs, Facts a1ulfigures regarding the economic situation in the Netherlands (The Ha
gue 1947) 50 
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king stelden als gemiddeld in 1943 en '45, dit ondanks de extreem hoge zwarte 
prijzen en de anarchie die er heerste. Het is echter aannemelijk dat de illegale 
productie in feite hoger lag dan 24%. In tabel 3 is er van uitgegaan dat de opgege
ven productie per hectare in 1944 voor geen enkel gewas hoger was dan in 1945. 
Bovendien is er rekening mee gehouden dat zo'n 5% van het akkerbouwland on
der water is gezet na de opname van het gebruik van het areaal in mei 1944. De op 
basis van de CBS-cijfers berekende bruto productie daalt dan van 324 naar 238 
miljoen gulden, waardoor de illegale productie in 1944 op 42% komt. Daarmee 
wordt in dit jaar op het gebied van de illegale productie een hoogtepunt bereikt. 
Het lijkt beter voor 1944 verder van deze cijfers uit te gaan. 

Voor 1945 is het probleem dat de standcijfers ontbreken. Het lijkt echter onwaar
schijnlijk dat de productie per hectare extreem afweek van die in de voorafgaande 
jaren. Indien dat gemiddelde wordt genomen, komt de illegale productie uit op 
48%. Om te testen of dit cijfer niet te hoog is, is ook voor 1945 de productie 
herberekend (tabel 3), uitgaande van de veronderstelling dat de oogst tegenviel. 
Als dummy is voor elk gewas het laagste standcijfer gedurende de bezetting geno
men, hetgeen er in resulteert dat de bruto productie op 397 miljoen gulden uitkomt 
in plaats van op 431 miljoen. Dan moet de toegevoegde waarde in de akkerbouw 
in guldens van 1939 145 miljoen zijn geweest, bij een op basis van de CBS-cijfers 
berekende som van 84 miljoen. Ook indien de productie in de akkerbouw in 1945 
slecht was , was de illegale productie nog 42%. Na de bevrijding (de oogst was in 
de nazomer) werd nog ruim 40% van de productie door boeren achtergehouden. 
Geldelijk gewin lijkt het enige motief. Gegeven de hoge zwarte prijzen was de 
verleiding ook erg groot. Ook voor 1945 kan verder beter van de cijfers uit tabel 3 
worden uitgegaan. 

In 1946 nam de zwarte handel in belang af, maar in 1947, toen de oogst mislukte 
en Nederland slecht in zijn deviezen zat, stagneerde die ontwikkeling. De slechte 
deviezensituatie dwong de regering er toe maatregelen te nemen, waardoor de 
consumptie verslechterde.31 Pas in 1948, toen niet alleen de oogst succesvol was, 
maar er bovendien in het kader van de Marshall -hulp grote hoeveelheden Ameri
kaans graan naar Europa werden getransporteerd, verdween in de akkerbouw de 
illegale productie. Toen Nederland weer goed werd bevoorraad was een zwarte 
markt in akkerbouwproducten niet interessant meer. 

Uit tabel 2 en 3 valt de conclusie te trekken dat het de Nederlandse akkerbouw 
gedurende de oorlog en de eerste jaren daarna veel beter verging dan tot nu toe 
werd aangenomen. Het feit dat de productie hoger was dan bekend, betekent dater 
een forse illegale markt moet hebben bestaan. In sommige jaren werd daar meer 
dan een derde van de productie afgezet. Opgemerkt moet worden dat de productie 

31 Pierre van der Eng, De Marshall -hulp. Een perspectief voor Nederland. 1947-1953 
(Houten 1987) 51 e.v.; Zie ook: J. Tinbergen en P.C. van Traa, "De toekomst van de Neder
landse betalingsbalans", in, ESB, 4 februari 1948, 84-86; "Aantekening. De Nederlandse 
deviezenpositie", in, ESB, 14 mei 1947, 394-395 
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thans tegen de officiele prijzen is gewaardeerd, maar dat vanaf 1942 de zwarte 
prijzen ten gevolge van schaarste, maar ook ten gevolge van de zwevende koop
kracht die slechts op de zwarte markt tot uiting kon komen, vele malen hoger 
waren. Aangezien slechts een deel van de akkerbouwproducten direct voor mense
lijke consumptie bruikbaar is, betekent een illegale productie van een zodanige 
omvang, dat er ook van een omvangrijke illegale verwerking sprake moet zijn 
geweest, op de boerderij, maar ook door de consumenten thuis. Velen gebruikten 
hand- of koffiemolens om graan te malen, terwijl ook olie vooral door boeren uit 
koolzaad werd geperst. Toch moeten ook molenaars, bakkers, detailhandelaren en 
vele anderen hun bijdrage hebben geleverd, net als slagers dat gedaan hebben bij 
de illegale veeteelt. 

3 De veeteelt 

Ook voor de veeteelt heeft Trienekens methoden ontwikkeld die het mogelijk maken 
de productie te berekenen, zonder gebruik te maken van de officiele productiecij-

Tabel 4: De rundveehouderij in dejaren 1938-1948 

Jaar Aantal dieren in 1000 

To tale Melk- en Natuur- Stapel Be re- Officiele Illegaal 

rundvee- kalf- lijke in kende slacht verdwe-
stapel koeien aanwas december slacht nen dieren 

1938 2763 1503 1323 2489 1238 1159 79 
1939 2817 1566 1378 2457 1411 1435 -24 
1940 2690 1520 1338 2443 1351 1364 -13 
1941 2659 1373 1208 2420 1231 1132 99 
1942 2441 1274 1121 1869 1672 1660 12 
1943 2152 1201 1057 1939 987 955 32 
1944 2190 1162 1023 1993 969 789 180 
1945 2277 1188 1045 2182 856 723 133 
1946 2410 1279 I 126 2131 1176 1107 69 
1947 2367 1326 1167 2088 1210 1283 -73 
1948 2313 1324 1165 2166 1087 881 206 

Bronnen: CBS, Economische en sociale kroniek der oorlogsjaren 1940-1945 
(Utrecht 1947); G M.T. Trienekens, Tussen ons volk en de hanger. De voedsel-
voorziening 1940-1945 (Utrecht 1985); Merijn Knibbe,Agriculture in the Nether-
lands 1851-1950. Production and institutional change (Amsterdam 1993); Eigen 
berekeningen 
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fers van het CBS of het ministerie van landbouw. In deze paragraaf worden deze 
methoden toegepast om een schatting te maken van de legale en illegale productie 
in de veeteelt. 

3.1 De rundveehouderij 
De belangrijkste tak van de veeteelt in Nederland is de rundveehouderij. In de 
tabellen 4, 5 en 6 is de productie in deze tak van bedrijf berekend. Tabel 4 geeft in 
de eerste plaats de omvang van de rundveestapel, daarna het aantal melk- en kalf
koeien . Volgens Trienekens kregen die koeien per jaar gemiddeld 0,88 kalf. De 
totale slacht inclusief het levende exportsaldo is dan gelijk aan het aantal melk- en 
kalfkoeien maal 0,88 plus de mutatie in de veestapel. Om die mutatie te berekenen 
zijn enige schattingen nodig. In de jaren 1940 tot en met' 43 en in '45 is de veesta
pel in december geteld. Voor de andere jaren zijn er slechts tellingen uit juni. 
Aangezien bij een snel fluctuerende veestapel alleen de december-cijfers een juist 
beeld van het groeisaldo kunnen geven, zijn in tabel 4 ook de cijfers van de rundvee
stapel in december gegeven. Voor jaren waarin in december niet is geteld, zijn dit 
schattingen door het gemiddelde tussen het betrokken en het daarop volgende jaar 
(beide juni-cijfers) te verlagen met een kleine 10%, zijnde het gemiddelde ver
schil tussen de juni- en de december-telling voor de jaren waarvoor beide tellingen 
bekend zijn. De mutaties in de aldus verkregen reeks geven de verandering in de 
veestapel weer. 

Door het groeisaldo van de rundveestapel op te tellen bij de geschatte natuurlij
ke aanwas wordt een schatting van de slacht inclusief het exportsaldo verkregen. 
Aangezien die export in de oorlogsjaren onbeduidend werd, wordt hier verder 
slechts over slacht geschreven, maar dit saldo is we! steeds in dit slachtcijfer opge
nomen. Uit de statistische bijlage bij het werk van Knibbe is een officieel slacht
cijfer voor volwassen runderen en voor kalveren bekend. Ook dit cijfer is aange
vuld met het exportsaldo van levende dieren. Het verschil is het aantal dieren dat 
illegaal verdween. De verschillen beslaan niet alleen de illegale slacht, maar ook 
de opbouw van een illegale veestapel. Tot 1941 is het verschil in het aantal ge
slachte dieren nog toe te schrijven aan de schattingsmethode. 32 Het is mogelijk dat 
melkkoeien in het ene jaar gemiddeld iets meer, in het andere iets minder dan 0,88 
kalf kregen, maar in 1941, het eerste jaar van de reductie van de veestapel, verdwijnt 
eropeens 4% van de veestapel, 100.000 runderen. In 1942, als de slacht een hoogte
punt bereikt, verdwijnen er maar zo'n 12.000 illegaal. Een omvangrijke illegale 

32 Het grote verschil in 1938 moet worden toegeschreven aan de onzekerheid over de 
mutatie in de veestapel in ditjaar waarin er nog geen decembertellingen waren en er al we! 
vrij grote veranderingen in de omvang van de stapel plaatsvonden. In welk jaar die veran
deringen precies plaatsvonden, valt daardoor moeilijk na te gaan. 
33 CBS, Economische en sociale kroniek, 266 
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slacht lag in dat jaar voor de hand. Op de zwarte markt lag de prijs voor rundvlees 
volgens het CBS al bijna vier maal zo hoog als op de legale markt,33 bovendien 
haalden de Duitsers veel vlees naar zich toe, hetgeen de boer een legitimatie voor 
illegale productie gaf. Toch is die volgens deze cijfers gering. Trienekens wijst 
dan ook op de mogelijkheid dat een dee! van het illegale vee uit 1941 pas in ' 42 is 
geslacht. 34 Naar jong vee, dieren tussen de een en drie jaar oud, heeft een boer 
betrekkelijk weinig omkijken. Hij kan ze daarom ver van zijn boerderij achterin 
de polder of in een half vergeten weiland plaatsen. Daar kunnen die beesten aan 
het oog van de tellers worden onttrokken. Het lijkt niet onmogelijk dat een dee] 
van dit vee zelfs bewaard is tot 1943, toen de illegale slacht met 32.000 stuks, of 
3,5 % van de totale slacht, ook weinig voorstelde. Pas in 1944 en ' 45 werd de 
illegale slacht omvangrijker. Toen verdween niet minder dan 19 en 16% van de 
veestapel in de illegale markt. In 1946 was dat nog 6%. Aangezien onmogelijk 
valt na te gaan in welkjaar vee werkelijk is geslacht, wordt alle productie toegere
kend aan het jaar waarin de dieren uit de officie!e cijfers verdwijnen . 

Tabel 5: De vleesproductie in de rundveehouderij in de jaren 1938-1948 

Jaar 

1938 

1939 

1940 

194 1 

1942 

1943 

1944 

1945 

1946 

1947 

1948 

Aantal dieren in duizenden 

Berekende Officiele 

slacht slach1 

1238 11 59 

14 11 1435 

135 1 1364 

123 1 1132 

1672 1660 

987 955 

969 789 

856 723 

1176 I I07 

1210 1283 

1087 88 1 

Ille gale 

slacht 

79 

-24 

· 13 

99 

12 

32 

180 

133 

69 

.73 

206 

Prijzen in gul dens Productie rundvlees in miljoe-

nen guldens 

Rund- Ka Ifs· Berekende OfficiCle Ille gale 

vices vices produc- produc- produc-

tie tie tie 

703 7 16 133 12 1 12 

703 773 144 146 ·2 

8CXl 866 16 1 16 1 · I 

909 724 165 146 19 

896 690 133 13 1 

896 690 89 83 

896 690 93 59 34 

1!195 690 98 67 3 1 

1643 1308 2 19 194 24 

1954 1556 290 300 - 10 

1580 1536 253 184 69 

Ille gale 

produc-

tie in % 

- I 

- I 

12 

37 

32 

II 

-3 

27 

Bronnen: CBS, Economische en sociale kroniek der oorlogsjaren 1940-1945 
(Utrecht 1947); G.M.T. Trienekens, Tussen ons volk en de hanger. De voedsel
voorziening 1940-1945 (Utrecht 1985); Merijn Knibbe ,Agriculture in the Nether
lands 1851-1950. Production and institutional change (Amsterdam 1993); Eigen 
berekeningen 

34 Trienekens, Tussen ans valk en de hanger, 269-271 
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In tabel 5 waarin zowel de CBS-cijfers als de eigen berekeningen worden omgere
kend naar een bruto productiecijfer, is er op gezag van Trienekens van uitgegaan 
dat de illegale slacht overwegend jongvee betrof. Jongvee is een term gebruikt 
voor dieren van een tot drie jaar oud. Kalveren worden er hier niet toe gerekend. 
Volgens deze auteur bestond de illegale vleesproductie goeddeels uit varkens-, 
schaap- en rundvlees. 35 Pogingen om de productie van geslachte volwassen dieren 
en kalveren uit te splitsen leidden niet tot adequate cijfers. Wei beweert Triene
kens dat in een normaal jaar zo' n 22,6% van de volwassen veestapel werd vervan
gen, maar berekeningen op basis van dit gegeven resulteren voor een te groot 
aantal jaren in slachtcijfers voor kalveren die lager liggen dan de officiele cijfers, 
hetgeen onmogelijk is.36 De enige oplossing is daarom de illegale slachtingen vol
ledig aan jongvee toe te rekenen en daarvoor uit te gaan van het door Trienekens 
genoemde slachtgewicht van 213 kg.37 

Tabet 6: De melkproductie 1938-1948 

Jaar Melkprodctie per Melkproductie Prijs Melkproductie in mil- Ille gale 

koe in kg in 1000 ton melk per joenen guldens produc-

ton in tie in% 

guldens 

Berekend Officieel Berekend Officieel Berekend Officieel lllegaal 

1938 3543 3543 5325 5325 58 309 309 0 0 

1939 3520 3520 5341 5341 62 331 331 0 0 

1940 3521 3417 5186 5033 80 415 403 12 

1941 3404 2978 4529 3962 116 524 460 64 12 
1942 3289 2447 4060 3021 119 480 359 121 25 
1943 3350 2261 3899 2631 119 460 313 147 32 

1944 3377 2223 3802 2503 117 441 293 148 34 

1945 3390 2143 3902 2467 128 495 316 179 36 

1946 3412 2789 4229 3457 130 547 449 98 18 

1947 3456 2738 4441 3518 148 654 521 133 21 

1948 3478 3386 4462 4344 183 816 795 21 2 

Bron: CBS, Jaarcijfers voor Nederland 1938 e.v.; Merijn Knibbe, Agriculture in 
the Netherlands 1851-1950. Production and institutional change (Amsterdam 
1993); G.M.T. Trienekens, Tussen ons volk en de hanger. De voedselvoorziening 
1940-1945 (Utrecht 1985); Eigen berekeningen 

35 Ibidem 267-268 
36 Ibidem 271 
37 Ibidem 271 
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In tabel 5 is de geschatte, de officiele en de illegale slacht weergegeven. Er is 
van uitgegaan dat de officiele aantallen geslachte kalveren en volwassen dieren 
een adequate weergave van de werkelijkheid zijn. Deze cijfers zijn vermenigvuldigd 
met het gemiddeld geslacht gewicht van respectievelijk kalveren en volwassen 
runderen en met de prijzen van vlees. De illegale slacht is steeds tot het jongvee 
van 213 kg gerekend. Zo zijn reeksen van de officiele, de geschatte en de illegale 
productie verkregen. In 1941 kwam opeens een illegale productie op, die in 1942 
en ' 43 weer goeddeels wegviel, maar in 1944 en '45 bereikte deze waarden van 
ruim een derde van de totale productie. Daarna lijkt deze weer te verdwijnen, om 
in 1948 opnieuw op te duiken. Ongetwijfeld was illegale vleesproductie ook na de 
bevrijding nog interessant. Het is daarom niet onmogelijk dater ook in 1948 nog 
sprake van was. De regering zag zich in datjaar v66r duidelijk werd dat de Mars
hall-hulp opgang kwam, genoodzaakt fors te bezuinigen op de invoer, hetgeen de 
consumptie beperkte. Toch moet het cijfer voor 1948 met een korreltje zout wor
den genomen. De dating in de officiele productie met bijna 40% lijkt op een fout 
in dat cijfer te wijzen, waar in dit kader echter weinig aan te doen valt. 

In tabel 6 is een schatting gemaakt van de melkproductie. Uitgangspunt is het 
aantal melkkoeien en de melkproductie per koe. Dit laatste cijfer is door Triene
kens ter discussie gesteld. Ongetwijfeld is het zo, dat de daling van het gebruik van 
krachtvoer leidde tot een daling van de productie, maar daar staat tegenover dat bij 
de grote slacht in de jaren 1941 en '42 de boeren hun slechtste koeien naar de 
slager zonden. De kwaliteit van de veestapel verbeterde daardoor en de boeren 
waren in staat die verbetering door jaarlijkse selectie te handhaven .38 Trienekens 
heeft deze beide effecten tegen elkaar afgewogen en komt tot de conclusie dat de 
melkproductie per koe tussen 1939 en '44 niet met 40% daalde, zoals de boeren 
opgaven, maar slechts met 4%. 39 De dating van de productie ten gevolge van ge
brek aan krachtvoer schat hij op maximaal 10%,40 maar daar stonden verbeterin
gen in de kwaliteit van de veestapel tegenover. De slacht van 1941-' 42 leverde een 
toeneming van de productie op met 2,6%. Bovendien verbeterde de kwaliteit van 
de veestapel in normale jaren steeds met 1,3%. Die ontwikkeling was gedeeltelijk 
genetisch bepaald. Ook betere voeding speelde een rol. Voor de oorlogsjaren moet 
die verbetering daarom op 0,65% worden geschat, hetgeen voor de jaren 1940 t/m 
'44 resulteert in de geschatte melkproductie per koe zoals weergegeven in tabel 6. 
Voor de daarop volgende jaren heeft Trienekens geen schatting gemaakt. Knibbe 
maakt die we! , maar komt met een onverklaarde terugval in de productie per koe in 
1945.4 1 Veel logischer lijkt het te veronderstellen dat de ontwikkeling zich voortzette. 
In tabel 6 is er daarom van uitgegaan dat de groei van de productiviteit 0,65% 

38 Ibidem 263 
39 Ibidem 264 
40 Ibidem 262 
41 Knibbe, Agriculture in the Netherlands, 265 
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bedroeg in de jaren '45, '46 en '48, toen er zich geen grote veranderingen in de 
veeteelt voordeden, en l ,3% in 1947, toen het gebruik van krachtvoer sterk toe
nam .42 

Uit de reeksen van de melkproductie per koe, het aantal melkkoeien en een prijs
reeks van melk, is de melkproductie berekend. Aangezien de veestapel geregeld 
werd geteld en de boer twee maal per dag zijn koeien moest melken, waardoor hij 
zijn melkkoeien niet ver weg kon plaatsen, is het onwaarschijnlijk dater een ii le
gate melkveestapel bestond. Opvallend is dat de illegale productie al in 1941 be
gon en vanaf 1942 aanzienlijke vormen aannam. In dat jaar was niet alleen al een 
kwart van de productie illegaal, maar werd ook de grens van 100 miljoen gulden 
overschreden. Aangetekend moet worden dat ook de illegale productie tegen de 
officiele prijzen is gewaardeerd, maar uiteraard tegen hogere prijzen van de hand 
ging. Ook zal een goed dee! van de illegale melk op de boerderij zijn verwerkt tot 
boter of kaas. Illegale productie in de zuivelfabrieken was uiterst beperkt ten ge
volge van de strikte controle op die bedrijven door de autoriteiten. De melkvee
houderij heeft in belangrijke mate illegaal geproduceerd en op de boerderijen is 
die melk gekarnd. In dejaren 1943-'45 werd een hoogtepunt bereikt. Een derde 
van de totale productie was toen illegaal. Na de bevrijding daalde de illegale 
zuivelproductie, maar deze kwam zeker niet onmiddellijk tot staan. 

3.2 De varkenshouderij 
In de varkenshouderij werd veel illegaal geproduceerd, zo meent ir S.L. Louwes, 
de hoofdambtenaar verantwoordelijk voor de voedselvoorziening in oorlogstijd.43 

Trienekens heeft een methode ontwikkeld om het aantal potentiele slachtingen te 
berekenen aan de hand van het gemiddeld aantal biggen jonger dan zes weken . 
Meestal zijn er varkenstellingen in februari, mei/juni, september en december. 
Aangezien zeugen constant biggen hebben, kan het aantal geproduceerde biggen 
aan de hand van deze cijfers worden berekend, door het gemiddelde aantal biggen 
jonger dan 6 weken te vermenigvuldigen met 52/6.44 Dit cijfer valt te vinden in 
tabel 7. Door dit cijfer te corrigeren voor de veranderingen in de varkensstapel, 
waarbij gebruik is gemaakt van de decembertellingen, en rekening is gehouden 
met de sterfte in de eerste zes weken , blijft het potentiele aantal slachtingen over. 
Dit is vermenigvuldigd met het gemiddelde slachtgewicht, waardoor een cijfer 
ontstaat dat het gewicht aan varkensvlees weergeeft. Dit cijfer wordt vergeleken 
met het officiele productiecijfer van de Veterinaire Dienst. Uiteraard bevat het met 
de methode Trienekens berekende cijfer de netto export van levende dieren , zodat 
dit ook in het officiele cijfer is opgenomen. Het officiele cijfer voor 1945, 21 

42 Ibidem 285 
43 Louwes, op. cit. 618 : Trienekens, Tussen ans valk en de hanger, 277 
44 Zie voor de berekeningsmethode: Trienekens , Tussen ans valk en de hanger, 272-278 
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duizend ton, leek we] erg laag en is gecorrigeerd aan de hand van Knibbes cijfers 
betreffende de economische productie (slacht, plus export, plus mutaties in de 
varkensstapel) en diens cijfers betreffende de mutaties in de stapel.45 Overigens 
blijven de cijfers voor 1944 en '45 aan de onzekere kant. 46 

Tabel 7: De productie van de varkenshouderij 1938-1948 

Jailr Aantalllen va rkens in 1000 Sladlt- Gewicht vlees Prijs var- Productie in Illegale productie 

gewicht in JO!Kl ton kens- miljoenen gul-

in kg vices per dens 

per ton 

in guldens 

Stapel Aa ntal- Aantal- Gesc.:hat Ofli - be re- offi- In mil- In pro-

in decem- Jen gepro- len ge- cieel kend ciee l joenen centen 

ber duceerde slacht of cij fer guldens 

biggen gehpor-

tee rd 

1938 1832 3 111 2 186 I07 234 214 645 151 138 13 9 

1939 1595 2781 2462 I04 256 235 630 161 148 13 

1940 1444 2012 1761 98 173 160 730 126 11 7 

1941 720 1524 1943 64 124 70 900 112 63 49 44 

1942 688 958 798 79 63 60 900 57 54 

1943 846 1055 686 90 62 50 900 56 45 II 20 

1944 687 1314 1210 79 96 49 8 10 77 40 38 49 

1945 981 1643 1020 79 81 32 900 73 29 44 74 

1946 948 1972 1611 84 135 78 1760 238 138 100 42 

1947 fi64 2055 1728 79 137 9 1 1920 262 174 88 33 

1948 1086 1972 1356 86 117 98 2446 285 240 45 16 

Bron: G.M.T. Trienekens, Tussen ans volk en de hanger. De voedselvoorziening 
1940-1945 (Utrecht 1985); Merijn Knibbe, Agriculture in the Netherlands 1851-
1950. Production and institutional change (Amsterdam 1993); CBS, Jaarcijfers 
voor Nederland, 1946 e. v. Eigen berekeningen 

Met behulp van de twee reeksen betreffende de productie van varkensvlees en een 
prijsreeks, valt een tweetal reeksen betreffende de productie in de varkenshouderij 
te berekenen. Uiteraard zijn er niet onaanzienlijke verschillen. Daarbij moet wor
den aangetekend dat het de vraag is of de officiele productie al niet v66r de oorlog 
een te !age schatting was. Niet-geregistreerde productie komt niet alleen voort uit 
patriottisme en winstkansen op een zwarte markt, maar kan ook ontstaan uit fisca-

45 Knibbe, Agriculture in the Netherlands, 262 
46 Het CBS waagt zich in het overzichtswerk 95 jaar statistiek in tijdreeksen niet aan een 
schatting. CBS, Vijfennegentig jaar statistiek, 67 
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le motieven of omdat een deel van de productie door de producent zelf werd ge
consumeerd. Ook Trienekens constateert al v66r de oorlog een verschil tussen het 
aantal biggenmerken en het aantal biggen.47 

Uit de cijfers wordt niet alleen duidelijk dat de varkensteelt, ook als het illegale 
deel van de productie wordt meegerekend, tot een fractie van zijn vooroorlogse 
omvang decimeerde, maar ook dat het idee juist was dat in deze bedrijfstak een 
hoog percentage van de productie illegaal was. Al in 1941 was bijna 45% illegaal. 
Als naar de decembercijfers wordt gekeken blijkt dat in dat jaar de varkensstapel 
met 500.000 stuks daalde. 48 Een belangrijk deel daarvan kwam in het illegale cir
cuit terecht. In 1942, toen de vermindering van de varkensstapel tot staan kwam, 
nam volgens de cijfers ook de illegale productie af. Dit lijkt erop te wijzen dat ook 
in de varkensteelt in 1941 een illegale veestapel is opgebouwd, die pas in de loop 
van de daarop volgende jaren is geslacht. Vanaf 1943 steeg de illegale productie 
weer tot ongekende hoogten. Ook in deze branche bleef in de eerste naoorlogse 
jaren een aanzienlijke illegale productie bestaan. 

3.3 De overige veeteelt 
De overige veeteelt is slechts bekeken voor zover deze van betekenis was voor de 
totale agrarische productie. Daarmee vielen de bijenteelt, de konijnenfok en teelt 
van bontdieren, kalkoenen , duiven, sier- of huisdieren, ganzen of eenden af. Ook 
de paardenfok is buiten beschouwing gelaten, ten dele omdat dit nauwelijks een 
normale agrarische bedrijfstak te noemen valt als wordt afgezien van de verkoop 
van paarden voor de slacht. Gegeven de grote behoefte aan paarden voor het Duit
se leger, maar vooral ook in verband met het uitvallen van allerlei andere trans
port- en trekvoertuigen, moet worden aangenomen dat die slacht een marginaal 
verschijnsel bleef. 

In tabel 8 is de schapen- en geitenteelt weergegeven . Bij schapen is net als bij 
varkens en rundvee, gekeken naar de mutatie in de totale veestapel en is op basis 
van het aantal fokooien, het aantal lammeren berekend.49 Het zo berekende aantal 
slachtingen is vermenigvuldigd met het gemiddelde slachtgewicht voor respec
tievelijk lammeren en schapen en met de prijsreeksen voor schapen en lamsvlees. 
Op die manier is de vleesproductie geschat en op dezelfde wijze is aan de hand 
van het aantal slachtingen volgens de Veterinaire Dienst, de officiele vleesproductie 
berekend. De wolproductie is berekend uitgaande van een productie van 5 kg wol 
per schaap per jaar. Zoals Trienekens al voorzag, blijkt de illegale productie in de 
schapenteelt uitzonderlijk hoog. Ook bij deze tak van veehouderij is weer het ver-

47 Trienekens, Tussen ans valk en de hanger, 272 
48 CBS, Jaarcijfers vaar Nederland, I 943- I 946 
49 Yolgens Trienekens werd er gemiddeld I ,375 lam per ooi per jaar geboren. Triene
kens, Tussen ans valk en de hanger, 278 e. v. 
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Tabel 8: Schapen- en geitenteelt 1938-1948 

Ja ar Aantallen schapen in duizenden Productie in miljoenen Ille gale Productie gei-

guldens prodm:- tenteelt in mil-

ti e joenen guldens 

schapen-

vices in % 

Totaal Fok- Lamme- Be re- Officiele Be re- Wol Officie- lllega- Vlees Melk 

<mien ren kende slacht kende le vices- le pro-

sla<.:ht vleespro- pro- dm:-

ductie due tie ti e 

1938 654 236 325 279 226 19 

1939 690 249 342 306 3 15 0 -3 

1940 574 199 274 390 338 13 

194 1 508 2 14 294 360 101 72 

1942 574 269 370 304 161 47 

1943 45 1 224 308 43 1 128 70 

1944 451 224 3118 308 121 61 6 

1945 489 253 348 3 10 95 Ill 69 4 7 

1946 558 268 369 3<XJ 132 16 56 

1947 460 227 3 12 410 102 25 19 75 

1948 425 198 272 307 97 18 12 68 HJ 

Bronnen: CBS, Jaarcijfers voor Nederland 1938 e.v.; Merijn Knibbe,Agriculture 
in the Netherlands 1851-1950. Production and institutional change (Amsterdam 
1993); G.M.T. Trienekens, Tussen ons volk en de hanger. De voedselvoorziening 
1940-1945 (Utrecht 1985); Eigen berekeningen 

schijnsel waarneembaar dat de illegale productie in 1941 hoog opliep, daarna te
rug viel, om pas vanaf 1943 weer een hoge vlucht te nemen . Van de geitenteelt is 
aan de hand van de veestapel en het aantal slachtingen een melk- en vleesproduc
tie berekend. 

In tabel 9 is tenslotte een belangrijke tak van de veeteelt te vinden, waarvan de 
ontwikkeling in de oorlogsjaren uitermate spectaculair was : de pluimveehouderij . 
Gegeven het aantal kippen is er een normale slacht. De extra slacht is een gevolg 
van mutaties in de pluimveestapel. Dit alles leverde in de eerste oorlogsjaren een 
vrij grote hoeveelheid vlees op, waarvan ongetwijfeld een belangrijk dee) op de 
illegale markt terecht is gekomen. Welk deel is echter onbekend, omdat de legale 
productie onbekend is. Voor de eierproductie ligt dat anders. Op basis van Triene
kens is uitgegaan van de veronderstelling dat een leghen 120 eieren per jaar legt.50 

50 Ibidem 330-331 
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Tabet 9: Productie pluimvee 1938-1948 

Jaar Hoenderen in Sladtt in JOCXI ton Vlees- Eieren in I 000 Eieren in miljoenen lllegale 

miljoenen produr.: ti e !Oil guldens prnduc-

in miljoe- tie in % 

nen gul-

Totaal Leg- Normaal Extra dens Be re- Offi- Be re- Olli- llle-

hennen kend cieel kend r.:ieel gaal 

1938 30 20 19 -2 147 135 78 72 

1939 33 22 21 -3 163 147 88 80 10 

1940 35 23 23 -2 12 173 138 114 91 23 20 

1941 27 23 38 46 37 44 -7 -211 

1942 18 12 2 1 14 34 

1943 -0 19 10 18 Ill 48 

1944 15 16 18 19 - 1 -7 

1945 0 15 13 3 1 26 15 

1946 II -8 II 54 311 122 68 54 45 

1947 14 -3 69 32 129 611 69 54 

1948 17 12 II -3 15 86 711 165 138 27 17 

Bron: CBS, Jaarcijfers voor Nederland 1938 e.v. ; Merijn Knibbe, Agriculture in 
the Netherlands 1851-1950. Production and Institutional Change (Amsterdam 
I 993); Eigen berekeni ngen 

Aan de hand daarvan valt de eierproductie te berekenen. Het feit dat de officiele 
eierproductie in 1940 en 1943 uitkomt boven de geschatte productie wijst erop dat 
de schatting van 120 eieren per kip per jaar een voorzichtige schatting is. 

3.4 De toegevoegde waarde in de veeteelt 
Bij de berekening van de toegevoegde waarde in de veeteelt dient niet alleen de 
gebruikelijke 7,5% voor overhead en de kosten van voeders van de bruto produc
tie te worden afgetrokken, maar ook de mutaties in de veestapel. In tabel 10 wor
den de productiekosten van de veeteelt uitgesplitst, in de eerste plaats de kosten 
van voeders. De belangrijkste daarvan - gras, hooi, klaver, voederbieten etc. -
worden door de veehouder zelf verbouwd en dienen daarom tot de toegevoegde 
waarde van diens bedrijf te worden gerekend. Het is schier onmogelijk en zinloos 
die productie eerst te berekenen en uit te drukken in geldeenheden, om ze daarna 
weer af te trekken van de productie van de boer. Anders ligt het bij de kosten van 
gei"mporteerde voeders en bij vervoederde productie die zojuist tot de akkerbouw
of de veeteeltproductie is gerekend. Tot die categorieen behoren 15% van de con
sumptie-aardappelen, de illegale rogge-, gerst-, suikerbiet- en fabrieksaardappel
productie, en de illegale productie van haver, plus een dee! van de legale haver
productie, afhankelijk van het aantal paarden. Daarnaast is een deel van de 
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melkproductie, afhankelijk van het aantal kalveren, tot de voederconsumptie gere
kend en is de import van veevoeders bij de kosten van voeders opgeteld. 

Tabel 10: Productiekosten veeteelt in miljoenen guldens 1938-1948 

Jaar Yeevoeder Waardeverandering veestapel 
in milj. 
guldens Rundvee Varkens Pluimvee Sch a pen Totaal 

1938 49 12 21 34 
1939 36 -4 -16 -2 I -21 
1940 44 -2 -11 I -3 -15 
1941 58 -7 -42 -I 9 -2 -69 
1942 68 -188 -2 -3 I -192 
1943 80 52 13 0 -3 62 
1944 122 68 -10 -I 0 57 
1945 124 189 21 0 211 
1946 105 -51 -5 II 4 -41 
1947 116 -43 -13 5 -6 -58 
1948 126 79 47 7 -2 130 

Bronnen: CBS, Jaarcijfers voor Nederland 1938 e.v.; Merijn Knibbe,Agriculture 
in the Netherlands 1851-1950. Production and institutional change (Amsterdam 
1993); G.M.T. Trienekens, Tussen ons volk en de hanger. De voedselvoorziening 
1940-1945 (Utrecht 1985); Eigen berekeningen 

In de tweede helft van tabel 10 staan de mutaties in de veestapel weergegeven. 
Voor elke relevante diersoort valt de verandering in het aantal dieren per jaar in de 
voorgaande tabellen te vinden. Voor rundvee is deze verandering in het aantal 
vermenigvuldigd met een gemiddelde prijs van gebruiksvee. Voor varkens, kippen 
en schapen - dieren waarvan de fluctuaties in de stapel gemakkelijk bij te fokken 
zijn - is de waarde van vlees genomen. De totale verandering van de waarde van 
de veestapel dient bij de productie te worden gerekend, hetgeen een belangrijke 
correctie betekent op de bruto productiecijfers die tot nu toe zijn berekend. Voor 
degenen die gei'nteresseerd zijn in de beschikbaarheid van voedsel in Nederland in 
deze jaren is daardoor ongetwijfeld de bruto productie, mi ts gecorrigeerd voor de 
prijsontwikkeling, een betere maat. In dit artikel , waar de productie van de land
bouw centraal staat, dient de veeteeltproductie voor de verandering in de veesta
pel te worden gecorrigeerd. Weliswaar zijn de investeringen in de landbouw in dit 
artikel verder buiten beschouwing gelaten, maar hier betreft het door de landbouw 
zelf voortgebrachte kapitaalgoederen en dienen ze daarom wel te worden meegere
kend. De landbouw is hier een kapitaalgoederenproducent. 
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Tabet 11: Toegevoegde waarde in de veeteelt in miljoenen guldens 1938-1948 

Jaar Bruto productie Toegevoegde waarde Paasr.:he Toegevoegde waarde 11\egale 

in Jopende prijzen prijsindex in prijzen van 1939 productie 

veeteelt in pro-

centen 

Eigen CBS- Eigen CBS- Eigen CBS- Ille-

berekening cijfers bereking cijfer berekening c ijfers gaal 

1938 691 660 625 595 96 65 1 620 3 1 

1939 747 736 634 624 l!XI 634 624 Ill 

1940 848 812 726 693 122 595 563 27 

1941 884 761 691 577 16 1 429 358 7 1 16 

1942 7 17 583 404 279 16 1 251 173 77 3 I 

1943 648 471 582 416 169 344 247 97 28 

1944 65 1 431 538 334 164 328 204 124 38 

1945 724 460 757 5 13 187 405 276 132 32 

1946 1163 877 930 665 234 397 283 11 3 28 

1947 1388 1086 1110 83 1 258 430 32 1 108 25 

1948 1573 1390 1459 1290 294 496 434 57 11 

Bronnen: Eigen berekeningen 

In tabel 11 zijn de beide bruto-productie-reeksen gecorrigeerd voor de overhead, 
voor de kosten van veevoer en voor de waardeverandering in de veestapel. Daarna 
zijn ze voor de prijsontwikkeling gecorrigeerd door middel van een Paasche prijs
index. Deze is berekend door alle veeteeltproducten waarvan hierboven de waarde 
is berekend, uit te drukken in prijzen van 1939 en zo te wegen. Hierna is de feite
lijke, de officiele en de illegale productie in prijzen van 1939 berekend. Niet al
leen is opvallend dat de illegale productie vanaf 1942 steeds iets meer of iets 
minder dan een derde van de productie uitmaakt tot in 1948 de verhoudingen op 
de markten weer wat normaler worden, maar ook dat de totale productie, ondanks 
het feit <lat de illegale productie zo'n vlucht nam, in 1942 als een dieptepunt wordt 
bereikt, minder dan 40% van de vooroorlogse productie bedroeg. De veeteelt was 
op de zwarte markt de meest interessante branche, maar is ondanks dat fors inge
krompen . Als de illegale productie in de akkerbouw (tabel 2 en 3) en de veeteelt 
(tabel 11) worden vergeleken, dan valt op dat de illegale productie in de veeteelt in 
1940 meteen van belang wordt. Het valt aan te nemen <lat het feit dat iedere 
deskundige wist dat de veestapel ingekrompen ging worden, boeren ertoe bracht 
voor zover mogelijk een deel van hun vee onder te laten duiken. Ook in de daarop 
volgende drie jaar is echter de illegale productie in de veeteelt veel hoger dan in de 
akkerbouw. Degenen die het zich konden permitteren en het noodzakelijk achtten 
hun dieet aan te vullen , kochten extra zuivel , eieren en vlees , maar nog betrekke
lijk weinig basisvoedsel. Pas in 1944 en '45, toen er in een deel van het land 
gedurende een deel van hetjaar, honger heerste en ook overigens de voedselvoor-
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ziening van de burgerbevolking uiterst precair werd , nam de illegale akkerbouw
productie (tabel 3 en 4) een omvang aan vergelijkbaar met die in de veeteelt. 

4 De tuinbouw 

De productie in de tuinbouw is het moeilijkst te schatten dee! van de agrarische 
productie. Niet alleen is er groente en fruit verbouwd door iedereen die een stukje 
land ter beschikking had, ook is van de vooroorlogse jaren alleen de veilingaan
voer bekend. De enige manier om toch een cijfer voor dit dee! van de productie 
(exclusief de sierteelt) te verkrijgen, is door de aanvoer op de veiling voor 1939 te 
nemen en door te rekenen met dat cijfer en de cijfers betreffende het door de 
tuinbouw gebruikte areaal. Daarbij is uitgegaan van de veronderstelling dat de 
kwaliteit van de oogst in de tuinbouw over het algemeen parallel liep aan die in de 
akkerbouw. De productiviteit in de akkerbouw wordt gebruikt om die in de tuin
bouw te wegen. Uiteraard is er wel rekening gehouden met de afwijkende prijsont
wikkeling in de tuinbouw.5 1 Als wordt uitgegaan van de akkerbouw kan worden 
verondersteld dat een even hoog percentage van de productie als in die bedrijfstak 

Tabel 12: Productie tuinbau w in miljaenen guldens 1938-1948 

Jaar Brutoproductie 

Groente Frui t Tota al 

1938 69 38 107 

1939 69 38 106 

1940 90 57 147 

194 1 198 136 334 

1942 196 99 294 

1943 209 114 323 

1944 189 99 288 

1945 154 80 234 

1946 295 154 448 

1947 269 140 4 10 

1948 402 2 10 6 12 

Kosten 

zatlen 

en mest 

-3 

14 

15 

13 

Toege-

genlegde 

waarde 

95 

95 

133 

306 

270 

296 

266 

209 

401 

364 

554 

Prijsindex ReCle 

toege-

voegde 

waarde 

94 IOI 

1110 95 

130 102 

179 17 1 

173 156 

184 16 1 

188 14 1 

220 95 

270 148 

265 137 

283 196 

lllegale prcxluctie 

(reeel) 

In miljoenen In% 

guldens 

-2 -2 

-9 -Ill 

-5 -5 

-3 -2 

19 12 

2 1 13 

59 42 

40 42 

-18 -9 

Bronnen: G.M.T. Trienekens, Tussen ans valk en de hanger. De vaedselvaarzie
ning 1940-1945 (Utrecht 1985); J.H. van Stuyvenberg, "De prijspolitiek ten aan
zien van de tuinbouwproducten tijdens de bezetting", in, ESB, 24 december 1946, 
879; Eigen berekeningen 

51 J .H. van Stuyvenberg, " De prijspolitiek ten aanzien van de tuinbouwproducten tijdens 
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illegaal was. De tuinbouw bracht luxere producten voort dan de akkerbouw en 
zojuist is al geconstateerd dat behoudens in de jaren 1944 en '45, de illegale pro
ductie vooral moet worden gezocht in luxere productie. Basisvoedsel werd al van
af 1942 illegaal geproduceerd, maar dat werd pas in I 944 en '45 een massaal 
verschij nsel. 

Na de bruto productie in de tuinbouw te hebben berekend, is ook van dit cijfer 
7,5% voor overhead afgetrokken, evenals de kosten van zaad en mest. De zo ont
stane toegevoegde-waarde-reeksen zijn voor de prijsontwikkeling gecorrigeerd. 
(Tabel 12) Opvallend is dat de tuinbouwproductie in deze periode enorm groeide. 
Dit valt te verklaren uit het feit dat in deze tak van bedrijf, meer dan in de akker
bouw, de ingezette hoeveelheid land groeide. Kleine veeboeren die te weinig land 
hadden om in de akkerbouw een bestaan op te bouwen, konden zich in de tuin
bouw redden. Daarnaast werd een deel van de sierteelt omgezet in fruit- of groen
teteelt. 

5 De agrarische productie 1938-1948: Conclusies 

In tabel 13 zijn de cijfers betreffende de drie deelgebieden van de landbouw ge
sommeerd, terwijl in tabel 14 indexcijfers te vinden zijn van de landbouwproduc
tie volgens verschillende berekeningen. In de eerste plaats valt dan op dat de totale 
agrarische productie niet daalde tot 39 in 1945 bij 1939= 100 zoals het CBS in 
1947 meende,52 maar op 72 bleef steken. De agrarische productie is gedurende de 
Tweede Wereldoorlog veel grater geweest dan blijkt uit de CBS-cijfers of uit het 
werk van Knibbe, iets dat al we! bekend was uit het proefschrift van Trienekens, 
maar dat nu gekwantificeerd kan worden. De daling van de productie is tot minder 
dan de helft teruggebracht. Daarbij dient te worden aangetekend dat in dit jaar, 
1945, bijna een derde van de productie illegaal was. Wordt het cijfer daarvoor 
gecorrigeerd dan zou de met behulp van een Paasche-index gecorrigeerde toege
voegde waarde in de agrarische sector zijn gedaald tot 46% van het niveau van 
1939. Knibbe kwam op 48%,53 hetgeen er op wijst dat het verschil tussen de oude 
cijfers en de thans berekende agrarische productie goeddeels aan de illegale pro
ductie moet worden toegeschreven. Een antler niet te verwaarlozen verschil moet 
worden gezocht in het feit dat in de nieuwe cijfers het afslachten van de veestapel 
in 194 l en '42 niet tot de productie is gerekend. Weliswaar komt er daardoor vlees 
op de markt en dit dient bij de bruto vleesproductie te worden opgeteld, maar de 
daling van de waarde van de veestapel moet daar weer van worden afgetrokken 

de bezetting", in , ESB, 24 december 1946, p. 879 
52 CBS, Economische en sociale kroniek, 6 
53 Knibbe, Agriculture in the Netherlands, 292 
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om de toegevoegde waarde te berekenen. Vooral in 1942 komt daardoor het cijfer 
van de legale, nieuw berekende productie veel lager uit dan bij Knibbe of het CBS. 
Anderzijds moet de groei van de veestapel na de oorlog weer tot de toegevoegde 
waarde warden gerekend, hetgeen niet alleen voor 1945 resulteert in een cijfer 
beduidend boven het CBS-cijfer, maar ook in een veel grotere stijging van de 
productie in 1948 . Knibbe en het CBS hebben noch met het illegale deel van de 
productie, noch met de waardemutaties in de veestapel rekening gehouden. 

Tabel 13: Totale productie landbouw in miljoenen guldens 1938-1948 

Jaar Bruto productie in milj. Toegevoegde waarde in In milj. g ulde ns van 1939 ReC le illegale product ie 

guldens milj.guldens 

Akker- Veeteelt Tuin- Tota al Akker- Vee- Tu in- Totaal Akker- Vee- Tuin- Tota al Akker-Vee- Tu in- Totaal in % 

boow teeh bouw bouw 1ecl1 bouw bouw teclt bouw bouw teeh bouw 

1938 229 691 107 1027 173 625 95 892 184 65 1 IOI 935 -3 3 1 -2 26 

1939 232 747 106 1085 174 634 95 902 174 634 95 902 - 17 Ill -9 - 15 -2 

19411 255 848 147 12511 2111 726 133 1059 175 595 1112 872 -8 27 -5 15 

1941 3 12 884 334 15311 265 69 1 306 1261 195 429 171 794 -4 7 1 -3 63 

1942 394 7 17 294 14115 34 1 404 2711 1111 5 2411 251 156 645 28 77 19 123 19 

1943 4 17 648 323 1388 365 582 296 1243 250 344 161 755 33 97 2 1 151 211 

1944 402 65 1 288 1341 3611 538 266 1163 2 10 328 141 679 88 124 59 2711 40 

1945 397 724 234 1355 289 757 209 1255 145 4115 95 645 61 132 411 224 35 

1946 603 1163 448 22 14 436 9311 4111 1767 186 397 148 731 Ill 13 9 132 18 

1947 521 1388 4111 2319 359 11111 364 1833 153 4311 137 721 9 111 123 17 

1948 684 1573 6 12 2869 532 1459 554 2544 205 496 196 896 -19 57 - 18 23 

Brannen: Eigen berekeningen 

Uit de literatuur is bekend dater gedurende de oorlogsjaren een zwarte markt was, 
maar kennelijk had iedereen tot Trienekens in 1985 met zijn werk kwam, de in
druk dat dit een marginaal verschijnsel was. Uit de thans beschikbare cijfers blijkt 
dat dit zeker niet het geval was. In 1941 kwam de zwarte markt geleidelijk op 
gang, om vanaf 1942 een niet onaanzienlijk dee) van de productie te beslaan . 1942 
was een moeilijkjaar. De vooroorlogse voorraden waren op en de oogst van 1941 
was tegengevallen . In 1942 daalde het officiele distributie-pakket daardoor tijde
lijk tot een zeer laag niveau. Bovendien waren inmiddels bijna alle consumptie
goederen op de bon . Zwart iets kopen werd daarom erg aantrekkelijk. Het is echter 
opvallend dat ook in dit jaar de illegale handel voor tweederde relatief luxe vee
teeltproducten betrof. Illegale handel was goeddeels handel in relatieve luxe. Trie
nekens kwam tot de conclusie dat de officiele distributie zorgde voor een goed 
basispakket, waar nog we! enige aanvulling op nodig was, maar dat toch garan
deerde dat iedereen kreeg wat echt noodzakelijk was. Hij ginger van uit dat steeds 
zo'n 20% van de productie door de boeren werd achtergehouden . Vanaf 1942 is 
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dat inderdaad het geval en in feite is die illegale productie tot 1948 op dat niveau 
gehandhaafd. Uitzonderingen waren de twee extreme jaren, 1944 en '45, waarin 
de voedselsituatie in sommige delen van het land rampzalig werd, de normale 
transportmogelijkheden uitvielen en de officiele voedselvoorzieningsautoriteiten 
niet alleen machteloos waren, maar ook steeds meer werden gewantrouwd. Toen 
steeg de illegale productie tot ruim een derde van de totale productie. Het zijn ook 
alleen die twee jaren dat de illegale productie voor minder dan 2/3 uit veeteeltpro
ducten bestond , in 1944 zelfs voor minder dan 50%. Kennelijk was alleen in 1944 
en '45 de nood zo hoog dat het noodzakelijk werd all es bijeen te schrapen en koste 
wat het kost aanvullende voeding op de zwarte markt te kopen. Van luxe was geen 
sprake meer. In andere jaren betroffen de zwarte aankopen een extraatje met een 
relatief luxe karakter. Daarmee wordt al de indruk gewekt dat patriottistische motie
ven, haat tegen de bezetter of simpelweg de noodzaak mensen uit de omgeving te 
voeden omdat daar de nood hoog was, niet de eerste motieven waren voor de 
illegale productie. Hoewel er ongetwijfeld boeren waren waarvoor andere dan zuiver 
economische motieven golden, is toch duidelijk dat winststreven over het alge
meen de illegale productie bepaalde. De omvang van de zwarte markt fluctueerde 
met de winstkansen. Dat blijkt ook uit het feit dat de illegale productie na de be
vrijding voortgang vond. Van de oogst van 1945, die na de bevrijding plaatsvond, 
hielden de akkerbouwers nog zo'n 40% achter. Ook in 1946 en 1947 was nog I 7% 
van de agrarische productie illegaal. In dat laatste jaar, waarin de oogst mislukte 
en de Nederlandse regering in verband met de uiterst precaire deviezensituatie 
gedwongen was invoerbeperkende maatregelen te nemen, zag de boer zijn winst
kansen weer stijgen. Pas in 1948, als de Marshall-hulp voor een grote graantoevoer 
zorgt, wordt de markt weer normaal. De productie is dan weer op het vooroorlogse 
niveau. 

Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat de voedselvoorziening er in is geslaagd 
de bevolking van een behoorlijk basisvoedselpakket te voorzien. Nederland onder
scheidde zich in deze van andere West-Europese landen. In Belgie had de voor
oorlogse regering niets voorbereid. De voedselvoorziening van dit dichtbevolkte 
land werd aan de bezetter overgelaten . De ervaringen uit de Eerste Wereldoorlog 
resulteerden er bovendien in dat de bevolking meteen na de in val ging hamsteren, 
waardoor de rantsoenen al in juni 1940 sterk moesten worden ingekrompen. In de 
winter van '40 op '41 ontstond er gebrek. Uiteindelijk zorgde de zwarte markt 
voor een voldoende, maar zeer ongelijke distributie. De beter gesitueerden profiteer
den, terwijl armere bevolkingslagen gebrek leden. 54 Het gevolg was dat velen vrij
willig in Duitsland gingen werken. Daar was voldoende voedsel beschikbaar. Het 
Nederlandse systeem, waarbij iedere burger via de distributie tegen een redelijke 
prijs een stevige basis kreeg, vie! dan ook verre te prefereren. In Frankrijk was de 

54 F. Baudhuin, L'economie beige sous ['occupation 1940-1945 (Brussel 1945) 53-55; 
John Gillingham, Belgian business in the Nazi new order (Ghent 1977) 181-182 
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voedselvoorziening afhankelijk van de productie van de honderdduizenden boe
ren die in 1940 hun land verdedigden en daarna in krijgsgevangenschap werden 
afgevoerd. In tegenstelling tot het Nederlandse leger bleef het Franse gevangen 
zitten. De landbouw kwam daardoor met een gebrek aan arbeid te zitten, waardoor 
de oogst niet van het land kwam . Ook in Frankrijk heerste al vroeg in de bezetting 
gebrek.55 Dit onderscheid tussen Nederland en de rest van West-Europa kon we! 
eens essentieel zijn voor de gehele bezettingsgeschiedenis, vooral als in ogen
schouw wordt genomen dat in Nederland de economische ontwikkeling ook in 
andere opzichten niet onverdeeld ongunstig was. 

De gemiddelde Nederlander werd behoorlijk gevoed en ging er in de eerste 
oorlogsjaren niet ernstig op achteruit. Sommige groepen - boeren, middenstanders, 
werklozen - gingen er economisch zelfs op vooruit. Tenzij men tot het Joodse 
volksdeel behoorde, werd men economisch nog zeker niet in zijn bestaan bedreigd.56 

Nederlanders hadden economisch dan ook veel minder aanleiding tot onvrede dan 
Fransen ofBelgen.57 Dit kan mede een verklaring zijn voor het geringe verzet. Het 
goeddeels ontbreken van verzet in de eerste oorlogsjaren heeft zijn invloed niet 
gemist op de greep die Duitsland kreeg op de Nederlandse economie, maar ook op 
bijvoorbeeld de effectiviteit van de Jodenvervolging. 

De productie van de landbouw is gedurende de bezetting veel minder gedaald 
dan tot nu toe werd aangenomen. Vanaf 1942 tot en met '47 is de productie steeds 
zo'n 20% te laag ingeschat, in de jaren l 944 en '45 zelfs een derde. Dat de illegale 
productie in minder extreme jaren tot zo'n 20% beperkt bleef, duidt er op dat de 
voedselvoorzieningsautoriteiten we! iets door de vingers moesten zien, maar dat 
zij hun greep op de situatie niet verloren. In de jaren 1944 en '45 lag dat anders. 
Toch betekent ook een zwarte markt ter grootte van 20% dat er voor enorme be-

55 A.S. Milward, The new order and the French economy (Oxford 1970) 288-289 
56 Zie: Hein A.M. Klemann, "De Nederlandse economie tijdens de Tweede Wereldoor
log" in, Tijdschrift voor Geschiedenis 110 (I 997) pp. 3-40 daarin 38; Klemann, "De eco
nomische exploitatie van Nederland", 117-120; Verder wijzen een aantal binnenkort te 
verschijnen artikelen in dezelfde richting: Frank Bouwkamp, "De resultaten van het sla
gersbedrijf in de Tweede Wereldoorlog"; Stef Boger en Djoke Dam, "Het kruideniersbe
drijf in oorlogstijd" 
57 Zie: Bob de Graaff, "Collaboratie en verzet: een vergelijkend perspectief ', in, J.P.B 
Jonker, A.E. Kersten , G.N. van der Plaat, Vijftig jaar na de inval. Geschiedschrijving en 
Tweede Wereldoorlog. Bijdragen aan het congres gehouden aan de Vrije Universiteit te 
Amsterdam op 10 en 11mei1990 ('s-Gravenhage 1990) 95-108, daarin 98; Trienekens 
wijst er op dat Nederland gedurende de oorlog afweek van het normale demografische 
patroon in Europa. Hier steeg het huwelijks- en geboortecijfer zodanig dat dit ondanks de 
grotere sterfte ten gevolge van oorlog, gebrek en vervolging resulteerde in een versnelling 
van de bevolkingsgroei , hetgeen zou wijzen op een zekere tevredenheid onder de bevol
king, ten minste met hun persoonlijke omstandigheden. Trienekens, Tussen ons volk en de 
hanger, 397 
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dragen zwart is geproduceerd, dater bovendien een verwerkend en distribuerend 
apparaat van aanzienlijke omvang moet zijn geweest en dat het haast onmogelijk 
is dat niet de normale handels- en transportondernemingen hun bijdrage daaraan 
hebben geleverd. Tenslotte betekent een zodanige illegale productie dat de Iand
bouw nooit door het dal is gegaan dat uit de cijfers die tot op heden bekend zijn 
ZOU blijken. 

Tabel 14: lndexcijfers 1939=100 betreffende de totale landbouwproductie 1938-
1948 

Jaar A kkerbouw Veetee lt Tuinbouw Totaa l 

CBS Knibbc Le- To- CBS Kn ibbc Le- To- CBS Knibbe Le- To- CBS Knibbc Le- To-

ga:.i l lilal gaal taal gaal taal gaal iaal 

berc- berc berc- be re- be re- be re- bcre- bere-

kend kcn<l kcnd kend kern.I kem.I kem.I kend 

1938 92 103 98 105 92 96 99 103 85 11 4 100 106 9 1 99 99 104 

1939 llXl ({X) (( XI l(Xl HXl JOO ICXl JOO JOO ICXI llXl llX I ICXI ll XI ICXI 100 

1940 97 92 96 IOI 94 82 911 94 105 11 8 1114 1117 94 88 93 97 

194 1 92 92 1114 112 62 65 57 68 97 113 17 1 1811 72 76 811 88 

1942 96 11 6 Ill 138 49 53 28 40 112 109 135 164 67 72 57 72 

1943 1114 114 11 3 144 37 45 40 55 105 IOI 138 169 60 65 66 84 

1944 83 108 63 12 1 33 43 33 52 70 68 81 148 46 59 45 75 

1945 62 60 44 83 28 38 44 64 59 83 62 100 39 48 46 72 

1946 104 103 91 107 49 54 45 63 l lXl Ill 138 156 62 70 65 8 1 

1947 99 90 76 88 51 55 5 1 68 119 Ill 128 144 66 68 65 80 

1948 107 11 5 117 11 8 60 60 711 78 118 123 207 206 73 78 95 99 

Bronnen: CBS, Economische en sociale kroniek der oorlogsjaren 1940-1945 
(Utrecht 1947); CBS, "De Nederlandse volkshuishouding in de periode 1945-1955" 
in, Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek, 50, no. 4 (1955) 
288-335 ; G.M.T. Trienekens, Tussen ons volk en de hanger. De voedselvoorzie-
ning 1940-1945 (Utrecht 1985); Merijn Knibbe, Agriculture in the Netherlands 
1851-1950. Production and institutional change (Amsterdam 1993); Eigen bere-
keningen 

In tabel 14 zijn de nieuwe cijfers vergeleken met de oude CBS-cijfers.58 Daaruit 
wordt duidelijk dat de productie in de akkerbouw in de oorlogsjaren tot en met 
1943 constant fors is gegroeid. De gemiddelde groei bedroeg in die jaren niet 
minder dan 13%, voornamelijk bewerkstelligd door een groter areaal. Pas in 1944 
neemt deze productie iets af, waarbij inundaties een rol spelen . In 1945 is het 
productiecijfer in de akkerbouw niet meer dan een ruwe, maar uiterst voorzichtige 

58 Deze cijfers worden door het CBS thans niet meer gehanteerd. Het is opvallend dat de 
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schatting. Vermoedelijk is dit cijfer te laag. De terugslag in 1947 na het herstel in 
1946 is in alle reeksen zichtbaar en wordt algemeen gewijd aan de goeddeels mis
lukte oogst van dat jaar. 

In de veeteelt zijn de verschillen tussen de nieuwe en de oude cijfers het grootst. 
Daarbij speelt een rol dat de mutaties in de veestapel in de nieuwe cijfers zijn 
verwerkt. In 1942 leidt dat tot een veel lager cijfer, maar vanaf dat jaar moet het 
verschil toch ook in belangrijke mate aan de illegale productie worden toegeschre
ven. Na de oorlog was een probleem voor het herstel in de landbouw dat de vee
teelt, waar de productie beneden het vooroorlogse niveau lag, nog geen grote 
internationale afzetmarkten had, terwijl voor de aanvoer van voedergewassen dol
lars nodig waren. Vandaar dat de productie in die tak van bedrijf achterbleef. Pas 
in 1948 als de Marshall-hulp zorgt voor voldoende aanvoer van granen, komt ook 
de veeteelt weer op gang. De snelle groei van de productie in de nieuwe cijfers 
voor dat jaar moet voornamelijk worden toegeschreven aan een herstel van de 
veestapel. De grootste onzekerheid is te vinden in de cijfers betreffende de tuin
bouw. De CBS-cijfers en de cijfers van Knibbe zijn gebaseerd op de veilingaan
voer, de nieuwe cijfers op de gebruikte hoeveelheden grond en de gemiddelde 
kwaliteit van de oogst zoals die bleek in de akkerbouw. Erg nauwkeurig zijn deze 
cijfers dan ook niet, maar we] is aannemelijk datjuist deze productie gedurende de 
oorlogsjaren fors is gestegen, hetgeen werd veroorzaakt door het feit dat vele klei
nere veehouders naar die tak van bedrijf uitweken. Na de oorlog werd deze be
drijfstak gestimuleerd omdat de hoop bestond dat Nederland met zijn tuinbouw
productie wat schaarse harde deviezen kon verdienen. 

Alles overziende betekenen de hier gepresenteerde cijfers niet alleen dater een 
zwarte markt van niet onaanzienlijke omvang is geweest, maar ook dat de produc
tie in de landbouw gedurende de Tweede Wereldoorlog veel minder spectaculair 
is gedaald dan tot nu toe aangenomen. De productie was in 1945 niet tot minder 
dan de helft van de productie in 1939 gedaald, maar bewoog zich rond driekwart 
van dat niveau. Het gevolg is niet alleen dater meer voedsel ter beschikking van 
de Nederlandse bevolking is gekomen dan in de traditionele historiografie vaak 
werd aangenomen, maar ook dat het herstel na de oorlog minder spectaculair was. 
Vol gens de CBS-cijfers zou de groei in de Jandbouw in de jaren 1945-' 48 gemid
delde 23% per jaar zijn geweest, hetgeen de landbouwproductie in 1948 terug
gebracht zou hebben op driekwart van het vooroorlogse niveau. Knibbe reduceer
de de groei al tot 18% gemiddeld, om ook op zo'n niveau terug te komen. Wordt 
het herstel van de veestapel mee gerekend, dan stijgt de legale productie volgens 
de herberekening toch weer met 27% gemiddeld per jaar, maar komt deze op 95% 
van de vooroorlogse productie. Volgens de nieuwe cijfers betreft dat echter Jang 

hier behandelde jaren in de historische reeksen van het CBS een lacune vormen. CBS , 
Vijfennegentig jaar statistiek 
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niet allemaal economische groei , maar ook het weer bovengronds komen van ille
gale productie. De groei bedroeg tussen 1945 en 1948 niet meer dan 11 % per jaar, 
wat - gegeven het feit dat de productie tot 72% van het niveau van 1939 was 
gedaald - voldoende was om dat vooroorlogse niveau weer te bereiken . Daar komt 
bij dater sterke aanwijzingen en eerste onderzoeksresultaten zijn, die erop wijzen 
dat zeker niet alleen voor de landbouw geldt dat de productie vooral v66r septem
ber 1944 veel hoger was dan tot nu toe aangenomen. Ook de Nederlandse indus
trie heeft het relatief goed gedaan, hetgeen vooral in de eerste oorlogsjaren in 
menige bedrijfstak groei bewerkstelligde. Bovendien blijkt de middenstand het in 
de oorlog economisch veelal minder moeilijk te hebben gehad dan gedurende de 
vooroorlogse depressiejaren . Uit de omvang van de illegale agrarische productie 
blijkt dat er ook een aanzienlijke illegale productie in de verwerkende industrie 
geweest moet zijn, terwijl de cijfers betreffende de Duitse aankopen in Nederland 
erop wijzen dat ook ten behoeve van Duitsland veel meer is geproduceerd dan 
eerder werd aangenomen.59 Het geheel zou erop wijzen dat de gehele economie na 
de bevrijding vanuit een minder diep dal moest komen dan tot nu toe werd veron
dersteld. 

59 Klemann, "De economische exploitatie van Nederland door de bezetter", 134 
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1. Inleiding1 

'And it began so marvelously' verzucht Giedion in zijn boekMechanization Takes 
Command wanneer hij de geschiedenis van de techniek in de twintigste eeuw over
ziet. 2 Hiermee verwoordt hij een belangrijke sentiment aanwezig in de literatuur 
over de twintigste eeuwse techniekgeschiedenis. Veel literatuur blijkt behalve over 
technische ontwikkeling ook te gaan over het mislukken van de maatschappelijke 
inbedding van de techniek en over de noodzaak tot humanisering van de techniek. 
De potenties van de opkomende nieuwe technieken in de twintigste eeuw (elektri
citeit, nieuwe materialen, de computer, transporttechnologie) hebben niet geleid 
tot een betere samenleving, maar tot meer werkeloosheid, dekwalificatie van de 
arbeid, milieuvervuiling, overconsumptie en destructieve oorlogvoering, zo stel
len verschillende auteurs . Met al deze kwalen blijkt volgens hen de techniek te zijn 
verbonden. Dat vormt voor hen een belangrijke rechtvaardiging een overzichts
werk over de techniekgeschiedenis te gaan schrijven. Zij willen laten zien dat er 
betere mogelijkheden zijn, dater speelruimte zit in technische ontwikkeling (Rad
kau) ,3 of dat met een nieuw technische idealisme (Pacey) nog veel ten goede kan 

Met dank aan de redaktie van TIN20 en aan de referenten van het NEHA Jaarboek 
voor hun commentaar. In de tekst worden de begrippen 'techniek' en 'technologie ' door 
elkaar gebruikt. 
2 Siegfried Giedion, Mechanization takes command (New York/London, 1948), 715. 
3 Voor de volledige titels van de werken van de hier genoemde auteurs verwijzen we 
naar de appendix. 
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worden gekeerd. Auteurs die de maatschappelijke gevolgen van technische ont
wikkeling over het voetlicht willen brengen, schrijven wat wel een contextualis
tische techniekgeschiedenis is genoemd . De ambitie is om de technische en maat
schappelijke ontwikkeling in hun onderlinge wisselwerking te beschrijven. 

Er is ook een ander type overzichtswerk, dat vooral de triomfen van de nieuwe 
technieken en de hero"lsche daden van de grote uitvinders wil tonen. Hier worden 
allerlei maatschappelijke kwalen niet op het conto van de technische vooruitgang 
geschreven. De oorzaken van die kwalen moeten eerder gezocht worden in (ach
terblijvende) maatschappelijke ontwikkelingen. Beide type overzichtswerken de
len echter de fascinatie voor de technische ontwikkeling en hebben een groot ver
trouwen in de technische mogelijkheden. Wanneer het slecht zou aflopen met de 
moderne samenleving, is dat uiteindelijk toch het resultaat van menselijk hande
len, of techniek nu mensenwerk is of niet. 

Het overzichtswerk Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording 
van een moderne samenleving, 1800-1890 -gepubliceerd tussen 1992-1995- valt 
duidelijk in het eerste categorie overzichtswerken, gericht op het schrijven van 
een contextuele techniekgeschiedenis, waarin technische en maatschappelijke ont

wikkeling in hun onderlinge wisselwerking worden beschreven. Het project Ge
schiedenis van de Techniek in Nederland in de periode 1890-1970 (Tin20) staat in 
deze traditie, maar is tevens op te vatten als een poging de contextualistische tradi
tie te vernieuwen zoals uit dit artikel zal blijken.4 Het doe! van dit artikel is om het 
Tin20-project te plaatsen in de context van andere techniekhistorische overzichts
werken . Deze bespreking zal relief geven aan het beschrijven van de doelen en 
onderzoekslijnen van Tin20, de tweede doelstelling van dit artikel. Het artikel 
heeft een programmatisch karakter. Het wil een nieuwe aanzet schetsen en daar
over debat uitlokken. 

4 Er zijn in totaal zeven delen gepland. Het eerste deel is gepland voor het najaar van 
l 998. Dan volgen er 2 in 1999 en 4 in 2000. Voor eerdere beschrijvingen van het project 
verwijzen we naar: Adri de la Bruheze, Nil Disco, Ruth Oldenziel, Johan Schot en Ernst 
Homburg , Techniek en Modernisering. Geschiedenis van de Techniek in Nederland, 1890-
1970, (Enschede/Eindhoven 1993) en J.W. Schot (red.), Geschiedenis van de Techniek in 
Nederland, 1890-1970. Onderzoeksprogramma, (Enschede/Eindhoven 1994 ). Verder zijn 
er in 1996 11 deelonderzoeksprogramma's gepubliceerd door de Stichting Historie der 
Techniek op de thema's: Waterbeheer, Kantoor, Chemie, Delfstofwinning, Energie, Medi
sche Techniek, Transport, Huishouden, Landbouw en Voeding. In 1997 zullen worden 
gepubliceerd; Communicatie, Industriele Productie, Stad en Bouw 
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2. Overzichtswerken in soorten en maten 

Eenheid en verscheidenheid in techniekhistorische overzichtswerken 
Overzichtswerken kunnen op vele manieren van elkaar onderscheiden worden. 5 

We onderscheiden vier dimensies: (I) collectief overzichtswerk versus een het 
werk van een auteur (of enkele auteurs); (2) contextualistisch versus internalis
tisch werk; (3) werk gericht op creeren van een encyclopedisch overzicht of de 

ontwikkeling van een centrale these en (4) werken die de twintigste eeuw als af
zonderlijke periode behandelen en werken die dat na-laten .6 

Over de eerste dimensie - of het werk een collectief product is, resultaat van een 
samenwerkingsverband tussen een relatief grote groep van auteurs of dater sprake 
is van een monografie geschreven door een of enkele auteurs - kunnen we kort 
zijn . Dit is een organisatorische kwestie, maar we! een met inhoudelijke gevolgen. 
De mogelijkheden om een coherent werk te schrijven met vele auteurs zijn be

perkt. Daar staat tegenover dat werken die door slechts enkele auteurs worden 
geschreven minder gebaseerd kunnen zijn op oorspronkelijk onderzoek in de voi
le breedte. 

5 We hebben de volgende criteria gebruikt voor onze selectie van overzichtswerken. In 
de eerste plaats is alleen gekeken naar overzichtswerken en handboeken die voortkomen 
uit de techniekgeschiedenis. Economisch historische overzichtswerken of andere alge
meen historische overzichtswerken over de twintigste eeuw hebben we buiten beschou
wing gelaten. In de tweede plaats heeft het onderzoek zich, met uitzondering van Mum
ford's boek, beperkt tot de laatste 50 jaar. De lijst van geraadpleegde werken loopt hierdoor 
van Mumford's klassieker Technics and Civilization uit 1934 tot het werk van Pursell The 
machine in America uit 1995. De volledige lijst is opgenomen in de appendix (23 titels). 
Yerder zijn werken buiten beschouwing gebleven die maar een beperkte periode of be
paalde technieken als object van studie hebben gekozen, zoals het bekende werk van Da
vid Hounshell, From American system to mass production, 1800-1932 (Baltimore/Lon
don 1984) . Tenslotte heeft de selectie zich beperkt tot Engels-, Frans- Duits-, en 
Nederlandstalige boeken. 
6 Een vijfde dimensie zou kunnen zijn of overzichtswerken zich concentreren op speci
fieke landen of juist proberen ontwikkelingen in alle Westerse landen de beschrijven. De 
meeste internalistische boeken concentreren zich niet op een bepaald land omdat ze de 
technische ontwikkelingen los van de context beschrijven. Opvallend is dater eigenlijk 
geen enkel werk is dat nadrukkelijk werkt met een comparatieve aanpak (zie voor deze 
constatering ook C.A. Davids, 'Diffusie en creativiteit'. De technische ontwikkeling van 
Nederland in de negentiende eeuw in vergelijkend perspectief' NEHA-Jaarboek voor eco
nomische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis, 58 (1995) 72-88). De keuze voor een land is 
vaak ingeven door een grote aandacht voor koplopers, de herkomst van de auteurs en hun 
competenties. Oat is ook het geval bij TIN20. Daar speelt de omgekeerde gedachte dat de 
techniekgeschiedenis van Nederland in de internationale techniekgeschiedenis ten onrechte 
weinig aandacht krijgt en het dus de moeite loont om zich daar mee bezig houden. 
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De tweede dimensie is in hoeverre het overzichtswerk wordt gekenmerkt door 
een internalistische aanpak waarin veel aandacht is voor het beschrijven van inter
ne technische ontwikkeling of dater een meer contextualistische benadering is 

gevolgd waarin de samenhang tussen technische en maatschappelijke ontwikke

ling als uitgangspunt wordt genomen. Wanneer we deze twee dimensies kruisen 
ontstaan er vier typen overzichtswerken: 

I . Overzichtswerken geschreven door een collectief met een internalistische 
ins lag. 
Voorbeelden zijn: Williams ( 1978), Daumas (1979), Marcorini (l 988) . 

2. Overzichtswerken geschreven door een collectief met een contextualistische 

inslag. 
Voorbeelden zijn: Kranzberg en Pursell (1967), Pieterson (1981), K'nig (1992), 
Dettmering en Hermann (1993). 

3. Overzichtswerken geschreven door een auteur en met een internalistische 
in slag. 
Voorbeelden zijn: Forbes (1950), Rousseau (1956), Cardwell (1972), McNeill 

(1990), Buchanan (1992), Cardwell (1994), Bunch en Hellemans (1994) . 
4. Overzichtswerken geschreven door een auteur en met een contextualistische 

inslag. Voorbeelden zijn : Mumford (1934, herdruk 1946), Klemm (1954), Pacey 
(1992), Gille (1978) Marcus en Segal (1989) , Hughes (1989), Radkau (1989), 
Pursell , (1995). 

Een derde dimensie is of het overzichtswerk gecomponeerd is rond een centrale 
these of dat men een min of meer encyclopedisch overzicht geeft zonder zich te

veel te bekommeren om de samenhang. Karakteristiek voor de internalistische 

werken is vaak dat zo'n centrale these ontbreekt. Alie door een auteur geschreven 
contextualistische werken daarentegen proberen juist we! een these te ontwikke
len .7 Bij de collectieve contextualistische werken zijn alleen Pieterson duidelijk 

7 Uitzonderingen zijn wellicht Pursell en Gille. Pursell 's boek is bedoeld als textbook. 
Hij behandelt zonder verdere argumentatie thema's die in de mode zijn of waarover veel is 
gepubliceerd binnen de techniekgeschiedenis (bijvoorbeeld taylorisme, gender en techno
logie, etnische groepen en technologie) of thema's die in elk geschiedenis boek verplichte 
nummers zijn zoals oorlog en depressie. Gille probeert samenhang aan te brengen via de 
notie van afwisseling van technische systemen. Dit begrip wordt echter niet stelselmatig 
uitgewerkt en hij beschrijft hoofdzakelijke diverse technologiegebieden. Daarnaast ko
men onderwerpen als techniek en wetgeving, techniek en taal, maatschappelijke gevolgen 
van technische ontwikkeling en filieres in de chemie aan bod. Daarmee lijkt het werk van 
Gille erg op de collectieve werken van Kranzberg en Pursell , Konig en Dettering en Her
mann die veel thema's naast elkaar behandelen en duidelijk gericht zijn op het creeren van 
een overzicht. Het werk van Gille past overigens slecht moeizaam is de typologie omdat 
hij zowel typisch internalistische hoofdstukken heeft als aparte hoofdstukken met aan
dacht voor maatschappelijke thema's. Een dee! van die hoofdstukken is bovendien ge
schreven door andere auteurs . 
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erop uit een rode draad door hun werk te leggen. We lopen de diversen 'theses' 
Ian gs. 

Voor de genoemde Pieterson is de beschrijving van drie industriele revoluties 
een manier om het materiaal te ordenen. Die revoluties worden beschreven op drie 
niveaus: het procesniveau van de technische ontwikkeling, het niveau van de bele
ving en dat van de legitimering van technische ontwikkeling. Aan elk van de in
dustriele revoluties is een deel van het boek gewijd, waarbij bovendien gekozen is 
voor een exemplarische benadering: de verschillende delen concentreren zich op 
landen waar de ontwikkeling voor de betreffende periode het meest karakteristiek 
blijkt te zijn geweest: Engel and voor de eerste industriele revolutie ( 1770-1830), 
Duitsland en de Verenigde Staten voor de tweede (1875-1914) en de Verenigde 
Staten voor de derde (na 1940). 

Klemm beschrijft een reeks van technologische ontwikkelingen onder de noe
mer van 'technology becomes a world power'. De Verenigde Staten van Amerika 
worden gezien als de prime mover. De tekst is georganiseerd rond het beschrijven 
van een aantal technieken (verbrandingsmotoren, radio, chemie, kernenergie, com
puter) en de reacties daarop van tijdgenoten die via citaten in de tekst hun stem 
laten horen. 

Mumford deelt de techniekgeschiedenis in drie opeenvolgende elkaar overlap
pende periodes in: de eotechnische, de paleotechnische en de neotechnische. Ka
rakteristiek voor iedere periode is de dominantie van een bepaalde energiebron en 
een bepaald constructiemateriaal. Zo wordt de eotechnische fase door het wind
water-en-hout complex gekarakteriseerd, de paleotechnische fase door het stoom
steenkool-en-ijzer complex en de neotechnische fase door het elektriciteit-en-le
geringen complex . Deze materiele infrastructuur creNert een set van beperkingen 
en mogelijkheden die maatschappelijke ontwikkeling stuurt maar niet vastlegt. 
Integendeel, technische ontwikkelingen worden in Mumford's werk steeds bege
leid en voorafgegaan door culturele ontwikkelingen zoals bij voorbeeld de op
komst van het geloof in de machine en de vooruitgang waardoor de paleotechni
sche fase zijn intrede kon doen. Materiele infrastructuren leiden niet onontkombaar 
tot bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen, maar hun invloed hangt af van de 
betekenis die zo'n infrastructuur krijgt. Wei is duidelijk in het werk van Mumford 
dat de intrinsieke karakteristieken van de paleotechniek mede verantwoordelijk 
zijn voor de niets ontziende uitbuiting, en voor kinderarbeid, klassenstrijd en oor
logen: het is een 'age of barbarism' . Neotechniek was esthetischer en schoner en 
daarmee vol van beloften voor een humanisering van de techniek. 

Pacey heeft als centrale these de strijd tussen twee technische tradities: een 
waarin technische ontwikkeling is gericht op economische groei en een andere 
waarin meer ruimte is voor creativiteit en idealisme. 

Hughes en ook Radkau zien de opkomst van grote technische systemen als het 
centrale kenmerk van de twintigste eeuw. Zij organiseren hun werk rond een be
schrijving van de opkomst van die systemen en hun receptie. Radkau ontwikkelt 
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de hypothese dat de Duitse eenwording aan het eind van de negentiende eeuw aan 
de wieg stond van het ontstaan van de grote technische systemen. Duitsland sloeg 
toen in Radkau's visie de Amerikaanse weg van grootschaligheid in. Wanneer 
Duitsland in de negentiende eeuw een gedecentraliseerde staat was gebleven, zou
den dergelijke systemen minder kansen hebben gekregen . Bij Hughes loopt de 
kritiek op de grote technische systemen uit op cultuurkritiek. De twintigste eeuw is 
een eeuw van groot geloof in de meerwaarde van technische systemen. Dat geloof 
brokkelde af in de jaren zestig en zeventig onder meer door het zichtbaar worden 
van milieuproblemen. 

Ook Marcus en Segal hebben een soortgelijke opzet. Zij zien de periode tot aan 
de Tweede Wereldoorlog als een periode waarin technische ontwikkelingen steeds 
meer wordt gezien als een oplossing voor veel sociale problemen . In de periode 
daarna wordt steeds duidelijker dat technologie zelf een probleem was. 

Uit dit overzicht blijkt dat de these van opkomst en verval in de twintigste eeuw 
van systemen, tradities of complexen of het geloof in technische vooruitgang een 
centrale organizer is voor veel auteurs. Een andere manier om het materiaal te 
ordenen is het afzetten van de twintigste eeuw tegen andere eeuwen, waarbij de 
meeste overzichtswerken starten in de zeventiende of achttiende eeuw of beginnen 
bij de oude beschavingen of de jagers en verzamelaars. 

Hiermee zijn we bij de vierde dimensie van ons overzicht beland, die van het 
karakter van de twintigste eeuw. Opvallend is dat bijna alle auteurs de twintigste 
eeuw zien als een aparte periode met eigen kenmerken. 8 Alleen Marcorini en For
bes zien in de twintigste eeuw een 'accumulation of past heritage'. Zoals blijkt uit 
de voorgaande uiteenzetting, zien auteurs die een contextualistische geschiedenis 
schrijven de opkomst en verval van grote technische systemen (complexen, tradi
ties, geloof in de techniek) als karakteristiek voor de twintigste eeuw. Pieterson 
(en Klemm meer impliciet) werkt daarentegen met de noties van 'tweede en derde 
industriele revolutie ' . Dit zijn ook dominante noties in de internalistische tech
niekgeschiedenis. De tweede industriele revolutie wordt gedateerd aan het einde 
van de negentiende eeuw. Een dergelijk begin van de twintigste eeuwse techniek
geschiedenis is te vinden in onder andere het werk van Rousseau uit 1956 en blijkt 
vele decennia later nog weinig van zijn aantrekkingskracht te hebben verloren. Zo 
neemt Buchanan in 1992 de laatste decennia van de negentiende eeuw eveneens 
als breekpunt waarbij twee uitvindingen centraal staan: de verbrandingsmotor en 
de electriciteit. In het zeer technisch gerichte overzichtswerk van Bunch en Helle
mans is deze ontwikkeling van de electriciteit zelfs geheel centraal komen te staan . 
De eerste helft van de twintigste eeuw is in hun visie de 'electric age' (1879-
1946). Er zijn nogal wat schrijvers die na de tweede industriele revolutie nog een 
derde fase onderscheiden. Het begrip derde industriele revolutie wordt, aldus Dau-

8 Waarbij overigens met name Amerikaanse werken de twintigste eeuw veelal laten be
ginnen in 1870. 
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mas, gebruikt in de Sovjet historiografie. 9 De Tweede Wereldoorlog is in de Sov
jet visie een breekpunt in de geschiedenis, met name door de eerste toepassing van 
kernenergie. Daumas zelf is (en dat voor een Fransman in 1978!) van mening dat 
kernenergie meer iets is voor de volgende eeuw en ziet de periode na de oorlog als 
een vervolg of een uitbouw van de tweede industriele revolutie. Daarbij tekent hij 
we! aan dat de na-oorlogse periode wordt gekenmerkt door het 'vloeibaar' worden 
van de techniek, waarmee hij bedoelt dat in vroeger tijd technieken hun invloed 
uitoefenden binnen de grenzen van bedrijven of bedrijfstakken, maar dat in de 
twintigste eeuw technieken dwars door allerlei oude verbanden heen hun invloed 
doen voelen . Voorbeelden zijn de telefoon, de computer, nieuwe materialen. Het 
meest expliciet wordt het begrip 'derde' industriele revolutie gebruikt door Pieter
son. Met de Tweede Wereldoorlog begint ook de derde industriele revolutie . Mili
tarisme en planning zijn de leidende begrippen in deze revolutie. Controle over de 
mens wordt dan het 'doel' van de technische ontwikkeling en het boek eindigt met 
een tekst uit 2001 A space odessey waarbij een astronaut de almachtige computer 
eigenhandig uitschakelt en zo de controle over zijn lot in eigen hand herneemt. 

Karakterisering van Tin20 

Deze bespreking van de overzichtswerken op vier dimensies maakt het mogelijk 
het op stapel staande werk Tin20 te karakteriseren. Het project is een collectief 
werk dat wordt gedragen door een breed samengestelde redactie. Dat stelt grenzen 
aan de mogelijkheden om coherentie te bereiken, maar biedt wel de mogelijkheid 
om een groot aantal thema's in de diepte uit te werken. Toch is de Tin20 opzet niet 
primair gericht op het creeren van een encyclopedisch overzicht. Tin20 heeft de 
am bi tie een nieuwe vorm van contextualistische geschiedenis te schrijven en een 
aantal centrale theses te ontwikkelen over de twintigste eeuwse techniekgeschie
denis. Deze combinatie is bijzonder zoals uit voorgaand overzicht blijkt. Het lijkt 
erop dat Nederland op dit terrein een traditie heeft hoog te houden , want alleen 
Pieterson en het hier niet behandelde overzichtswerk van Lintsen e.a. over de ne
gentiende eeuw hebben dezelfde ambitie gehad. 10 Voor Tin20 moet wel aangete
kend worden dater op dit moment nog geen resultaten zijn. De hier gegeven posi
tionering vindt plaats op het niveau van ambities en de toekomst moet nog uitwijzen 
wat de resultaten zullen zijn . Het kan zijn dat bijvoorbeeld Kranzberg en Pursell 
en hun auteurs dezelfde ambitie hebben gehad, maar de uitkomst anders was, na-

9 Zie echter E. Homburg, 'De ATweede Industriele Revolutie@. Een problematisch con
cept', Theoretische geschiedenis 13 (1986) , 367-385, m.n. 374-377. 
10 Voor een evaluatie, zie E. Homburg, B. Gales en G. Vanpaemel (red.) , Techniek in 
Nederland in de negentiende eeuw (Rotterdam: Erasmus 1995), ook gepubliceerd als NEHA 
Jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis, 58 (1995), 7-113 . 
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melijk een verzameling van hoofdstukken over een groot aantal onderwerpen waar
bij sommige hoofdstukken er beter in zijn geslaagd de contextualistische geschied
schrijving vorm te geven dan anderen. 

Hoe kunnen we deze bijzondere positie van Tin20 verklaren? Wij menen dat 
hiervoor naar twee factoren kan worden gewezen. De eerste factor is de inzet van 
de onderneming. Auteurs van overzichtswerken voelen zich vaak verplicht aan te 
geven van hen tot demoed heeft gebracht om zo'n werk te gaan produceren. Op
vallend is dat die verantwoording veelal gegoten wordt in termen van een publiek 
doe!, zoals in de inleiding van dit artikel wordt aangestipt. Twee doelen worden 
vaak genoemd: het humaniseren van de technische ontwikkeling en het bevorde
ren van publieke acceptatie. Opvallend is dat in geen van de overzichtswerken de 
rechtvaardiging wordt gezocht in het opmaken van de balans van het vakgebied 
om zo nieuwe richtingen voor onderzoek te genereren. Ook zijn er nauwelijks 
methodische verantwoordingen van de gevolgde aanpak. Voor Tin20 is dit anders. 
Inzet is de ontwikkeling van het vakgebied. Dit verklaart de grote invloed van 
nieuwe disciplines als technieksociologie en techniekeconomie op de opzet van 
Tin20. 11 Er wordt geprobeerd een maatschappijgeschiedenis van de techniek te 
schrijven.12 Een tweede opvallend gegeven is dat binnen Tin20 veel nieuw onder
zoek wordt gegenereerd. Dit maakt het natuurlijk mogelijk om nieuwe aanpakken 
te ontwikkelen en uit te proberen. De wens om het vakgebied te ontwikkelen waar
bij technieksociologie en -economie als hulpwetenschappen worden ingezet en de 

11 Voor een overzicht van technieksociologie verwijzen we naar Wiebe E. Bijker, Tho
mas P. Hughes and Trevor J. Pinch, The social construction of technological systems (Cam
bridge, Mass. 1987), Wiebe E. Bijker and John Law, Shaping technology/building society 
(Cambridge, Mass. 1992) en Werner Rammert, Technik aus sociologischer perspective 
(Opladen 1993). Het mooiste maar eigenzinnige handboek is Bruno Latour, Aramis or the 
love of technology (Cambridge Mass. 1996). Yoor een overzicht van techniekeconomie 
verwijzen we naar G. Dosi, 'Sources, procedures and microeconomic effects of innova
tion', Journal of Economic Literature 26 (1988) 1120-1171 en G. Dosi, C. Freeman, R. 
Nelson, G. Silverberg and L. Soete, Technical change and economic theory (London 1988). 
Door deze auteurs worden een alternatieve economische beandering ontwikkeld die in 
veel gevallen haaks staat op de gangbare neo-klassieke benadering van technische ontwik
keling. Voor een overzicht van sociologische en economische theorie vanuit de optiek van 
techniekgeschiedenis zie Robert Fox (ed.), Technological change. Methods and themes in 
the history of technology (Amsterdam 1996). 
12 Deze ambitie blijkt ook uit de dubbele doelstelling van het project: (I) het schrijven 
van een contextuele techniekgeschiedenis waarin aandacht wordt geschonken aan het mi
cro, meso en macro niveau, en (2) het leveren van een bijdrage aan de maatschappijge
schiedenis van Nederland in de twintigste eeuw waarin de rol en betekenis van de techniek 
tot zijn recht komen. Deze dubbele doelstelling laat zien dat Tin20 zich niet wil beperken 
tot het beschrijven van individuele technische ontwikkelingen (maar dat ook niet wil uit
sluiten), maar structurele techniekgeschiedenis wil combineren met aandacht voor indivi-
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aanwezigheid van een groot onderzoeksprogramma zijn dus verantwoordelijk voor 
het anderszijn van Tin20. De volgende paragrafen zijn georganiseerd rond een 
bespreking van Tin20 aan de hand van drie van de vier genoemde dimensies die 
zijn gebruikt om de overzichtswerken te positioneren: contextualistisch versus in
ternalistisch, de aanwezigheid of afwezigheid van centrale thesen en tenslotte de 
karakterisering van de twintigste eeuw. 

3. De contextualistische aanpak van Tin20 

Hoofdkenmerk van een contextualistische techniekgeschiedenis is dat de beschrij
ving en analyse van de techniek wordt gelntegreerd in een bredere maatschappij
geschiedenis. De aandacht voor integratie behoeft niet te betekenen dat de interne 
werking van apparaten en systemen geen aandacht krijgt. Integendeel , het is juist 
een van de centrale claims van een contextualistische techniekgeschiedenis dat die 
werking alleen begrijpelijk kan worden gemaakt door op de relatie tussen techniek 
en context te letten. 13 Hoe moet zo' n contextualistische geschiedenis worden ge
schreven? Daarvoor bestaat geen algemeen makkelijk te implementeren recept, 
maar er is wel een karakteristieke aanpak. In die aanpak wordt de ontwikkeling 
van een specifiek artefact (innovatie) centraal gesteld en wordt vervolgens gepro
beerd te achterhalen welke contextuele factoren invloed hebben uitgeoefend op 
ontwerpbeslissingen. Die ontwerpbeslissingen vinden niet alleen plaats tijdens de 
eerste fasen van technische ontwikkeling, maar ook tijdens de diffusiefase. Dan 
blijkt er nog veel ruimte te zijn voor aanpassingen (herontwerp) aan de locale 
omstandigheden. Diffusie van een innovatie vereist technische arbeid en creativi
teit.14 De analyse kan zich richten op factoren, maar in veel gevallen worden de 
actoren centraal gesteld. Oat betekent dat wordt geprobeerd te achterhalen hoe 
verschillende groepen hebben geprobeerd het innovatie en het diffusieproces te 
beVnvloeden. Om actorgedrag begrijpelijk te maken is het vervolgens vaak nodig 

duele innovaties. Voor een uitleg van het begrip maatschappijgeschiedenis verwijzen we 
naar A.A. van den Braembussche, Theorie van de Maatschappijgeschiedenis (Baarn 1985). 
13 Of zoals John Staudemaier in een overzicht van de Amerikaanse techniekgeschiedenis 
het uitdrukt, kenmerk van een contextualistische techniekgeschiedenis is ' to integrate a 
technology's design characteristics with the complexities of its historical ambience', John 
M. Staudenmaier, Technology's storytellers. Reweaving the human fabric (Cambridge, 
Mass. , 1985), zie verder Davids, 'Diffusie en creativiteit'. 
14 Dit was ook een van de belangrijkste uitgangspunten voor het project geschiedenis 
van de techniek in de negentiende eeuw, zie D. van Lente e.a. 'Techniek en modernise
ring', in: Lintsen e.a. , Geschiedenis van de Techniek, dee! I, 19-38. 
15 Deze aanpak is gevolgd in het project Geschiedenis van de Techniek in de negentiende 
eeuw. Zie Van Lente e.a, Ibidem. Ygl. ook Davids, 'Diffusie en creaviteit' 73. 
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om dat gedrag te koppelen aan bredere transformatieprocessen in de samenleving 
(staatsvormingsprocessen, opkomst nieuw type ondernemingen etc.). 15 

Ook in Tin20 zal veel aandacht worden geschonken aan actoren, hun belangen, 
posities, identiteiten en strategieen en de invloed daarvan op het ontwerpproces. 
Maar we willen daarmee niet volstaan. Zo'n aanpak heeft namelijk twee nadelen. 
In de eerste plaats wordt zo niet de invloed van nieuwe technologie op de samen
leving inzichtelijk gemaakt. Het accent ligt op de constructie van technologie en 
niet op haar (vaak onbedoelde) effecten. Het pleidooi is hier niet om die effecten 
apart te gaan bestuderen, maar wel om dit kenmerk van technische ontwikkeling, 
namelijk dat introductieprocessen van nieuwe technieken van grote (onbedoelde) 
invloed kunnen zijn op (nieuwe) sociale en technische processen, mee te nemen. 16 

In de tweede plaats verdwijnt de technische en maatschappelijke gesitueerdheid 
van actoren en technieken uit het zicht. Zo worden technische processen en het 
gedrag van actoren medebepaald door de aanwezigheid van bijvoorbeeld specifie
ke gendemoties, door de aanwezigheid van een bestaand set aan apparaten of in
frastructuren, of door een ideologie die sterke nadruk legt op productiviteitsgroei. 
Rip schrijft over het belang van het onderzoeken van de context van technische 
ontwikkeling: 

'( . . . ) the success of new artefacts cannot be understood and analysed if one 
neglects their linkages with other artefacts, i.e. their being situated (here, in a tech
nical sense). In the 1920s or 1930s, a new electrical domestic appliance had other 
criteria for success, and was constructed differently, than the appliances that are 
now developed for the contemporary "all-electric-house". Table lamps and floor 
lamps, for example, cannot be used in large numbers in houses with few electric 
power points .' 17 

Techniek ontwikkeling in de context van technologisch regimes 
In het Tin20 onderzoek zullen niet alleen actoren worden gevolgd, maar zullen 
ook de structurerende contexten en gevolgen aandacht krijgen. Er zal onderzoek 
worden gedaan op drie niveaus . Het eerste niveau is het locale (micro-) niveau van 
het dagelijkse !even, van het uitvinden en het introduceren van nieuwe technieken. 
Dit is het niveau dat in soc iologische en techniekhistorische studies veel aandacht 

16 Zie Tom Misa voor een soortgelijk pleidooi: 'I will conclude by proposing a methodo
logical advance towards synthesizing the social-shaping-of-technology thesis with the tech
nological-shaping-of-society antithesis', T. Misa, 'Retrieving sociotechnical change from 
technological determinism' , in: Merritt Roe Smith and Leo Marx (eds.), Does Technology 
Drive Histo ry, (Cambridge, Mass., 1994), 115-142, aldaar 117. 
17 Arie Rip, 'Introduction of new technology: making use of recent insights from socio
logy and economics of technology' Technology Analysis & Strategic Management, 7 ( 1995), 
417-431. 
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krijgt. Het tweede niveau is dat van het technologische regime. Dit is het (meso-) 
niveau van gestabiliseerde relaties, dominante praktijken en spelregels waardoor 
gedrag van actoren diepgaand wordt be"lnvloed . Deze elementen (relaties, praktij
ken, spelregels) zijn neergeslagen in een complex van op elkaar afgestemde ken
nis , praktijkervaring met specifieke technieken, vaardigheden, product en proces 
karakteristieken, instituties en markteisen. De afstemming kan sterker of zwakker 
zijn hetgeen de ruimte voor verandering binnen het regime bepaalt. Wanneer alle 
elementen goed op elkaar zijn afgestemd, zullen er grote barriPres zijn voor radi
cale wijzigingen en ontwikkelt de techniek zich in een richting die past binnen het 
regime. In de evolutionaire economie wordt in zo' n geval gesproken over techno
logische trajecten en van padafuankelijkheden. 18 Regimes worden hier gedefini
eerd op het niveau van een functie: bijvoorbeeld die van verlichting. In sommige 
gevallen kan het nuttig zijn dit verder te specificeren tot verlichting in bijvoor
beeld fabrieken. 19 Wanneer regimes tot ontplooiing zijn gekomen, zullen ze zich 
vaak internationaal manifesteren, maar wel met locale/nationale varianten. Het 
technologische regime in de transportsector metals kernen de auto met verbran
dingsmotor, een wegeninfrastructuur waarbij auto's niet of weinig worden gestuurd, 
het belang van hoge snelheid en flexibiliteit en het prive bezit van de auto (met 
daaraan gekoppelde status functie), is nu dominant in de hele Westerse wereld. 
Maar toch zijn er ook verschillen tussen de Verenigde Staten en Nederland in de 
uitwerking. 

Het sociotechnische landschap en de verhouding tussen de niveaus 
Het derde (macro-) niveau van het sociotechnische landschap is het niveau van de 
aanwezige kennisvoorraad, apparaten en infrastructuren en daarmee verbonden 
culturele patronen, algemene verhoudingen tussen groepen in de samenleving en 
economische en demografische gegevenheden. Het sociotechnische landschap zal 
voor verschillende technologische regimes hetzelfde zijn en vormt dus een over
koepelende context (structuur) die op het macro-niveau kan worden geplaatst. Ook 
voor het landschap geldt dat het zich op internationaal niveau kan manifesteren, 
met nationale verschillen. 

18 Dosi , 'Sources , procedures'. 
19 Yoor een discussie over het begrip technologisch regime zie R. Kemp en A. Rip, 'To
wards a theory of sociotechnical change', in: S. Rayner and E.L. Maj one (eds.), Human 
Choice and Climate Change (Batelle Press, in druk) . Zie verder R. Kemp, J. Schot and R. 
Hoogma, 'Regime Shifts through processes of niche formation' Technology Analysis and 
Strategic Management (in druk) . Grote technische systemen zoals onder meer door Tho
mas Hughes beschreven (Th. P. Hughes, Networks of Power: Electrification in Western 
Society 1880-1930 (Baltimore 1983)) kunnen worden gezien als een specifiek soort regi
me waarin infrastructuurontwikkeling en 'schaalkwesties' een grote rol spelen in de ont
wikkeling. 
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De relatie tussen de drie niveaus kan als volgt worden beschreven. Het niveau 
van het regime en het Iandschap vormen twee anderssoortige omgevingen voor het 
locale niveau van technische ontwikkeling. Het zijn omgevingen waarop beroep 
kan worden gedaan, maar niet op dezelfde manier. Spelregels die volgen uit een 
regime kunnen niet zomaar worden genegeerd . Ze zijn ge·lnternaliseerd in het ge
drag van actoren en daarom moeilijk te veranderen. Verandering kan uitsluiting tot 
gevolg hebben. Voorraden op het Iandschapsniveau zijn daarentegen 'feiten', ge

gevenheden die kunnen worden gemobiliseerd om de eigen daden meer kracht bij 
te zetten. Actoren kunnen zich beroepen op bredere maatschappelijke en techni
sche ontwikkelingen om hun project belangrijk te maken . Tegelijkertijd zijn die 
gegevenheden van belang voor de verdere ontwikkelingen van die projecten; suc
ces kan afhangen van een goede aansluiting bij het Iandschapsniveau. Een voor
beeld ter verduidelijking. 

Zoals Schot heeft laten zien, zich baserend op het werk van Homburg, Di! en 
Berkers, moet de ontwikkeling van gaslicht in de negentiende eeuw worden gezien 
als een gevolg een reeks van gekoppelde ontwikkelingen.20 Een belangrijke factor 
was de opkomst van de textielindustrie die belang had bij de ontwikkeling van een 
goedkoop en brandveilig alternatief voor kaarsen en olielampen. Textielfabrieken 
dienden als experimenteerruimte voor eerste toepassingen van gaslicht. Textielfa
brikanten namen de nadelen van gaslicht (stank en hitte) voor lief. Een andere 
belangrijke factor was de concurrentie met alternatieven, zoals lampolie en kaar
sen , waarvan de prijzen in Engeland door de oorlog met Frankrijk sterk gestegen 
waren, terwijl de prijs van steenkool waar gas uit werd gewonnen Iaag bleef. In 
Londen werd het gaslicht vervolgens opgepakt, maar nu voor een geheel andere 
toepassing, namelijk die van straatverlichting. Door de sterke groei van Londen en 
de daarmee gepaard gaande problemen rond publieke veiligheid, had gaslicht spe
cifieke voordelen gekregen. Gaslicht werd verder toegepast in de niche-markten 
van schouwburgen en koffiehuizen. In dit proces ontstond een nieuw netwerk van 
actoren die gaslicht gingen promoten, niet in het minst de Imperial Continental 
Gas Association die werd opgericht om het gaslicht naar het Continent te brengen . 
Ook ontstond nieuwe kennis en werden nieuwe verwachtingen geschapen over de 
rol van gaslicht in de toekomstige samenleving (gaslicht maakt het mogelijk 24 
uur te werken in een fabriek en dus verder te industrialiseren ; gaslicht maakt het 
mogelijk Londen veiliger te maken en criminaliteit te bestrijden). Niet alleen gas-

20 J.W. Schot, ' Innoveren in Nederland', in: Lintsen e.a., Geschiedenis van de techniek 
in Nederland.De wording van een moderne samenleving (Zutphen 1995), dee! VI , 217-
240. Zie verder J. W. Schot, 'The usefulness of evolutionary models for explaining inno
vation. The case of The Netherlands in the nineteenth century ', History and Technology 
(in druk). Schot beschrijft deze ontwikkeling in termen van processen van nichevorming. 
Die processen zijn onderdeel van een brede evolutionaire theorie over technische ontwik
keling waarin zichten uit technieksociologie en techniekeconomie worden gel"ntegreerd. 
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licht ontwikkelde zich snel, maar ook oliegas en kaarsen deden het goed. We zul
len hier nu niet deze geschiedenis van het gaslicht vervolgen; waar het om gaat is 
dat de uitkomst van het proces alleen begrijpelijk kan worden gemaakt door te 
onderzoeken hoe de komst van gaslicht moest concurreren met andere verlich
tingsbronnen (ingebed in het bestaande verlichtingsregime) en mede werd bepaald 
door gegevenheden op landschapniveau (afwezigheid van infrastructuur met gas
leidingen, prijsontwikkeling, stadsontwikkeling en industriele ontwikkeling). In 
het introductie proces van gaslicht veranderde niet alleen de techniek, maar ook de 
preferenties van actoren die nieuwe eisen gingen stellen aan verlichting als resul
taat van de aanwezigheid van gaslicht. Nieuwe actoren ontstonden en bestaande 
actoren kregen een nieuwe identiteit. Zo voelde de overheid zich geroepen onder
nemer te worden, ze ging zelf de gasdistributie en -productie exploiteren. Er ont
stond wat we een nieuw technologisch regime willen noemen. Ook het sociotech
nisch landschap transformeerde uiteindelijk: er ontstond nieuwe kennis en nieuwe 
infrastructuur (van leidingen) en industrialisatie en urbanisatie werden gestimu
leerd. 

Voor een goed begrip van de verhoudingen tussen de drie lagen zijn twee op
merkingen van belang. Alhoewel veranderingen op micro-niveau kunnen leiden 
tot veranderingen op de andere twee niveaus, vinden er ook autonome veranderin
gen plaats op het niveau van het regime en het landschap. Actoren kunnen dan ook 
proberen invloed uit te oefenen op alle drie de niveau's . Op het regime niveau 
kunnen actoren bijvoorbeeld standaards onwikkelen waardoor afstemming binnen 
het regime beter wordt geregeld en op het Iandschapsniveau kan de ontwikkeling 
van nieuwe kennis de inzet zijn. In de tweede plaats is het belangrijk te beseffen 
dat technische ontwikkeling niet alleen op het micro-niveau kan worden geplaatst, 
terwijl de maatschappelijke context dan wordt opgedeeld in twee lagen. Techniek 
en maatschappij zijn op alle drie de niveaus aanwezig. 

Een onderzaeksaanpak 
Samenvattend kan nu gesteld worden dat de nieuwe contextuele geschiedenis die 
het Tin20-project beoogt zal gericht zijn op het bestuderen van specifieke techni
sche ontwikkelingen in de context van veranderende technologische regimes (op 
meso-niveau) en het sociotechnisch landschap (op macro-niveau) . Deze aanpak 
van techniekgeschiedenis leidt tot de volgende aanpak: 21 

1. Exploreer ontwikkelingen op het macro-niveau (het sociotechnische land
schap ). Welke kennis, apparaten infrastructuren zijn aanwezig en welke demogra
fische, economische, politieke, culturele trends zijn relevant voor het begrijpen 
van specifieke technische ontwikkelingen? 

21 Dit is een toespitsing en comprimering van [Kernredactie TIN20], 'Geschiedenis van 
de techniek in Nederland, 1890-1970. Aanpak en checklist', September 1995. 
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2. Breng aanwezige technologische regimes op meso-niveau in kaart. Identi
ficeer spelregels waardoor actoren hun gedrag laten bepalen. Die spelregels kun
nen bijvoorbeeld afgelezen worden uit bestaande gebruikerspreferenties, visies 
van technici over wat kansrijke ontwikkelings-richtingen (paradigma's) zijn, uit 
de relaties tussen actoren zoals die bijvoorbeeld blijken uit industriele sectorstruc
turen en uit toekomstbeelden waarin nieuwe ontwikkelingen vaak worden geplaatst 
tegen de achtergrond van bestaande regimes. 

3. Zoom in op specifieke technische ontwikkelingen op lokaal niveau . Daar
bij is het van groot belang dat de ontwikkelingen van artefacten (producten, pro
cessen) worden gevolgd gedurende hun hele levensloop. De technische ontwikke
ling kan in kaart worden gebracht door actoren te volgen waarbij ook gebruikers 
en derde partijen (overheden, vakbonden, verzekeringsmaatschappijen etc.) moe
ten worden meegenomen. In het onderzoek moeten de netwerken en de verande
ringen daarin tussen actoren en technieken in kaart worden gebracht. 

Een andere complementaire aanpak is om 'betwiste ruimtes' te onderzoeken. 
Dat zijn arena's (bijvoorbeeld het huishouden, het ziekenhuis, de winkel) waar 
diverse actoren hun stem verheffen over alternatieven technische opties en/of over 
de maatschappelijke gevolgen van een technische ontwikkeling. We willen niet 
alleen een contextuele techniekgeschiedenis schrijven van winnaars (waarin ook 
vaak aspecten van zogenaamde verliezers zijn opgenomen), maar ook die van al
ternatieve opties die geen geschiedenis hebben gemaakt. 

4. Ga na hoe en of de ontwikkeling van nieuwe technieken heeft geleid tot 
regime verandering en tot veranderingen in het sociotechnische landschap. 

4. De centrale thesen van TIN20 

Voor het schrijven van het negentiende eeuwse overzichtswerk kon gemakkelijk 
worden aangesloten bij het debat over de late industrialisatie van Nederland. Daar
over bestond een duidelijke discussie waarin technische ontwikkeling een grote 
rol speelde. Voor de twintigste eeuw ontbreekt zo'n referentiepunt. 22 Het histori
sche debat over deze periode moet nog van de grond komen. Er zijn discussies 
over specifieke perioden zoals de beide wereldoorlogen en de jaren dertig. 23 Ook 
is er recent een debat ontstaan over de interpretatie van de jaren vijftig en zestig. 24 

Deze debatten vormen echter geen geschikt overkoepeld aangrijpingspunt voor 

22 Voor een karakterisering van resultaten zie Davids, 'Diffusie en creativiteit' 
23 Zie ondermeer P. Luykx en N. Bootsma (red.), De laatste tijd. Geschiedschrijving 
over Nederland in de twintigste eeuw (Utrecht 1987) en J.L. van Zanden en R.T. Griffiths, 
Economische geschiedenis van Nederland in de twintigste eeuw (Utrecht 1989). 
24 P. Luykx en P. Slot (red.), Een stille revolutie. Cultuur en mentaliteit in de Lange jaren 
vijftig (Hilversum 1997). 
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het geplande overzichtswerk. Daarom is bij de aanvang van het project voor een 
andere benadering gekozen. Er zijn concrete maatschappelijke deelterreinen ge
kozen ('clusters' geheten binnen het TIN-project; voor een overzicht zie figuur I) 
en meer theoretische onderzoeksthema's die in alle clusters in meerdere of minde
re mate dienen terug te komen. Clusters zijn opgehangen aan sectoren waarbij 
bewust een zeer ruim sectorbegrip is gehanteerd, zodat ook de sfeer van het ge
bruik en de invloed van gebruikers en derde partijen als bijvoorbeeld overheden 
en vakbonden op nieuwe technieken in voldoende mate meegenomen kan wor
den. 25 Vandaar dater clusters zijn als huishouden, stad, transport (met deelander
zoeken naar de Ratterdamse haven en Schiphol) en medische techniek (met een 
deelonderzoek naar het ziekenhuis). Elk cluster kent zijn eigen onderzaekspro
gramma. 

De onderzoeks them a' s zij n: ( 1) toenemende (socio )technische verv Jech ting, (2) 
maatschappelijke inbedding; (3) grote technische systemen; (4) kennisintensiteit 
en professionalisering; (5) technische en organisatorische beheersing; en (6) tech
nische ontwikkeling, productiviteit en cancurrentiekracht. Deze thema's zijn gese
lecteerd vanwege hun relevantie voor de beoogde cantextuele techniekgeschiede
nis en vanwege het feit dat ze kenmerkende aspecten zijn van de technische 
antwikkeling in Nederland in de twintigste eeuw.26 Deze thema's kunnen als theses 
warden geformuleerd. Aan het eind van de bespreking van elk thema zal steeds de 
daarbij behorende these worden gegeven. Bij de bespreking van de thema's zal 
gebruik warden gemaakt van vaorbeelden uit de diverse clusters. 

25 Een ander maar minder belangrijk criterium dat een rol heeft gespeeld is dat voor 
Nederland belangrijke ontwikkeling worden meegenomen. Een Nederlandse techniekge
schiedenis zonder aandacht voor bijvoorbeeld Philips of de rol van de chemische industrie 
is niet goed voorstelbaar. 
26 De selectie van thema's is verricht door de redactie in samenspraak met groot aantal 
andere personen in diversen workshops maar ook in individuele gesprekken. Zie Schot 
(red.) , Geschiedenis van de Techniek voor een lijst. De zes thema's moeten niet gezien 
worden als elkaar uitsluitende thema's. Het zijn verschillende theoretische ingangen om 
materiaal over technische ontwikkeling te ordenen. Soms zijn de thema's ook verbonden 
met duidelijke discussies in de literatuur. Zo is bijvoorbeeld over de opkomst van grote 
technische systemen veel gepubliceerd en daardoor een duidelijke onderzoekstraditie ont
staan. Op zowel theoretisch als empirisch vlak zijn er raakvlakken tussen de thema's. Zo 
wordt in de thema's toenemende vervlechting (I), patronen van maatschappelijk inbed
ding (2) en het ontstaan van grote technische systemen (3) deels hetzelfde proces beschre
ven , maar vanuit een ander perspectief. 
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Toenemende (socio )technische vervlechting 
Voor Nederland geldt dat de chemische industrie zich in de twintigste eeuw ont
wikkelde van een betrekkelijk marginale bedrijfstak tot een dragende pijler van de 
nationale economie.27 Voor de zeer heterogene, over vele kleine bedrijfjes ver
deelde nationaal georienteerde chemische bedrijfstak van omstreeks 1900 kwam 
een internationaal georienteerde bedrijfstak in de plaats, met een hoge exportquo
te, een kern van grootschalige productie van bulk chemicalien en een sterke pene
tratie in andere bedrijfstakken. Anders dan aan het begin van de eeuw kent de 
chemische industrie na de Tweede Wereldoorlog een grote mate van onderlinge 
vervlechting van productieprocessen, niet alleen binnen de fabriek en tussen fa
brieken binnen een concern, maar ook tussen fabrieken van verschillende con
cerns, zowel nationaal als Europees. Door die vervlechting is zowel achterwaartse 
integratie opgetreden (met name met delfstofwinning en raffinage), als zijwaarte 
integratie (met de energiesector) en voorwaartse integratie (naar tussenproducten 
in andere sectoren en naar eindproducten). Voor het grote publiek is deze toegeno
men vervlechting grotendeels onzichtbaar. Wei zijn zichtbaar de grote chemische 
i nstallaties en i ndustriecomplexen bij Rotterdam (Pernis/Botlek/Europoort-com
plex met uitlopers naar Zeeuws-Vlaanderen, Dordrecht, Moerdijk en het Sloege
bied), in Zuid-Limburg (Staatsmijnen/DSM complex), bij Hengelo (KZO/AKZO 
Zout Chemie-complex) en het Eemsmondcomplex. Deze industriecomplexen zul
len een van de ingangen vormen om binnen het chemiecluster het thema vervlech
ting te onderzoeken. De vervlechting is aanwezig op het niveau van processen. 
Grote delen van de chemische industrie raken onderling via synthetische proces
sen met elkaar vervlochten, waarbij zout en koolteer strategische grondstoffen waren 
die aan de basis stonden van onderlinge gekoppelde netwerken van producten en 
bedrijven. De industriecomplexen hadden eerst een lokaal en regionaal karakter, 
maar evolueerde later via pijpleidingennetten tot complexen op nationale en zelfs 
internationale schaal. Bij de analyse van de toenemende technische vervlechting 
in industriecomplexen zal niet alleen gekeken worden naar het samenspel van che
mische processen, maar juist ook naar de nieuwe infrastructurele, politieke, be
stuurlijke, geografische en ecologische verbanden die er ontstaan. Zo resulteren 
de industriecomplexen in nieuwe vormen van milieuvervuiling, bestuurlijke be
moeienis, protest van burgers, hetgeen weer invloed heeft op de keuze van proces
sen en bouw van installaties. 

27 Onderstaande is gebaseerd op onderzoeksplan cluster chemie: E. Homburg, Chemie in 
Nederland in de twintigste eeuw (Eindhoven 1996). 
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Figuur I Overzicht van TIN20 clusters(* cluster is nag in voorbereiding) 

1. Delfstoffen 
Deelonderweken 
(a) Exploratie 
(b) Mechanisering 
(c) Veredelen , raffineren en zieden 

2. Energie 
Deelonde rzoeken 
(a) Elektriciteitsvoorziening 

(b) Gasvoorziening 
(c) Kerntechnologie 
(d) Alternatieve energiebronnen 

3. Chemie 
Deelonderzoekell 
(a) lndustrie complexen 

(b) Procesverandering en arbeidskwalifi
catie 

(c) Synthetische materialen 
(d) Milieukwesties 

4. Kantoortechnieken 
Deelol!derzoeken 
(a) Het moderne kantoor 

(b) Automatisering 
(c) Aanbod van nieuwe technieken 

5. Medische Techniek 
Deelonderweken 
(a) Technieken voor hart, bloed 

en bloedvaten 
(b) Op zoek naar het transparante lichaam 
(c) Klinisch-diagnostisch laboratoria 
(d) Het ziekenhuis 

6. Waterbeheer 
Deelonderzoeken 
(a) Kustlijnverkorting: Zuiderzee

en Deltawerken 
(b) Stuwen, sluizen en keringen 
(c) Afwatering, uitwatering en peilbeheer 

7. Het Huishouden 
Deelonderzoeken 
(a) De zorg voor de kleding 

(b) Gezondheid en kinderverzorging 
(c) Het schoonmaken 
(d) Winkelen en boodschappen 
(e) Yoedselbereiding 

8. Transport 
Deelmzderzoeken 
(a) Rotterdamse haven 
(b) Schiphol 
(c) De opkomst van het auto-fiets systeem 

9. Landbouw 
Deelonderzoeken 
(a) Mechanisering 
(b) Cultuurtechniek 
(c) Biotechniek 

10. Bouw 
Deelonderzoekell 
(a) Nieuw bouwconcepten 
(b) Standaardisatie 

(c) Hout versus plastic 

11. Voedingsmiddelen 
Deelonderzoekell 
(a) Grondstoffen en ingredienten 
(b) Conservering 
(c) Supermarkt en logistiek 
(d) Snacks, fastfood en dieetvoeding 

12. De Stad (*) 
Deelol!derzoeken 
(a) Drinkwatervoorziening 
(b) Afvalbeheer 
(c) Lokaal transport 

13. Communicatie (*) 

Deelonderzoeken 
(a) Massacommunicatie; radio en televisie 
(b) Ge'illustreerde pers 
(c) Telefoon en telex 

14. lndustriele Productie (*) 

Deelonderzoeken 
(a) Zware metaal 
(b) Transportmiddelenindustrie 
(c) Electrotechnische industrie 
(d) Textiel 
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lndustriecomplexen vormen een voorbeeld van wat in het TIN20 project een inno
vatieknooppunt wordt genoemd. Dat begrip is ge'introduceerd naar analogie van 
het begrip consumption junction zoals dat door Ruth Schwarz Cowan wordt ge
bruikt in haar analyse van de introductie van diverse nieuwe huishoudelijke appa
raten. Zij laat zien dat dit introductieproces alleen begrepen kan worden wanneer 

de aandacht wordt gericht op het huishouden en de netwerken waarin het huishou
den is opgenomen. Dat zijn netwerken van energievoorziening, transport, bood
schappen doen, verzorging van de kinderen etc .28 Met andere woorden, de ontwik
keling van huishoudtechnologie wordt mede gestuurd door de gebruiker 
(huishoudens en hun vertegenwoordigende organisaties) en door de context van 
het huishouden waarin allerlei nieuwe technische systemen aan elkaar worden ge

koppeld (die koppeling kan meer of minder strak zijn). Dater over huishoudtech
nologie kan worden gesproken is niet zonder betekenis. Om dezelfde reden kan 
ook gesproken worden over haventechnologie, Iuchthaventechnologie, kantoor
technologie, stadstechnologie, ziekenhuis-technologie. In al die gevallen vormt de 
context (gekenmerkt door vervlochten technische systemen) een belangrijkfocus
sing device voor de technische ontwikkeling. 29 

Het bestaan van zulke complexe innovatieknooppunten is een relatief nieuw fe
nomeen. In de negentiende eeuw ontstonden nieuwe technieken vooral in de con
text van de werkplaats offabriek. In de twintigste eeuw is die fabriek in toenemen
de mate opgenomen in een groter complex. Verschillende van die complexen zullen 
in TIN20 worden onderzocht. Naast de reeds besproken industriecomplexen zal 
aandacht worden besteed aan het huishouden, de stad, het kantoor, de Rotterdam

se haven, Schiphol en het ziekenhuis. 

28 Het werk van Cowan wordt veelal gezien als onderzoek naar technologische activiteit 
op het niveau van huishouden waarmee ze een van de eerste was die duidelijk maakte dat 
ook vrouwen grote invloed hebben uitgeoefend op het ontwerp van nieuwe technologie en 
de keuze tussen diverse alternatieven. Wij belichten hier een ander teveel onderbelicht 
aspect van haar werk, namelijk de nadruk op netwerken waarin het huishouden is opgeno
men. Ruth Schwartz Cowan, 'The Consumption Junction: A proposal for research strate
gies in the sociology of technology', in W.E. Bijker et al., The Social Construction, 261-
280. 
29 Yoor deze term verwijzen we naar N. Rosenberg, Perspectives on Technology (Cam
bridge 1976), aldaar p. 110. Rosenberg zijn punt was dat de richting van technische ont
wikkeling niet alleen kan worden verklaard vanuit kostenoogpunt. Kosten zijn vaak een te 
diffuus gegeven om timing van precieze aard van bepaalde innovaties te verklaren . Daarin 
spelen volgens Rosenberg allerlei problemen in de techniek zelf (zoals beperkingen die 
worden opgelegd door bestaande technische configuratie en technical imbalances). Maar 
dit zijn vooral problemen in het productproces en bij de aanbieders van techniek. Onze 
stelling is dat in de twintigste eeuw juist ook de gebruikerscontext en dan met name daar 
waar verschillende technische systemen elkaar ontmoeten een belangrijke invloed gaat 
uitoefenen. 
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De bij dit thema horende these luidt nu als volgt: de aard en richting van techni
sche ontwikkeling wordt in de twintigste eeuw in toenemende mate gestuurd door 
de gebruikerscontext waarin diverse systemen op elkaar moeten worden afgestemd 
en daardoor onderling vervlochten raken . Hierdoor ontstaan nieuwe innovatie
knooppunten van technische ontwikkeling zoals het huishouden, de stad en het 
kantoor. 

Maatschappelijke inbedding van techniek 
Door de Minister van Binnenlandse Zaken werd in 1936 een commissie ingesteld 
die een onderzoek moest uitvoeren naar de ontwikkeling van televisie. 30 Daarbij 
moest aandacht worden geschonken aan technische en economische ontwikkelin
gen, en aan de vraag of televisie reeds in Nederland moest warden ingevoerd en zo 
ja hoe dan de organisatie daarvan zou dienen te zijn, met in acht neming van de op 
het gebied van (radio) omroep reeds bestaande verhoudingen. In 1937 verscheen 
het rapport van de commissie en daaruit bleek dat televisie uitzenden technisch 
geen probleem meer was, dat de kosten nog veel te hoog waren, dat niet duidelijk 
was hoe programma's gemaakt zouden moeten worden, maar dat andere landen 
waren begonnen aan het introductieproces en dat Nederland moest meedoen om 
de concurrentiepositie van Philips niet aan de tasten. Het voorstel waste starten 
met experimentele televisie-uitzendingen. Zover is het niet gekomen voor de oor
log. Pas in 1948 startte Philips met uitzendingen vanuit Eindhoven voor drie avon
den per week. In een straal van 4-50 kilometer werden ontvangsttoestellen ge
plaatst dieter beschikking werden gesteld aan werknemers en handelaren. Philips 
wilde op deze manier ervaring opdoen. Via bijeenkomsten en demonstraties werd 
bovendien de pers gevoed met informatie. De teneur in de berichtgeving van de 
pers was positief, al bestond er twijfel of de gemiddelde consument zich de aan
schaf van een televisietoestel zou kunnen permitteren (de kosten waren toen circa 
600 gulden). Ook in de Staten-Generaal begonnen de discussies los te komen. Dit 
leidde tot de instelling van een tweede Televisiecommissie in 1948. In haar eerste 
rapport (1949) bestede deze commissie ondermeer aandacht besteed aan het pro
bleem van standaardisering van het aantal beeldlijnen, en aan de diverse verschil
len tussen Europese landen en aan de noodzaak van het heffen van een 'schouw
geld' van 30 gulden om de aanloopkosten te kunnen dekken. De verwachting was 
dat binnen 6 jaar 225.000 toestellen verkocht zouden kunnen worden. De regering 
besloot in 1949 tot de instelling van een experimentele periode van 2 jaar waarin 
de technische verzorging van de uitzendingen zou worden gedaan door het Staats-

30 Yoor de vroege geschiedenis van de televisie zie W.J. de Gooijer, Beheersing van 
technologische vernieuwing, (Alphen aan den Rijn 1976), waarin een uitgebreide case
study over de televisie is opgenomen en Smulders, 'Het glazen huis der openbaarheid. 
Televisie in de jaren vijftig: de moeizame groei van een modern medium ', in; Luykx en 
Slot, Een stille revolutie, 249-280. 
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bedrijf en de PTT, de programmaverzorging zou door de omroepen worden ge
daan en de studiotechniek zou worden ontwikkeld door de omroepen en Philips. 
Na een periode van voorbereiding en veel overleg kon in 1951 het televisie-expe
riment eindelijk van start gaan. Tevens werd besloten tot de instelling van een 
Televisieraad die ondermeer onderzoek zou moeten in stellen naar vraagstukken 
van culturele, sociale en morele aard die waren verbonden met televisie. In 1953 
bracht deze raad een zeer positief rapport uit. Televisie werd gezien als instrument 
tot verbreiding van cultuur en ontspanning. Ze was wel voorzichtiger geworden in 
de raming van de toekomstige markt, die nu op maximaal 45.000 toestellen in een 
periode van 6 jaar werd geschat. Het experiment werd vervolgens omgezet in een 
beschikking landelijke uitzendingen te starten voor drie uur per week. De omroep
verenigingen die samenwerkten in het verband van de Nederlandse Televisie Stich
ting (NTS) die voor de verzorging van televisie-programma's was opgezet, brach
ten voornamelijk toneelstukken, kleinkunst, korte filmpjes en gezelschapsspelletjes. 
In feite werd sterk geleund op beproefde formules van de radio. In de jaren vijftig 
werd de verdere introductie van televisie omgeven door een hevige bezorgdheid 
over de mogelijke maatschappelijke gevolgen. Er werd aangehaakt bij de idee van 
crisis in de cultuur. Een belangrijke kwestie was bijvoorbeeld of de overheid pre
ventieve censuur moest opleggen zoals bij de film was gebeurd. De oplossing 
werd (deels) gevonden door de televisie net als de radio in beheer te Iaten van de 
traditionele omroepverenigingen . 

Deze episode uit de geschiedenis van de televisie maakt duidelijk waar het bij 
maatschappelijke inbedding om gaat. Elke nieuwe techniek moet zijn weg zien te 
vinden naar de gebruiker en dat is vaak een grillig moeilijk te voorspellen hetero
geen proces. Het uiteindelijke gebruik kan sterk verschillen van het beoogde ge
bruik. Opvallend in de twintigste eeuw is dat productie en gebruik steeds verder 
uit elkaar komen te liggen. Hierdoor wordt de eindgebruiker een witte vlek die 
moet worden ingevuld en ontdekt. Daartoe komt in de twintigste eeuw een om
vangrijk middenveld tot ontwikkeling. In dat midden veld wordt onderhandeld over 
de vragen als wie de gebruiker zou kunnen zijn en welke eisen die zou kunnen 
stellen en welke maatschappelijke randvoorwaarden nodig zijn om het betreffende 
product acceptabel te maken .31 In TIN20 willen we met name aandacht besteden 
aan drie aspecten van dat proces: integratie in de markt, institutionele integratie en 
culturele integratie. Centrale vraag is steeds hoe deze integratieprocessen de aard 
en richting van technische ontwikkeling hebben gestuurd en daarmee het (bestaan
de of nieuwe opkomende) technologisch regime hebben ingevuld. 32 

31 Gebruikers kunnen op vele manieren worden onderscheiden: naar sociale groep, naar 
sexe, afkomstig van stad of platteland. lnstitutionele gebruikers versus individuele gebrui
kers , vroege en late gebruikers en ook niet-gebruiker en anti-gebruiker. Al deze identitei
ten worden gevormd in het introductieproces. 
32 In de evolutionaire theorie zijn dit dimensies waarop binnen de technologische niches 



SCHOT E.A. NAAR EEN TECHNIEKHISTORISCH OVERZICHTSWERK 359 

Bij de introductie van innovaties is vaak nog niet goed duidelijk wie de gebrui
kers zullen worden, wat de omvang van de markt zal zijn en welke eisen gebrui
kers gaan stellen. Hieraan valt moeilijk marktonderzoek te doen, omdat gebrui
kers de innovatie nog niet kennen en daar dus moeilijk opinies over kunnen vormen. 
Ook zij moeten leren omgaan met de innovatie en zien uit te vinden wat hun eisen 
zijn. In het onderzoek willen we dit proces van het zoeken naar markten in kaart 
brengen. Maar ook hoe in de twintigste eeuw het opkomende middenveld van 
testlaboratoria, verkoop- en inkooporganisaties, tussenhandel (groothandel, wa
renhuis, winkel, supermarkt) en advies dat zoekproces ging begeleiden en vorm 
geven. Voor het onderzoek naar interactie tussen producenten, middenveld en ge
bruikers zal gewerkt worden met de begrippen 'verwachtingen' en 'script' .33 Bei
de begrippen veronderstellen dat groepen betrokken bij het innovatieproces be
wust of onbewust anticiperen op toekomstig gebruik. Het be grip 'verwachtingen' 
verwijst daarmee naar de toekomstbeelden over nieuwe technologie, terwijl 'script' 
de aanduiding is voor de de set veronstellingen die in het artefact zelf worden 
verankerd. Artefacten krijgen als het ware een set van aanwijzingen mee waarin 
wordt geregeld hoe de betreffende artefacten het best kunnen functioneren. 

Ondertussen zijn er een aantal historische studies gedaan naar de manier waar
op consumenten nieuwe betekenissen gaven aan artefacten, hetgeen grote effecten 
had op verdere technische ontwikkeling: ze weigerden zich aan te passen aan het 
script belichaamd in de techniek en ontwikkelden dus als het ware een nieuw script. 
Een voorbeeld is de telefoon die aanvankelijk was ontwikkeld en ontworpen met 
een script dat het vooral geschikt maakte voor de zakelijke markt. Gebruikers 
gaven de technische ontwikkeling echter een andere draai door de telefoon te ge
bruiken voor het bijpraten en kletsen. 34 Het algemene punt is dat de veronderstel
lingen van ontwerpers getoetst en nader ingevuld worden tijdens het introductie
proces . Dit toetsingproces is een leerproces waarin de deelnemers (producenten, 
consumenten en derde partijen) enerzijds leren over hun eigen wensen, doelen en 

zich leerprocessen afspelen. Zie Kemp et al. , ' regime shifts through processes of niche 
formation'. 
33 Voor een analyse van verwachtingen kan verwezen worden naar H. van Lente, Promi
sing Technology. The Dynamics of Expectations in Technological Developments (Proef
schrift Universiteit Twente 1993) en voor het begrip script naar M. Akrich, 'The De-scrip
tion of technical objects', in: Bijker and Law, Shaping technology, zie verder M. Akrich, 
'User representations: practices, methods and sociology', in: A. Rip, Th. J. Misa and J. 
Schol, Managing Technology in Society. The approach of constructive technology asses
sment (London 1995). 
34 Fischer, America calling. A social history of the telephone to 1940 (Berkeley 1992). 
Yoor Nederland kan verwezen worden naar 0. de Wit, De ontwikkeling van de telefonie in 
Nederland tot 1940 (Proefschrift Technische Universiteit Delft 1997). Over reacties van 
gebruikers is ondertussen een brede literatuur beschikbaar, waarbij veel is geschreven vanuit 
een gender perspectief. Voor een overzicht wordt verwezen naar N. Lerman, A.P. Mohun 
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toekomstideeen, terwijl ze anderzijds leren wat hun waarden en normen zijn ten 
aanzien van een nieuwe techniek. De veronderstelling daarbij is dat gebruikers op 
vele fronten nog in staat zijn om een eigen stempel te drukken op innovaties. Dit 
proces van het zoeken naar een markt is te zien in de geschiedenis van de televisie. 
Hoe de markt voor dit nieuwe medium eruit zou gaan zien, wist niemand. Men 
dacht aanvankelijk aan substitutie van de radio. Juist op dit punt is nog weinig 
onderzoek gedaan. In het bestaande onderzoek komen de consumenten zelf rela
tief weinig direct aan het woord. Uit bestaand onderzoek is bekend dat Philips 
consumentenonderzoek heeft gedaan, maar de resultaten daarvan zijn nooit beke
ken.35 Leerprocessen van consumenten zouden getraceerd kunnen worden via de 
pers en via de omroepverenigingen die als woordvoerders optraden, en via veran
deringen in hun aankoopgedrag. 

Behalve een markt, moest er een goede institutionele in bedding worden gevon
den voor de televisie. De meeste aandacht ging in de jaren vijftig uit naar het 
zoeken naar een goede verhouding tussen de diverse partijen, waarbij de vraag 
wie zou opdraaien voor de aanloopkosten (van bijvoorbeeld het maken van pro
gramma's) een belangrijk onderdeel was. Ook de verhouding tussen de omroep
verenigingen en de vraag of er soms een nieuwe nationale omroep moest komen 
was een punt van discussie. Zo' n proces van het zoeken naar een juiste institutio
nele context, waarvoor soms nieuwe actoren moeten worden gegenereerd (bij
voorbeeld de NTS), nieuwe samenwerkingsverbanden moeten worden aangegaan 
en actoren ook nieuwe rollen kunnen krijgen zal worden geanalyseerd voor een 
groot aantal andere innovaties. Daarbij zal met name aandacht worden besteed aan 
de rol van de overheid. Die werd in de twintigste eeuw in toenemende mate verant
woordelijk voor het creeren van de juiste condities voor publieke acceptatie van 
nieuwe techniek. De introductie van de auto laat dit bijvoorbeeld mooi zien. De 
overheid werd verantwoordelijk gemaakt voor wegenaanleg, verkeersveiligheid, 
regulering van concurrentie tussen diverse verkeersmodaliteiten (trein, bus, auto, 
fiets ). 

Een derde belangrijk integratieproces betreft de culturele inbedding van een 
techniek. Zeker voor radicale innovaties moeten vaak nieuwe culturele noties wor
den ontwikkeld . De introductie van nieuwe huishoudtechnieken ging gepaard met 
de ontwikkeling van nieuwe noties over schoonheid en reinheid en de positie van 
de vrouw in het huishouden. De introductie van nieuwe medische technieken Jeid
de tot nieuwe definities van ziek en gezond zijn en van de rollen van arts en 
patiNnt.Voor de televisie moest bijvoorbeeld de vraag worden beantwoord of hier
mee de dreigende massificatie werd versterkt die, zoals Cals dat in de eerste tele
visieuitzending op 2 october 1951 uitdrukte, 'de menselijke persoonlijkheid be-

and R. Oldenziel , Gender analysis and the history of technology, special issue of Techno
logy and Cullllre, 38 ( 1991) 1-213, zie vooral 9-30. 
35 Zie de de Gooijer, Beheersing van technologische vernieuwing. 

_, 



SCHOT E.A. NAAR EEN TECHNIEKH!STORISCH OVERZICHTSWERK 361 

laagt en die de eigen activiteit en initiatief ( ... ) dreigt te doen plaats maken voor 
passiviteit en grauwe vervlakking' .36 De introductie van de televisie ging in feite 
gepaard met een strijd om een interpretatie van wat dit medium nu betekent voor 
onze cultuur, hetgeen automatisch ook een discussie inhield over die moderne cul
tuur. Een opvallend proces in de twintigste eeuw is dat nieuwe technieken vaak 
werden aangeprezen als modern. Daarmee verbonden was dan het idee dat er bij 
gebruik van al dat nieuws persoonlijke voordelen en sociale vooruitgang zouden 
volgen in het moderne leven.37 In dit verband is ook de voorbeeld functie van 
Amerika van groot belang geweest. Hughes spreekt in dit verband over de tweede 
ontdekking van Amerika.38 

In TIN20 zal in een aantal clusters voor een aantal innovaties het proces van 
maatschappelijke inbedding in detail worden getraceerd waarmee de biografie van 
de innovatie en diffusieketen van die innovaties zal worden geschreven. Voorbeel
den zijn de fiets en de auto in het cluster transport, de radio, film en televisie in het 
cluster communicatie, de keuken in het cluster huishouden, plastic in het cluster 
chemie, technieken voor hart en bloedvaten en 'imaging technieken' in het cluster 
medische techniek, conserveringstechnieken en snacks in het cluster voeding en 
de computer in het cluster kantoortechnieken . 

De bij dit thema behorende these luidt: introductieprocessen van nieuwe tech
niek gaan in de twintigste eeuw in toenemende mate gepaard met (deels steeds 
meer bewust ontworpen) processen van marktintegratie, institutionele integratie 
en culturele integratie. Die integratieprocessen worden gedragen door een zich 
ontwikkelend wijdvertakkend middenveld van testlaboratia, tussenhandel, detail
handel, belangenorganisaties, overheidsinstellingen en experts. 
De opkomst van grote technische systemen 
De energievoorziening heeft in Nederland in de loop van de twintigste eeuw een 
grondige transformatie doorgemaakt. Dit geldt voor de opwekking, de distributie 
en de toepassingen van energie als ook voor de hierbij ingezette grondstoffen . Na 
de Tweede Wereldoorlog verdrong aardolie steenkool als belangrijkste primaire 
energiedrager. Sinds de ontdekking van aardgas in Slochteren is de energievoor
ziening in Nederland in snel tempo afhankelijk geworden van aardgas dat recht
streeks aan de eindgebruikers wordt geleverd. Maar opvallender is de enorme stij
ging van het energiegebruik in de loop van de eeuw. De productie en distributie 
van energie is steeds grootschaliger geworden. Voor de electriciteitsvoorziening 
was dit een gradueel proces leidend tot een netwerk van centrales en kabelnetten 
die heel Nederland omspannen. Voor de gasvoorziening voltrok zich een verge
lijkbaar proces met de ontwikkeling van regionale gasnetten, maar trad met de 

36 Smulders, ' het glazen huis ' , p. 253. 
37 M. R. Smith , 'Technological determinism in american culture', in : M. R. Smith and L. 
Marx , Does technology drive history, aldaar p. 19. 
38 Th. P. Hughes, American genesis (New York 1989), hoofdstuk 7. 
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ontdekking van Slochteren en de aanleg van het nationale aardgasnet een breuk 
op. Concurrentie tussen verschillende energiedragers en vormen van energievoor
ziening (en daarmee tussen verschillende systemen) is dan ook een belangrijk the
ma voor de geschiedenis van de twintigste eeuwse energievoorziening. 

De ontwikkeling van de energie-infrastructuur wordt binnen de techniekgeschie
denis vaak onderzocht met behulp van de notie van grote technische systemen 
zoals die aanvankelijk is ontwikkeld door Thomas Hughes.39 Wij willen daarbij 
aansluiten in ons onderzoek, ook omdat de ontwikkeling van zulke grote techni
sche systemen door diverse auteurs wordt gezien als een belangrijke ontwikkeling 
voor de twintigste eeuw. De ontwikkeling van grote technische systemen wordt 
gekenmerkt door twee typerende processen. In de eerste plaats is er een sterke 
neiging zichtbaar van de systeemontwikkelaars om interne samenhang en controle 
te creeren, waarbij de coordinatie tussen de onderdelen van het systeem groten
deels verloopt via materiele objecten zoals hoogspanningslijnen, wegen, telefoon
kabels, rioleringsbuizen etc. Ontwerpprocessen worden hierdoor complexer om
dat met alle relaties binnen het systeem rekening moet worden gehouden. Die 
complexiteit neemt toe met de uitbreiding van systemen. In die uitbreiding zijn 
een aantal karakteristieke fasen te onderscheiden, waarbij iedere fase zo zijn eigen 
problemen heeft en een andere groep van actoren die oplossingen genereert. Hughes 
onderscheidt de volgende fasen: (I) inventie en ontwikkeling op een specifieke 
locatie; (2) technologie transfer, de uitbouw van het systeem naar andere locale 
plekken. Bijvoorbeeld de uitbreiding naar van het electriciteitsnet naar andere ste
den en regio's; (3) systeem groei, de snelle expansie van het systeem die vaak ook 
vraagt om de oplossing van specifieke technische problemen, door Hughes rever
se salients genoemd en (4) momentum, dat is de fase waarin de ontwikkeling on
omkeerbaar blijkt te zijn . Juist de aanleg van de infrastructuur is hierin een belang
rij ke factor. 

In de tweede plaats wordt de technische ontwikkeling binnen de systemen ge
stuurd door pogingen om de bezettingsgraad van het systeem te verbeteren. De 
twintigste eeuw wordt door velen gezien als de eeuw van de mechanisering. On
dernemers waren uit op kostenreductie door middel van arbeidsbesparing. Voor 
grote technische systemen is arbeidsbesparing niet zo belangrijk. Voorop staat het 
bereiken van een optimale bezettingsgraad. Hughes brengt dit als volgt onder woor
den: 

'The essence( .. ) is diversity, the diversity of human geography, which is often a 
correlate of the size of an area. As this study has shown managers like Insull strove 

39 Th. P. Hughes, Networks of Power: Electrification in Western Society 1880-1930 (Balti
more 1983). Zie verder B. Joerges , ' Large Technical Systems: Concepts and lssues ' in: R. 
Mayntz and Th.P.Hughes (eds.) , The Development of Large Technical Systems (Frankfurt 
am Main 1988). 
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in a purposeful way to expand the territory of their utilities. The objective was not 
simply size, as crude explanations for large scale of modern technology and busi
ness insist, but expansion to encompass the diversity of loads that brought a fuller 
round-the-clock utilization of generating equipment. A utility manager with a peak 
load caused by rush-hour use of electrified streetcars soon learned that it was not 
in his interest simply to expand the traction load. Instead, the utility reached out 
like a tree in dark forest stretching its limbs into the sustaining sunlight. When 
sustenance for the load-hungry utility with a traction peak was the night-shift ope
ration of a chemical plant, the system's distribution lines reached out in that direc
tion. System builders knew that the diversity of load that allowed load manage
ment, a resulting improvement in load factor, and a lowering of unit capital cost 
was likely to be found in a large geographical area where the population engaged 
in a wide variety of energy-consuming activities' (p. 463). 

In het citaat is 'load management' vooral een economische zaak, maar er is natuur
lijk ook een normatieve component, namelijk: hoe wordt optimale bezettingsgraad 
gedefinieerd? Voorbeelden van grote technische systemen die zullen worden on
derzocht in TIN20 zijn de energievoorziening, waterbeheer, transport en commu
nicatie. Daarbij staat wel ter discussie of in al deze gevallen we! sprake is van 
dynamiek die zo kenmerkend is voor grote technische systemen.40 

De these kan als volgt worden geformuleerd : De twintigste eeuw wordt geken
merkt door de opkomst van grote technische systemen, bijvoorbeeld in de energie
voorziening. Dit betekent ondermeer dat technische ontwikkeling binnen die sys
temen wordt gericht op het creeren van interne samenhang en op het verbeteren 
van de bezettingsgraad van het systeem. 
Toenemende Kennisintensiteit 
Oorspronkelijk staat de term ' techniek' voor de vaardigheid, een (schone, dan we! 
nuttige) 'kunst' te beoefenen en het woord 'wetenschap' voor geordende en be
trouwbare 'kennis' .41 Tegenwoordig is van deze scherpe scheiding tussen techniek 
en wetenschap weinig meer over. Wetenschapsbeoefening vertoont ambachtelijke 
trekken en kennis speelt een rol op alle niveau's waarop de techniek acte de pre
sence geeft: bij het technisch-wetenschappelijk achtergrondonderzoek, in de pro
duct- en procesontwikkeling, bij het product- en procesontwerp, op de werkvloer 
van de productieafdelingen en, zelfs , bij de gebruikers van techniek thuis of op het 
werk . Deze verbinding tussen kennis en techniek is geen historische constante. De 
techniek is in de loop van de geschiedenis steeds 'kennisintensiever' geworden. 

40 In het Tin20 onderzoeksprogramma worden grote technische systemen gezien als spe
cifieke soorten technologische regimes. 
41 V gl. W. Seibicke, Technik. Versuch einer Geschichte der Wortfamilie um techne in 
Deutsch/and vom 16. Jahrkundert bis etwa 1830 (Diisseldorf 1968). 
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In de techniekhistorische literatuur bestaan er verschillende visies op de date
ring van het kennisintensiever worden van de techniek. Deze verschi llen hangen 
samen met de hierboven kort aangeduide gelaagdheid van technische praktijken. 
Auteurs die hun aandacht primair richten op de techniekbeoefening op de werk
vloer zullen constateren dat ook in de traditionele techniek kennis een zekere rol 
speelde. Ambachtelijk techniek is, en was, nooit !outer vaardigheid. In ambachten 
als die van de vergulder, de boekbinder, de vuurwerkmaker, de parfumeur en de 
schilder speelde kennis, in de vorm van kennis van receptuur, zelfs een hele grote 
rol. Methodische, rationele beschrijving en analyse van technieken kwam - na een 
aarzelend begin in de zestiende eeuw (Agricola, Stevin) - pas goed op gang in de 
tweede helft van de achttiende eeuw, de tijd van Smeaton, Beckmann , de Franse 
ingenieursscholen en de Encyclopedisten.42 Systematisch laboratoriumonderzoek 
gericht op het verbeteren van bestaande- en het vinden van nieuwe productiepro
cessen kwam eerst na 1870 van de grond en de institutionalisering van technisch
wetenschappelijk achtergrondonderzoek is een kind van de twintigste eeuw.43 Het 
al dan niet kennisintensiever worden van de techniek kan daarom niet losgezien 
worden van deze en andere institutionele innovaties binnen het bedrijfsleven, het 
onderwijssysteem, de overheid en professionaliseringsprocessen die nieuwe vor
men van techniekbeoefening stabiliseerden. Daarbij gaat het overigens om meer 
dan het kennisintensiever worden van die technische praktijken; de producten van 
die praktijken belichamen de rol die kennis speelde bij hun ontstaansproces. We
tenschappelijke en technische kennis materialiseert zich in het technisch artefact. 
Moderne electronische apparatuur en automobielen, waarin kennis uit talloze che
mische, fysische, materiaalkundige, werktuigkundige en electrotechnische specia
lismen en sub-specialismen is neergeslagen, vormen hiervan voorbeelden bij uit
stek. Ook een vroeg-twintigste eeuwse industriele techniek als de hoge druk synthese 
van ammoniak mag er echter in dit opzicht wezen. Om deze synthese op indus
triele schaal te realiseren moest het team van Carl Bosch en Alwin Mittasch bij 
BASF niet alleen een langdurig onderzoek naar het verloop van de chemische 
reactie en de rol van katalysatoren doen , maar ook jarenlange research naar nieu
we staalsoorten die tegen de hoge temperaturen en drukken bestand waren en die 
tevens chemisch inert zouden zijn onder de heersende omstandigheden. BASF 
was rond 1910 een van de weinige bedrijven ter wereld die reeds toen het hele 
spectrum disciplines in huis had om de bij dit proces opduikende problemen te 
onderkennen, en vervolgens op te lossen.44 De uit dit onderzoek resulterende hoge 

42 A. Pacey, The Maze of Ingenuity: Ideas and Idealism in the Development of Techno
logy (2e druk; Cambridge, Mass. 1992), 178-181. 
43 D.F. Noble, America by Design: Science, Technology, and the Rise of Corporate Capi
talism (Oxford 1977); E. Homburg, 'The emergence of research laboratories in the dyestuff 
industry, 1870-1900', British Journal for the History of Science 25 ( 1992), 91-111. 
44 A. Mittasch; Geschichte der Ammoniaksynthese (Weinheim 1951) 
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druk reactor voor de ammoniak synthese kan zondermeer getypeerd warden als 
een kennisintensief technisch artefact. De these dat het optreden van zulke kennis
intensieve producten en processen typerend is voor de techniek van de twintigste 
eeuw, is nauw verbonden met het in diverse behandelde overzichtswerken ontwik
kelde idee van een Neotechnische- of Tweede lndustriele Revolutie. De kern van 
dit idee is immers de stelling dat de op electriciteit, nieuwe metaallegeringen en 
industriele R&D gebaseerde twintigste eeuwse techniek radicaal afwijkt van de 
techniek van voor die tijd . Het vormt daarmee, op het eerste gezicht, een uitste
kend uitgangspunt voor een seriewerk als TIN-20, geheel gewijd aan de techniek 
van de twintigste eeuw. Toch ligt het niet zo simpel. Het idee dat er rand 1900 
tijdens de Tweede Industriele Revolutie een nieuw type 'wetenschappelijke tech
niek ' ontstond, is om meerdere redenen problematisch.45 Twee problemen werken 
we hier nader uit. 

In de eerste plaats wordt in veel publicaties over de Tweede Industriele Revolu
tie de rol van wetenschappelijke kennis in technische innovatieprocessen sterk 
overschat. Van de vele, heterogene factoren die in technische ontwikkeling een rol 
spelen valt de nadruk eenzijdig op de wetenschap. Als ware technische innovatie 
een lineair proces dat van zuivere wetenschap, via toegepaste wetenschap, naar 
technische ontwikkeling en vervolgens naar de marktintroductie zou leiden. Dit 
lineaire beeld sluit nauw aan bij het zelfbeeld van de zich vanaf 1850 formerende 
wetenschappelijke en technische professies - als ingenieurs, medici, chemici en 
fysici - en het ontstaan van het concept Tweede lndustriele Revolutie gaat inder
daad grotendeels op het streven naar macht en erkenning van die groepen terug.46 

In de tweede plaats brengt het idee dat de Tweede Industriele Revolutie min of 
meer in de tijd te localiseren zou zijn - waarbij doorgaans de periode 1870-1914 
genoemd wordt - het gevaar met zich mee dat het beeld ontstaat dat de techniek 
vanaf toen uniform over de hele linie kennisintensiever geworden zou zijn . Dit is 
zeker niet het geval. Enerzijds zijn er grate verschillen tussen bedrijfstakken als 
het om technische innovatie gaat, waarbij sommige bedrijfstakken 'kennis' hoog
stens inkopen in materiele vorm, door kennisintensieve producten uit andere sec
toren af te nemen . Een voorbeeld vormt de textielindustrie die steeds sterk leunde 
op innovaties in de machinenijverheid en de chemische industrie.47 Anderzijds is 
het een bekend, met name door Mumford en Braverman benadrukt, fenomeen dat 
toenemende kennisintensiteit binnen een dee) van de onderneming, vaak gepaard 
gaat met toename van ongeschoolde arbeid elders (deskilling). De overdracht van 
kennis van de werkvloer naar het management, om vervolgens goedkopere, onge
schoolde arbeidskracht te kunnen inzetten vormt een van de centrale kenmerken 

45 Homburg, 'Tweede Industriele Revolutie'. 
46 Ibidem. 
47 K. Pavitt, 'Sectoral patterns of technical change: towards a taxonomy and a theory ' , 
Research Policy 13 (1984) , 343-373. 
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van het Taylorisme. In apparaten 'belichaamde' kennis speelt daarbij eveneens 
een rol, waarbij textielmachines en computers als voorbeeld kunnen dienen.48 

Deze twee kritiekpunten zijn belangrijke nuanceringen , ze nemen niet weg dat 
men moet onderkennen dat kennisintensieve techniek in verschillende gedaanten 
een belangrijke rol speelt in de twintigste eeuw. Dit zal in verschillende clusters 
aan bod komen.ln het cluster medische techniek gaat de aandacht ondermeer uit 
naar de rol die de medische professie speelde. Vanaf het midden van de negentien
de spelen hoog-geschoolde professionals in al le Westerse samenlevingen een gro
te rol. Hun opmars ging gepaard met de introductie van bepaalde niet-neutrale, op 
theoretische kennis gebaseerde strategieen van probleemoplossen. In het onder
zoek op het gebied van de medische techniek zal mede onderzocht worden hoe, en 
waarom, de normen en waarden van de moderne, natuurwetenschappelijke ge
neeskunde geleidelijk in belang toenamen binnen de Nederlandse gezondheids
zorg. De medische professie creeerde zo een cultuur waarbinnen een bepaald type 
kennisintensieve technologie een rol kon gaan spelen. 

Behalve moderne professies zijn ook grote multinationale ondernemingen ka
rakteristiek voor de twintigste eeuw.49 Het waren deze ondernemingen die als eer
ste in Nederland ertoe overgingen eigen wetenschappelijke researchlaboratoria op 
te richten. Voorbeelden zijn Philips en de Bataafsche Petroleum Maatschappij (nu 
Shell), die beide omstreeks de Eerste Wereldoorlog onderzoekslaboratoria sticht
ten. Het Jurgensconcern (nu Unilever) en de Enka (nu Akzo) volgden niet veel 
later. 50 Het feit dat Nederland vanaf 1912 weer een octrooiwet kende was bij de 
oprichting van industrie-laboratoria van grote betekenis. Industriele research en 
de dynamiek van innovatiedwang is ten nauwste met het bestaan van een octrooi
stelsel en met de beperkte geldigheidsduur van octrooien verbonden. 

Kennis speelt niet alleen een rol bij de ontwikkeling van nieuwe producten, maar 
ook bij processen van kwaliteitscontrole, certificering, standaardisatie en normali
satie binnen reeds bestaande markten . Chemische, fysische en bio-medische ana
lyse-technieken spelen daarbij een cruciale rol. Binnen de cluster medische tech
niek wordt aan dit aspect van de techniekgeschiedenis Speciale aandacht besteed 
in een deelonderzoek gewijd aan klinisch-diagnostische technieken en laborato
riumonderzoek. Ook binnen de cluster chemie zal er onderzoek verricht worden 
naar de wijze waarop analytische chemische technieken, veranderende consumen
tenwensen en economisch-politieke verhoudingen geleidelijk de handel in chemi
calien transformeerden tot een steeds kennisintensievere economische activiteit. 
Te denken valt daarbij aan de rol die chemici in de landbouwproefstations speel-

48 L. Mumford , Technics and Civilization , 172-178; H. Braverman, Labor and Monopo
ly Capital (New York/London 1974). 
49 Ben P.A. Gales en Keetie E. Sluyteman, 'Outward bound. The rise of Dutch multina
tionals', in: G. Jones and H.G. Schroter. The rise of multinationals in continental Europe. 
(Edward Elgar 1993) 65-98. 
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den op het gebied van de handel in kunstmeststoffen en aan de oprichting, in 1907, 
van het Rijksbureau voor Onderzoek van Handelswaren. 

De lijst van voorbeelden die aan bod zullen komen is moeiteloos uit te breiden: 
de invloed van het Taylorisme en de efficiNncy-beweging op rationalisering van 
de bedrijfsorganisatie, de rol van het OVO-drieluik (onderzoek, voorlichting, on
derwijs) op het gebied van de Jandbouw, de groei van het lager en middelbaar 
technisch onderwijs in de twintigste eeuw, de oprichting en uitbouw van TNO. 
Karakteristiek voor de aanpak binnen het TIN-20 project is dat bij het onderwerp 
kennisintensiteit een bredere visie gehanteerd wordt dan de traditionele aandacht 
die er in de literatuur is voor industriele R&D en productinnovatie. Ook het ken
nisintensiever worden van de organisatie en het beleid van ondernemingen en de 
overheid en de onderlinge wisselwerking tussen verschillende soorten research
organisaties (in de industrie, TNO en de TH Delft) komen aan bod, evenals de rol 
van professies en de het opleidingsstelsel. Daarnaast is typerend dat er binnen 
TIN-20 ook oog is voor het belichaamde karakter van kennisintensieve techniek. 
In navolging van het werk van de Britse econoom Keith Pavitt zal het kennisinten
siever worden van de technologie binnen een bepaalde bedrijfstak onderzocht 
worden aan de hand van de technologie die deze bedrijfstak van elders, vaak uit 
buitenland, betrekt. 51 

De bij dit thema behorende these is: technische ontwikkeling in de twintigste 
eeuw wordt steeds kennisintensiever (al zijn er grote verschillen tussen sectoren, 
en worden sommige onderdelen van het productieproces, de werkvloer) ontdaan 
van kennis). Dit betreft niet alleen de ontwikkeling van beroepen (professionalise
ring) en producten en processen (in R&D instellingen), maar ook processen van 
kwaliteitscontrole, certificering en standaardisatie binnen reeds bestaande mark
ten. 

Technische en organisatorische beheersing 
Tot 1870 is de goederenoverslag in de Rotterdamse haven beperkt van omvang. 
De eigen in- en uitvoer maken het grootste dee! uit van de omzet. Door de indus
trialisatie van het Duitse achterland, de opening van de Nieuwe Waterweg (1872), 
de aanleg van nieuwe havens (Rijnhaven 1887-1894); Maashaven (1998-1905); 
en later Waalhaven (1906-1922) en het aanleggen van betere spoor- en waterver
bindingen nemen de in- en uitvoer toe. Vooral tussen 1885 en 1913 treedt er een 

50 E. Bloemen, 'Bezieling en "esprit d'equipe". Industriele research in Nederland in het 
interbellum', in: P. Boomgaard e.a. (red.) Excercities in ons verleden. Twaalf opstellen 
over de economise he en sociale geschiedenis van Nederland en kolonien (Assen 1981 ), 
153-167. 
51 Pavitt, 'Sectoral pattern'. 
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onstuimige groei op. Het aantal tonnen overslaggoed verzesvoudigt van 2 naar 
bijna 13 miljoen ton. De groei van de omzet zorgt voor toenemende problemen bij 
de overslag; de berekening van invoerrechten, fraude, veiligheid en het te lang
zaam ]open van de overslag. Er is sprake van wat met Beniger een controlecrisis 
kan worden genoemd.52 De problemen in de haven werden opgelost door de intro
ductie van kranen en zuigers (elevatoren), waarbij met name het invoeren van de 
elevatoren op veel verzet stuitte. De gevolgen voor de havenarbeiders waren groot, 
zodat compensatie werd geNist en deels ook gekregen. De introductie van zuigers 
was nog maar het begin van de transformatie van de haven . Handarbeid bleef nog 
overheersen, tot in de jaren zestig. Met de komst van de container werd een nieu
we fase in het proces van ontvolken van de haven en de uitbouw van een geauto
matiseerde haven ingeslagen. In de jaren zestig werd een nieuw vervoersconcept 
ontwikkeld, het principe van deur-tot-deur transport met overslag in gestandaar
diseerde Iaadkisten, waarvoor een nieuwe infrastructuur van kranen en informatie
beheersing werd ontwikkeld zodat iedere container kon worden gevolgd vanaf het 
moment dat hij de haven binnenkomst en totdat hij de haven verlaat. Ook de sche
pen zelf werden opgenomen in een communicatienetwerk door de ontwikkeling 
van een radarsysteem. 

Controle en beheersing van stromen van goederen is dus een belangrijk aspect 
van de technische ontwikkeling in de haven in deze periode. Het belang van con
trole en beheersing is niet alleen zichtbaar in de haven, maar ook bij Schiphol, in 
ziekenhuizen en op kantoor, bij de snelle groei van het aantal verkeersmiddelen, in 
de nieuwe grootschalige fabrieken en bij electriciteitscentrales. Het belang van 
controle en beheersing hangt samen met de enorme proporties die schaalvergro
ting in deze periode aanneemt. Deze schaalvergroting stelde grote uitdagingen aan 
ontwerpers en managers van techniek. Technische en organisatorische beheersing 
wordt een grote drijfveer voor technische ontwikkeling. Een direct effect is dat 
procescontrole, mechanisering en automatisering belangrijk worden. Er ontston
den allerlei nieuwe vormen van techniek juist gericht op controle en beheersing. 
Verder krijgt allerlei vormen van Taylorisme, bureaucratische procedures, plan
ning en operations research kansen. Opvallend daarbij is dat centrale en hierarchi
sche oplossingen worden gezocht. De oplossing van coordinatieproblemen via 
netwerken en decentralisatie worden vermeden. De gezochte oplossingen zijn sterk 
ingebed in een visie op modernisering waarin grootschaligheid en centrale beheer
sing een positieve waarde vertegenwoordigen. Er komen een reeks van nieuwe 
beroepen, het middenkader, met relatief hoge status, die deze positieve waarde 
ook belichamen en verder propoganderen. Alie negatieve bij-effecten hiervan (bij
voorbeeld voor de kwaliteit van de arbeid en voor het milieu) worden relatief 
gemakkelijk ter zijde geschoven of al s onvermijdelijk gevolgen gedefinieerd. In 

52 James R. Beniger, The Control Revolution. Technological and economic origins of the 
information society (Cambridge, Mass. 1986). 
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diverse TIN20 clusters zullen de opeenvolgende controle crises en de daarvoor 
ontwikkelde beheersingsvormen aan bod komen. Daarbij zal aandacht uitgaan naar 
de controle en beheersing in de technische ontwikkeling zelf (bijvoorbeeld op
komst procescontrole) en de ontwikkeling van controle en beheersing van de om
geving waarin technische ontwikkeling zal plaatsen. Ook zal aandacht geschonken 
worden aan de implicaties voor arbeid, milieu en de verhouding tussen mannen en 
vrouwen. 

De these die bij dit thema hoort luidt: voor de enorme kwantitatieve groei van 
het aantal goederen en taken en de snelle groei van communicatie (via brieven, 
rapportages) en de opkomst van nieuwe managementfilosofieen (Talyorisme etc.) 
wordt controle en beheersing een belangrijk aspecten van technische ontwikke
ling. Dit heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van de arbeid en de natuur en voor 
de verhoudingen tussen mannen en vrouwen op de werkvloer. 

Productiviteit en concurrentiekracht 
In alle sectoren van de Nederlandse economie, van landbouw, dienstverlening tot 
industrie en huishouden heeft in de twintigste eeuw een enorme vergroting van de 
productiviteit plaats gevonden. Gemeten naar Europese maatstaven was de ver
groting van arbeidsproductiviteit in Nederland de landbouw en industrie (voor de 
andere twee sectoren gelden grote meetproblemen) zelfs bijzonder hoog. Zonder 
overdrijving kan gesteld worden <lat deze toename het centrale kenmerk is van het 
proces van moderne economische groei. De sterke productiviteitsgroei blijkt vooral 
plaats te vinden in de periode 1913-1929 - met name in de jaren vlak na de Eerste 
Wereldoorlog blijkt Nederland in vergelijking met andere landen een sterke groei 
door te maken - en in de gouden jaren 1950-1973 .53 Door zijn open economie was 
Nederland gedwongen tegen !age kosten zo efficient mogelijk te produceren. Mede 
daarom was het investeringsniveau in Nederland hoog. Technische ontwikkeling 
was een belangrijke drijvende kracht in dit proces. Er zijn geen simpele verbanden 
te construeren tussen de relatie groei van arbeidsproducti viteit en techniek. Zo kan 
de toenemende productiviteit in de akkerbouw niet alleen worden toegeschreven 
aan de toepassing van kunstmest na 1890. Het gaat hier om een complex van ont
wikkelingen waarin kunstmest, plantenveredeling, gewasbescherming en verbete
ringen van het fysieke milieu en de ruimte (waterhuishouding, grondverbetering, 
verkaveling en bereikbaarheid) alleen hun bijdrage leverden . Op den duur was het 
zo <lat de gewassenkeuze niet )anger aangepast werd aan de groei-omstandighe
den, maar de groeiomstandigheden in toenemende mate werden aangepast aan de 
gewassen die men wilde gaan telen, een terrein waarop met name de discipline van 

53 Zie Van Zanden en Griffiths, Economische geschiedenis van Nederland, p. 15. B. van 
Ark en H. de Jong, 'Accounting for economic growth in the Netherlands since 1913 ', 
Economic and Social History in the Netherlands 7 (1996) 199-242. 
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de cultuurtechniek voor belangrijke verbeteringen zorgde. Tot slot kan niet onver
meld blijven de mechanisatie waardoor de verscheidenheid aan gewassen snel werd 
teruggebracht tot enkele hoofdgewassen.54 In de mijnbouw sector is minder spec
taculair hetzelfde aan de hand, een continue stroom van verbeteringen was verant
woordelijk voor een snelle groei van de productiviteit. 55 

Wanneer in economische modellen wordt geprobeerd de factor techniek te ope
rationaliseren, wordt vaak gewerkt met indicatoren als scholingsgraad van de be
volking (menselijk kapitaal) en R&D investeringen. Daarnaast is er aandacht voor 
de rol van institutionele (overheidsbeleid, marktregulering).56 Vraagfactoren (bij
voorbeeld omvang en structuur van de markt) en culturele factoren (zoals de van 
Amerika overgewaaide efficiency ideologie) worden echter veronachtzaamd, mede 
omdat daarvoor moeilijk indicatoren kunnen worden gemaakt die in de kwantita
tieve modellen passen. In TIN20 zal worden geprobeerd een evenwichtige analyse 
te maken van alle factoren op sectorniveau, waarbij ook de verschillen tussen het 
grootbedrijf en het midden- en kleinbedrijf in kaart zullen worden gebracht. Kwan
tificering of economische theorievorming is daarbij geen hoofddoel. Het gaat om 
een beschrijving van de diverse factoren en hun onderlinge relaties . 

Naast de invloed van innovatie op productiviteitsontwikkeling, zal ook aandacht 
worden besteed aan de invloed van innovatie op de concurrentiekracht van de 
Nederlandse economie. In de traditionele handelstheorie van Heckscher en Ohlin 
worden handelstromen verklaard uit het verschil in 'factor endowments' (aanwe
zigheid van arbeid en kapitaal) tussen diverse landen . Op grond van deze theorie 
mag bijvoorbeeld worden verwacht dat landen met veel en goedkoop kapitaal zich 
zullen toeleggen op de vervaardiging van kapitaalsintensief geproduceerde goe
deren. Dergelijke landen zullen juist arbeidsintensief voortgebrachte goederen 
importeren. Hoe logisch deze theorie ook mag klinken, in de praktijk blijkt de 
voorspellende waarde ervan zeer gering te zijn. Daarom zijn sommige economen 
andere richtingen in geslagen. Zij werken aan nieuwe modellen waarin verschillen 
tussen landen worden verklaard vanuit een verschil in technologisch innovatief 
vermogen, dat weer samenhangt met de structuur en aard van het nationale innova
tie-systeem. 57 In het Tin20 project zal geprobeerd worden de wording van het 
Nederlandse innovatie-systeem in kaart te brengen en de effecten daarvan op de 

54 1. Bieleman, Landbouw in Nederland in de twintigste eeuw (SHT onderzoeksprogramma 
1996). 
55 B. Gales, Delfstofwinning in Nederland in de twintigste eeuw (SHT onderzoekspro
gramma 1996). 
56 Voor een overzicht J. P. Smits, Technologie, productiviteit en concurrentiekracht in 
Nederland tussen 1890 en 1970. Een onderzoeksvoorstel. Intern Tin20 paper. Te publice
ren bij de SHT). Deze paragraaf is grotendeels op deze paper gebaseerd. 
57 Voor een overzicht zie B.A. Lundvall (red.), National Systems of innovation (New 
York 1992). Yoor een soortgelijke analyse zie verder M. Porter, The competitive advanta
ge of nations (New York 1990). 
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concurrentiekracht (bijvoorbeeld gemeten naar aandeel van Nederland in de we
reldhandel van specifieke producten). 

De these die bij dit thema hoort is : de sterke groei van de arbeidsproductiviteit 
en het concurrerend vermogen van Nederlandse bedrijven hangen samen met een 
complex van technische ontwikkelingen en technologie keuzes die op hun beurt 
weer moeten worden verklaard uit een samenspel tussen reeks van factoren: prij
zen en beschikbaarheid arbeid en kapitaal , kennisontwikkeling (R&D en scho
ling), marktontwikkeling, institutionele ontwikkelingen en bredere maatschappe
lijke en culturele veranderingen. Reductie van de verklaring tot enkele factoren 
heeft geen zin. 

5. De karakterisering van de twintigste eeuw in Tin20 

Een belangrijke taak van geschiedschrijving is het opdelen van de tijd in hanteer
bare tijdsblokken om haar zo begrijpelijk te maken. In het Tin20 project is geko
zen voor bestudering van de periode 1890-1970. Daar zijn verschillende argumenten 
voor. In de eerste plaats begint rond 1890 een nieuwe lange industrialisatiegolf die 
gepaard gaat met wat genoemd kan worden en tweede periode van moderne eco
nomische groei . Belangrijker voor een techniekgeschiedenis is echter dat in deze 
periode een nieuw sociotechnisch landschap en een reeks van nieuwe technologi
sche regimes ontstaan. De regimes betreffen nieuwe manieren om de diverse func
ties zoals transport, voeding, verlichting etc. vorm te geven. Op het niveau van het 
landschap ontstaan nieuwe kennis- en apparaten voorraden en infrastructuren rond 
een set van nieuwe sleuteltechnieken. Genoemd moeten worden de nieuwe ener
giedragers (olie, gas, electriciteit), nieuwe transport en communicatiemiddelen, 
nieuwe materialen: staal en kunststof en nieuwe productietechnologie waaronder 
diverse vormen van gieten plus de lopende band. Verder wordt het landschap ge
kenmerkt door een sterk geloof in de nieuwe technologie en de maakbaarheid van 
de toekomst. Technische ontwikkeling wordt een expliciet onderdeel van beleid 
van diverse actoren: er ontstaan kennisinfrastructuren, nieuwe krachtige beloftes 
over de voordelen van het modern ]even, over goedkope kernenergie en gestage 
groei van de productiviteit. Leo Marx geeft aan dat om deze reden ook in de twin
tigste eeuw voor het eerst in Amerika over technologie in het enkelvoud wordt 
gesproken, in plaats van over specifieke innovaties. Technologie in zijn algemeen
heid is een kracht op zichzelf geworden: 
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'In the era when electrical and chemical power was being introduced and these 
huge systems were replacing discrete artefacts, simple tools or devices as the cha
racteristic material form for the 'mechanic arts', that term also was being replaced 
by a new conception: technology. ' 58 

De dragers van deze Technologie waren de nieuwe multinationale ondernemingen 
en de netwerken die verantwoordelijk waren voor de ontwikkeling van grote tech
nisch systemen. 

In de loop van de jaren vijftig en zestig worden steeds meer de problemen met 
die technologie zichtbaar. Problemen die te maken hebben met de grenzen aan 
controle mogelijkheden van grote technische systemen waardoor nieuwe risico's 
hun intrede doen, dreiging van opnieuw grote werkeloosheid door toenemende 
automatisering, toenemende milieuvervuiling en de gevaren van een kernoorlog. 
Hierdoor eindigt de twintigste eeuw in een paradox: technologie die zou leiden tot 
meer welvaart voor iedereen wordt steeds meer afgewezen door grote delen van 
het publiek terwijl men tegelijkertijd niet meer zonder de producten van die tech
nologie zou willen leven .59 

Dit landschap was natuurlijk al voor 1890 in ontwikkeling, maar zeker voor 
Nederland geldt dat pas na 1890 de contouren duidelijker zichtbaar gaan worden. 
De beide Wereld Oorlogen hebben de ontwikkeling van dit landschap niet wezen
lijk aangetast, op sommige punten juist versterkt (ruimte geschapen voor meer 
invloed overheid, enorme stimulans opgeleverd voor groot aantal sleuteltechnie
ken) . De depressie heeft de volle ontplooiing van het landschap tijdelijk opgehou
den, maar opvallender is eigenlijk dat bijvoorbeeld de groei van electriciteitspro
ductie en de ontwikkeling van diverse technologische regimes doorzet. Processen 
van marktintegratie, institutionele integratie en culturele integratie rond nieuwe 
producten worden niet wordt gestopt. Dit blijft vaak verborgen omdat door het 
achterblijven van de koopkracht de eindproducten geen brede verspreiding krij 
gen. Als voorbeeld kan het transportregime dienen. In de depressieperiode werden 
consumenten rijp gemaakt voor de toekomst van de auto (door reclame en toe
komstbeelden) , anticipeerde de overheid op haar toekomstige rol van wegenbou
wer en reguleerder van effecten en werd de auto als het symbool van het moderne 
leven in de hoofden en harten van de Nederlanders geplaatst. Amerika diende hier 

58 L. Marx, 'The idea of 'Technology'and postmodern pessimism', in: Y. Ezrahi, E. 
Mendelsohn,and H.P. Segal , Technology, pessimism and postmodernism ',(Boston 1994), 
11-28, aldaar p. 16. 
59 Hobsbawn brengt de paradox als volgt onder woorden: 'Paradoxically, an era whose 
only claim to have benefited humanity rested on the enormous triumphs of a material 
progress based on science and technology ended in a rejection of these substantial bodies 
of public opinion and people claiming to be thinkers in the West'. E. Hobsbawm, The Age 
of Extremes. A History of the World, 1914-1991 , (New York 1994) citaat op 11. 
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als het grote voorbeeld en met de toegemeten status van bevrijders konden de 
Amerikanen die voorbeeldfunctie na de Tweede Wereldoorlog verder uitbuiten. 
De snelle groei van het gebruik van een groot aantal consumptieartikelen en de 
volle ontplooiing van het moderne leven in de jaren zestig moet niet alleen gezien 
worden als een resultaat van de snelle economische groei, maar ook als een gevolg 
van de ontwikkeling van een nieuw sociotechnisch landschap en een reeks van 
nieuwe technologische regimes die zich ongestoord verder konden ontwikkelen. 
Maar de jaren zestig is ook de periode dat de contouren van een nieuw landschap 
zichtbaar gaan worden. Een landschap gebaseerd op nieuwe sleuteltechnieken (bi
otechnologie, informatietechnologie en nieuwe materialen), een nieuwe gericht
heid op differentiatie, kwaliteit, kleinere niche markten (voor de chemie betekent 
dit bijvoorbeeld dat de fijnchemie belangrijker wordt) en het vermijden van mi
lieuvervuiling en energieverspilling, een nieuw patroon van R&D waarin meer 
aandacht is voor samenwerking en netwerkvorming, de multinationale onderne
ming blijft bestaan maar desintegreert in kleine eenheden. Economies of scope en 
flexibele specialisatie krijgen meer accent. De overheid tenslotte gaat op zoek 
naar een nieuwe rol als netwerkmanager. De aanzetten in de jaren vijftig en zestig 
zijn marginaal. Ze komen pas tot enige ontwikkeling in de laatste drie decennia 
van de twintigste eeuw. Die aanzetten en hun doorwerking zullen ook aandacht 
krijgen in Tin20. 

6. Epiloog 

In veel geschiedenissen van de twintigste eeuw speelt techniek een in het oog 
springende rol. Technische ontwikkeling wordt vaak uitgebreid in de etalage ge
zet. Historici en tijdgenoten besteden veel aandacht aan auto's, tractors, melkma
chines, nylon, de ijskast en de televisie. Tussen 1952 en 1958 zond de VARA een 
tweewekelijks radiofeuilleton, geschreven door Annie M .G. Schmidt, uit onder de 
titel 'In Holland staat een huis ' waarin de familie Doorsnee werd afgeluisterd. De 
confrontatie van de familie met de reeks nieuwe producten vormt een belangrijk 
thema. Dat ging zo: 

Rob: 0 ja, van film gesproken, dat wou ik zeggen vader: we moeten televisie 
hebben . 
Moeder: HP, waarom? 
Rob: Nou ik heb gisteren televisie gezien. Bij Dorries vader hebben ze d' r een . 
En ik dacht opeens: dat moeten wij ook hebben. s' Avonds voor in de huiskamer 
en overdag voor in de winkel. Reuze stunt, vader, dan stromen de mensen bin
nen. 
Vader: Televisie! Ja! Dat ontbreekt er nog net aan ( .. . ). 
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En 

Miep: Nou je zal eens zien, wat ik nog allemaal veranderen wil. 't Is hier alle
maal even ouderwets en klein burgerlijk HollandsY.En dat jullie niet eens een 
ijskast hebben . En dat jullie niet eens een pressure-cooker hebben. En dat jullie 
bad nog uit de tijd is van Marie Antoinette. Een rococobad met een straaltje van 
niets. En die keuken van jullie, waar die arme Sjaan in ploetert. En dat fornuis 
uit 1800. En die oven( ... ) dat moet allemaal veranderen. 

Ook in het Polygoon-journaal werden wekelijks beelden gebracht van de bouw 
van nieuwe fabrieken, introductie van nieuwe apparaten en de komst van een sa
menleving gebaseerd op plastic en atoomenergie.60 De geschiedenis van Jorwerd, 
een dorp in Friesland, in de twintigste eeuw, beschreven door Geert Mak, gaat 
minder over hoe God verdween uit Jorwerd, maar meer over de komst van nieuwe 
technieken en haar gevolgen. Hij schrijft over de radio, de televisie, electriciteit, 
de auto en natuurlijk de landbouwmachines. 'De schuren kwamen volte staan met 
trekkers, maaidorsers, bietenrooiers, beregeningsinstallaties, kippers , spuitmachi
nes, zodenbemesters, maaiers, laad-loswagens, hydraulische schudders, kuilblok
wagens, voerdoceercontainers, cultivators, stoppelploegen, maVshaselaars, kneu
zers en water verder aan machines bedacht was', aldus Mak.61 Elders schrijft hij 
over veranderingen in de melkveehouderij: 

'Ik zag en hoorde in die maanden veel over natuur. De ouderen vertelden over 
het melken, over het rustige zitten tegen een koeielijf, de warmte, het contact 
met het dier, de gedachten die maar wat rondhingen en ondertussen de witte 
flitsen van de melk, de muziek van de emmer. De jongeren hadden het over 
embryo-implantantaties, over kunstmelk en melkstimulerende hormonene en zelfs 
bij het werpen van een veulen hoeften ze niet meer te waken: als een merrie op 
alle dagen liep plaatsen ze een klein zendertje tussen de schaamlippen, en als het 
zover was ginger naast het bankstel thuis gewoon een pieper af. ' 62 

Opvallend in het schrijven over techniek in de twintigste eeuw is dat de komst van 
apparaten wordt beschreven als een exogeen gegeven. Er komen opeens televi
sies, auto's en de pil verschijnt op het toneel. Die veroorzaken vervolgens grote 
veranderingen: het venster op de wereld wordt geopend, iedereen gaat reizen en 
de seksuele revolutie is een feit. Technische ontwikkeling wordt gezien als een 

60 Citaten van familie Doorsnee en verwijzing naar Polygoon journal afkomstig uit H. 
Righart en P. de Rooy, 'In Holland staat een huis. Weerzin en vertedering over de jaren 
vijftig', in P. Luykx en P. Slot, Een stille revolutie. 11-18, aldaar 16-17. 
61 G. Mak, Hoe God verdween uit Jorwerd (Amsterdam, 1997), citaat opp. 89. 
62 Mak, Jorwerd, 116. 
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achtergrond factor, zoals de groei van de bevolking en de toenemende welvaart, 
die je wel moet noemen, en eventueel in kaart moet brengen, maar waar het toch 
vooral ook gaat om de effecten van de nieuwe materiele stoffering op onze wereld. 
Die effecten zijn natuurlijk van groot belang. Voor de boeren in Jorwerd en de 
familie Doorsnee gold dat zij zich vooral bezig hielden met het integreren en vorm 
geven van die effecten in hun eigen !even. Dat is ook techniekgeschiedenis. Onze 
ambitie is echter om zo'n geschiedenis van effecten te integreren met een geschie
denis van de ontwikkeling en diffusie van technieken op zodanige manier dat zicht
baar wordt hoe techniek en samenleving tegelijkertijd, soms in samenhang en reactie 
op elkaar, soms zonder te veel directe koppelingen, zich hebben ontwikkeld. 
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XIII 

De ondernemer, diens taal en de controle over tijd 

LUCHIEN KARSTEN 

'Les chefs d' industrie et Jes ingenieurs, 
sauf quelques rares exceptions, ont besoin 
de savoir par I er et ecrire; ils n' ont pas besoin 
de mathematiques superieures ' . 
H. Fayol 

'Men always 
endeavor to persuade others. 
In this manner every one is 
practising oratory 
through the whole 
of his life' 
Adam Smith 
Lectures on Jurisprudence 

Op het oog lijkt het een zijdelingse opmerking te zijn geweest, die B. Gales en R. 
Fremdling in het NEHA jaarboek van 1994 hebben gemaakt over John Cokerill. 1 

Deze ijzerfabrikant had de gave om zodanig op mensen in te werken ('Wirkung 
auf andre') dat zij overtuigd raakten van de waardevolheid van diens vermetele 
plannen. Deze gave vergelijken de auteurs met die van de minstreel : Cokerill mengde 
zich onder staatshoofden om over het Engelse economische imperium en de rol 
van de metaalindustrie te zingen. 

Waarom wordt het vermogen tot overtuigen gelijkgesteld met het optreden van 
een rondreizend voordrager van liederen, die zijn taal instrumentaliseert ten be
hoeve van eigen belangenbehartiging? Gebruikte hij de taal a!leen als een plompe 
toeter waarmee hij zijn visies in het rond schalde om de winstgevendheid van zijn 

B. Gales & R. Fremling, ' /Jzerfabrikanten en industriepolitiek onder Koning Willem/' , 
NEHA jaarboek 1994 p. 295. 
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projecten te vergroten? Wilden de schrijvers met deze negatieve connotatie retori
sche vaardigheden verre houden van de 'echte' praktijk van het ondernemerschap? 

In de inleiding van het NEHA jaarboek 1996 over ondernemersgeschiedenis 
komen Gales en Davids hierop niet terug. Toch is dat opmerkelijk omdat zij in die 
inleiding aandacht besteden aan het werk van D. McCloskey zonder op haar op
roep in te gaan de benadering van de ondernemer te herzien. Haar stelling is dat de 
economische wetenschap de retorica schromelijk heeft verwaarloosd.2 Daardoor 
werkt die wetenschap een eenzijdig beeld over de ondernemer in de hand. MC
Cioskey wil de oorspronkelijke betekenis van de retorica, de kunst van het over
tuigen, weer in ere herstellen en zij doet daarbij een beroep op Adam Smith. Eco
nomie is geen exacte wetenschap naar natuurwetenschappelijk model, maar zit vol 
met ironie, zelfspot, metaforen, wiskundige formules en beroep op autoriteit. Smith 
was zich daarvan terdege bewust. Wat voor de economie als wetenschap geldt, 
gaat ook op voor de economie als praktijk van alledag. De arbeidsverdeling die 
aan de wieg staat van de maatschappelijke welvaart had in Smiths ogen alles te 
maken met de menselijke neiging 'to truck, barter and exchange'. Die neiging 
schreef hij toe aan de 'faculties of reason and speech'. 

In de economische wetenschap is en wordt veel aandacht besteed aan de rationa
liteit van de homo economicus. Het vermogen van de ondernemer om informatie 
over markten te vergaren en die vervolgens eerder te gelde te maken dan een ander 
trekt veel aandacht. Evenzeer wordt er naarstig gezocht naar het verband tussen 
rationele keuzepatronen en kennisontwikkeling, waarvan de ondernemer gebruik 
maakt. Maar daarbij wordt nauwelijks gekeken naar de wijze waarop over infor
matie wordt gecommuniceerd en welke rol taal daarbij speelt. Toch is juist de taal 
het medium waarvoor Adam Smith evenzeer aandacht vroeg. 'The desire of being 
believed, the desire of persuading, of leading and directing other people, seems to 
be one of the strongest of all our natural desires. It is, perhaps, the instinct on 
which is founded the faculty of speech , the characteristical faculty of human natu
re' .3 

In deze bijdrage wordt niet ingegaan op de vraag wat de oorsprong van taal is. 
Daarentegen wil ik aandacht vragen voor de rol die taal speelt bij het optreden van 
de ondernemer. Daartoe zal allereerst warden ingegaan op de vraag wat een on
dernemer is en waarvoor hij/zij zich inzet. Ik sluit voor dat doe) aan bij de discus
sie tussen Stephen Margi in en David Landes over de vraag waartoe bazen dienen 
en wat zij in feite doen. In dat debat wordt duidelijk dat bazen voortdurend bezig 
zijn controle uit te oefenen . Meer in het bijzonder gaat het daarbij om controle 

2 D.N. McCloskey, Knowledge and Persuasion in Economics, Cambridge 1994. In 1983 
had zij al een pleidooi gehouden over retorica in 'The Rhetoric of Economics' Journal of 
Economic Literature, Vol. XXI, juni 1983. 
3 A. Smith, The Theory of Moral Sentiments, Oxford (1759) 1997 p. 336. 
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over tijd oftewel van arbeidstijd.4 Na een uiteenzetting van deze relatie wordt ver
volgens geprobeerd het verband tussen deze controle over tijd en taalhandelingen 
van bazen bloat te leggen. Tot slot zal warden betoogd dat het raadzaam is deze 
vorm van controle over tijd los te laten en de context van taalhandelingen te her
zien, zonder daarmee overigens het tijdsvraagstuk als geheel over board te gooien. 

De baas 

In 1973 stelde Stephen Marglin de provocerende vraag waartoe bazen eigenlijk 
dienen .5 Hij lijkt de term 'baas' opzettelijk te hebben gekozen als overkoepelend 
begrip voor termen als ondernemer, manager en industrieel. Onder invloed van het 
werk van J. Schumpeter heeft de ondernemer de hero"ische rol van de innovator 
opgeplakt gekregen en is de manager vooral een uitvoerder geworden . Waar de 
ondernemer zich met strategische vraagstukken bezig houdt, zijn voor de manager 
de tactische aspecten weggelegd. De industrieel wordt daarentegen gelijkgesteld 
met de l 9de-eeuwse fabriekseigenaar, die tegelijkertijd kapitalist en zijn eigen 
technisch expert is en als eigenaar zelf in- en verkoopt en het personeel bestiert.6 

Al deze aktiviteiten vertonen echter een fundamentele overeenkomst: om winst 
te maken organiseert men de productie op een specifieke wijze. Het is de organisa
torische gave van de baas - zo stelt Margi in - arbeidskrachten zodanig in hierar
chisch ingerichte arbeidsorganisaties bijeen te brengen, hun arbeid te coordineren 
en te controleren dater winst wordt gegenereerd.7 De wolhandelaarfabrikant orga
niseerde in de 18de eeuw arbeidskrachten om voor hem te werken, maar hij was 
nauwelijks betrokken bij de productie zelf. De verspreide manufactuur in de tex
tielsektor - combinaties van gedecentral iseerde productie en gecentraliseerde lei
di ng8 - lieten de lokale producenten nog veel autonomie in de productie zelf. De 
sleutel tot het succes van het putting out was, dat de handelaren controle hadden 
over de afzetmarkten en de markt van goedkope arbeid. Het probleem van dit 
stelsel van onderaanneming en uitbesteding was echter <lat er nagenoeg geen con-

4 In een later stadium werd het tijdsvraagstuk verbreed naar vraagstukken van strategi
sche aard , maar dat laat ik hier buiten beschouwing. 
5 St. Marglin , 'Origines et foncions de la parcellisation des tilches: a quoi servent les 
patrons?' in: A. Gorz, Critique de la division du travail , Paris 1973. 
6 V gl.. F. Crouzet, The First Industrialists, Cambridge 1985. 
7 Marglins analyse lijkt ge"inspireerd door de grote staking van de arbeiders bij General 
Motors in 1972 die niet was bedoeld om hogere lonen maar als verzet tegen het hoge 
tempo aan de lopende band. De Amerikaanse Senaat organiseerde een parlementaire en
quete naar de gang van zaken . Dit onderzoek bracht de onvrede onder de arbeiders aan het 
daglicht over gebrek aan humane arbeidsomstandigheden en inspraak over het arbeidspro

ces. 
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trole op de productie zelf kon worden uitgeoefend. Met de opkomst van het fa
briekssysteem werd dit ondervangen. De grootte van de eerste fabrieken werd be
paald door de 'span of control' van de baas. Grootschaligheid kon alleen worden 
bereikt daar waar de baas meerdere opzichters, voorlieden en chefs in dienst nam, 
die voor hem het toezicht uitoefenden. Sommige opzichters wisten zich op te wer
ken tot zelfstandige bazen, zoals Robert Owen. Maar niet iedereen kreeg die kans. 
Marglin vermeldt de katoenbaas A.H. Ashworth die zijn opzichter H. Hargreaves 
onwetend hield over katoensoorten en prijzen uit angst, dat hij anders de onderne
mrng zou overnemen. 

Hoewel Margi in het definitieve bewijs niet kan leveren, is hij ervan overtuigd dat 
de bazen hun eigen rol slechts konden rechtvaardigen door 'divide et impera'. Zij 
gebruikten hun kennis over afzetmarkten om in de fabrieken een technische ar
beidsverdeling door te voeren en zorgden ervoor als enigen het overzicht over het 
totaal te behouden. De concentratie van arbeidskrachten in de fabrieken was vol
gens Margi in het logische gevolg van het putting-out systeem, omdat het daar ont
brak aan voldoende controle op het productieproces en er veel niet-productieve 
tijd gemoeid ging met het wachten op transport en verwerking van materiaal. Het 
putting-out werd niet verlaten vanwege de voordelen van nieuwe productietech
nieken, maar vanwege de noodzaak om op de kosten van gebrekkige supervisie en 
discipline te besparen . 'Son succes (van het fabriekssysteem , L.K.) n'avait pas 
grande chose a voir avec la superiorite des grandes machines' .9 Daarmee kritiseer
de hij de opvatting dat de technologie een doorslaggevende rol heeft gespeeld bij 
de opkomst van het fabriekssysteem. 10 

In 1984 herhaalde Marglin nog eens het standpunt dat hij tien jaar eerder had 
ingenomen . De technische arbeidsverdeling die in de kapitalistische productiewij
ze is doorgevoerd, is meer het gevolg van de voordelen van controle die de bazen 
verwierven dan het gevolg van de voordelen van efficientere productiemethoden 
die de gehele bevolking ten goede hadden kunnen komen. De kracht van de baas 
was 'i n large part the organizing ability he brought to production, a consequence 
of a vector of personal traits and talents, ranging from extraordinary greed to ext-

8 Ygl.. C. Lis & H. Soly 'Corporatisme, onderaanneming en loonarbeid. Flexibilisering 
en deregulering van de arbeidsmarkt in Westeuropese steden'. Tijdschrift voor Sociale 
geschiedenis , jg. 20, nr. 4, 1994. 
9 S.A. Marglin, op. cit., p. 63. 
10 Ygl. N. Georgescu-Roegen, The Entropy law and the Economic Process, Cambridge 
1971 , p. 248: 'the factorysystem, which had already begun to be practiced in the old craft 
shops, because of an increased demand , was one of the main factors that spurred the tech
nological innovations'. 
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raordinary intelligence, that set him off from more ordinary mortals'. 11 Op grond 
van bezitsverhoudingen wist de groep van personen die beschikten over deze spe
cifieke eigenschappen en talenten, de 'cognoscenti', een technische arbeidsverde
ling af te dwingen. 12 Dit specifieke vermogen werd, net als kapitaal, een sociale 
productierelatie. De bazen richtten hun fabrieken zodanig in , dat de 'span of con
trol' doorlopend vergroot kon worden. Dientengevolge zijn de ontwikkelingssta
dia van de kapitalistische productiewijze te begrijpen als de opeenvolgende po
gingen om de 'span of control' te verbreden. Het Taylorisme en Fordisme zijn de 
uitkomsten van het streven die productietechnieken te exploiteren, die grootscha
ligheid mogelijk maakten . Taylors tijd- en bewegingsstudies waren bedoeld om 

inzicht te krijgen in de betekenis van 'a fair day's work'. De tijd moest tot calcu
leerbare en manipuleerbare categorie worden teruggebracht. 

Maar nadat de bazen die inzichten hadden verworven, drong zich de vraag op 
wie de opzichters, chefs en ingenieurs gaan controleren, die op hun beurt de arbei
ders controleren. Het zaad voor extra conflicten was gezaaid, zoals Th . Veblen al 
in 1919 signaleerde. De opkomende sociale laag van ingenieurs stond zeer vijan
dig tegenover het bezitsmonopolie van ondernemers, 13 die blind waren voor effi

cientie en alleen maar belust waren op macht. Het monopolie dat de ingenieurs 
probeerden te verwerven door zich de specifieke kennis over productietechnieken 
toe te eigenen, riep zowel bij ondernemers als arbeiders verzet op. Sindsdien zijn 
er allerlei organisatieveranderingen voorgesteld om dit probleem te ondervangen. 

Marglin is voldoende historisch geschoold om te beseffen dat het hierboven 
geschetste proces niet lineair is verlopen. Onderaanneming in de l 9de eeuwse 

metaalindustrie is een fraai voorbeeld van collectieve kennis in handen van groe
pen arbeiders, die zelfstandig en autonoom bepaalde productieaktiviteiten voor 
hun rekening namen zonder dat zij met controle en discipline van de baas te maken 
hadden. 14 Maar toch staat het voor hem vast, dat de 'organizing capability' van de 
baas te maken heeft met diens wil om macht en dus controle over de productietijd 
uit te oefenen teneinde daar zelf beter van te worden. Deze wil bindt de bazen tot 
een hechte groep en bepaalt hun onderlinge sociale relatiepatronen. 

11 S.A. Marglin , 'Knowledge and Power', F.H. Stephen, Firms, Organization and La
bour, London 1984, p. 147. 

12 Ygl .. W. Lazonick, Business organisation and the myth of the market economy. Cam
bridge 1991 p. 187: 'Once a dependent labor force could be recruited, time discipline 
could be imposed within the factory setting with positive impacts on unit costs'. 
13 V gl.. Th. Veblen, The Engineers and the Price System, New York ( 1919), 1965. 
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De reactie 

In 1986 reageerde David Landes met het artikel What Do Bosses Really Do op het 
standpunt van Marglin . Landes constateert dat een van de kernaspecten van het 
ondernemerschap bestaat uit het vermogen om productiefactoren zodanig te com
bineren, dat goederen goedkoper worden. 'In a premachine era, the ability of mer
chant-manufacturers to break down production into a number of simple tasks and 
assign them to workers of different degrees of skill and experience, hence working 
for different wages, was the essential task of the capitalist' .15 Maar de redenen 
voor textielfabrikanten om hierarchisch ingerichte ondernemingen op te zetten was 
van andere aard . 'A factory is not simply a large production unit or workshop. A 
factory uses power-driven machines' .16 Landes is het met Marglin eens, dat de 
fabriek gelijk staat aan discipline en supervisie, maar dat is niet de enige dimensie, 
zoals Marglin suggereert. Het fabriekssysteem kwam in de weef- en spinsector 
juist tot bloei , vanwege de introductie van nieuwere productietechnieken . De uit
vindingen op dat gebied konden niet meer in kleinschalige werkplaatsen worden 
toegepast. En deze nieuwe productietechnieken zorgden voor meer werkgelegen
heid. R. Arkwright, de uitvinder van de waterframe (1760) en de aartsvader van 
het fabriekssysteem, vertrok uit Lancashire vanwege een tekort aan arbeid . Hij 
vestigde zich eerst in Nottingham en daarna in Cromford om grotere fabrieken te 
bouwen, waar de productietechnieken tel kens konden worden verbeterd en meer 
arbeiders werk konden vinden. 

Het is dat technologische aspect, dat Margi in volgens Landes over het hoofd ziet. 
Het fabriekssysteem genereerde een eigen proces van technologische vernieuwing. 
Uitvindingen, uitmondend in patenten en emulaties waren aan de orde van de dag. 
Hierbij speelde de ondernemer een cruciale rol: 'no one else was in so strategic a 
position to see the needs and opportunities of technological change' .17 Landes is 
ervan overtuigd dater sprake is van een 'inherent logic of technological change, 
which is governed by the law of minimization of inputs; or conversely, of maximi
zation of output. The aim is to get the most for the least. This is not to say that 
innovations that satisfy that condition are intrinsically good or 'better ' - to use 
Marglin's word. They just pay more - in money and power, depending on the 
economic and social system' .18 

14 V gl.. D. Clawson, Bureaucracy and the Labor Process, New York 1980. Discussies 
over strategische allianties zijn hiervan een zwakke afspiegeling. 
15 D.S. Landes, 'What Do Bosses Really Do ', The Journal of Economic History , Vol. 
XLVI 1986, p. 595 . 
16 Landes, op. cit. p. 603 . 
17 Landes, op. cit. p. 615. 
18 Landes, op. cit. p. 620. 
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Landes ontkent niet dat machtsverhoudingen een belangrijke rol spelen, maar 
hij vi ndt dat Margi in de eigenstandige rol van technologische ontwikkeling teveel 
wegschrijft en daarbij evenmin oog heeft voor het rationele handelen van de on
dernemer die zijn doe! en de beschikbare middelen zo efficient mogelijk op elkaar 
probeert af te stemmen. 

Besparing van tijd 

Enkele thema's die in deze discussie aan de orde kwamen, zijn op uiteenlopende 
wijze verder uitgewerkt. Landes' logic of technological change ' heeft het debat 
over technologisch determinisme aangewakkerd. 19 Marglins 'organizing ability' 
heeft in het werk van A.D. Chandler onder de vlag van 'organizational capabili
ties' veel aandacht gekregen.20 De betekenis van informatie voor ondernemers en 
managers heeft in de agency- en de transactiekostentheorie onder de vlag van asym
metrische verhoudingen om over informatie te beschikken en de kosten die daar
mee gemoeid zijn, nieuwe inzichten opgeleverd. In het spanningsveld tussen macht 
en efficientie heeft 0 . Williamson uitdrukkelijk voor het tweede geopteerd: machts
analyses leveren zijns inziens niets op. 21 

In het NEHA jaarboek 1996 heeft F.M.M. de Goey een helder overzicht gegeven 
van de effecten van de hier genoemde invalshoeken voor de beoefening van de 
ondernemersgeschiedenis.22 Hij constateert dat de hernieuwde belangstelling voor 
de ondernemer en de bredere theoretische referentiekaders omtrent het onderne
merschap zowel het opportunistische gedrag van de ondernemer als diens sociale, 
menselijke en dynamische aspecten inzichtelijker hebben gemaakt. De Goey stipt 
opnieuw het vraagstuk rond het verschil tussen de ondernemer en de manager aan 
en hoewel hij Peter Temin in een voetnoot memoreert, wordt diens standpunt nau
welijks besproken. Dat is in dit verband jammer want Temin speelt in op de dis
cussie tussen Margi in en Landes om het verschil in opvattingen over ondernemer-

19 Ygl. M.R. Smith & L. Marx (ed.), Does Technology Drive History, Cambridge 1995. 
20 A.O. Chandler, 'Organizational Capabilities and the Economic History of the Indus
trial Enterprise', Journal of Economic Perspectives, Vol. 1992. Deze 'organizational ca
pabilities ' zijn sterk gelieerd aan het vermogen technologische vernieuwingen uit te bui
ten: ' entrepreneurs had to be aware of the potential of new technologies and then get the 
funds and make investments large enough to exploit fully the economies of scale and 
scope existing in the new technologies', aldus Chandler (Scale and Scope , 1990 p. 597). 
Hoe dat in de fabrieken kon leiden tot innovaties blijft hier buiten beschouwing. 
21 0. Williamson, Economic Organization, Brighton 1986, hoofdstuk 8. 
22 F.M.M. de Goey, 'Ondernemersgeschiedenis in Amerika, Nederland en Belgie (1940-
1995), NEHA jaarboek 1996, in het bijzonder pp. 31-41. 
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schap nog eens aan de orde te stellen. Hij vindt dat de term 'baas' door een spel
ling van de geschiedenis niet altijd de lading dekt van het onderwerp dat Marglin 
en Landes aansnijden. Marglin heeft het oog vooral gericht op de managers die het 
arbeidsproces bewaken. Landes daarentegen is eigenlijk alleen gei"nteresseerd in 
de rol van de ondernemer als entrepreneur die nieuwe productietechnieken intro
duceert en als 'change agent' bestaande kaders doorbreekt. Managers zijn gei"nte
resseerd in efficientie, entrepreneurs in controle. In de vroege stadia van het indus
triele kapitalisme lagen de functies van ondernemer en manager nog in een hand. 
J. Wedgwood is daarvan een duidelijk voorbeeld. Rond 1900 zijn deze functies 
echter steeds meer gescheiden geraakt. De ondernemer is als baas de managers 
gaan controleren, terwijl de manager de baas van het werkvolk is geworden. Chand
ler heeft dit onderscheid echter weer teniet gedaan omdat in veel multidivisionele 
en multinationale ondernemingen het verschil tussen ondernemer en manager niet 
meer van toepassing is: topmanagers zijn zich gaan gedragen als ondernemers. 
Daarmee is een opmerkelijk historische synthese actueel geworden: 'the owner
entrepreneurs celebrated by economic historians have given way to manager-en
trepreneurs '. 23 

Het lijkt erop alsof de bestaande terminologie daarmee is achterhaald en nieuwe 
termen noodzakelijk worden. Ook De Goey is van mening dat de hele discussie 
over managers versus ondernemers slechts een definitiekwestie is. 

Dat mag zo zijn, maar mijns inziens schuilt er hier een adder onder het gras. De 
bestaande definities zullen alle cirkelen rond de vraag in welke mate bazen (on
dernemers, managers, fabrikanten, industrielen) rationeel handelen bij het verwe
zenlijken van hun doelstellingen. Vee! te weinig aandacht wordt daarbij besteed 
aan de kwestie hoe bazen in arbeidsorganisaties te werk gaan om hun doelstellin
gen te verwezenlijken. Bazen spreken met ondergeschikten over de methoden 
waarlangs doelstellingen worden gerealiseerd. De wijze waarop zij spreken is ech
ter nauwelijks onderwerp van analyse geweest en komt daarom ook niet in defini
ties van bazen voor. Om het belang van taal in dezen uiteen te kunnen zetten, wil ik 
eerst het centrale thema bespreken dat het optreden van bazen bepaalt. 

Wat in alle historische varieteiten omtrent de baas telkens terugkeert is de gedre
venheid om te controleren. Dat komt het scherpst naar voren in het streven van 
bazen greep te krijgen en te houden op de tijd . In meer algemene zin probeert elke 
baas met een vernieuwing (product, markt, organisatievorm) in de tijd een voor
sprong te behalen op de concurrenten en meer marktaandeel te veroveren. Acht
tiende eeuwse handelaren waren over het algemeen alleen maar gei"nteresseerd in 
vernieuwingen in de handel, die ervoor zorgden dat de circulatie van hun goederen 

23 P. Temin, 'Entrepreneurs and Managers', P. Higonnet e.a., Favorites of Fortune, Cam
bridge 1991, p. 353. 
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zo vlot mogelijk verliep en hun kapitaal sneller accumuleerde.24 J. Wedgwood was 
zo'n ondernemer/handelaar die zich in een transitiefase bevond. Hij interesseerde 
zich zowel voor de transformatieprocessen in zijn porceleinfabriek als voor de 
vlotte circulatie (transacties) van zijn waren op de markten. Hij bemoeide zich 
evenzeer met de aanleg van landwegen en kanalen om de distributie te verbeteren, 
als om betere baktechnieken in zijn fabrieken. 

Rond 1800 begonnen de textielondernemers zich daarentegen toch vooral te con
centreren op de gang van zaken in hun arbeidsorganisaties.25 Zij hadden vooral 
oog voor besparingen van tijd in het productieproces. Margi in en Landes wijzen 
erop hoe textielondernemers probeerden de kosten van de input te minimaliseren 
om zoveel mogelijk output te realiseren. De gang van zaken bij het productiepro
ces zelf (de throughput) was slechts een kwestie van discipline en supervisie. De 
fabriek als bevelshuishouding functioneerde op basis van fabrieksreglementen die 
lange arbeidsdagen voorschreven . Naleving van de voorschriften werd via sanc
ties afgedwongen . De taal die er werd gesproken, leek vooral te bestaan uit com
mando 's en bevelen. En die bevelshuishouding riep veel weerstand op. Het ver
baast M . Berg bijvoorbeeld dat Marglin in zijn analyse over het streven van de 
baas controle uit te oefenen over de lengte van de productietijd de rol van de 
opkomende arbeidsbeweging volledig links heeft laten liggen. De vakverenigin
gen in de Engelse textielindustrie eisten rand 1820 herstel van de tienurige ar
beidsdag ('from 6 to 6') omdat dat onder de meeste andere beroepsgroepen ge
meengoed was. E.P. Thompson26 heeft laten zien hoe de vakverenigingen langzaam 
maar zeker leerden hun strijd tegen de tijd om te zetten in een effectieve strijd om 
de tijd en deze te verkorten tot tien uur. Om de productietijd efficienter te beheer
sen, probeerde R. Arkwright via schaalvergroting de productiekosten te verlagen. 
Hij ging voor zijn fabriek in Cromford meer in gebouwen en productiemiddelen 
investeren zonder overigens de productietechniek zelf te verbeteren en verlaagde 
zijn productiekosten door fabrieksarbeiders in ploegen te laten werken. Andere 
ondernemers volgden en dwongen de fabrieksarbeiders !anger te werken. Deze 
emulatie door andere industrielen - oftewel imitatie en verbetering - kon ongehin
derd doorgaan totdat fabriekswetgeving vanaf de jaren dertig intervenieerde en 
een eind maakte aan deze praktijk van extensivering.27 Innovaties om de produc
tieprocessen te verbeteren en te intensiveren leidden echter nauwelijks tot uitstoot 
van arbeid, maar eerder tot ontscholing en speed-up praktijken. Von Tunzelmann 
bespreekt verscheidene voorbeelden van procesinnovaties in de spinnerij, weverij 

24 Ygl. M. Berg, 'The power of knowledge ', F.H. Stephen, Firms, Organization and 
Labour, London 1984, p. 170. 
25 V gl. T.R.C. van Someren, Jnnovatie, emulatie en tijd, Amsterdam 1991. 
26 E.P. Thompson, The making of the English working class, Harmondsworth 1978. 
27 L. Karsten, De achturendag, Amsterdam 1990. 



KARSTEN DE ONDERNEMER, DIENS TAAL EN DE CONTROLE OVER TIJD 387 

en bewerking van textielproducten om tijd te besparen en overheadkosten terug te 
dringen . Soms waren dit technische, soms chemische innovaties. Zo brachten nieuwe 
chemische middelen het bleken terug van maanden naar dagen . De throughput 
werd verbeterd door machines sneller te laten draaien (speeding up) of door het 
aantal arbeidshandelingen op te voeren (stretching out). 'The Crompton mule was 
a combination of speeding up through roller drafting as on the water frame and 
streching out by using spindles as in the jenny' .2x De verbetering van de through
put bleek echter alleen succesvol te zijn als men producten leverde die traditioneel 
dezelfde kwaliteit behielden. Amerikaanse machines die weliswaar het spinproces 

konden opvoeren, werden in de Engelse fabrieken niet ge"lnstalleerd omdat zij 
minder kwaliteit leverden en vaker storingen veroorzaakten. 

Voor besparing van tijd zochten ondernemers in de weverijen naar combinatie 
van snellere throughput en verminderde wachttijden. Zij brachten de kennis en 
ervaring van ambachtslieden die de machines bedienden over op de machines. De 
Jacquard reduceerde de installatietijd voor een nieuw ontwerp tot enkele minuten 
en kon een grotere varieteit damast leveren. Dit stelde het management in staat 
meer coordinatiemacht en dus meer controle naar zich toe te trekken om de pro
ductiviteit op te voeren. 

De technische vernieuwingen werden echter niet als gemeenschappelijke kennis 
met elke producent gedeeld, zoals Landes suggereert. Toen Arkwright patent had 

verworven op zijn waterframe werd door zijn toedoen vastgelegd dat patentlicen
ties alleen werden verstrekt aan spinfabrieken met 1000 spoelen en meer. Daar
mee werd de weg naar technische verbeteringen van de 'domestic-scale waterfra
me spinning' de nek omgedraaid.29 'The waterframe could have been built in small 
units, placed in cottages and turned by hand. In other words, it could have been 
used like the jenny as a domestic spinning machine. One member of the Arkw
right's partnership, I suspect it was Arkwright himself, for it seems in character, 
must have realised that if this had happened they would have lost control of the 
patent, for everyone would have copied it and built their own machine in the priva
cy of their own homes. By restricting the licences to units of a thousand spindles, 
it became economic only when they were erected in a water-powered mill' .30 

28 G.N. Yon Tunzelmann, 'Time-Saving Technical Change: The Cotton Industry in the 
English Industrial Revolution' , Explorations in Economic History, 32 ( 1995) pp. 13-15. 
29 Ygl. Th. J. Misa, 'Retrieving Sociotechnical Change from Technological Determi
nism', M.R. Smith & L. Marx , op. cit., p. 120. 
30 R.L. Hills, 'Hargreaves, Arkwright and Crompton, why three Inventors? ' Textile His
tory, vol. X. 1979. 
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Landes 'logic of technological change' werd dus gestuurd door specifieke machts
verhoudingen, die zeker niet eenalgemene kennisontwikkeling diende. Een speci
fieke groep ondernemers was slechts bezig organisatievormen te stimuleren die de 
controle op productietijden verscherpten . De Verenigde Staten werden aan het 
eind van de l 9de eeuw de bakermat van die stimulans. 

Controle en efficientie 

De technologische vernieuwingen die zich in de Verenigde Staten aan het eind van 
de l 9de eeuw voltrokken waren volgens Von Tunzelmann veel eerder tijdsbespa
rend dan arbeidsbesparend van aard. Het waren de ingenieurs die zich richten op 
efficientieverbeteringen om met minder arbeidshandelingen meer te produceren . 
De ondernemers misten die kennis en waren in de ogen van Th. Veblen alleen 
ge"lnteresseerd in geld verdienen. De successen die werden geboekt in het verbete
ren van de productiviteit brachten een ware 'efficiencycraze' op gang, die hege
moniale trekken begon te vertonen . Efficientie werd als zo vanzelfsprekend erva
ren, dat verzet ertegen verbazing opriep. De tijd- en bewegingsstudies die 
Tayloristen doorvoerden, leidden desondanks tot velerlei protesten van vakorga
nisaties, niet omdat men tegen efficientere productiemethoden was, maar omdat 
de arbeiders niet werden betrokken bij de wijze waarop de tijdstudies werden uit
gevoerd. Bestaande sociale arbeidsverhoudingen werden ontkend en ingenieurs 
introduceerden nieuwe organisatieprincipes op grond van een vermeend eigen ken
nismonopolie. Oat leidde tot verstoring van bestaande communicatiepatronen. Om 
dat te voorkomen probeerde H. Ford organisatie- en coordinatiecriteria te vertalen 
in productietechnieken, en zonder tussenkomst van ingenieurs de arbeidstaak van 
de arbeider te bepalen. Via instructiekaarten kregen de arbeiders hun werkopdrach
ten medegedeeld. De lopende band vereiste veel minder communicatie en beperk
te de interactie tussen arbeiders onderling en met de leiding tot een minimum. 
Fords lopende band was een convergentie van nieuwe organisatorische en bestaande 
technische veranderingen. Het was geent op het organisatieconcept van uitwissel
baarheid van componenten en op de lopende band die al in de slachterijen van 
Detroit van toepassing was . Het enige probleem dat Ford nog op te lossen had, 
was het werven van werknemers die onder zijn voorwaarden en zonder dat de 
vakbeweging zich erin kon mengen in zijn moderne fabriek wilden werken. Zijn 
slogan van vijf dollar voor een achturige arbeidsdag sloeg in 1914 in als een born. 
Het bood hem de gelegenheid met werkwillige, ongeschoolde arbeiders veel effi
cientieverbeteringen in de vorm van speed-up processen door te voeren. 31 De pro-

31 D.M.G. Raff, 'Wage Determination theory and the Five Dollar Day at Ford', Journal 
of Economic History, Vol. XLVIII, 1988. 
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ductie van T-Fords liep op van 189.000 in 1913 naar 802.000 in I 9 I 7. De assem
blage van een T-Ford liep terug van 12,5 uur naar l ,5 uur. 

Von Tunzelmann mag gelijk hebben dat er met minder mensen aan de lopende 
band meer en sneller kon worden geproduceerd, maar tegelijkertijd deed zich een 
ander opmerkelijke ontwikkeling voor. De coordinatie van en de controle over het 
productieproces werd ge"intensiveerd. De ratio tussen arbeiders tot toezichthou
ders steeg van 53: I in 1914 naar 15: I in 1917. Om synchronisatie van arbeidshan
delingen af te dwingen en een crisis in de controle op de productie te vermijden 
introduceerde Ford een formele hierarchische structuur in de organisatie en een 
volledig gestandaardiseerd productieproces. Beniger constateert dat 'coordination 
and control of producten became no less important than the innovations in equip
ment or more intensive applications of energy that made possible the continual 
increases in volume and speed. Producers with the best control technologies could 
maintain the greatest speeds' .32 Amerikaanse ondernemingen groeiden uit tot groot
schalige multidivisionele bedrijven met een formele 'command and control sys
tem'. Om de bureaucratische strukturen efficient te kunnen coordineren ontwik
kelde Alfred Sloan, die in 1923 aan de leiding kwam van General Motors, een 
uitgekiende organisatiestructuur. 'Sloan's great achievement was to do for mana
gement what Henry Ford had done for labour - turn it into a reliable, efficient, 
machine - like process' 33 Bazen controleerden niet alleen arbeiders, maar ook 
elkaar. Managers gaven leiding aan managers, zoals managers dat aan arbeiders 
deden. 

In Amerikaanse ondernemingen begon de mening post te vatten dat het voor bazen 
gemakkelijker was om orders te geven dan om overleg te voeren met geschoolde 
en mondige werknemers. De Hawthorne-experimenten van de jaren twintig en dertig 
corrigeerden dit beeld maar ten dele. De Hawthorne Works was een productielo
katie die onder de Bell Company viel. Het moederbedrijf voerde een paternalis
tisch personeelsbeleid, dat al snel de bijnaam 'MA BELL' kreeg. De Hawthorne
experimenten luidden de overgang in van 'motion' naar 'emotion'. De aanvankelijk 
opgezette tijd- en bewegingsstudies leverden niet de gewenste resultaten en onder 
invloed van de gezaghebbende National Research Council, die streefde naar sa
menwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven, begon de aandacht te groeien 
voor de gedragskant van de arbeiders. 

32 J.R. Beniger, The Control Revolution. Technological and Economic Origins of the 
Information Society, Cambridge 1986, p. 238. 
33 J. Micklethwait & A. Wooldridge, The Witchdoctors, London 1996 p. I 18. 
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De Hawthorne-experimenten zijn de geschiedenis ingegaan als het onderzoek naar 
het efficiente gebruik van kunstlicht. Naast ingenieurs waren psychologen betrok
ken bij het meten van lichtintensiteit en visuele scherpte. Minstens zo belangrijk 
waren de experimenten die de ingenieur G. Pennock uitvoerde om de relatie tus
sen arbeidstijden en verminderde arbeidsinzet te meten. Pennock wist uit vroeger 
onderzoek in de oorlogsindustrie, dat te lange arbeidsdagen tot vermindering van 
de productiviteit hadden geleid. Hij zette een testruimte op en varieerde de werk
tijden en rusttijden van een ploeg van vijf vrouwen en een lay-out operator. De 
vrouwen kregen het gevoel dat zij zelf controle konden uitoefenen over de ar
beidstijden en dat versterkte hun identiteitsgevoel. De vrouwen stonden positief 
tegenover de grotere varieteit aan werktijden en het overleg dat zij tijdens het 
werk konden hebben. Pennock was echter alleen ge!nteresseerd in de efficientere 
organisatie van de productie en niet in de organisatie van de arbeid als zodanig 
om vermoeidheidsverschijnselen te bestrijden. Hoewel de vrouwen het belang van 
psychologische factoren die te maken hebben met gevoel van erkenning via in
spraak en overleg hadden onderstreept, hechtte Pennock hieraan geen waarde. Toen 
er geen causale verbanden gevonden konden worden tussen de inrichting van de 
organisatie en productiviteit staakte men het onderzoek. Nadat Elton Mayo van de 
Harvard Business School bij Hawthorne betrokken was geraakt, experimenteerde 
hij opnieuw met arbeidstijden en rustpauzes. Enkele vrouwen werden uit de test
ruimte verwijderd en vervangen, omdat zij het gezag van de bazen ondermijnden. 
Mayo rechtvaardigde deze stap omdat er sprake was van psychische verwarring en 
een verkeerde mentale attitude onder de vrouwen. Hij zag niet in, dat juist de 
bazen een andere houding dienden aan te nemen als werknemers in staat blijken 
zelf hun arbeidstijden te kunnen reguleren. 

W.F. Roethlisberger, protege van Mayo, en Hawthornes personeelsmanager W. 
Dickson hebben later in Management and the workers de experimenten vooral 
ge"lnterpreteerd in termen van informele organisatie-aspecten waarvoor bazen oog 
moesten hebben. Controle over arbeidstijden bleef daarentegen in hun ogen het 
privilege van de bazen . Mayo probeerde een uitgebreid trainingsprogramma aan 
de man te brengen om Bell-bazen een eigentijdse paternalistische supervisie bij te 
brengen. De klachten van werknemers over het a-sociale gedrag van bazen werden 
afgedaan als irrationele hersenspinsels. Later toonde Dickson in een ander onder
zoek met de antropoloog W.L. Warner het belang aan van de sociale integratie van 
werknemers in de eigen groep en de beperkte mogelijkheden van bazen daarop 
invloed uit te oefenen.34 Maar dat inzicht vond weinig weerklank. Mayo hield vast 
aan het adagium dat arbeiders emotionele kinderen zijn, die ouderlijke begelei
ding verlangen. Arbeiders misten logisch denken en dat moest worden gecompen
seerd door de ontwikkeling van een administratieve elite die op verantwoorde wij-

34 R. Gillespie, Manufacturing Knowledge. A History of the Hawthorne Experiments, 
Cambridge 1991 
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ze wetenschappelijke inzichten over het gedrag van mensen kon toepassen. De 
'logic of understanding' diende de grondhouding van de bazen te worden. 35 

Na de Tweede Wereldoorlog hebben de Hawthorne-experimenten veel aandacht 
getrokken. En hoewel er sindsdien veel meer belangstelling is ontstaan voor de 
gevoelens van mensen in organisaties is het streven naar controle onverminderd 
doorgegaan. De administratieve elite groeide in de Verenigde Staten en tussen 
1948 en l 975 verschoof de ratio tussen arbeiders en toezichthouders van LOO: 12 
naar 100:18. In het begin van dejaren tachtig Jag dat zelfs op 100:19.36 De Haw
thorne experimenten hadden aan het licht gebracht dat vernieuwingen die op tech
nische grondslag waren doorgevoerd weinig verbeteringen in de productiviteit te 
zien gaven zolang niet tezelfdertijd aan de interactie tussen mensen in de organisa
tie aandacht werd besteed. De Human Relations benadering die uit de Hawthorne
experimenten voortsproot moest de scherpe kantjes van de bevelshuishouding in 
ondernemingen afzwakken, maar aan het streven van bazen om controle uit te 
oefenen werd onverkort vastgehouden. Tegen deze historische achtergrond wil ik 
nu uiteenzetten welke rol taal speelt bij het handelen van bazen. 

Instrumenteel en strategisch handelen 

Ter verklaring van de rol van de baas hebben Marglin en Landes gezocht naar 
specifieke eigenschappen, karaktertrekken en talenten van de ondernemer en de 
manager als individu. In hun opsommingen ontbreekt het vermogen te overtuigen. 
Beide auteurs redeneren vanuit de positie van de baas die op een rationele wijze 
rel aties legt tussen denken en doen. Voor een ondernemer in een eenmanszaak is 
dat een onproblematische relatie. Hij zoekt naar de middelen om zelf zijn bedrijf 
zo goed mogelijk draaiende te houden. Zijn kennis en inzichten alsmede zijn erva
ring Jeveren een betrouwbare basis om het voortbestaan van de eenmanszaak vei
lig te stellen. Maar zodra een ondernemer baas wordt en anderen in dienst heeft, 
wordt het 'doen' uitgevoerd door anderen. De baas geeft opdracht aan anderen 
praktische werkzaamheden te verrichten die hij voorheen zelf verrichtte. In plaats 
van zelf op instrumentele wijze te handelen, laat hij dat anderen doen. De vraag is 
dan wat de baas zelf doet. Hij cobrdineert de handelingen van anderen en probeert 
daarbij de anderen zodanig te be"Jnvloeden, dat zij uitvoeren wat hij uitgevoerd wil 
z1en. 

Bij instrumenteel handelen worden overeenkomstig technische regels dingen ge
maakt. De timmerman die een kast maakt en de boetseerder die een beeld kneedt, 

35 Vgl. St. P. Vullas, Power in the Workplace. The politics of producten at AT&T, New 
York , 1993. 
36 D. Gordon, Fat and Mean , Free Press , New York, 1996, p. 47. 
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maken gebruik van kennis en passen deze via technische regels toe om een doel te 
bereiken. Een baas daarentegen voert niet zelf instrumentele handelingen uit, maar 
laat deze uitvoeren door arbeiders en coordineert deze handelingen. In zo' n geval 
is er sprake van strategisch handelen. De baas stuurt en be"invloedt via taalhande
lingen arbeiders zodat door hem gestelde doelen worden gerealiseerd. De negen
tiende eeuwse textielfabrikant bediende zich in de interactieve sfeer tussen hem en 
de arbeiders van taalhandelingen die imperatief van aard waren: hij gaf bevel en en 
de arbeiders voerden de opdracht noodgedwongen uit. Op grond van verordenin
gen en fabrieksreglementen wist de baas macht uit te oefenen over de onderge
schikten. Hij bepaalde hoe Jang er werd gewerkt. Er was sprake van empirische 
handelingscoordinatie, want de baas gaf op basis van machtsverhoudingen op
dracht zonder dat hij aan ondergeschikten tekst en uitleg hoefde te geven. De fa
briek manifesteerde de aard van deze bevelshuishouding niet alleen binnen, maar 
ook buiten de eigen muren. J. Wedgwood gebruikte de predikant John Wesley in 
Burslem om via het methodisme werkwillige arbeiders in zijn porceleinfabrieken 
te krijgen. Hij probeerde van mensen machines te maken, die zich niet vergisten en 
precies uitvoerden wat hij hen opdroeg: 'to make such machines of the Men as 
cannot err' .37 Wedgwood probeerde van het werkvolk als het ware 'dingen' te 
maken die overeenkomstig technische regels konden worden gestuurd. Hij wilde 
het productieproces besturen en beheersen op grond van criteria die hij zelf vast
stelde. 

Met de opkomst van de arbeidersbeweging en van de intervenierende overheid 
werd in constitutieve regels zoals fabriekswetgeving steeds meer vastgelegd hoe 
bazen en arbeiders met elkaar dienden om te gaan. Er ontstond ruimte om over de 
arbeidsverhoudingen te onderhandelen. Een van de belangrijkste thema's daarbij 
betrof de lengte van de arbeidsdag. Het ging en gaat daarbij voortdurend om de 
vraag hoe en door wie controle wordt uitgeoefend op de arbeids- en productietij
den . Het Tay loris me en het Fordisme waren er opgericht technieken te Ieveren om 
het instrumentele handelen van arbeiders efficienter te maken. Tezelfdertijd ont
wikkelden deze stromingen een specifiek kennismonopolie dat niet op grond van 
machtsclaims maar op basis van wetenschappelijkheid werd gerechtvaardigd. Het 
scientific management probeerde via haar wetenschappelijke status de geldigheid 
aan te tonen van haar claims om organisaties in te richten en te besturen. De inge
nieurs werden een professionele beroepsgroep die hun praktijken van een weten
schappelijk basis voorzagen. Hun technische inzichten (waarheidsoordelen) raak
ten echter vermengd met normatieve inzichten (waarde-oordelen) over de wijze 
waarop industriele processen moesten worden georganiseerd en gecobrdineerd . 
Boetes en extra beloningen in de vorm van premies en bonussen functioneerden 

37 N. Mckendrick. 'Josiah Wedgwood: an eighteenth-century entrepreneur in salesmans
hip and marketing techniques', The Economic History Review, Vol 12, 1960. 
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evenzeer als empirische coordinatiemechanismes die de arbeiders aanspoorden 
om de opgedragen werkzaamheden uit te voeren. 'The carrot of efficiency wages 
had been complemented bij the stick of direct supervision and control of the pro
duction process' .38 

M. Foucault39 heeft zich bezig gehouden met de vraag hoe het komt dater niet veel 
meer verzet is geweest tegen deze praktijken van de bazen. Zijns inziens heeft dat 
alles te maken met de macht van de norm. Arbeiders hebben normatieve regels van 
bazen als het ware overgenomen en zich in de loop van de tijd eigen gemaakt. 
Productiemethoden die bijvoorbeeld de vermoeidheid terugdrongen werden aan
vaard ook al ging dat gepaard met meer controle door de bazen. Het streven naar 
efficientere productiemethoden werd zo'n vanzelfsprekend verschijnsel dat de 
normen die daaraan werden verbonden min of meer werden gei"nternaliseerd. Het 
werd normaal dat bazen naar efficientere productiemethoden zochten, zelfs als 
dat intensivering van de controle tot gevolg had. Foucault heeft deze ontwikkeling 
getypeerd als het ontstaan van hegemoniale macht. Bazen en ondergeschikten gin
gen steeds meer waarde hechten aan efficientieverbeteringen zonder zich de vraag 
te stellen welke motieven daaraan ten grondslag lagen. 

Hegemoniale macht stelt niet alleen de norm vast, maar zorgt er ook voor dat de 
ondergeschikten zich in zo'n stelsel van normen thuis voelen. Duidelijk komt dat 
tot uitdrukking in de ordening van werktijden die in de 20e eeuw conform strakke 
uurroosters gemeengoed is geworden en geen uitzonderingen toe laat. Arbeiders 
leken met deze ordening van de tijd in te stemmen omdat deze als de 'normale' 
gang van zaken werd beschouwd. De betrokkenen aanvaardden lange tijd dit stel
sel op basis van instemming (consent) en omarmden zelf termen als effectiviteit, 
efficientie en productiviteit. Hoewel radicale vakorganisaties aan de legitimiteit 
van de ongelijke machtsverhoudingen bleven tornen leverde dat niet het door hen 
gewenste effect. Het verzet van de arbeidersbeweging leidde we! tot het besef, dat 
de empirische co0rdinatiemechanismen waarvan de bazen zich bedienden eigen
lijk niet voldeden. Maar dat aspect heeft Foucault niet gethematiseerd. Alleen door 
nadere bestudering van taal kan dat zichtbaar worden gemaakt. 

Taalhandelingen 

De Tayloristische en Fordistische structurering van productieprocessen had een 
vergaande gedetermineerdheid van de arbeidsplaats en de daarbij horende func
ties tot gevolg. Standaardisering, formalisering en uniformering waren de sleutel
begrippen die de dienst uitmaakten. De Hawthorne-experimenten maakten in de 

38 S.A. Margi in & J.B. Schor, The Golden Age of Capitalism, Oxford 199 l, p. 15. 
39 M. Foucault, Surveiller et punir, Paris 1975. 
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jaren dertig zichtbaar dat de destructie van de autonomie van arbeiders slechts ten 
dele succes had en dat arbeid niet volledig conform technische regels vi el te stroom
lij nen. Na de Tweede Wereldoorlog schiep de Human Relations beweging een 
geheel eigen manipulatieftaalgebruik: de semantiek van de zorg. Bazen schonken 
zorgzame aandacht aan en hadden oog voor de werknemers. Dit manipulatief taal
gebruik streeft ernaar, zoals Doorewaard40 heeft getoond, arbeiders het idee te 
geven dat de betrokkenheid en de zorg van de bazen oprecht zijn. 

Maar deze uitspraak bevat een paradox. Als bazen met ondergeschikten op op
rechte wijze spreken over gevoelens dan kan van manipulatief taalgebruik geen 
sprake zijn. De communicatie tussen bazen en ondergeschikten is dan niet meer te 
plaatsen binnen het kader van strategisch handelen, maar berust dan op communi
catief handelen. 

Van communicatief handelen is sprake als de spreker en de toehoorder oprecht 
zijn, elkaar vertrouwen en gemeenschappelijk in staat zijn consensus te bereiken 
over vraagstukken die moeten worden opgelost. De verbale communicatie tussen 
spreker en toehoorder speelt zich af op basis van specifieke taalhandelingen. Bij 
onderzoek naar het optreden van bazen is het karakter van die taalhandelingen nog 
nauwelijks bestudeerd. 

Sinds het boek van J.L. Austin uit 1962 - How to do things with words - is het 
gemeengoed geworden ons taalgebruik op te vatten als een vorm van handelen. 
Austin vond dater in de filosofie en de sociale wetenschappen alleen maar belang
stelling was voor uitspraken die gericht zijn op het weergeven van de waarheid. 
Deze constatieven richten zich uitsluitend op de informatieve functie van het taal
gebruik. Daarentegen werd er veel te weinig gelet op het handelingskarakter van 
taaluitingen. De rol van de spreker om via verbale communicatie bepaalde effec
ten teweeg te brengen op de gevoelens, gedachten en daden van de toehoorder was 
in feite schromelijk verwaarloosd. Dit performatieve karakter van ons taalgebruik 
richt zich op het overreden of overtuigen van mensen. 

Om het verband tussen constatieven en performatieven inzichtelijk te maken is 
sinds Austin gewerkt aan de ontwikkeling van een algemene taalhandelingstheo
rie. Daartoe heeft Austin een eerste aanzet geleverd door een onderscheid aan te 
brengen tussen drie soorten handelingen die we met woorden verrichten: locutio
naire, illocutionaire en perlocutionaire handelingen. Deze handelingen worden in 
het algemeen in een taalhandeling uitgevoerd. De locutionaire handeling houdt in 
dat de spreker een bepaalde combinatie van woorden uitspreekt die een bepaalde 
betekenis heeft. (Bijvoorbeeld: arbeider X voert opdracht A uit) De illocutionaire 
handeling houdt in dat de spreker zijn woorden een bepaalde communicatieve 

40 Ygl. H. Doorewaard, De vanzelfsprekende macht van het management, Assen 1989. 
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lading geeft. Het gaat hier om een handeling die verricht wordt met iets te zeggen. 

Illocutionaire handelingen zijn mededelen, beweren, waarschuwen, bevelen, ver
zoeken, afkeuren, verwelkomen, spijt betuigen. (Bijvoorbeeld de directeur waar
schuwt arbeider X om opdracht A uit te voeren) Illocutionaire handelingen zijn 
aan regels oftewel conventies41 onderwerpen, zodat de toehoorder kan begrijpen 
wat er wordt gezegd. De perlocutionaire handeling houdt in dat de spreker door 
middel van zijn woorden een bepaald effect wil bewerkstelligen bij de luisteraar. 

'De perlocutionaire handeling kan het bewerkstelligen zijn van ofwel een perlocu

tionair doe! (overtuigen, overreden) of een perlocutionair gevolg. Zo kan het per
locutionaire doe! van de handeling 'waarschuwen' bereikt worden door iemand 
ergens op attent te maken en kan tevens het perlocutionaire vervolg optreden dat 
de ander gealarmeerd raakt' 42 (bijvoorbeeld de directeur waarschuwt arbeider X 
door iets te zeggen (via dreigementen of sancties) zodanig dat hij opdracht A daad

werkelijk uitvoert). Wij zeggen dat de verrichte taalhandeling deugdelijk en suc

cesvol is als een bepaald gewenst effect is bereikt en arbeider X uitvoering van de 
opdracht A aanvaardt. Wil de taalhandeling volbracht heten, dan moet er bij de 
toehoorder dus een bepaald effect zijn bereikt. Juist de retorica is bij uitstek ge
richt op het overtuigen en overreden en bevat dus handelingen die een onmisken
baar perlocutionair karakter dragen . 

D. Wunderlich43 heeft er opgewezen dat de interacties tussen sprekers en toe
hoorders zich niet voltrekken in een vacui.im, maar in bepaalde machts- en gezags
verhoudingen. Dat arbeider X het consigne van de directeur opvolgt kan geschie
den omdat hij met sancties dreigt, sancties die de maatschappij via een normenstelsel 
heeft geYnstitutionaliseerd . Waar het nu omgaat, is te analyseren binnen welke con
text het perlocutionaire gedeelte van taalhandelingen plaats vindt. Bazen en arbei
ders zijn genoodzaakt om werkzaamheden binnen bedrijven op gecoordineerde 
wijze of zelfs in samenwerking uit te voeren. De verwezenlijking van het eigen 
belang dat zowel de baas als de arbeider heeft, hangt daarbij niet alleen af van de 
eigen gedragingen en de handelingen van anderen. Een ieder die zijn persoonlijk 
belang najaagt is genoodzaakt binnen organisatorische verbanden zijn handelin
gen met die van anderen te co0rdineren . Daarbij zal een ieder (y) steeds moeten 
anticiperen op wat anderen (z) zullen doen. Omdat die anderen (z) op hun beurt 
weer uitgaan van hun verwachtingen omtrent de handelingen van y, moeten spre
kers en luisteraars voortdurend op de verwachtingen van elkaar anticiperen. Luis
teraars zullen niet altijd strikt volgens conventies op uitingen van sprekers reage-

41 Over het karakter van conventies in ons taalgebruik is veel te doen. V gl. F.H. van 
Eemeren en W.K.B. Koning, Studies over taalhandelingen, Meppel 1981. 
42 J.L. Austin, 'Performatieven en constatieven' in F.H. van Eemeren en W.K.B. Koning, 
op. cit., p. 56. 
43 D. Wunderlich , 'De conventionaliteit van taalhandelingen' in F.H. van Eemeren en 
W.K.B. Koning, op. cit. 
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ren en dus zal het bewerkstelligen van effecten van de spreker op de luisteraar niet 
altijd aan conventies onderworpen zijn. Zolang al le betrokkenen hun verwachtin
gen niet beschaamd zien, zijn er redenen in de toekomst net zo te handelen als in 
het verleden gedaan is. Taalhandelingen worden dan conventioneel omdat zij gaan 
behoren tot de reguliere procedures binnen bepaalde institutionele kaders. Op grond 
daarvan ontstaat er regelmatigheid in het verkeer tussen mensen . Vaste patronen 
worden evenwel losgelaten wanneer verwachtingen en verwachtingsverwachtin
gen veranderen omdat de context waarin de handelingen worden verricht in bewe
ging is. Foucault kon nog uitgaan van de macht van de norm, maar dat lijkt mo
menteel veel minder op te gaan. De interactiepatronen tussen bazen en arbeiders 
zijn de laatste jaren gaan verschuiven en er wordt naar nieuwe vormen van coordi
natie en samenwerking gezocht. De actuele discussies over tlexibiliteit en de grote 
heterogeniteit in arbeidstijdpatronen zijn daarvan het duidelijkste voorbeeld. Dien
tengevolge verandert ook de aard van het performatieve gedeelte van taalhande
lingen. 

Communicatief hand el en 

Bazen stellen zich ten doel arbeidsorganisaties zodanig in te richten en te coordi
neren dat hun doelstellingen worden gerealiseerd. Arbeidsorganisaties zijn echter 
niet alleen stelsels van sociale relaties die de materiele reproductie van de onder
neming veilig stellen, maar worden ook samengehouden door processen van sym
bolische reproductie. Materiele reproductie is er op gericht om door middel van 
instrumenteel handelen met schaarse, alternatief aanwendbare middelen economi
sche doelen te bereiken. Processen van symbolische reproductie zijn gestoeld op 
interactie- en communicatiepatronen. Symbolische reproductie voedt het vermo
gen van mensen om zingeving aan hun eigen handelen te ontlenen. Zij ligt veran
kerd in normen, waarden en instituties die mensen door hun handelen in stand 
houden maar ook veranderen. 

Zolang situaties in arbeidsorganisaties eenduidig interpreteerbaar zijn en stabi
liteit en zekerheid overheersen, wordt de symbolische reproductie door bestaande 
conventies en normatieve regels, routines en procedures geleid. Foucaults aanpak 
levert hiervoor een adequate verklaring. Wanneer situaties onzeker worden , een
duidigheid niet meer vanzelfsprekend is en meerdere opties en alternatieven voor
handen zijn, wanneer met andere woorden contingenties de overhand gaan krij
gen, dan moet de speelruimte vergroot worden om mensen zelf creatieve oplossingen 
te laten vinden. Dat vereist een grotere autonomie, inventiviteit en souplesse van 
geest van alle betrokkenen. Dat betekent dat de eenduidig gedetermineerde ar
beidsplaatsen zullen gaan veranderen in contingent arbeidshandelen . Daarop zijn 
de klassieke begrippen van beheersing en controle niet !anger van toepassing. Bij 
gebrek aan een stabiele symbolische reproductie kan het voortbestaan van een 
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arbeidsorganisatie niet meer op basis van instemming (consent) worden veilig ge
steld, zoals dat in bureaucratische organisatiestructuren het geval was. Dat zal 
veeleer gebaseerd moeten worden op consensus die via het communicatieve han
delen in organisaties als onderhandelingshuishoudingen wordt bereikt. 

Zowel externe als interne krachten brengen steeds meer arbeidsorganisaties in aan
raking met snel wisselende en onzekere situaties. Globalisering en flexibilisering 
zijn enkele trefwoorden die deze externe krachten aanduiden. H. Kunneman heeft 
enkele van die interne krachten als volgt onder woorden gebracht: 'Enerzijds zijn 
kennisintensieve, van permanente productinnovatie afhankelijke ondernemingen 
aangewezen op een zekere mate van creativiteit, zelfstandigheid en eigen initiatief 
bij hun werknemers , kwaliteiten die slechts goed gedijen binnen een organisatie
cultuur met een zekere communicatieve openheid. Anderzijds laten werknemers 
zich in afnemende mate hierarchisch sturen, vragen zij ruimte voor hun eigen in
breng en stellen zij hogere eisen aan de communicatieve kwaliteit van relaties op 
hun werk'. 44 Dit betekent dat betrokkenen om tafel moeten kunnen zitten om geza
menlijk vast te stellen met welke situaties men wordt geconfronteerd en hoe daar
op adequaat kan worden gereageerd. Timing wordt het nieuwe sleutelbegrip; tem
po of speed-up processen zijn daaraan ondergeschikt geraakt. Het heeft geen zin 
grootschalige productieprocessen op te zetten om kosten te besparen als de te le
veren producten zijn ontworpen met een 'design', dat niet meer past bij de smaak 
van de consument. 

De traditionele technische en normatieve regels die aan het strategisch handelen 
van bazen ten grondslag lagen, kunnen de wassende stroom contingenties niet meer 
opvangen. Door overleg via communicatief handeleen zal men tot overeenstem
ming moeten komen over de wijze waarop nieuw ontstane situaties met hun hete
rogene karakter en beperkte controleerbaarheid kunnen worden aangepakt. Com
municatief handelen berust op wederzijds vertrouwen dat communicatieve actoren 
in elkaar hebben. Oat vertrouwen is nodig om te weten of de bedoelingen die 
actoren via hun taalhandelingen te kennen geven ook ware bedoelingen zijn. Spre
kers en toehoorders moeten het eens worden over de in taalhandelingen ge"impli
ceerde waarheids- en juistheidsaanspraken. De consensus die de communicatieve 
actoren weten te bereiken over het aanpakken van een problematische situatie le
vert een rationele handelingscoordinatie. Het karakter van een rationele hande
lingscoordinatie verschilt hemelsbreed van een empirische handelingscoardinatie. 
Een empirische coordinatie geschiedt op basis van machtsmiddelen als geld en 
macht en wordt in taalhandelingen verricht met een manipulatief karakter, dat te
rug te vinden is in specifieke perlocuties. Bij een rationele handelingscoordinatie 
wordt niet gemanipuleerd en overheerst het illocutionaire karakter van de taalhan-

44 H. Kunneman, Van theemuts cultuur naar walkman ego, Amsterdam 1996, p. 277. 
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delingen. De taalhandelingen die in de context van het communicatieve handelen 
worden verricht hebben een specifieke illocutionaire strekking. Het zijn adviezen, 
uitnodigingen, beloften of verontschuldigingen. Het zijn zeker geen bevelen of 
dreigementen. 'Illocuties zijn naar hun aard gericht op handelingscoordinatie op 
basis van overeenstemming, maar ze zullen gewoonlijk ook bepaalde effecten sor
teren op het voelen, denken en handelen van toegesprokenen' .45 Het perlocutionai
re effect heeft altijd de consensus van de betrokkenen en is niet afgedwongen. 

De Human Relations benadering heeft met haar semantiek van de zorg vooral het 
manipulatieve taalgebruik bevorderd om het gedrag van mensen in arbeidsorgani
saties te coordineren en te sturen.46 Daarbij ging men er vanuit dat mensen in orga
nisaties alleen op strategische wijze met elkaar omgaan. Elke strateeg zal proberen 
zich in te !even in de beweegredenen van andere strategen, maar het blijkt onmo
gelijk de eventuele beslissingen van andere strategen mee te nemen in de construc
tie van een eigen model dat de strateeg ontwerpt om zijn handelen te bepalen. 
Daarover is geen algemene wetenschappelijke kennis beschikbaar, tenzij mensen 
volstrekt regelgeleide wezens zouden zijn. In de context van bureaucratisch inge
richte organisaties mag dat misschien voor een groot dee! het geval zijn geweest. 
Maar dat leidt volgens de psychologen Harre en Gillett tot enge vormen van men
selijk handelen. 'A process analogous to the everyday process of following rules 
would produce uniform and orderly forms of behavior just as an assembly line 
would produce cars' .47 De maatschappij is ondertussen echter zo aan het verande
ren dat een dergelijk statisch gedrag absoluut niet meer voldoet. 

Timing en flexibilisering 

De komst van de informatiesamenleving heeft in de sociale wetenschappen geleid 
tot een verschuiving van de aandacht voor de gevoelens van mensen naar de ge
dachtenwereld van mensen. In arbeidsorganisaties groeide meer belangstelling voor 
de cognitieve kant van de mens en de wijze waarop mensen via informatievoorzie
ning zijn te motiveren tot praktische werkzaamheden, die het voortbestaan van 
ondernemingen veilig stellen. Harre en Gillett hebben moeite met deze overtrok
ken concentratie op het mentale aspect van het menselijk handelen. Zij stellen niet 

45 H. Koningsveld & J. Mertens, Communicatief en strategisch handelen, Muiderberg 
1986. 
46 Het valt nog te bezien of het Human Resource Management hiervan zoveel afwijkt, 
want onder deze vlag vaart in feite een nieuwe Amerikaanse managementaanpak waarbij 
de rol van werknemers en vakbonden als onderhandelingspartners opnieuw zo veel moge
lijk wordt teruggedrongen. 
47 R. Harre & G. Gillett, The Discursive Mind, Londen 1994, p. 13 . 
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erg veel vertrouwen in de pogingen van sociale wetenschapsbeoefenaren om de 
motieven en gedachten van actoren te willen achterhalen. De scripts bloot leggen 
die mensen in hun hoofd hebben, voordat zij anderen tot praktisch handelen over
halen zoals de Eerste Cognitieve Revolutie voorstond, biedt weinig perspectie
ven.48 Harre en Gillett willen dat de aandacht voor de mentale constitutie van het 
individu verlegd wordt naar de taal die individuen spreken. 'The workings of each 
other's minds are available to us in what we jointly create conversationally' .49 Zij 
pleitten dan ook voor een Tweede Cognitieve Revolutie, waarin taalhandelingen 

het centrale onderzoeksthema vormen.50 

Op basis van zo'n taalhandelingsanalyse kan worden aangeduid hoe het traditio
nele controle concept verandert en de opvatting over het optreden van bazen moet 
worden herzien. Laat ik dat weer illustreren aan de hand van de aktuele diskussies 
over arbeidstijdpatronen. De besluitvorming over arbeidspatronen is de laatste 
jaren nog vooral beoordeeld vanuit een polariteit: de baas heeft belang bij flexibi

lisering, de ondergeschikte bij individualisering. Flexibilisering komt de arbeids

organisatie ten goede, want de productie kan worden afgestemd op de grillighe
den, onzekerheden en wisselvalligheden oftewel de contingenties van de markt. 
Werknemers streven individualisering na, waarbij afstemming van werk op prive
omstandigheden en kwaliteit van de arbeid prevaleren . Zo'n visie houdt vast aan 
de noodzaak voor de betrokkenen om strategisch te handelen. 51 

Maar de hele discussie over tlexibilisering bevat ook een geheel nieuwe dimen
sie. Sinds de jaren tachtig is het directe verband tussen arbeidstijden en bedrijfstij
den losgelaten. Toen de magische grens van de 40-urige werkweek werd doorbro
ken, is het langzaam maar zeker duidelijk geworden dat de openstelling van 
bedrijven niet afhankelijk is van de werkweken van werknemers. Zo is in een ra
zendsnel tempo Nederland met 30 procent van de beroepsbevolking koploper ge
worden met parttime banen en werken steeds minder mensen conform het traditio

nele arbeidstijdpatroon, waarop de arbeidswet van 1919 was geent. Werknemers 
streven naar tijdautonomie op de werkvloer en dat moet via onderhandelingen en 
in goed overleg worden gecombineerd met tlexibilisering waarnaar bazen streven. 
Natuurlijk blijft daarbij nog wel een spanningsverhouding bestaan tussen de be-

48 Scripts zijn mentale routeprogramma's die als het ware gedachtenloos gebruikt wor
den om te reageren op specifieke situaties. Men vergelijkt ze ook we! met cognitieve sche
ma's die de interpretatie van informationele boodschappen vergemakkelijkt. Zij bevatten 
georganiseerde kennis en berusten vaak op opgebouwde ervaring. 
49 Harre & Gillett, op. cit., p. 27. 
50 Zij bedienen zich bij het onderzoek naar taalhandelingen dan ook liever van termen als 
geest en gedachten en laten 'terms like information processing system and cognition to 
cognitive psychologists interested in functions with different (nonepistimic or nonnorma
tive) properties ' (p . 54). 
51 W.A .M. de Lange e.a., 'De besluitvorming over werktijden en arbeidspatronen', Tijd
schr!ft voor Arbeidsvraagstukken, 1996 jg. 12. 
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heersing van het arbeidsproces door de werknemers en de coordinatie van de pro
ductie door de bazen .52 

Deze bewustwording van nieuwe verhoudingen in de arbeidsorganisaties heeft de 
weg vrij gemaakt voor sociale partners om op basis van modulaire CAO's in goed 
overleg tot overeenstemming te komen over wenselijke regelingen van arbeidstij
den en productietijden. Controle over tijd wordt daarmee een zaak van gemeen
schappelijk overleg en consensusvorming. Het bereiken van consensus is echter 
alleen succesvol als er dialogen aan ten grondslag liggen waaruit manipulatief 
taalgebruik is gebannen en rationele handelingscoordinatie centraal staat. 

Institutionele kaders 

Natuurlijk zullen zich dergelijke dialogen niet in een vacui.im voltrekken, maar 
omgeven zijn door institutionele kaders. De Nederlandse, Duitse of Japanse ar
beidsverhoudingen lijken een gunstige basis te bieden om dialogen over tijd en 
tijdscontrole op gang te brengen. Het Duitse, Japanse ofNederlandse management 
lijkt daarbij minder bei"nvloed te worden door managementpraktijken die ons van
uit de Amerikaanse literatuur worden aangereikt. R. Locke53 heeft erop gewezen 
<lat de Amerikaanse managementpraktijken die zijn geent op het Taylorisme en 
Fordisme weinig tot geen ruimte lieten voor democratische bedrijfsvoering. Dat 
blijkt wel uit het feit <lat in de jaren vijftig veel ophef werd gemaakt over de posi
tieve effecten van 'automation' op de sociale omgangsvormen in de ondernemin
gen. Er zou een nieuw soort manager opstaan, die 'er op zal zijn ingesteld, zijn 
medewerkers dee) te laten hebben aan het ontwerpen en uitwerken van zijn plan
nen. Het 'teamwork' zal zeer belangrijk worden' .54 Van deze verwachtingen is in 
de Amerikaanse context bitter weinig terecht gekomen. De administratieve con
trole werd alleen maar straffer. 

Tegenover Japan en Duitsland steekt de bereidheid van Amerikaanse bazen voor 
cooperatieve interactie met werknemers mager af. Het Amerikaanse management 
heeft economische en technologische veranderingen slechts aangegrepen om reor
ganisaties in het bedrijfsleven door te voeren via afslanken en uitbesteden. Daarbij 
zijn de arbeidsverhoudingen voor veel Amerikanen verslechterd. Terwijl de Duit
se industrie-arbeiders momenteel 1499 uur werken, Jeveren hun Amerikaanse col-

52 Vgl. P. Vos & W. Buitelaar, Arbeidsorganisatie en arbeidsverhoudingen in beweging, 
Amsterdam I 996, p. 58. 
53 R. Locke, The Collapse of the American Management Mystique, Oxford I 996. 
54 F. Pollock, Automation. De Tweede lndustriele Revolutie en haar gevolgen, Amster
dam 1957, p. 110. 
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lega's 1847 uur. In vergelijking met de jaren zestig werkt de Amerikaanse werkne
mer nu gemiddeld 160 uur per jaar meer. Het 'hire-fire' beleid waarbij arbeid net 
zo wordt behandeld als de 'just-in-time' van productiemiddelen heeft ertoe geleid 
dat het uurinkomen van de Amerikaanse industrie-arbeiders is gedaald van 9.14 
dollar in 1978 naar 8.05 dollar in 1990.55 Er is een bijzondere vorm van flexibili
sering op gang gebracht: onzekerheden in productieprocessen wordt opgevangen 
met flexibel inzetbare arbeidskrachten. Locke is er niet van overtuigd dat de Ver
enigde Staten het goede voorbeeld geven voor open, op overleg gebaseerde ar
beidsorganisaties. De Amerikaanse managementpraktijk staat op gespannen voet 
met het streven naar kwaliteit van producten en diensten, klantgerichtheid alsmede 
betrokkenheid van het personeel. 'In the 1994 American Management Association 
survey on downsizing, 86 percent of companies that had downsized reported that 
employee morale had declined' .56 

'Highperformance workplaces' staan en vallen met werknemers die in teams wer
ken en goed getraind zijn . Actieve deelname van werknemers aan de besluitvor
ming over bedrijfsprocessen en dus over arbeidstijdpatronen versterkt de betrok
kenheid en stimuleert de productiviteit.57 Arbeidsorganisaties die hun traditionele 
hierarchische structuren hebben losgelaten en zijn overgegaan op een op samen
werking gerichte aanpak, bieden de werknemers meer directe verantwoordelijk
heid over hun werkzaamheden, verschaffen veel meer informatie en zorgen voor 
beloningen die conform zijn aan geleverde prestaties. Autocratisch leiderschap 
wordt daarbij omgezet in teamverantwoordelijkheid waarbij de teams zelf de werk
tijden , het overwerk en de vrije dagen regelen . Communicatief handelen gericht 
op het bereiken van consensus zonder manipulatief taalgebruik is de basis van 
dergelijke 'high-performance workplaces'. Resultaatgerichte beoordeling is dan 
eigenlijk de enige maatstaf die het management mag hanteren . 

Natuurlijk zal de inrichting en besturing van dergelijke 'high-performance work
places' niet overal hetzelfde zijn. Maatschappelijke en culturele factoren bepalen 
de aard en wijze van het communicatieve handelen binnen dergelijke werkplaat
sen. Deze factoren kunnen per land erg verschillen. In het Japanse bedrijfsleven 
worden alle belangrijke beslissingen aangaande productie, veranderingen in pro
ductiebenodigdheden, inzet van mensen, toewijzingen van banen en werkroosters 
in goed overleg tussen bedrijfsbonden en centrale bestuursorganen geregeld. Bui
ten dit samenwerkingsverband zijn er nauwelijks landelijke kaders die dergelijke 

55 R. Locke, op. cit. p. 195, Toyota heeft door de niet-productieve tijd te reduceren met 
behulp van just-in-time en kanban (omsteltijden verlagen) , de flexibiliteit van productie
processen gei"ntroduceerd. 
56 P. Cappelli , Change at Work , New York, 1997, p. 201. 
57 P. Cappelli , op. cit. , p. I 09. 
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processen institutioneel afdekken. 'From the 1970s through the present, plant-le
vel unions in the Japanese steel industry have in practice been unable to bargain 
collectively over basic labor conditions' .5K Dergelijke landelijke kaders zijn er wel 
in Duitsland59 en Nederland. Zulke nationale institutionele kaders bei"nvloeden de 
aard en wijze van overeenstemming die in het communicatieve handelen kan wor
den bereikt. De dialoog die op basis van dit communicatieve handelen tot stand 
komt is volgens Gustavsen60 de beste vorm om overeenstemming te bereiken over 
praktisch uitvoerbare kwesties . Het accent wordt daarbij verlegd van een machts
of efficientieperspectief met klassieke controlefacetten naar een betrokkenheids
perspectief. Fruytier deelt dat standpunt. De democratische dialoog komt in de 
plaats van een door macht gevoed manipulatief taalgebruik. 'Het doe! is om in een 
machtssymmetrische setting een uitwisselingsproces van ideeen en argumenten op 
gang te brengen tussen direct bij de organisatieverandering betrokken personen' .61 

Hoewel in de organisatieliteratuur meer aandacht wordt gevraagd voor dergelij
ke democratische dialogen62 tussen bazen en werknemers is daarvan nog weinig 
terug te vinden in het historisch onderzoek naar het optreden van bazen. Het ver
waarlozen van de relatie tussen de 'faculties of reason and speech' kan niet wor

den ondervangen door slechts over definitiekwesties te spreken zoals De Goey 

suggereert. 

Tot slot 

De transitie van arbeidsorganisaties die zijn gebaseerd op controle naar organisa
tie, die zijn gebaseerd op betrokkenheid, vraagt om een transformatie van de tradi
tionele arbeidsverdeling tussen bazen en ondergeschikten. Om dat te bereiken 
moeten de taalhandelingen en de erbij horende institutionele kaders van beide 
partijen worden bestudeerd. 63 Van het management wordt openheid en betrokken
heid gevraagd. Het pleidooi van McCloskey is er opgericht om taalhandelingen 

58 K. Makoto, Portraits of the Japanese Workplace, Oxford 1996, p. 149. 
59 F.R. Fitzroy & K. Kraft, 'Efficiency and Internal organisation: Works Council in West 
German Firms, Economica 54 (1986), pp. 494-495: 'the ongoing participation by coun
cils in many managerial decision areas, as well as their veto power in some cases, repre
sent a flexible and potent institution of Labour's voice which has no parallel certainty in 
US practice[ .... ]. Managers who are[ .. .. ] unwilling to communicate effectively with their 
employees are forced into dialogue and consultation which may lead to greater productivi
ty and higher wages'. 
60 B. Gustavsen, Dialogue and Development, Assen 1992. 
61 B. Fruytier, Organisatieverandering en het probleem van de Baron van Miinchhausen , 
Delft 1995, p. 169. 
62 Vgl. F.M . van Eynatten, The Paradigm that Changed the Work Place, Assen 1993. 
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van bazen meer te laten zijn dan het overbrengen van informatie die waar of on
waar is. Haar oproep past in de ontwikkeling die arbeidsorganisaties doormaken. 

De illocutieve kracht van een taalhandeling heeft tot doel iemand te overtuigen : 
' the entrepreneur is above all a persuader, a rhetor' .64 De klassieke economische 
modellen over de ondernemer hebben dit aspect miskend. Deze modellen hebben 
slechts oog voor routinewerk , waarbij gecalculeerd handelen leidt tot een van te 
voren vastgestelde output. 65 Maar calculerende rationaliteit is in de ogen van 
McCloskey geen basis om het optreden van een ondernemer te doorgronden . On
dernemers mogen worden gekenmerkt door hun alertheid om nieuwe technologi
sche vondsten op de markt te brengen zoals Landes graag ziet; wat er tussen de 
uitvinding van een nieuwe technologische vondst en de innovatie precies gebeurt, 
blijft echter onduidelijk. Marglin plaatst daar vooral de rol van baas als macht
hebber over en uitbuiter van arbeidskrachten, maar zonder uit te leggen hoe de 
interactie tussen bazen en arbeiders verloopt. McCloskey's pleidooi is erop ge
richt om de transitie van uitvinding naar innovatie beter te begrijpen: 'Power runs 
between the two , and power is evoked with persuasive words' .66 Hiermee bedoelt 
zij niet het klassieke machts- of efficientiebegrip, maar het vermogen om in een 
dialoog betrokkenen te overtuigen om in goed overleg samen te werken om pro
ducten en diensten te leveren die voldoen aan de wisselvalligheden van de markt. 
Timing is dan de sleutel tot succes. Om timing te bewerkstelligen is overeenstem
ming tussen betrokkenen de veiligste weg. Daartoe is communicatief handelen 
vereist. Daarbij spelen natuurlijk ook perlocuties een belangrijke rol. Maar dat 
zijn geen perlocuties meer van een misleidende aard maar perlocuties die de op
rechte intenties van betrokkenen tot uitdrukking brengen . En dat was misschien bij 
Cokerill ook al het geval! 

63 W. Lazo nick , Business Organisation and the Myth of the Market economy, Cambridge 
1991 p. 53. Lazonick is net als Locke van mening dat het Amerikaanse onderwijsbestel 
volstrekt niet is aangepast aan de eisen, die de Derde Industriele Revolutie stelt. 
64 McCloskey, op. cit. , p. 369. 
65 Vergelijk voor de rol van accounting daarbij: B.G. Carruthers and W.N. Espeland 
'Accounting for Rationality, Double-Entry Bookkeeping and the Rhetoric of Economic 
Rationality ', American Journal of Sociology, Vol 97 , 1991. 
66 McCloskey, op. cit. , p. 371. 
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